
( l ^ íoz

Economía agrária i socieiai rural al País Valenciá 
<1914-1923)2 de les dimensions de la crisi a la resposta 
deis obrers del camp.

Tesi Doctoral presentada per 
Joan del Alcázar i Garrido.

Dirigida peí Dr. D. Pedro Ruiz Torres.

Departament d'História Contemporánia de la Universitat de 
Valéncia CEstudi General), 1987.

Universitat



UMI Number: U607411

All rights reserved

INFORMATION TO ALL USERS 
The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.

In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed,

a note will indicate the deletion.

Disscrrlation Püblish<¡ng

UMI U607411
Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author.

Microform Edition © ProQuest LLC.
All rights reserved. This work is protected against 

unauthorized copying underTitle 17, United States Code.

ProQuest LLC 
789 East Eisenhower Parkway 

P.O. Box 1346 
Ann Arbor, MI 48106-1346



t Id T-ÍOd̂ x 
[  IS'íJfdíX

G R  O C b t f C C S



L<?6k5Ví



A Isabe1 i 
per tot.

a Héctor,





Em cada esquina un amigo 
Em cada rosto igualdade 
Grándola, vila morena 
Terra da fraternidade.

José Afonso.



TAULA

1.- INTRQDUCCIQ. ORDENACIO DEL TREBALL I METODE. 10

I.-LES VESPRES

2.- LES COMARQUES CENTRALS DEL PAIS EN LES VESPRES DE LA
GUERRA EUROPEA. 42

2.1.- Trets per a un breu esbog social. 48

2.2.- L " o rgan i t-zac i ó po 1 í t i c a . 52
2.3.- Condicions de vida i de t-rebal 1. 55

2.4.- Cultura i ensenyarnent. 61

2.5.- El problema de 1'ana1fabetisme. 70

NOTES Cap. 2.- 80

5



II.- LA CRISI.

LA CRISI: LES RAONS I LA INCIDENCIA. 36
3.1.- L'aven^ d ’una agricultura competitiva. 107
3.2.- La térra: el problema de la propietat. 117
3.3.— El regadiu valenciá. 143
3.4.“ Producció, rendiments i beneficis de la térra. 163
3.5.“ Un indicador comercial: la xarxa viária. 199
3.6.- El córner^ maritim valenciá. 227

3.6.1.- El moviment de vaixells. 230
3.6.2.- El comer£ exterior. 256
3.6.3.- El comerá de cabotatge. - 289

NOTES Cap. 3. * 304

III.- LA VIDA.

VIDA OBRERA I QUOTIDIANITAT PUBLICA. 329

4.I.- La renda salarial. 331

6



4.2.- Els preus deis productes básics. 351
4.3.- Relacions socials i problemática salarial. 360
4.4.- Les despeses de la familia obrera. 386
4.5.- La dona camperola valenciana. 398
4.6.- L'emigració coro a eixida personal alacrisi. 410
4.7.- Els obrers forásters. Un cas del seu compor-

tament: l'arrds. 415
NOTES Cap. 4.- 428

IV.- LA LLUITA.

L'EPOCA DELS AVALOTS. 444
5.1.- La conjuntura valenciana. 447

5.1.1.— Anys de treva? 454
5.1.2.- La situació política. 464
5.1.3.- La influéncia de la Revolució Russa. 468

5.2.- La rebel.lia, com a únic carril. 476
5.2.1.- Les factures de la guerra. 482
5.2.2.— Els anys de la violéncia explícita. 509

NOTES Cap. 5. 529

7



6.— CONCLUSIONS. 546

7.- BIBLIOGRAFIA. 569

S.- FONTS UTILITZADES. 590

9.— INDEX DE QUADRES 595

10.- INDEX DE GRAFIOS 602

11.- ANEXE DOCUMENTAL. 606

8



INTRODUCCIÜ. ORDENADIÓ DEL TREE'ALL I METODE

10

' %



1.- Introduceió

I.- INTRODUCCIO.

En la Tesi Doctoral que presentero, hi ha tot un grapat 
d ' intenc ions. Unes de c ient-i f iques i ideo 1 ógiques, d*' a 1 tres 
roés aviat professionals i, ádhuc, adroinistratives.

Les segones són ben fácils d “imaginar i, per tant, no hi 
farern menció. Les primeres, per ó , són bastan t más coropl i cades 
perqué n' hi ha de fonaroentals i de secundar ies. Par 1em-ne.

Des de 1'aprenentatge de l'ofici d"historiador profes— 
sional, ens preocupa especialment- el coneixement- d'alló que 
sov i nt se"ns ha aparegut coro 1 'a11ra cara de la H i s t ó r i a , 
aixi, amb majúscula. El que volem dir es troba roagnificaroent 
explicat per Bertolt Bree ht en aquel 1 poema que ti tu lava Pre
guntes d"un obrer davant un 1 libre (1).

La aparentment. ingénua pregunta que 1 "obrer brechtiá es 
formulava davant l'afirmació César va véncer els gals, ens va 
colpir fa ja vora de quinze anys. Efectivamente no duia ni 
tan sois un cuiner?.

D'altra banda, la segóna gran qüestió, la segona d"aque
llos intencions fonaroentals, está 1 ligada al per qué de 
l'ofici d"historiador. Al nostre parer l'eix de la nostra 
preocupac i6 está en correspondéncia amb la dura critica de 
Jean Chesneaux quan, en referir-se*a un sector del col.lectiu 
deis professionals de la história, diu:

"Están convencidos sinceramente de que el 
marxismo es un instrumento de análisis de la 
sociedad que permite alcanzar el rigor cientí
fico. Pero, para ellos, basta con hacer avan
zar las "i nves t i ga c i ones h i s tóricas' f undadas 
en los principios marxistas; porque aceptan a 
la vez las reglas de la institución burguesa: 
especialización, técnica, productivismo, je— 
r a r qu ia. Disocian la c apa c i dad del mar xi smo 
para interpretar científicamente el mundo
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1.— Introducció.

incluido su pasado, y su finalidad primera: 
c ambi a r el mundo" C 2).

Aixi, dones, s'entendrá que aqüestes dues qüest-ions 
p1antejades es puguen concretar en un interés per la his
tória de les classes populars i, d'altra banda, per la 
va1 i desa de la f une i 6 social de 1 ' of i c i d ' h i s tor i ado r.

Segons deia Gramsci, la unitat histórica de les classes
dirigents es produeix a 1 'Estat, i la história d'aqüestes 
c 1 asses és f onamen ta 1 rnen t la h i s tór i a deis Es t-a t-s i deis 
grups d'Estats.

Les classes subalternes, peró, per definició, no s'han 
unificat i no podran unificar-se rnentre no esdevindran 
Estat. La seua história, per tant, está embarriolada amb la 
de la societ-at- civil; és una f une i ó disgregada i discontinua
de lá história de la societ-at civil i, a través d'ella, de la
história deis Estats o grups d'Estats.

La história de les classes subalternes és, dones, ne- 
cessár i amen t. disgregada i episódica. No hi ha dubte que en 
1 activitat histórica d'aquest-s grups hi ha una tendencia a 
la un if i cae i ó , tot i que s i ga només f rae c i onár i a . Aquesta 
tendencia, nogensmenys, es trenca constantment- per les 
iniciativas de les classes dirigents i, per tant, sois és 
possible fer evident- la seua existencia quan s'ha consumat- un 
cicle históric, i sempre que aquella conclusió haja estat un 
éxit-. Els grups subalterns pat-eixen en tot rnoment- la 
iniciativa deis dominants, fins i tot quan es rebel.len i 
s'aixequen. En real i tat-, ádhuc quan sembla que han obtingut- 
la vi c tór ia, les classes subalternes es troben en una 
situació d "alarma defensiva.

Per aixó, advert-eix Gramsci, tot indici d"iniciativa 
autónoma deis grups subalt-erns esdevé d'un indubt-able valor 
per ais historiadors. D'aquesta real itat es desprén que 
aquest ti pus d" história no pot ésser trac t-ada més que mono- 
gráficament, i, per tant, cada rnonografia exigeix un cúmul de 
mate riáis sov i n t d i f i c i 1s de t robar <3 >.
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1.- Introducció.

Coiné idim amb el t-eóric i tal iá en la preocupaci ó per 
alió que diriem -si és que la formulació esdevé acceptable- 
la história de les classes populars.

Al fil del segon gran problema d'entre els que plante— 
jávem al principi, és just. reconéixer la nostra identi- 
ficació* amb Josep Fontana quan planteja la necessitat de 
c ornen <; a r a construir, al hora, la nova his tó r ia i un p r o j ec te 
social superador de 1 'actual real itat. I per qué aixó?.
Dones, perqué, a hores d ara sembla indiscutible que les 
promes es de progrés i felicitat que va fer el capitalismo no 
sois no s'han complit, sinó que és palés que mai no es 
cornpl irán.

Malauradament, és cert que sembla no existir un projecte 
alternatiu a aquesta societ-at- actual, d'aquí que hágem de 
plantejar-nos necessáriament la seua construcció. En aquesta 
tasca, ineludiblement hauran de col.laborar-hi els historia
do rs.

Tot ho haurem de fer enserns. Haurem d ' ene e t-a r al hora la 
nova história i el nou projecte social, i aixó, ho hem de fer 
partint de la realit-at- present. Som d'acord amb el professor 
Fontana que de partida haurem de refer la nostra forma 
d "entendre 1'aseens del capital isrne com un progrés, per 
veure'l com el desenvolupament d'una nova forma d 'explot-ac ió. 
Haurem de reprendre alternativas abans considerados com a 
ut-ópiques o inviables, per de rescatar-hi el que poguessen 
teñir de positivos. Haurem de tenir en compte que la linia 
del passat- que projectem cap al fut-ur ha d"apuntar a una 
societ-at que ens acosté a 1" ideal d' una societ-at- igual it-ária, 
en qué s'hagen eliminat totes les formes d "expíotac i6 de 
1'home < 4).

