
La sederia valenciana:
Un auge sobretot agrícola

Vicent ORTUÑO
(Valencia)

Les precondicions existents

Arran de l'expulsió dels moriscos (1609) i fins a principis del segle XVIII,
el País Valencia viurá un segle de continuada crísique el marcara fortament
en tot el procés posterior.

La societat valenciana del cinc-cents era una societat feudal que controlava
el camp. El resultat de les Germanies (1519-1522) va contribuir a ruralitzar més
la societat accentuant la seva estructura feudal.

L 'expulsió dels moriscos va acabar d'arrodonir la refeudalització; el País Va
lenciá va perdre un terc de la seva població, l'estructura de la propietat es va
concentrar més encara a mans de la noblesa i els conreus fonamentals es van
veure molt afectats, sobretot la canya de sucre, que de ser el principal produc
te de l'agricultura valenciana acabara desapareixent, ajudat també per la de
generació de la varietat conreada i per la posterior competencia del sucre ame
rica i portugués,

Alllarg del sis-cents hi hagué una serie de pestes i de collites dolentes que
agreujaren, encara més, la situació. El camperolat torna. a aixecar-se el 1693,
Segona Germania, pero l'aristocracia feudal torna a sortir victoriosa, amb la
consegüent repressió al camperolat.

Amb la fi de la guerra de Successió (1707) la propietat del camp i la situació
social dels llauradors no sofriren modificacions.

Durant aquest període l'agricultura valenciana va experimentar una trans
formació considerable: la canya de sucre comencá la davallada, el blat, la vi
nya i l'olivera es mantingueren i es produí un fort increment del conreu de l'arrós
i de la morera.

El País Valencia comencava, dones, el segle XVIII en una situació molt dife-
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rent a la de la majoria d'Europa, ja que en lloc d'anar assentant-se una classe
burgesa, la propietat de la terra s'havia anat concentrant, la. incípient indús
tria textil era dominada pels gremis i laburgesia era poc influent i motivada,
a més, per l'escala de valors de la noblesa dominant, la qua! cosa feia que el
capital anés destinat, en la seva major part, a la compra de terres i títols nobi
liaris. Un altre aspecte a remarcar és el fet que una bona part dels senyorius
valencíans eren a mans de cases castellanes o valencianes residents fora del
país, provocant-hi una descapitalitzacíó.

La «prosperitat» del segle XVIII

Al segle XVIII es realitzá al País Valencia un desenvolupament decísíu,
La poblacíó experimenta un augment considerable; malgrat existir opinions

molt díversesü', la més desfavorable accepta que la població s'havia duplicat
en poc més de 70 anys. Aquest augment, molt difícil d'explicar pel simple crei
xement vegetatiu de la població, sembla fonamentar la hipótesi de considerar
que l'augment de la poblacíó valenciana durant el segle XVIII fou conseqüén
cía d'una ímmigració massiva.

L'agricultura va experimentar un desenvolupament sense p;.. ...·'10

I'increment de la producció agrícola com per l'augment de la superfícíe de tc.t

ra treballada. A les terres de seca la superfícíe conreada augmentá de manera
notoria, pero l'ampliació de les terres regades va ésser el factor que més va
contribuir a l'elevació del rendiment agrícola; l'arrós també experimenta un
creixement espectacular en augmentar les superfícies conreades a conseqüén
cia deIs «aterraments» o dessecació de les terres pantanoses.

El corriere també va augmentar, sobretot a partir de la liberalitzaci6 del co
mere amb América (17-78), malgrat concedir aquest privilegi únicament al port
de laciutat d' Alacant. El mercat intern era débil, peró les exportacions al mer
cat europeu i, fonamentalment, americá eren importants, majorment pel que
fa referencia a les manufactures de la llana, els teixits de seda i la seda en brut.
La producci6 de vins i aiguardent s'exportava preferentment a Europa.

La indústria textil, de la seda i de la llana, va experimentar un auge notori
en aquest segle;concretament la seda, fou el principal motor de l'economia va
lenciana fins la forta crisi del segle XIX. A més d'aquestes manufactures, l'es
pardenyeria, la cerámica, el paper, etc. tingueren una forca considerable durat
tot aquest segle.

La indústria de la seda al segle XVIII. Assentament
i 1D8XiID resplendor

La indústria sedera va ésser la més important de tot el segle XVIII, tant
en nombre defábriques i d'obrers empleats com pel volum del seu producte.