En definitiva, el nost-re objectiu está magist-ralment- 
def ini t per Er i c Hobsbawm quan d iu:

"Per a mo 1 t-s de nosa 11-res, 1 " obj ec t- iu ú 11i m
de la nostra feina és la creació d'un món en 
el qual els t-raba 11 adors puguin fer-se la 
própia vida i la própia história, en compt-es
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i.- Introducció.

de deixar que els les facin d'al tres, i n d o — 
ent-hi els universitaris" (5).

Dissortadament-, els resultáis de les investigacions deis 
historiadors no solen gaudir del ressó popular que de vegades 
ens agradar ia. Sabern que és rnolt- dificil incidir una mica rnés 
enllá deis estrets mares académics, i, en aquests, tampoc no 
gaire. De vegades, peró, aquesta manca de penetració social 
vol ésser suplida amb bones dosis de voluntar isrne per la nos
tra part. Molts de nosa1tres esperem que les coses canvienj 
que la investigació no quede reclosa ais reduits espais 
universitaris. De tota manera, ja ho dei a fa uns quants anys 
Francesc F'i de la Serra quan cantava "si les coses no canvien 
continuaré passejani; aixó deia el rneu besavi, i es va morir 
caminant" CS).

Es ciar que rnolt- del que diem té un import-ant component
de voluntar isrne, peró també en té d'il.lusió. Si'no en tenim
ais tren t-a anys, quan 1 "haurem de teñir?.

El fonament d"aqüestes darreres manifestac ions está
i nt. i mamen t- lligat a la concepció del t-reball que ara presen
ten!. Després de tan ambicioses (utópiques?) aspiracions,
¿quin resultat assolirem en la nostra investigac i ó»?. Dones el 
primer que caldrá es que coneguern la valorac i ó que mereix 
ais especialistas, qué en pensa la professió. En el cas 
d'aquesta, com en el de totes les Tesis Doctoráis, el 
Tribunal haurá de jut-jar-la.

Més enllá d"aquells enunciáis intencionáis, ¿qué és el 
que presentem a les págines que vindran?. No hi sobraran 
unes paraules.

Afirma Umberto Eco en un 1 libre for^a conegut que, a 
1"hora d 'escometre la real i tzac i6 d 'un treball 
d'investigac i ó», el primer que s '' ha de fer és redactar-ne 
1"index. El resultat final de l'estudi pot ser que no 
s " assemb 1 e en abso 1 u t. a aque 11 per al qua 1 ha v i em el abo r a t 
1" ossada; és ben cert- peró -vé a dir Eco— , que sernpre será 
una modificació, sensible al terae ió o canvi substancial 
d' aque 11 primer que haviem rea 1 i t-zat. En conclusió, cal que
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1 . - Introducció.

fern aqueix primer índex, perqué -som fideis a l'assagista 
i t-a 1 i á el que no existeix no es pot reformar.

Dones bé, que 1 com de semblan! ens ha passat-.Hi ha hagut, 
quasibé a pesar nostre, alió que dé i em un can vi substancial 
entre el projecte de fa uns anys, i els centenars de fulls 
mecanografiáis que avui tenirn a la taula. I el lector ha de 
conéixer les raons que han provocat el canvi .

Aquest- estudi eslava concebut com un t-reball sobre la 
classe obrera agrícola valenciana; és a dir, ens interessava 
abordar la rea1 i tat social d'un col.lectiu de treballadors en 
una conjuntura rnolt- especifica: els anys de la I Guerra Mun
dial i seqúen t-s.

Des d "aquesta base de partida, ens plantejávem anal i tzar 
les repercussions que, sobre els jornalers de les comarques 
centráis del País Valenciá, va teñir 1 "ensorrament del comer?; 
agrícola d"exportadó arran l'inici de la Guerra Gran.

Prompt-e varen corneaar a sorgir-hi problemas. Els pocs 
t-reballs heal itzats sobre el periode, al nostre parer, no 
c on testa ven molt-s deis interrogants que en un principi, gai- 
rebé sense formuladó morfológica concreta, ens preocupaven. 
La bibliografía seleccionada no hi portava un volum sufi- 
cient- d ' inf ormac i 6 per permetre la carácter i tzac i 6 correcta 
de la conjuntura histórica en qué s'insería el nostre estudi 
sobre els obrers del camp.

¿Qué hi havia dar rere 1" afirmación bastant general i t-zada 
de 1 ' enf ensarnent. del comer? exportador de Levante (si és que 
algú sap que és Levante)?; peí que pertoca al País Valenciá, 
fins a quin punt es produia una crisi d 'importáncia?; af ec ta— 
va algún producte, a més de la t-aronja?; com i fins a on?.

Aqüestes i al tres qúestions directament lligades amb les 
conseqüéncies de l'esclat bél.lic es convertiren en preocupa— 
cions. Aixó eren, peró», problemes de caire económic més 
aviat.

I els homes i les dones, com s"adaptaren a aqueixa eco—
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1.- Introducció.

nomia for^a alterada?; qui hauria de pagar la crisi?; qué 
passá amb el nivel 1 de vida deis obrers?; com eren les condi
cione de vida i trebal 1 de les families obreres del camp va- 
lenc iá?.

Davant d'aquest- rosar i de temes/preguntes la biblio
grafía existent —tot i que és rnolt respectable— no ens 
dona va suf i c i en t i nf o r ma ció. Ve t. aqu i c om ga i r ebé sense 
ademar-nos-en, ens várem sorprendre en la real i t-zac i ó 
d'avoridissims i molt llargs cálculs que ens consumien hores 
seneeres. L'agricultura, el córner^, el transporta els 
salar is, els preus. . .tot ens interessava.

Aleshores, decidirem cenyir-nos a un espai geográf i c que 
no fos ni tan arnpli ni tan divers com el País. Ens calia 
delimitar la zona d'estudi. Tot i aixó, érern ben conscients 
del per i 11 de caure en el que Ignasi Terradas qualifica com 
1'error rnetonirnic (7> -prendre la part peí tot, que en diu-, 
i pensar que al País passava el que o corría a aquesta zona.

Amb aquesta prevenció, decidirem centrar-nos en les co
marques centráis del País, des del Camp de Morvedre a la 
Safor, i més aviat les litorals que no pas les interiors.

Potser el lector ja haurá esbrinat que el nostre inte
rés era el de real i tzar un t-reball enquadrable dins alió que 
coneíxem com la história local. Més en davant veurern el per 
qué d " aquesta identificación centrem-nos ara en la just-ifica- 
ció, en 1" explicad ó deis motius que ens han menat- a 
esc ornetre un estudi d 'h i stória 1oc a1.

En sintonia amb el que hem di i adés sobre l'ofici 
d'historiador, s 'ha d "entendre quina és la nostra concepc i6 
d'un deis papers primaris, sinó el primer, que ha de jugar la 
história: 1' ensenyamen t..

Fem nostres en aquest- punt- les paraules que pronuncié 
Josep Fontana a Gi roña en novembre de 1984.Hi deia el profes- 
sor Fontana que explicar la história parlant- sois deis grans 
corrents universals, sense referéncies més properes, aprofit-a 
de ben poca cosa per entendre la real itat que ens envolta.
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!.- Introducció.

Al seu parer, "combinar aquest enfocament més ampli amb un 
joc de referénc i es més a la vora té la virtut- de fer més im- 
mediat i comprensible alió que, a 1 tramen t-, podría restar com 
a un mer coneixernent 1 líbrese: com a parau 1 es i conceptas 
emmagatzemat-s en la memória, que no enriqueix la comprensió 
del rnón d ' aque 11 s ais qua 1 s s 'ob 1 iga a aprendre" 1 s " <8> .

No s "esgota aquí, peró, la validesa de la história lo
cal. Aquesta mena de t-rebalis s'han revelat darrerament com 
una necessitat. per assolir una interpretació més completa 
de la história general del nostre País.

Es ciar que -i aixó, hem d ' entendre-ho bé- no es trac
ta de fer una história patriótica. A les mateixes xerrades 
gironines, Enric Ucelay da Cal ens posava advertía d'aquest 
perill que está a 1 "aguai t de la história local. En aquest 
senti t-, al.ludint a la real itat actual catalana, Ucelay deia 
que "la t-emptac i 6 de passar de 'fer País', comen tant una rea- 
litat- local, a fer história patriótica és, dones, rnolt- gran a 
Catalunya, i amb un cost amagat, que és el de fer poques pre
guntes (que és a la fi tota 'História Nacional", on el que 
interessa és donar respostes, no fer preguntes)" (9).-

La história local que proposem té dues balises entre les 
quals situar-se. La primera és la d" intentar real i t-zar 
¡história general a pe ti t-a escala, és a dir, la reproducció en 
Tnenut. d'una história general clássica. La segona és la que 
entenem com a história localista, aquella que, amb la 
contundencia que el carácterit-za, defineix Andreu Mayayo com 
" una p 1 asma c i ó del tipie xov i n i srne d ' una c omun i t- a t respecte a 
la veina, al servei del poder 'establert' -politic, económic 
o a c adém i c-, r espe c tuosa amb 1a mi to1og i a general. En f i, 
d'un interés que no s'eleva més enllá de 1'aleada del 
campanar de l'església local i d'un ús onanistic" (10).

Trac tern, dones, de real i t-zar una história local que no 
siga ni história general en xicotet, ni história localista.
El nostre desig és el de comprendre localment "el que esdevé, 
o pot, o sembla esdevenir a través d'una societ-at, un país, 
una cultura, un rnón (11); o dit- altrament, entenem la 
história local com "un passatge de la comprensió que va i vé
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1.— Introducció.

de la história general" (12).