Tot el procés productiu de la seda era típicament preindustrial i la manufac
turació es realitzava amb una tecnología primitiva, en bona part en régim de
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«puttíng-out», Aquest sistema, que a la resta d'Europa fou la base d'una evo
luci6 que mena al desertvolupament d'un capitalisme industrial, al País Valen
cia va perviure molts anys sense donar lloc al procés esmentat, en bona mesu
ra a .conseqüéncia de la refeudalitzaci6 soferta el segle anterior.

La primera part del procés seder, és a dir el filat i la torcuda, es realitzava
a domicili pels propis productors, amb la consegüent pérdua de qualitat. La
resta del procés es feia en fabriques, la gran majoria a la ciutat de Valencia;
aquestes fabriques podien ésser petits tallers d'explotació familiar amb pocs
telers, fins a grans fabriques amb nombrosos telers i personal assalariat.

El gremi exercia un control rigor6s sobre la qualitat de la producció; peró
aquesta no era d'una excessiva qualitat, sobretot a causa de l'obtenció defi
cient del fil. Només hi hagué dues fabriques amb una producci6 de qualitat re
marcable, la fabrica de Vinalessa i la dels «Cinco Gremios Mayores de Madrid».

La major part de la producció era controlada per comerciants, majorment
estrangers, els quals tenien més interés d'aconseguír els guanys rápids que els
proporcionava l'exportació de seda bruta a Franca o Italia, que no pas d'inten
tar millorar la qualitat i quantitat de la producci6 textil de la seda; és a dir
no els interessava massa invertir en el procés industrial seder j a que els seus
interessos eren uns altres.

La guerra de Successió i el seu resultat final incidiren en la sederia valencia
na de diverses maneres.ja que, a més de representar un obstacle que frena l'em
branzida que ja s'havia iniciat, provoca un canvi totalí brusc en l'aspecte fis
cal en suprimir els furs valencians i introduir el sistema tributari castellá,
Aquest procés va fer vacil-lar la sederia valenciana durant uns anys. La victo
ria filipista no representa cap alteraci6 substancial pel que fa al camp, car la
noblesa continua com a classe dominant, amb els drets senyorials intactes i
el control de la terra a mans seves.

Pero la guerra va 'representar un afrancesament dels costums; la imposició
de la moda francesa fou total, aspecte que incidí en la producci6 sedera, en
augmentar-ne la demanda, i una serie de privilegis als comerciants francesos.

La política económica mercantilista dona a la manufactura textil sedera un
paper important amb l'objectiu d'aconseguír uns ingressos que ajudessin a sa
nej ar la monarquia. Amb aquesta óptica es dictaren un seguit de disposicions
tendents a regular I'ús de la seda; així, l'any 1724 es prohibeixen els teixits
de seda no fabricats a Espanya i excloía del seu ús a menestrals i artesans.
Davant les protestes que origina aquesta llei se'n publica una altra, el 1726,
autoritzant sense excepcíó l'ús dels teixits de seda sempre que fossin fabricats
a Espanya. A~ó provoca un auge seder, al qual contribuí una epidemia de pes
ta a Marsella que va provocar l'aturament de l'exportacíó de seda en brut va
lenciana a aquell port, produint una major existencia de materia primera a
Valencia, la qual cosa va fer augmentar notablement la ínstal-lació de telers.

Malgrat I'existéncía de la prohibició d'exportar seda en brut, al menys des
de mitjan segle XVII, la major part de la producci6 s'exportava; aquests pri
mers anys del segle XVIII havien vist augmentar el volum de seda exportada,
i davant la protesta dels fabricants es torna a prohibir l'exportació l'any 1737.
A partir d'aquest moment comenca una etapa plena de disposicions legals con
tradíctóries referents a I'extracció de seda no elaborada, fruit d'unapolítíca
económica sense coherencia. En efecte, la prohibició d'exportació de 1737 ori-
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giná una protesta dels productors i el 1738 s'autoritza l'exportació amb el dret
de tanteig als fabricants; el 1739 es torna a prohibir l'exportació. Totes aques
tes vacil-Iacions del poder polític no són sinó els reflexos d'una lluita que es
lliurava des de feia molts anys entre productors i fabricants, l'origen de la qual
es trobava en la situaci6 feudal del camp valencia.