En aquesta linia, assumim completament la idea dlgnasi 
Terradas que qualsevol história local que no amplia el nostre 
coneixement deis corren t-s generáis, siga com a excepció o com 
a comprovació, no ens interessa (13). El nostre object-iu 
consisteix, dones, a real i t-zar un t-ipus d'história que 
analitza i relaciona tots els fenómens estructuráis i 
sobreestructuráis amb la vida quotidiana deis protagonistas 
de la história: els bornes i les dones (14).

Amb tots aquests pressupostos, aquells deis que par 1em 
des d'el principi, hem construit el nostre t-reball d'invest-i — 
gació. La mesura en qué ho haurem aconseguit, o ho aconsegui- 
rem, el temps i els lectors hauran de jutjar—ho.

Par 1em ara més expressament del contingut de les páginas 
que vindran, del que hem rea 1 i tzat- com a investigac i6. Unes 
paraules abans, peró, sobre la situació de la bibliografía 
existent.

El tema de la influéncia i les repercussions de la I 
Guerra Mundial no és alió que diríern verge en la 
historiografia valenciana. Hi ha treballs que se n'han 
ocupat-, tot i que amb no excessiva profundit-at. Cal, peró, 
exceptuar-hi els estudis real i tzats peí professor Vicent- 
Soler, estudis que, a més d'haver c ons ti tu i t. una bona part de 
la seua Tesi Doctoral, han cristal.1 itzat en algunes 
publicacions d'indubtable interés,de les quals potser la més 
irnportant- va resultar el seu 1 libre Guerra i expansió 
industrial al País Valenciá (1914-1923) (15), publicat- el 
1984. Malgrat- que la seua data d'edició és posterior a 
1"i n i c i de la nostra faena investigadora sobre el tema, hem 
de dir que la seua apar ició no sois no va perjudicar la 
nostra linia de recerca, sinó que, contráriament, ens 
reaferrná en el desig de t-reballar en les repercussions que el 
conflicte bél.lic europeu va t-enir sobre 1 "agricultura 
valene iana.

Cone i x i em j a , és obv i , 1 es pub 1 i c ac i ons ex i s ten t-s da 11 o
baix connectades amb el tema. Alfons Cucó, J.A. La comba, Fer—
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1.- Introducció.

randa Romeu i el mateix Vicent Soler havien investigat sobre 
el particular. La majoria deis resultats de les indagacions 
havien vist la llum de la publicació en forma d'articles, si 
bé són coneguts un parell de 1 libres, no gairé extensos, deis 
p r of esso r s Cu c ó i La c ornba. Quas i bé to t-s els t r eba lis, peró, 
ten i en una data de publicació prou llunyana al corneng arnent de 
la nostra Tesi. També aquesta vegada, de bell nou, Vicent 
Soler ens avan^ava amb un breu article aparegut a la revista 
Agricultura y Sociedad (16).

IMovament aquest t-reball de Soler ens aprofitá, aquesta 
vegada des del principi, ja que, a més de tragar-nos una cer
ta visió panorámica -i per tant, 1 ógicarnent-, poc profunda- 
de la influéncia de la Guerra en el sector primari, hi va fer 
ben pal eses algunes de les qüestions més problemát- i ques amb 
qué ens hauriem d"enfrontar tot seguit. Possiblernent la 
primera i més important era -ja hi hem al.ludit- la 
necessáriament general itzadora ullada donada a tot el País 
Valenciá en una conjuntura tan complexa i dif i c i 1. Aquest- 
estudi, presentat amb les dirnensions d"un article, amb els 
subsegüents problemes d'espai, donava una -a parer nostre- 
insuficient- explicació al vent-all de preguntes que nosaltres 
ens formulávem sobre el tema.

L ■' evident. acceptació de mol tes de les apor tac i ons del 
professor Ramón Garrabou, respecte de la necessitat de consi
derar 1"existéncia del que ell anomená les agricultures va— 
lencianes, ens va conduir al convenciment que calia fer el 
t-reball accentuant- 1" interés per alió que ens era més pró- 
xirn, ádhuc vit-alment. És a dir, ens várem decantar per tra
ba 1 lar sobre aquest sector primari, dinámic i emprenedor, 
que, ja en la década deis deu, era irnperant a les comarques 
centráis de litoral del nostre País.

Es ciar que hi havia tot un grapat de raons per arribar 
a aquesta conclusió. Algunes són obvies i no cal que ens hi 
referim . D ' a 11 r es f o r men par t- de c omp 1 exos me can i srnes men t-a 1 s 
de 1'autor i, per aixó mateix, seria difícil d "entrar a la 
seua análisi. A més, el seu carácter aneedótic ens eximeix 
del compromísi la nacessit-at- de ti pus académic d " exposar-ho 
per escrit. Aqüestes mot-ivacions subject-ives, que caldria 
1 ligar amb el per qué de l'ofici d 'historiador, ens condulen

19



i. - Int-roducció.

-i aixó si que és més important- a p 1antejar—nos 1'aná1 isi 
d'aque11es repercussions de 1 "anornenada Guerra Gran, peró no 
des de la perspectiva de 1'historiador de l e e  onom i a o de ia 
de 1"economista historiador, sino des del punt de vista 
d 'aquel 1 que es preocupa més de la societ-at que no pas de les 
xifres rnac r oec onóm i ques, més de la vida deis horres i les do
nes, de l'home en societ-at, que no pas deis grans trets de 
1"economía. En conclusió, aquellos qüestions personáis, 
gairebé intimes, ens orientaven a centrar el nostre estudi 
sobre el rnón campero1 o, millor, sobre els sectors socials 
més febles d'aquest rnón, és a d i r, els jornalers, els pe t- i t-s 
arrendataris i els petits propietaris de la franja costera 
del nostre País.

La nostra intenció era investigar com i amb quina 
intensitat havia afee tat la crisi agrícola encelada en 
sincronia amb la Guerra, els sectors més deprimíts d'alló que 
en principi podríem denominar "el camperolat". En un segon 
gran pas hauríem de plantejar-nos quina fou la resposta 
d'aquests sectors davant la ferotge agressió del sistema en 
la feixuga conjuntura oberta en lest-iu de 1914.

és ciar que el primer pas que váreni donar consistí a 
recol1 ir tot el material bibliográfic útil a la investigació. 
Ja hem al.ludit- a una bona part deis historiadors que havien 
pub 1 icat- trebalis sobre el prob 1 ema histor iográf i c que ens 
preocupava. Cal, creiem, fer referéncia a la informad6 que 
hi aportava el material fins a a1eshores publicat.

Centrant-nos en el capítol de la produceió agrária, vá
re rn fer una mena de plantejament global itzador. El vi, el 
producte més important- quant- a exportac ions fins a l'eclosió 
t-arongera de la década deis vint-, no va viure prec isarnent una 
conjuntura favorable durant la guerra europea. Amb problemas 
en el comerr exterior, el vi valenciá, aixi com el cata1á o 
el de la Manxa castellana, no troba eixida en un difícil i 
complicat mercat- exterior, sempre amb problemas de transport. 
Més difícil s'esdevindrá la situació quan ais darrers dies de 
1917 Franca tancará les seues portes ais vins procedente 
d'Espanya. Com diu Soler "a partir de ese momento la economía 
de guerra francesa obliga al intervencionismo estatal más
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profundo y esto explicaría como la tendencia francesa se 
d i r i ge a 1 os c orne r c i antes rnad r i 1 eños -c er c anos a la 
Administración- para cerrar tratos. Los exportadores peri
féricos " p r o tes t-a r án ai r adamen te ” (17).

La situació depressiva es veurá alleugerada amb la fi de 
la conflagración peró, aviat, aquesta pe ti t-a recuperació es 
veurá tren cada o, més aviat, esrni colada. Cap a 1921 es pot 
llegir a la Revista de Economía y Hacienda que "la producción 
vitícola española está atravesando hoy la crisis més aguda 
que se ha conocido en muchisismos años, porque, en virtud de 
las disposiciones adoptadas por Francia y Noruega, y recien
temente por Inglaterra, nuestro mercado extranjero de vinos 
queda casi extinguido" (18). Les causes d'aquest desastre 
eren, per a Pascual Carrión, 1'adulteració deis vins, els im
postes que en dificultaven la comercialització, la compe
tencia deis alcohols industriáis, els coneguts problemos deis 
transports, la inexisténcia de tractats comerciáis favorables 
i la dificultat crediticia amb qué ensopegaven els productors 
i els c orner c i an ts.

Peí que fa a la taronja, no més encetada la guerra es va 
perdre el mercat alemany, amb la qual cosa tota la capacitat 
per marcar els preus restava en mans d 'Anglatérra. A la zona 
productora de La Plana, la taronja va passar, al camp, de les 
10-12 pessetes a les 2 pessetes el miliar. A més, els nólits 
resultaven rnolt cars per a la conjuntura que es viu, i els 
ferrocarrils entropessen amb el greu ent.rebane que significa 
1 absénc i a de vagons a la frontera francesa. En aqüestes 
circumstáncies, quan la taronja aconseguia d “arribar al 
mercat británic els preus eren for^a elevats, peró els ún i es 
beneficiats eren els intermediaris.

Pensern que cal fer ara un ineis, ja que convindrá d'anar 
tenint ben present des del principi que una cosa són les 
grans xifres de les tones exportados i deis preus que 
assoleixen distints productos, i un altra la situació interna 
del País peí que fa a les repercussions socials de l'eixida 
més o menys favorable de qualsevol producte cap ais mercats 
exteriors. El que volem dir és que, malgrat que en principi 
s'evidencien dues situacions ben diferenciados quant a la
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marxa del negóci de la taronja ais mercáis europeus, no exis- 
t-eix aquesta dissemblanra a ulls deis treballadors del camp 
valenciá. Ells foren sempre els més perjudicáis, ja que, quan 
el negoci anava bé, els guanys eren per ais intermediarisj 
quan ana ven nía 1 , peró, la ta r on j a román i a ais arbres, els 
propietaris perdien la col lita i els collidors els j ornáis.