La seda tenia una doble consideraci6 que provoca posicions irreconciliables;
d'una banda se la consíderava una collita fonamental d'una agricultura que
era la base económica del país i, per tant, no es devia limitar la seva lliure
exportaci6, ja que d'aquesta áctivitat depenien moltíssimes famílies campero
les; d'altra, la seda era la materia primera necessaria per abastir un sector
manufacturer que era l'activitat principal de la ciutat de Valencia. En conse
qüéncia, els productors defensaven l' «agrarisme» i recordaven a la monarquia
que prohibint l'exportaci6 de la seda no elaborada I'hisenda veuria minvar els
ingressos per impostos duaners i que hi havia un excedent de seda que calia
exportar, excedent produít per una gran producci6 i per la debilitat económica
deis fabricants que no podien invertir per tal d'incrementar la producció tex
til. Per contra, els fabricants defensaven un mercantilisme proteccionista ar
gumentant que no existien tals excedents, ans al contrari, per tant prohibint
l'exportaci6 se n'asseguraven el subministrament; pero alló que realment cer
caven els fabricants era controlar el preu de la seda, que s'encaria en haver
n'hi poca, ja que eren conscients que el consum intern de seda no augmentaria,
car la cort, principal consumidora dels teixits de seda, era la primera a consu
mir teixits estrangers entrats fraudulentamente

A la década dels cinquanta s'estableix a Valencia la casa-fabrica dels «Cinco
Gremios Mayores de Madrid», que gaudia de certs privilegis del govern, amb
la intenci6 de millorar la qualitat de la producci6 textil, per a la qual cosa el
govern contracta una serie d'artesans lionesos qualificats. Aquest fet marca
l'inici d'una etapa d'expansi6 i dinamisme que viurá el seu moment de máxim
esplendor a la década dels vuitanta. La liberalitzaci6 del corriere amb América,
l'any 1778, va fer créixer la indústria textil de tal manera que es pot assegurar
que la década dels 80 fou la més activa de tota la historia de la sederia valen
ciana, per iniciar a partir dels 90 un lent i progressiu descens.

El conreu de la morera i la localització industrial
al segle XVIII

Durant el segle XVIII l~agriculturadel País Valencia va experimentar una
gran transformaci6. L'ampliaci6 de les terres de regadiu fou un dels factors
que més hi contribuí; aquesta ampliaci6 va ésser conseqüencia de la realitzaci6
d'una quantitat enorme d'obres petites més que no pas d'obres de gran enver
gadura, si bé l'últim quart-de segle es realitzaren unes quantes obres de cert
volum que feren augmentar considerablement la superfície regada.

A més del rec que aprofitava les aigües dels quatre rius més importants (Mi
llars, Túria, Xúquer i Segura), que abastia les quatre hortes més grans del país
(la Plana, l'Horta 9.e Valencia, la Ribera i l'Horta d'Oriola), també se n' aprofi
taven d'altres rius de menor importancia per regar superfícies més o menys
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grans, construint nombrosos assuts, canals, séquies i caves. A banda dels rius
també s'extreia aigua dels ullals o les deus, superficials o subterránies, A fi
nals de segle es realitzaren les obres de major envergadura mítjancant la cons
trucci6 de sequíes noves o prolongant les ja existents, com la Sequía Nova de
Castelló de la Plana (1789-1790), els recs de Benadressa, també a Caste1l6, pro
longaci6 de la Sequía Real del Xúquer, d'Algemesí fins a Sollana i Silla (1771),
el pantá de Moixent, l'assut del riu Serpis a Gandia, l'assut i canals del riu
Vinalop6 a Novelda (1774-1794), etc.

Pel que fa referencia als conreus, la morera fou un dels més beneficiats de
l'increment de la superfície regada. El seu increment va ésser espectacular i
a les acaballes del segle s'hava convertit en la principal producci6 agrícola de
tot el País Valencia. Gairebé es pot afirmar que, a finals del segle XVIII, no
hi havia poble que no tingués un apartat dedicat a la producci6 de fulla de mo
rera en el conjunt de la seva activitat económica; fins i tot en aquells pobles
d'agricultura eminentment de seca, no hi mancava la petita producci6 de fulla
de morera aprofitant el curs d'algun rierol o alguna zona humida. La major
part de fulla de morera es consumia in sítu, ja que els productors la utilitzaven
per a l' alimentaci6 dels cucs de seda que posseíen,

Al mapa 1 es representa la producci6 en lliures de capolls de seda a finals
del s. XVIII(2). A primer cop d'ull s 'aprecia l'enorme difusi6 que tingué la mo
rera i la sericicultura. Hom es pot adonar també de la gran dedicaci6 de les
terres de rec Inés tradicionals; així, I'Horta de Valencia i les Riberes del Xú
quer, que representaven el 440/0 del total de les terres regades, obtenien un 490/0
del total de lliures de seda produídes, L'Horta de Gandia i la Plana de Castelló
seguien en importancia. La resta, exceptuant I'Horta d'Oriola i algun petit sec
tor, eren pobles on predominava l'agricultura de seca.