Una certa mi llora enregistrada amb 1"acabament de la 
guerra, es veurá truncada per l'abandó que patiren els carnps 
durant els anys del conflicte. En paraules de Vicent Soler, 
"la pr oduc c i 6n empeora, tanto c uan t. i tat i vamente c orno c ua 1 i ta— 
tivamente, debido al abandono de los árboles en los pasados 
años, dado el bajo rendimiento" <19).

El tercer gran producte, la pansa, —fruit- produit 
gairebé a la Marina Alta i a la Marina Baixa-, ja prou 
afeetat, tant per la filoxera de principie de segle, com per 
la competencia de la pansa de Grecia i Turquia, rebrá un colp 
quasi mortal amb la prohibí ció, que decretá el govern anglés, 
que ent-rés al rnercat británic en in i c iar-se la guerra.
Després de la signatura de la pau de Versal les, la pansa 
viurá una certa recuperadó que arribará fins a mitjans de la 
década deis vint, moment en qué la crisi que s abatrá sobre 
el sector será definitiva.

Al tres produc tes del camp valenciá -la creilla, la ce
ba, la tomaca, totes tres amb interessants xifres de tones 
exportades fins a 1913-, veuran com, tant la situació per la 
qual travessa Europa, i també Espanya, com per la inflad6 
reg 1 amentista deis governs de Madrid, afecten mo 11. direct-a- 
ment el desenvolupament exportador d'aquests tres productes.

Com veurem més endavant, la incidencia social de la bona 
o la deficient- comercial ització exterior d' aquests productes, 
afectará rnolt més unes zones que no d'al tres. Lógicarnent, a 
la franja de comarques costaneras, des de la Plana a la 
Safor, amb la inclusió de Camp de Túria, cebes, tomaques i 
creí 1 les,hi tenien un pes fornamental, rnolt superior al que 
havien assolit. a d"al tres zones del País. Conseqüentment, la 
incidencia social del millor o del pitjor f une ionament- ais 
mercats estrangers d'aquests productes, será un factor a
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ten i r rito 11 en c omp te a 1 ' ho r a d " es tud i ar les r epe r c uss i ons 
socials de la Guerra a les comarques centráis del F'ais.

F i na1men t, cal que ens referim a 1"ún i c produc te agríeo- 
la valenciá que durant aquests anys va gaudir d ’una relativa- 
ment bona situació, tant més bona com més la cornparem a la 
deis alt-res productes ja al.ludits. L'arrós va patir, ja des 
d" e 1 moment de 1''esc lat de la guerra, els es ti ra-i-ar ronsa 
entre 1"Administració central i els sectors politics i econó- 
rnics lligats a la producció i a la comercialització 
arrossera.

Amb tot-, amb les prohibicions i els permisos a 1'expor
tación amb el frau i el contraban, l'arrós, com a producte, 
fou indubtablement el que va viure uns bons anys, els quals 
acabaran amb 1'entrada en competencia de l'arrós italiá a 
partir de 1919. Com ja hem dit en parlar d altres productes, 
peró, no es pot oblidar que una cosa és la marxa de la corva 
expo r tado r a , amb uns benef i c i s que crei xen s i mé trie amen t., i 
un alt-ra és el repar ti ment d'aquests benef i c i s i, encara més, 
la recepció social d'una bona carnpanya exportadora. Som on 
érern en parlar de la taronja; els jcrnalers, arrenda taris i 
petits propietaris patien els daltabaixos del sector, sofríen 
la major o menor obertura de l'aixeta exportadora que en fes 
el govern de Madrid. Peró, no se'n beneficiaven; no podien 
benefi c i a r-se'n , almenys en la mesur a en qué ho f e i en els 
intermediaris o els grans productors, del contraban; en suma, 
del frau a les disposicions governamenta1s . Més ciar, 
jornalers i petits productors patien salaris i contracta— 
cions, preus i beneficis, en consonancia amb la seua petita 
c apac i tat per modificar la situació, obligats a vendre la 
seua f or £ a de t-reball i les seues mi grades produce i ons no 
quan calia, sinó quan toeava.

Tornant- al 1 libre de Vicent Soler (20), entenem que ja 
el ti to1 adve r te i x de la preocupació f onamen ta1 de 1'auto r .
Es tracta de veure, d'analitzar, l'expansió -i també la 
regressió, quan escau- de la indústria valenciana al caliu 
de la guerra que enfronta els distints palsos aliats amb els 
deis Imperis Centráis. Malgrat- aixó, hi ha al 1 libre dos 
capitols forra int-eressants per a nosaltres, com ara aquel 1
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en qué es fa referencia al cicle económic valerte iá, i un 
altre -i així es titula- la qüestió de les subsisténcies.

Al primer, molt breument, Soler, que ha cornen^at el 
1 libre -arnb frase afortunada- afirmant que la guerra va 
descobrir ais valene ians els forts lligams que els unien a 
Europa, quantifica la inscripció de societats al Registre 
Mercantil. Albora que utilitza aquest indicador com a 
descohridor del vertader arnb i en t económ i c del F'ais, 
s"enfronta arnb el que ell denomina la maduració empresarial 
mitjancant 1"análisi de les societats creades, ja foren 
c ornand i tár i es, col. 1 ec t i ves, anón i mes o 1 i m i t-ades. Després 
d ‘aquest esforc* 1"autor llanca la seua hipótesi, la qual, 
com ell diu, "assenyalaria un procés expansiu de la preguerra 
que queda sotrnés a noves tibantors rnercadológiques durant el 
c onf1 i c te bé1.1 i c propor ci onant-1 i un nou caire d "expans i ó 
accelerada. Coexistirán, dones, dues tendéncies: una 
emrnarcada en 1"augment relatiu d" inic iatives de régirn anónim, 
qye suposaria una "modernització, jurídica empresarial i 
1" a 11 r a , que es r ef e r i r i a a 1' e i xarnp 1 amen t gene r al del procés 
iniciat- en la preguerra. Ambdues perfectarnent compatibles i, 
f i ns i tot, c omp1ementé r i es en una c on j un tu r a que ex i g i r i a 
una resposta nova i ambiciosa per part de 1 "oferta de rnolt-s 
béns rnanuf ac turats" (21) .

Igualment, els índexs salar iais i la marxa deis graus de 
conflictivitat obrera , són uns altres indicadors que empra 
-tot- i que bastant esquematicament- el professor Soler per 
dissenyar el perfil del cicle. Després d"aqüestes análisis, 
horn dirá que, llevat d'un curt preámbul d'adaptació -que 
anirá de l'agost de 1314 a inicis de 1915-, la indústria 
valenciana viurá un procés expansiu que es mantindrá fins a 
1920.

La signatura de la pau significará, peró«, un canvi radi
cal de les expe cta t i ves. ”No és moment d "en t r a r en detalls 
-diu Vi cent Soler, i també nosal tres- per ó* seria bó 
d'avanpar ja la incapacitat institucional per fer front a les 
noves circ urns tán c i es de 1 c orne re i n te r na c i ona 1 to t. r e tornan t. 
al bilateralismes més acartronat. La dinámica de la indústria 
valenciana d i f i c i 1 rnen t pod i a c on t i nua r e 1 mate i x r i t me to t.
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reduint—se a l'anémic mercat interior espanyol" (22).

Parlávem adés de laltra pari del llibre especialment 
interessant-, la que feia referéncia a la problemática de 
1 ' abas timen t-, altrament d i t, en par au les d ' aleshores, la 
qüestió de les subsisténcies.

Molt- breurnent Soler al. lude i x al difícil problema de 
1 'abas t i ment, a l a  pob1ac i ó , d “a1guns produc tes de pr i mer a 
necessitat, i de la brutal pujada de preus en registrada 
durant el període (23). En conseqüéncia, donada la brevetat 
arnb qué s"aborda el tema, només ens haurem de referir a 
a1gunes idees importante expressades en el text.
Fonamentalment aquelia que fa a1 1 usi6 a la problemática 
situació que afecta el sector químic i, molt especialment, el 
subsector d'adobs agricoles. Aquest, for^a dependent, abans 
de la guerra, de les importacions de l'estranger, pat-irá la 
drástica reduceió de 1'entrada a Espanya de mercaderies 
d ■' aques t t i pus. La subs i t i tuc i ó d ’ i rnpor tac i ons aconsegu i da en 
al tres sectors no va funcionar en aquest, i intimament 
relacionat. arnb a i xó "els tarongers de i xa r en d " adobar-se i els 
arrossars també, en gran part. Aixó repercutirá indirectament 
en les subsisténcies perqué augmentaría el cost de produceió 
agrár i a , en el cas de 1'adobament" (24).

Aquest repás sintétic ais t.rebal ls del professor Soler 
ens aprofita per evidenciar les maneanees arnb qué ens 
enfrontávem d'antuvi, i, també, després de llegir el resultat- 
de la nostra investigació, per establir algunes matisacions i 
discrepáncies, així com per delimitar les particularitats de 
1' evo 1 uc i ó de 1 ’ ec onorn i a agrícola d i ns el rna re e c onóm i c del 
F'a i s .

és ciar, peró, que comptávem arnb d' al tres t.rebal ls de 
caire económic com els de J.A. Martínez Serrano, E. Reig, J. 
F'alafox o el mate i x V. Soler, investigac i ons a les quals 
al.ludirem extensament en aquesta Tesi. Hi mancava, peró, 
inforrnació qual i tat i vament distinta, o almenys cercada des 
d'una altra perspectiva. Calia tenir-hi un major coneixement 
sobre les repercussions de la Guerra del catorze sobre 
1'agricultura valenciana, sobre les ver i tables dimensions de
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la crisi, sobretot peí que fa a la possibilitat que aquesta 
i nf ormaci ó ens possib i 1 i tés estudi ar posten iorment com hav i a , 
i en quina mesura, afee tat el carnperoiat -diguem—ho aixi , de 
moment- del nostre F’ais.

Un primer problema arnb qué ens enfrontávem -i que ja 
hern mencionat tot i que ho hern fet- de passada- era el del 
ma r c geog r áf i c en el qua 1 hav i ern de t r eba llar. Par 1 ávem 
fulls enrere de la diferenciació entre les distintes 
agri cultures valene i anos a qué feia referéncia Ramón 
Garrabou. Havíern vist els problemes del vi i de la pansa, 
alhora que d"al tres productos passaven a un discret segon 
plánol. Si es trac tava de veure la profunt-itat de la cris i 
que hav i a encetat la Guerra Gran en 1"agr i cu1 tura valenciana
hav i ern de c en trar —nos, don es, en aque lia pa r t- del País on
s" hav i a ar r i bat- a imposar una agricultura rnés dinámica, més 
Hígada arnb el comer £ exterior. Per aixó várern decidir de 
limitar geográf i carnent la nos ira investigac i ó , i no sois peí 
fei d'ésser rnés fidels ais nostres interessos, sinó« també per 
mantenir una certa coheréncia personal que ens obligava a 
intentar que el títol del nostre tréball respoñgués al seu 
contingut real No voliern assurnir un ámbit de País 
Valeneíá quan sabiem que el treball de recerca i investiga- 
ció anava a centrar-se en aquellos zones d"agri cultura
intensiva arnb fort pes del regadiu.

Aixi, dones, el ja reiterat espai geográfic en qué ens 
havíern de rnoure era el que podrí ern denominar corn el de les 
comarques centráis de litoral del País Valenciá, entesa
aquesta formulad ó en un sentit. arnpli. El que volern dir és
que la invstigac i6 se contraria en les terres compreses entre
la Plana i la Safor. Les de la Plana (Alta i Baixa) justifi
cados clarament peí pes que la tarenja havia assolit ja ais
anys del nostre estudi; el Carnp de Morvedre, o rnés concreta—
rnent l'Horta de Sagunt, peí pes de tarongers, hortal isses i
arrósj el Carnp de Túria, arnb una bona extensió de torres 
regados peí riu que li dóna nom, ja aleshores la zona de 
máx i ma p r odu c ció de c eba de tot el País i , poss i b 1 ern en t., 
d'Espanya; l'Horta de Valéncia (la del Nord i la del Sud) arnb 
la seua produceió plural -taronges, hortalisses, arrós, 
c re i' 11 es- i el pape r c ond i c i onan t que h i j uga la gran c i u ta t,
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polaritzadora d u n a  bona par t de la producció comarcal; la 
Ribera (l'Alta i la Baixa), arnb 1“importantissim pes de la 
taronja a pobles com ara Carcaixent, Algernesi o Alzira, i arnb 
la super espec ial it-zac i ó arrossera de pobles com és ara Sueca; 
per últim, la Safor, també arnb bon pes de tarongers i 
produc tes d '' hor ta.

És comprensible que a unes terres com aqüestes de qué 
paríem, aquella depressió del comerg: exportador hagué de 
resultar d ’una una forta i ntens i tat. No és destacable, peró, 
no rnés corn a fet dif erenc i ador la qüestió de la producció 
deis fruits obtinguts de la térra; el mate i x régirn de la 
propietat, arnb el que aixó implica quant a les relacions de 
producció que són a la base de l 'obtenció d "aquests rnateixos 
fruits; també aixó és un factor que contribueix a uniformit— 
zar o, millor, a donar una contextura rnés hornogénia a 
aqüestes comarques centráis valencianes.

Llavors, qué és el que volíern investigar en concret?. Ja 
hav i ern v i st que, c orn a c onseqüénc i a de 1 a Gue r r a Mund ial, 
s'havia obert una difícil etapa per a aqüestes terres i per 
ais seus habitants. Hi calia, dones, estudiar tres grans 
parts: la primera, les dirnensions reais de la crisi, i aixó 
en termes que foren posteriorrnent aplicables a 1'estudi que 
real rnent interessava i que hauria de venir a continuac ió; és 
a d i r, en 1 a segona par t calia esb r i na r c orn hav i a afee ta t 
aquesta crisi una bona part. deis c amper oís va lene ians -ja ho 
hern dit, els jornalers i petits productors—5 en una tercera 
etapa, huriern d'estudiar quina hav i a estat la r esposta, la 
reacció», deis afeetais per la crisi.

En aqüestes tres etapes de la indagació, es pot 
reconéixer 1'esquema que sustenta corn a ossada aquesta Tesi 
Doctoral. La distribució per capitols respon a aquest primer 
esbós que hern realit-zat. Arnb aquests plantejarnents ens hern 
11 anrat- a la recerca de tot el material bibliográfic i do
cumental. Quant a les apor tac i ons que fa al terna el primer, i 
també quant a les critiques que ens hern per rnés de real i t-zai—  
hi, n ' hern parlat- a aquesta introduce ió, i en parlaren» ais 
capitols que vindran. Peí que fa al material arxivisite i 
documental, ho farern tot seguit-, tan bon punt- fern un breu
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repás a aquella oseada que sustenta la investigac i6.

Ens referim ara a les quatre parts en qué hern dividit la 
Tesi. Una primera, f or ca breu, sota el títol genéric de Les 
Vespres, és tan sois alió que podríem descriure com una 
fotografié de les comarques centráis del F'ais en els moments 
anteriors al cornen £ament de la guerra. Hi abordem problemas 
que van des de la vida quotidiana a la situació cultural; hi 
fern un curt recorregut rnés aviat. descriptiu de la real itat 
valenciana d 'aleshores.

Podem di r, peró, que la Tesi Doctoral cornen£ a verita- 
blement al capítol tercer, aquel 1 que titulem genéric ament La 
Crisi. Es trac ta de gairebé dues-centes pagines en les quals 
hern pretés de perfilar les dimensions reais de la conjuntura 
económica encetada a 1 est-iu de 1914.

Una economía arnb un gran pes del sector agrícola, que 
acusará, par adoxa 1 men t, ■ els desavantatges d " ha ver assolit un 
grau de connexió» molt interessant arnb el mercat- internacio
nal. Fot ser el sector rnés dinámic i rnodern de 1" agr i cu 1 tura 
peninsular pagará un elevat- preu en uns moments en els quals 
es tanquen o, almenys, es dificulten molt les operac i ons co
merciáis arnb 1"ex te r i or.

Després de veure arnb certa profunditat la singular i tat 
agrári a va1en c i ana, farem servir alguns i ndi c ado r s que ens 
marcaran les dimensions de la crisi. Aquests serán tant la 
producció* com els rendiments i els beneficis de la térra, aixi 
com d 'al tres rnés especificament lligats al problema de la co
rriere ial i tzac ió. Preocupats per la reduce ió* del comerc 
expor tador va 1 ene iá,hi utili tzarem tota la i nf orrnac i ó» 
recol 1 ida sobre el tráfec per ferrocarril i per via marítima, 
a fi de teñir una idea clara de les repercussions efectivas 
de la Guerra Gran en 1'economía agrár ia exportadora del País.

' Poster iorment, al capítol que encapa al ern sota el rétol 
La Vida, pretenem d"estudiar les repercussions socials de la 
crisi. Salaris i preus, relacions socials i problemática sa
larial, ens perrnetran conéixer de prop la situació 
d " empobr i rnent- en qué varen caure les classes populars
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agrár ies valencianas durant el periode estudiat.

Atés que el pes de la crisi caurá sobre les familias 
obrares campero les, haurern de teñir presen i el papar jugat 
per les dones i els xiquets en el manten i rnent- de la llar 
familiar. Abans d 'abordar un problema important i concret, 
com és el deis obrers de l"arrós, veurem com una de les rnés 
clares repercussions de la crisi será 1"ob 1 igat- abandó de les 
terres de naixen^a i trebal 1 d 'aquel ls que no puguen mante— 
nir-s'hi.

El darrer gran apar tat, el que titulem La Lluita, és el 
que analitza la resposta deis obrers del carnp va 1 ene iá a la 
nova conjuntura que comenta en 1914. Aquí farern palesa la 
nostra discrepáncia respecte d 'algunes de les que encara a 
hor es d'ara són interpretac i ons histor iográf iques comunament 
acceptades. Sovint, el dissentiment d alló publicat- fins ara 
será radical; sovint hi haurá mat-isac ions personáis a 
treballs d 'investigadora a1 tres.

Acabem la Tesi, ja al capítol de Conclusions, arnb un in
terés que no vol ser únicament el d'oferir una mena de resurn 
estractat i esquemátic de la nostra investigació, ans 
pretenem -entre al tres raons perqué és impossible no fer-ho— 
defugir 1'intent de tancar el tema, i és per aixó que ens 
int-eressa reflexionar públicament sobre alguns problemas que 
ens giravolten dins el cap. Aixi, aquest darrer apartat que 
diem Conclusions vol ser quelcom rnés que un fermall retóric. 
No sois és el producte de les meditacions, deis dubtes de qui 
ha dedicat mol tes hores a l'análisi d"un periode conflictiu i 
complex de la nostra hist-ória; és, a rnés, la prova que sempre 
es pot. anar rnés enllá en la investigac i ó , que encara hern 
d"estudiar rnés.