AIs mapes 2 i 3, on es reflecteix la localitzaci6 industrialü'l, s'observa la gran
díspersíó de la indústria textil valenciana i I'existencia d'unes árees que gravi
taven al voltant d'un nucli central:
- la zona nord amb centre a Morella, on predominava la llana
- una segona amb centre a Valencia, fonamentada en la producci6 sedera i més
cap a l'interior de llana
- la tercera girava al voltant d' Alcoi, centre principal de la indústria de la llana.

A banda qnedaven alguns nuclis marginals que depenien d'alguns d'aquests
centres per a la realitzaci6 d'alguna fase del procés industrial. L'únicaexcep
ci6, sembla, fou Gandia que gaudí d'un cert nombrede telers i arriba a ésser
la segona ciutat industrial sedera, després de Valencia.

La situació del camperolat valencia i la implantacíó sedera

Mentre que alllarg del segleXVl1 la societat valenciana s'havia anat refeu
dalitzant, a Euskadi i a Catalunya, pel que feia a la monarquia espanyola, i
a la major part d'Europa, s'havia seguit un procés contrari que anava posant
les bases per a la posterior revoluci6 industrial; el feudalisme havia anat per
dent forca, apareixia una burgesia cada cop més potent i el camp generava uns
excedents que permetien una acumulaci6 de capital que, anys a venir, resulta
ria decisiva.
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El camp valencia, per contra, mantenia una estructura feudal on la burgesia
tenia poc pes i el camperol restava lligat de peus i mans per uns contractes
d'arrendament molt alts. És en aquesta situaci6 que es produeix l'auge seder,
pero entes com a producci6 agrícola.

La condici6 social en que es trobava el pagés tingué molta incidencia en la
gran implantaci6sedera; aquest necessitava una collita fácílment i rápidament
comercialitzable que li permetés de garantir el pagament de l' arrendament, els
impostos i les despeses d'explotació. Malgrat lesprohibicions d'exportar seda
en brut, els comerciants aconseguiren sempre que s'exportés la major part de
la producci6, i la urgencia dels productes en facilitava la compra.

La facilitat de venda de la seda en brut a través dels comerciants, dona molt
de valor a la fulla de morera, tant que molts senyors imposaren als camperols
el seu conreu en aquells casos que el sistema tributari preferit pel noble fou
la partici6 de béns. La producci6 més elevada es donava a les mees amb major
i més variada dedicaci6 agrícola i el conreu de la morera es compaginava amb
d'altres; la necessitat d'atendre altres cultius propiciava la venda rápida de
la seda en brut.

La conjunci6 d'interessos de productors i comerciants va provocar una llui
ta contra el temps per veure qui disposava de la primera seda, perqué ambd6s
procuraven fer l'operaci6 al més aviat possible, ja que si el productor necessi
tava diners per pagar l'arrendament, el comerciant procurava obtenir la seda
més primerenca del mercat per tal d'assegurar-ne uns millors preus de venda.
L'interés dels comerciants fou la causa per la qual el productor procurava ven
dre al més aviat possible buscant els millors preus d'inici de temporada. Aquesta
urgencia ocasionava una filatura amb presses i, en conseqüencia, deficient, la
qual cosa incidia negativament en la qualitat final del teixit de seda.

Ac;o ajuda a entendre la preferencia que tenien els productors a fer les tran
saccions amb els comerciants i no amb els fabricants.

El segle XIX: la fi de la sederia

L'última década del segle XVIII i els primers anys del segle XIX s6n uns
anys decisius que fan trontollar el débil entramat sobre el qual es recolzava
tota la indústria sedera. La cu1minaci6 d'aquest període será la «pebrina», epi
demia que acabara de donar el cop de gracia a la sedería i aconseguirá la seva
total desaparici6.

Des de finals del XVIII i fins el 1814 Espanya mantingué una guerra contra
la Franca republicana; acabada la guerra el conflicte bél-lic continua a l'inte
rior entre absolutistes i liberals, per acabar enllacant amb la crisi de les colo
nies americanes, fins a la pérdua total d'aquestes,

A més de les dificultats que ocasionaren la guerra contra Franca.i el poste
rior conflicte intern, la pérdua de les colónies americanes representa l'inici d'un
final j a próxim, Cal no oblidar que els teixits de seda tenien garantit el mercat
americá, que era el consumidor principal de seda valenciana, mentre les sedes
estrangeres, de major qualitat que les valencianes, entraven il-legalment per
al consum de la propia cort, cosa que augmentava encara més la crisi del sec
tor textil seder.
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Amb-I'impacte de la revoluci6 industrial un sector de la sederia opta per una
estructura industrial potent i la millora de la qualitat del producte final per
fer competitiva la seda valenciana; quan semblava apuntar-se un indici de pro
grés tingué lloc I'epídémía de «pebrina», que s'iniciá el 1854 i assolí la máxima
virulencia el 1865, quan acabaria amb la seda valenciana.

Paral-lelament els productors, a mesura que anaren apareixent conreus més
competitius i remuneradors que la morera -cas de la vinya, l'arrós i la taronja-,
no dubtaren a tallar les morares i replantar els horts, i així anava desaparei
xent la possibilitat d'obtenir seda que abastés una indústria textil renovada.
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Conclusions

En general, la majoria d'estudis sobre la crisi de la sederia valenciana s'han
fet de manera parcial, ja que s'ha analitzat únicament sota l'óptíca industrial,
i han donat les culpes a la descapitalitzaci6 empresarial i al desfasament de
les técniques industrials emprades, principalment; altres estudis més tradicio
nals fan recaure tot el pes de la decadencia sobre I'epidémía de la pebrina.

Si bé tots aquests motius s6n certs, la realitat és que ho s6n només parcial
ment, i que la sederia tenia des dels seus inicis els peus de fang a conseqüéncia
de la realitat social imperant al País Valencia des de principis del segle XVII.

L'objectiu primordial de la sederia valenciana fou la seva obtenci6 més que
la industrialitzaci6. La indústria textil sedera a Valencia va lligada a l'aprofi
tament de la producci6 de la seda i no a 1'inrevés.

La seva obtenci6 tenia relaci6 amb la facilitat d'exportaci6 per satisfer de
mandes externes. Aquest fet fou sempre 1'origen dels interessos enfrontats entre
productors i fabricants.

La situaci6 social dels productors, la qual cosa vol dir fer referencia a una
bona part dels camperols, i l'actitud de la noblesa, més pendent del prestigi
social i mirant més cap a la cort que cap a Valencia, foren dos dels factors que,
potser, més incidiren en la trajectória seguida per la seda valenciana.

És per tot acó que el procés seguit per la sederia valenciana caldria enten
dre'l més com un fenomen agrícola que no pas industrial.

(1) Meliá (vegeu bibl.) dóna per a 1718, 255.080 h. i per a 1787, 783.084, passant d'un index 100
a 307; Ardit (a Rev. burguesa... vegeu bibl.) també d6na un creixement semblant per al periode
1713-1787, de l'índex 100 al 301; el mateix Ardit, anys més tard i després d'un nou estudi (Rev.
liberal. .. vegeu bibl.)assenyala com a més verossímil el pas d'un índex 100 al 191,5 per al perio
de 1713-1787 (402.540 i 770.964 h. respectivament).

(2) Aquest mapa s'ha fet a partir d'una recopilaci6 de les dades que aporta l'obra d' A.J. Cavanilles
feta per Meliá (vegeu bibl.). Aci cal fer dues apreciacions: a) les dades de Cavanilles cal prendre
les amb certa precauci6, ja que d6na una producci6 d'1.500.000 lliures de seda per al total del
País Valencia, mentre la suma de la producci6 de cadascun deIs pobles que ell menciona com
a productors només arriba a 825.000 lliures; b)amb la classificaci6 de Melíá cal anar també amb
cura, perqué ha utilitzat la conversió de 7 arroyes de fulla per a obtenir una lliura de capolls
en aquells pobles on Cavanilles d6na la producci6 en arroyes de fulla en lloc de donar-hi les lliu
res de capolls, pero el mateix Cavanilles assenyala que aquesta conversi6 variava molt d'un po
ble al'altre.