Quant al material documental emprat en la real i t-zac i ó de 
la Tesi Doctoral que presentero, vol em dir unes par au les tot i 
que a 1 'apartat corresponent farem relació explícita de la 
que hern classificai i utilit-zat- segons els distints arxius en 
qué hern treballat. D'una par t-, la referida a les negoc iac ions 
salariáis, al t-ráfec marítim i al volurn total de les expor- 
t-acions, hi trobarem una bona prova a 1 "apartat que denominem
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Apéndix Documental.
No és mornent de plányer les dificultáis patides a 1"hora 

de treballar per 1'obtenci ó de1s materi a1s pr imar i s . Només 
hern de di r que el vo1um d 'info r ma ci 6 recol 1 ida ha es tat 
enorme, exc ess i u d i r í em en a1guns aspee tes. Tot i que ais 
distints capitols farern al . lusió a qüestions relacionados arnb 
la problemática de les fonts emprades, és ara el mornent de 
donar al lector i nfo rma ci 6 sobre la ma te i xa.

A la molt rica Biblioteca del Ministeri de Treball CBMA)
hern utilit-zat, tal i com relacionem a 1'apartat- Fonts 
Primáries, un molt abundós material documental.

Les Memóries deis Inspectors del Treball són, sens 
dubt-e, una font de primera categoria per a un treball com el 
mostré. Hern treballat les corresponents ais anys compresos 
'«entre el 1914- i el 1930, i en el les hern obtingut- valuosa 
informac ió.

Aqüestes Memóries ens han proporcionat, a rnés d "un marc 
general sobre la situació laboral del País, informació 
variada que abraca des deis crit-eris seguits per la própia 
Inspecció i les act-ivitat-s real it-zades per aquesta (nombre i 
t-ipus de les industries visitados, inf race ions legáis obser
vados , etc. >, a un quadre est-adist-ic de la població obrera 
visitada (sectors, sexe, edat-, j ornáis i hor es de treball); 
aixi com informació sobre les act-ivitat-s de les Juntes Locáis 
de Reformes Socials i les Societats Obreros existents ais 
distints pobles. A rnés a rnés, per les Memóries deis Inspec- 
tors t-enim un cert- coneixement sobre les actit-uds, t-ant- de 
patrons c orn d ' obrers, davant- 1"ac c i ó de 1 s I nspec tors; 1 es 
quals, sovint, són ref rae t-ár ies a qualsevol acció t ende ni a 
alterar les reí ac ions socials imperante, tot i que aquel les 
no s"adapten a les liéis vigent-s.

Enserns interessant-s han resultat- les Estadístiques de 
/agües, elaborados també per l'Institut de Reformes Socials. 
iuan t-robern informació sobre les vagues deis obrers del carnp, 
peró, general rnent- es trac ta de breus informes o, en el pitjor 
deis casos, de simplement la noticia escarida deis conflictes
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enregistrats ais pobles.

Hi ha que teñir en compte que la informació d'un 
conflicte local ha d"arribar a l'IRS enviada per 1 'Alcalde 
del poblé, en la seua qua1 i tat de president de la Junta Local 
de Reformes Socials. Com, sovint, 1"Alcalde no está gaire 
interessat en a i re jar els problemes haguts al poblé -de 
vegades pot, fins i tot, ésser part afectada peí conflicte— , 
arnb freqüéncia s'absté de remetre la informació a Madrid. Arnb 
totes les l.irni tac ions, peró, aqüestes Estadístiques de Vagues 
han estat abundosament utilitzades en la real i tzac ió de la 
Tesi .

En la mateixa Biblioteca del Ministeri de Treball hern 
fet servir un document que va1orem com a excepcional. Ens 
referim a Condiciones Sociales en que se realiza el cultivo 
del arroz en la Provincia de Valéncia, redactat per un 
funcionar i del propi Ministeri, Francisco García de Cáceres y 
AnsaIdo.

Aquest estudi, que abraca tot l'ámbit- de les comarques 
centráis del País, ha esdevingut fonamental per abordar les 
c.ondicions laboráis i de vida deis obrers de 1"arrós; sector 
de1 qua1 no és necessa r i resa1ta t la seua i mpor tánc i a .

L'objecte del treball de García de Cáceres és, precissa- 
ment, conéixer les condicions socials en les que es real i tza 
el conreu de 1"arrós. Arnb aquesta intenció, 1"autor va reme
tre ais alcaldes i ais metges titulars de cada un deis setan
ta-dos pobles arrosers de la provincia un ampli qüestionari. 
Igual rnent va passar l'enquesta a un bon grapa t de. sindi cats 
agrícolas, tant patronals com obrers. Les respostes obtingu— 
des corresponen a un territori que suposa rnés del 30% del 
total dedicat a 1 "arrós, per la qual cosa l 'enquesta té una 
bona dosi de representativitat.

El qüestionari aborda problemes com ara salaris, jornada 
de treball, nombre d"obrers necessaris a cada poblé per plan
tar o per real i tzar la col-lita, al i men tac i ó , al lot j ament, 
accidents i malalties, preus i relac ions laboráis. Arnb 
aques ta r e1a c i ó , sembla, no c a 1 i nsi st i r ga iré en la i mpor- 
t-áncia ce 1 document a que al.ludim.
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•Juni a aqüestes fonts documentáis del Ministeri de 
Tireball, hi ha d "al tres de menor reí levánc i a a les que ja ens 
reeferirem puntualrnent després, ais distints capitols. Volern 
accabar, perd, fent- referéncia a les Estadísticas de Salarios 
y Jornadas de Trabajo referidas al período 1914-1920.

Aquesta és una font- que ha es tat molt utilitzada per 
a 1 tres historiadors que ja han insistit, com també farem 
nosaltres, en les deficiéncies que presenten. Fot ser la 
principal, a rnés de les inherents a 1"estadisitica de 1"épo
ca, siga el que aquesta font va ser elaborada a posteriori, 
mitjan^ant la recopilació retrospectiva feta pels estadisti es 
del Ministeri.

Tot i que farem una crítica rnés acurada de les fonts 
quan les fem servir, hi ha que dir ara que aqüestes són, en 
linies generáis, una aproximac ió«. Una aproximac ió», peró, que 
és 1 "única «que es pot efectuar. Els salar i s están majoritá- 
riament. referit-s ais devengats pels obrers industriáis, ja 
•que com explicarem «després els salar is «deis obrers agr i coles 
só»n molt rnés complicats »de tabular i de sistema ti tzar esta- 
»d i stic ament.

Mal»grat les deficiéncies, rnés enllá »dels particularis- 
mes, al nostre parer, les fonts ernprades ens perrneten de 
veure perf ec tament les linies mestres de 1 " evoluc i ó» salarial 
a tots dc»s sectors, in«dustrials i agr ar i s .

El mate i x es pot «dir «de 1" evoluc i«i» «deis preus, peí «que 
fa a la problemática «de les f«ants. Aquests, els preus, han 
estat contrastats per la utilització «duna alt-ra font -a la 
•que rnés endavant ens referirem— obtinguda a l ' Arxiu de la 
Diputació Provincial de Valéncia.

Aixi i tot, arnb la relativi tzac i «ó a «que les fonts ens 
obliguen, hern «de «dir «que hern pogut esbrinar els trets f«:»na- 
mentals «de «dibuixen 1 "evalúe i «ó «deis preus i salar i s «durant 
els anys «que es t udi em. Al nostre parer, 1" aná 1 isi critica «que
hern fet pa 1 esa una per«dua i mpc«r tan t «de c apac i tat a«d«qu i s i t i va 
per part «deis sectors populars, la «qual cosa rec «alzará
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l'afirmació real i izada per nosalt res sobre 1' agudi t-zac i6 de 
la polar i t-zac i «ó social produida per la dinámica encelada a 
l 'agost- del 1914-.

En la Biblioteca del Ministeri d"Agricultura varem 
ob ten i r i t-reballar informes real i t-zat-s peí rnateix Ministeri, 
entre els que dest-acarem els molt complets dedicáis a la 
qües t i ó deis r egad i us. Tan t 1" i nf o r me de 191-5 c om el de 1918 
(ambdos ressenyats a 1"apartat de Fonts Primáries), han estat 
material de primera má per a adentrar-nos en la problemática 
de 1"agricultura valenciana. L'análisi efectuada a partir de 
la informació suministrada per aquests documents ministe
ri ais, ens ha permés reforjar la nostra concepc iO -1ligada a 
d"alt-res interpretac ions histor iográf iques- de 1" agr i cul tura 
valenciana del periode est-udiat-.

Ef e c t- i varnen t-, la mode r n i ta t del sector p r i ma r i val en c i a 
es fa par ti cul armen t- evident- al estudiar la complexa xarxa de 
Tees exist-ent- a les ierres centráis del nostre País. El volum 
de ierres regades, junt a la producció d"aqüestes, tal i com 
hern pogut- fer palés a partir de 1 "estudi deis Avances Esta
dísticos de 1913 i 1923, demostren la singular itat deis 
conreus i de la produce i6 valenciana dins el context penin
sular. Aquesta singular itat, 1 ligada a la clara or ientac ió
exportadora de la producció, serán claus per a entendre les 
dimensions de la crisi originada a l'inici de la Guerra Gran.

A l'Institut Nacional d"Estadística hern obtingut-, a rnés 
d"algunes xifres globals sobre qüestions básiques, tota la 
informació que aporten els Annuaris Estadíst-ics d'Espanya. 
Producció» agrícola i industrial, comerg, preus, salaris, 
ensenyament-, natal i tat i mor tal i tat, s»dn, entre al tres, 
al<guns deis aspee tes sobre els «que hern obt- ingut informació a 
1"INE.

Aqüestes fonts, tot i les insuficiéncies i maneanees que 
cal reiterar per a tot alió que signif i»que est-adist-i ca «del 
pe r i o de, és 1 " ún i c ma te r i a 1 de 1 que hern gaud i t- pe r es t-ab 1 i r 
els t-ret-s carac t-er i tzadors d u n  bon con junt de problemes tant- 
económics com s»ocials. És per aixó», en funci'ó »de les conegu- 
des imperfeccions d "a»quest-es fonts, «que sempre insistirem en
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que les xifres que donaren» han d'ésser enteses arnb un cert 
marge d'error.

Al Arxiu i Biblioteca del Ministeri d'Hisenda hern 
reali tzat una de les feines rnés 1 largues i feixugues de la 
Tesi. El volurn d '' inf ormac ió manipulat- ha estat impressionant, 
si bé -encara que a 1 "espera de les critiques i valorac ions- 
ens trobem recompensat-s de l'esforg: efectuat. Les dues fonts 
emprades han estat les del Comer£ Exterior d'Espanya i les 
del Comer£ de Cabotatge.

Un primer resultat-, després l’análisi del moviment de 
va i xe lis en r eg i s t r a t- a les d i s t i n tes duanes de les c ornar ques 
centráis, atenent a la nacional itat del pabelló i a la forma 
de propulsió, ha estat el comprovar que la crisi comenta 
exáctament a l'estiu del 1914. Arnb aquesta constatac ió des- 
montem un deis punts básics de la interpretar ió historiográ— 
fica vi gen t. fins ara, la qual datava el cornen£ament de la 
crisi a inicis del 1917.

Aquesta porta d"entrada a la crisi era connectada, 
segons la historiografía clássica, al setge decretat pels 
alemanys en febrer del 1917 sobre les costes del País. Des
prés l'análisi acaurada de les fonts de la Direcció General 
de Duanes, depenent- del Ministeri d " Hi senda, entenem que 
l a r  gumen ta c i ó que sus ten tava les tes i s i mpe r an ts ha queda t 
també desmontada.

En un segon mornent, la informació recol 1 ida ens ha per- 
rnés estudiar 1 " evoluc i6  del comer£ exportador agrari 
valenciá, i ho hern fet primer de forma global i, tot seguit, 
de forma particular i t-zada en aquel ls que eren els productes 
rnés importants, com ara arrós, taronges, hortalisses i 
llegums, fruites fresques, tomaques, creí lies, meIons o man— 
gr anes.

També hern anal itzat 1 evolució del comer5 de cabotatge, 
en certa mesura complementar i del d "exportac i6 , ja que les 
rnancances de carbó i vaixells, .junt- ais elevats preus deis 
nólits, fará que una part no menyspreable del comer£ tradi
cional d"al tura es real i tze durant el periode en navegac1 ó de
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c abotaige.
Tant- en aquesta darrer a modal i tat com en la de córner £ 

maritim exterior, ens hern hagut de conformar arnb l'análisi 
del moví mertt de les mercader ies en f unció de les tones 
rnogudes No hern pogut anal i tzar 1' evoluc i ó del comer g en 
pessetes perque, i aquesta és la principal deficiencia que 
presenta la documentadó de la Direcció General de Duanes, la 
valoració en pessetes de les mercaderies traginades es fa 
durant aquests anys en pessetes constante de 1913, la qual 
cosa invalida qualsevol tipus d'análisi valorativa del 
r end i men t e c onóm ic del c orne r g val en c i á .

A l 'Arxiu de la Diputació Provincial de Valéncia hern 
tr eba Hat- fonamen tal rnent sobre dues fonts. D'una banda el 
Butlleti Oficial de la Provincia, i d'altra les Memóries
annua1s de la Ins t i tuc i ó .

Al BÜP, a rnés d 'al tres qüestions rnés aviat- puntuáis, hern 
aconseguit. informació sobre 1'evoluc i ó deis preus deis 
ar tic les de primera necessitat, la qual ha estat- treta deis 
pre&us pagats pels rnilitars per a les compres d " intendénc i a .

Corn que els preus de partida marcats pels rnilitars están 
en f une i6 deis irnperants a la p 1 aga de Valencia, podern dir 
que hern real i tzat una bona tasca de segu i rnent de 1 ' evoluc i ó 
deis mateixos. Aquesta ens ha per rnés posar el contrapunt £i 
les dades obtingudes tant al Ministeri de Treball com a 
l'Institut Nacional d "Estadística.

Les Memóries de la Diputació Provincial de Valéncia han
corvstituit, ensems, un fontanal d" inf orrnac ió de tot t-ipus.
Des de problemes naturals com ara inundacions, ge1ades o 
pedregades, a informació sobre resultats electoralsj 
inc loent-hi, a rnés a rnés, problemes comerciáis, de tráfec per 
carretera i ferrocarril, rnalalties, epidérnies, disposicions 
de 1'Administració central i provincial, i a 1 tres.

En el mate i x carnp de les Memóries annua ls cal fer 
especial énfasi en les de la Cambra Oficial de Comerc, 
Indústria i Navegació de Valéncia. Aquesta font, de la que no
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tenirn noticies que he ja estat. utilitzada arnb anterior i tat, ha 
c ons ti tu i t una de les rnés agradables sor preses del nostre 
treball d 'investigació. I no és sois la informació abundosa 
que se'ns ofereix sobre ternes tais corn terres 1 iaurades, 
p r oduc c i ó o c orne r 9 , el que ens ha i rnp r ess i onat. N i tan so 1 s 
les referéncies ais conflict.es socials del periode. El que 
rnés ens ha interessat, si és que cal destacar que 1 com, ha 
esta les lúe ides análisis que sobre la situació económica i 
social per la que travessa el F'ais són realitzats des de la 
Cambra.

Tant. és aixi que, al nostre parer, és aquesta institu- 
ció« la rnés intel.ligent- i clarivident da van t- la problemática 
oberta per 1 ’economía valenciana des de l'estiu del catorze.

Ais Arxius Municipals de Valéncia i Sueca hern obtingut, 
també, important docurnentac ió, rnés aviat de caire social. En 
tots dos arxius ens ha interessat- espec ialment- la Secció de 
Reformes Socials, a les quals hern trobat testirnoniatges de 
proc edénc i a obrera i soc i et-ár i a .

Especialment reílevant ha estat el treball realitzar al 
Arxiu Municipal de Sueca, un arxiu modélic en rnolt-s aspectos. 
A rnés d'altra variada docurnentac ió, hern de destacar neces— 
sáriarnent la corr esponen t a la negociad ó de les Bases de 
Tr eba 11, doc urnen tac i ó que en par t. recol 1 i m a 1 ’ Apend i x Doc u- 
mental d"aquesta Tesi Doctoral. Mercé a aquests documents, 
que formen una interessant série, hern pogut establ i r els me
canismos i la dinámica de la negociadó salarial i de les 
re 1 ac i ons laboráis deis obrers del carnp a aquesta important. 
zona de la Ribera Baixa.

Un document que no dubtem a qual if i car corn a excepcional 
ha estat- la Topografia Médica de Sollana, elaborat peí Doctor 
Vera Verdú, rnetge titular del poblé ais anys vint. Una copia 
mee anog r áf i c a d ' aques t t r eba 1 1 i néd i t- ens ha es tat- arnab 1 ernen t. 
cedida per 1 a f arni 1 i a de 1 ' autor .

L " abundosa u t i 1 i tzac i ó que hern f e t de 1 tes t- i rnon i a tge, és 
prova de la importáncia que li hern concedít. I és que ens ha 
a por tat i nf orrnac i ó sobre la a 1 i men tac i ó , 1 es rna la 1 1 i es, la
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situació i condicions deis habitatges, la sanitat i la higie
ne pública, i, fins i tot, les mides antropomórfiques deis 
habitants de So 11 ana durant la década deis anys deu. A tit-ol 
gairebé anecdótic, peró, signif icat-iu, cal dir que la inf or— 
mació que el Dr. Vera Verdú aporta sobre la dona camperola és 
el perfect contrapunt-, per la seua rigores i tat, a aquell 
conjunt de tópics que comentaven en referir-nos al document 
elaborat sobre el particular peí Ministeri d"Agricultura.

Peí que respecta a les Fonts Hemerográfiques, abundosa- 
rnent utilitzades en alguns deis apartats de la Tesi, cal dir 
que hern consu1ta t aquelis mi tj ans de comuni c ac i 6 que deta11em 
a 1'apar tat de Fonts primáries. A aquest respecte hern de dir 
la faena efectuada arnb aqüestes fonts hemerográfiques ha es
tat ben apassionant. El repte que significa el descobrirnent 
de la noticia i de la lectura de les possibles intenc ions 
deis mi t. j ans de comunicació, compensa la neces si tat de treba
ll ar arnb eines rudimentáries. Paper i boligraf és l'únic que 
es pot- fer servir a les nostres hemeroteques, ¿fins quan?.

Aquesta darrera pregunta es converteix en crit quan 
pensem en els arxius policials, de la guardia civil, rnilitars 
o deis governs civils. Quan estaran a l'abast deis investiga
dor s? .

Tot i arnb tot, no és ara el mornent. d " amo i na r-nos per el 
que ens ha eostat de fer la investigaci6; de malair per alió 
que ens hauria agradat i no hern pogut fer. Ara és el mornent 
de valorar els resultáis de la investigac i6. Nosaltres hern 
esc r1 1 uns centenars de planes, les critiques, que ben segur 
en serán mol tes, no ens permetran sois mi llorar els nostres 
coneixements sobre el tema, sinó avanzar en l'exercici de la 
nos t-r a pr of ess i ó .

No podem cloure aqüestes págines introductóries sense 
fer exp licita men c i «ó deis nos t res ag r a i men t s . Tot i els seus 
detectes, que assumim de forma inequivocament individual, hern 
de dir que han estat mol tes les persones que han col. laborat 
arnb nosaltres durant els anys que hern dedicat al treball.

En primer lloc el nostre director de la investigació, el

37



1.— Introduceió.