(3) Pel que fa a la localitzaci6 industrial s 'ha de dir el mateix que per al mapa anterior. Les dades
existents són escasses i no gaire fiables; pel que fa a la localitzaci6 existeixen diferencies consi
derables en tan soIs 7 anys que separen les dues informacions, i pel que fa al nombre de telers
i treballadors ocupats les diferencies s6n considerables.
Per tant els mapes s6n simplement orientatius de la distribuci6 i difusi6 que tingué la seda al
País Valencia al segle XVI I I.
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The silk Industry of Valencia: Chiefly an Agricultural Increase
In the 18th century, Valencia, whose main social features rested on a rich and noble

class of rurallandlord and on a powerless burgeoisie, underwent an important increase
both of irrigated lands and agricultural production. After trade with America was libe
ralized, trading activities increased .as well: economy depended on exports more than
on ahorne market, which was quite weak and little exigente

There was a remarkable growth of textile industry, silk and woolen ones. Silk was
the impeller of Valencian industry until the 19th cent. crisis.

The silk producition process was a pre-industrial one; spinning and twisting manu
facturing were realized with a primitive technology by thier very producers in their own
houses. .

Most part of production was under foreign traders control, who wanted the quick in
comes given by silk exports to ·France and Italy.
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Silk was considered under two points of wiew: as a main crop of agriculturallabour,
main economic basis of the country, and as a raw material of a manufacturing sector,
the chief activity of the city of Valencia. Most of irrigation works were carried on to
fix the supply of mulberry-tree, which can be found in every village. .

A textile industrial map of Valencia at the end of 18th century show three areas:
- Northern area, a region of hills and ports, with Morella as a main centre, where

wool is the prevailing production, as well as it is in the central back-country.
- Central area, silk producers, and Valencia as a main centre.
- South area, a woolen centre around the town of Alcoi.
The pre-industrial process ended in the beginning of the 19th century due to the pe

brina epidemic (a contagious and deathful illness that attacks the silky worms produ
ced by the sporosoos Nosema bombycis) and also to the war with France and inner fights.

Finally.Lhe mulberry production mearly disappeared when new and more competiti
ve and rewardable cultivations .appeared, such as vineyard, rice and oranges.

Valencian silks, thus, may be seen as an agricultural phenomenabetter tahn an in-
dustrial one. .

La soierie valencienne: un essor surtout agricole
Dans le XVllleme síécle, Valence, dont les principaux traits socials étaíent une pauvre

bourgoisie et une riche noblesse de propriétaires ruraux, subit une importante crois
sanee dans lesterres irriguées et dans la production agricole, Quand le commerce avec
l'Amerique fut libre, les activités commercielles grondirent: l'economie dépendait de plus
en plus de l'exportation que du marché interieure.

11 y avait aussi une rémarcable croissance de l'índustríe valencienne jusqu'á la crise
du XlXéme .síécle. La production de la soie était un processus pre-industriel: la filature
et le tordage étaient réalises avec une technologie primitive chez les mémes
manufacturiers.

La plupart de la production était sous le control des commercients étrangers, qui con
voitaient des revenus rapides produits per l'exportation vers la France et l'ltalie.

La soie était considerée d'aprés deux points de vue: comme la récolte la plus impor
tante de la production agricole, base économique principale, et comme une matíére pre
míére du secteur manufacturier, .la plus importante activité de la ville de Valence. La
plupart des ouvrages d'irrigation ont été executés pour assurer la provision de la mü
rier, qu'on pouvait trouver dans toutes les villes.

Une carte de l'industrie téxtile valencienne ala fin du XVIII eme síécle nous mentre
trois aires: ..

- Aire du Nord, la région descollines et des ports d'oú Morella est le centre princi
pal, oú la laine est la production prédominante, comme elle l'est aussí dans l'interieure
du pays.
~ Aire Centrale, production de la soie; Valence, son centre principal.
- Aire du Sud, centre lainier autour de la ville d' Alcoi.
Les processus pre-industriel finit au début du XIX eme síecle acause de l'épidemie

de la pebrine (une maladie contagieuse qui ataque la ver de la soie, produit par le spo
rozzos Nosema Bombycis) et acause aussí de la guerre avec la France et d'autres luttes
interieures.

Finalement, la production de murier a presque disparu quand de plus competitives
cultures ont aparu, comme celles des vignes et des oranges.

La soierie valencienne doit étre considerée comme un phenoméne agrícole plutót
qu 'industriel.
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