Dr. Pedro Ruiz Torres. Aquells que ens coneixen saben que no 
sorn gens proel ius a exagerar els mérits de ningú, peró en 
aquest cas estern obligáis a dir públ i carnen t que, des deis 
di es en qué el várern conéixer corn a alurnnes de tercer curs de 
la nostra Facultat, ha exercit sobre nosaltres no sois el seu 
magisteri, sirtó la profitosa influencia de la seua capacit-at. 
Ens sentirn ben orgullosos de col. laborar arnb ell.

Ais cornpanys i cornpanyes del Departament- d História Con
temperan i a de la Universitat de Valéncia els devern, així ma
te i x , molt. rnés del que puguern dir en unes peques rat-lles. Un 
clima de treball, de confianza i de supera c i 6, ens ha per rnés 
i ens ha obligat a tr eba llar de debó. Par t. i c u 1 ar men t sorn deu- 
tors arnb aquel les persones que han tingut la paciéncia, 1"a- 
tenció i 1'estima de llegir els origináis d"aquesta Tesi. En 
la mesura de les nostres possibi 1 itats, hern rnillorat els re
sultáis, en seguir les seues va1orac i ons i les seues 
cri i i ques. Es t-ern particular men t ag r a i ts a Mari Cruz Romeo, a 
Ismael Saz i a Ernpar Alvarezj tots tres s'han comportat arnb 
nosaltres prec isament- en la forma i mesura que ere i ern idónies 
dins la común i tat universitaria. Sois esperern estar a 
1'altura del seu esfor;.

És ciar que sense la relació que ens uneix ais hornes i 
les dones que formen el col.lectiu del Personal Docent i In- 
ves t i gado r de 1 Depar tarnen t d'His tó ría Con tempo ránia, la 
nostra tasca investigadora no ens hauria produit el plaer que 
en rnolts moments ha signif i cat. És per aixó, dones, que els 
donern les grácies.

Agusti Colomines i Cornpanys ha estat un critic furibund, 
peró amable, de les nostres planes, així corn una ajuda 
inestimable a 1"hora d'assolir uns nivells necessaris en 1"u- 
tilització de la 1 lengua catalana que ens va estar negada a 
1 "escola, compartint- 1 '' esf or r arnb Antón i López i Quiles. A 
to ts dos, grácies.

D" al tres arnics i cornpanys, corn ara Antón i Beti , Vi cent 
Olmos, Andreu Mayayo, Marc Baldó, Antóni López, Salvador Ca— 
latayud, Anaclet Pons, Encarna i Carme García lionerris,
Daniel Simeón, Agusti Safon, Jesús Mi lian, Ferran Fabregat i 
Dolores de la Calle, així corn una 1 larga 1 lista que orne t-ern
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d "aquells que ens honorem arnb la seua amistai, són, per 
diferents moiius, mereixedors del nostre agraiment..

Isabel Indar te i el nostre f i 11 , Héctor, han patit rnassa 
sovint els daltabaixos de moral, les preocupacions i els pro— 
blemes inherents a un treball que dura ja vora de quatre 
anys. La segure ta t de la seua estima ens ha pe r mes d e s t a 1 — 
v i ar exp1 i c ac i ons i j ust i f i c ac ions. Tots dos han estat sempre 
un supor t i nsubs t i tu i b1e .

Els meus pares, arnb el seu esfor;, la seua estima i el 
seu orgull, sempre han estat un motiu de superaci6.

Ai x i mate i x , vo1em fer exp1 i c i t el nostre reconei xemen t 
a tots els facultatius i auxiliars deis arxius i biblioteques 
en qué hern treballat.

Acabern ja, després deis reconeixements de la nostra gra
titud, confirmant que 1corn que ja sabiem: el treball i 1 "amis
ta t són p1enarnent c ompati b1es.
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2.- LES COMARQUES CENTRALS DEL PAIS EN LES VESPRES DE LA 
GUERRA EUROPEA.

El día 4 de juliol de 1914 es va celebrar a bord del 
vaixell austro—hongarés Kaiser Caries VI, ancor a t al por t- de 
Valéncia, una rn i ssa de r équ i ern. E 1 rnagn i c i d i oc or r egu t a 
Sarajevo uns dies enrera n ' hav i a estat el rnotiu. Aquest acte, 
que comptá arnb la presencia de totes les autor i tats locáis i 
provineials, va convertir-se en el primer lliurament que 
rebé el poblé valencia del drama que era a punt de comentar.

Fins en aquel 1 feixuc dia de juliol valencia la vida 
passava dins els rnarges dalló que diriern la normal i tat, 
sense que aixó ha ja d'esser en tés com a sinónirn d "abséncia de 
problemes. Dos deis rnés signif icatius, per ressenyar-ne 
algún, havien estat les agitades discussions al voltant deis 
pressupostos rnunicipals del cap-i-casal, així com les suara 
passades eleccions al Congrés i al Senat de Madrid.

Resultat del primer d'aquests esdevenirnents hav i en estat 
els greus successos de les darreries del mes de febrer: 
tan c amen t gene ral d ' es tab 1 i men ts c orne r ciáis, man i f es ta c i ons 
nornbrosissirnes, agressions, cárregues de les torces de 
seguretat- i fins i tot algún que altre tret aii Hat.

"No recordarnos nada más grandioso. Después de una 
p r o tes t. a tan unán i me, tan g r and i osa , tan 
espontánea, no se concibe que sigan ocupando sus 
cargos el gobernador y el alcalde.

En Valencia ha habido cierres, pero ninguno corno 
el de ayer; grandes y pequemos, desde el lujoso 
es tab 1 e c i rn i en to hasta e 1 modesto k i osk o , todos 1 os 
comerciantes e industriales cerraron sus casas, 
dándose la novedad de que hasta los cafés y los 
sitios de refresco cerraran, cosa que nadie ha 
conocido" (1).

Resultat del segon será l'elecció de dos monárquics i 
d'un republicá peí districte de Valéncia Ciutat per al Con—
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gres deis Diputáis. A la provineia, els conservadors varen 
perdre el seu esc6 a Xelva -sois per tres vot-s- i a Requena. 
Invalidades les primeres i ce1ebrades de be11 nou el mes de 
juny, els liberáis tornaren a obtenir la victoria, aquesta 
vegada amb rnés al leu j ament. F’el que fa a les eleccions al 
Senat, el resultat será perfectament normal: a rnés deis elec
tas per la Vniversitat i la Real Sociedad Económica de Amigos 
del Pais, n'obtindran la credencial dos addictes, un jaimista 
i un liberal.

D'altra banda, a 1 Pais 1 i preocupava, i mo11 , la secada. 
Tant, que no es real itzen sois pregáries i processons 
públiques, sinó que 1"Arquebisbat va autoritzar 
excepcionalment l'oració Ad petandam pluviam a les misses.
Fos com fos, i malgrat que el problema de la secada no es va 
solucionar, el ben cert és que va ploure. Els darrers dies 
d"abril —tot i deslluir les testes de Pasqua i els ac tes i 
represen tac ions en honor de Sant- Vi cent— varen veure com la 
pluja caigué sobre les terres valencianos amb 1 ‘alegría 
subsegüent de les tamil ies camperoles*.

Tal vegada aquests pocs 1 i tres per metre quadrat-, les 
molt óptimes pluges d'abril, varen per metre que 1 ' 1 de rnaig 
se celebrés amb tranquí 1.1 itat. Un dia en qué tampoc no res 
va resultar extraordinari, "holgaron los obreros, se * 
verificaron algunos mítines y veladas en las sociedades de 
dicha clase y se pronunciaron unos cuantos discursos con los 
tóp i c os usua1es" (2 >.

Els ánims deis ciutadans del Pais <3) s ‘enerespaven un 
xic rnés'quan el. tema del ferrocarril di rec te Valénc ia-Madr id 
era abordat, tant en reuníons de tipus institucional com en 
les rnés populars de les botigues i els cafés. A mitjan 
rnaig, reunida la Junta Magna del ferrocarril' directe a Madrid 
-creada per obtenir la rea1 i tzac i6 de les obres-, prenia una 
série d "acords que havien d'ésser comunicáis al Qovern de 
Madrid, el qual, així rnateix, hav i a d “elevar-ies a les Cor ts 
en forma de Proj ec tes de Llei. Els punts proposats per la 
J un ta -els qua1s havi en es ta i iras11ada ts a la c ap i ta1 de1 
Regne per una Comissi6 ad hoc que havia provocat que gairebé 
tots els comerlos de Valéncia tancassen en prova de
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sol i dar i tai i supori arnb els cornissionais-, eren básicament 
tres i consistien en:

1) Peiició d'inclusió, dins el F’la General de Fer rocarr i ls, 
d ' una l i m a  ampia de serve i general que, partint direct-ament 
de Madrid, en 11 acés arnb el Por i de Valéncia.
2) Ajuda a la construcció d "aquesta línia "en igual forma y 
cantidad que la de Noguera Pal 1aresa" .
3) Obertura d'un nou concurs de proj ec tes.

Davant aquesta presa de postura respecte de la qüestió 
f erroviár i a , la r esposta governarnental en fou positiva (4) 
car el 23 de novembre el Congrés deis Diputáis hi doná llum 
verda. Fruit- d'aquesta decisió fou la Llei de 13 de desembre 
de 1914, en la qual, i al seu article primer, s'incloia dins 
el Pía de Fer rocarr i ls del serve i general 1‘amplária de via 
normal que representava la solució mes adient per permetre la 
rnés curta i rápida común i cae i 6 entre Valéncia i Madrid.
L "Estat garantia al concessionari un interés del 5% anual del 
capital invertit- en les obres, sempre que -és ciar- aqüestes 
s'ajustassen al pro j ec te. Després que la Cambra hagués 
aprovat la iniciativa del govern i la llei hagués estat 
promulgada a la Gaceta, Francesc Monleón Torres, Secretari de 
la Diputació Provincial de Valéncia escriurá: "Estas eran las 
aspiraciones de Valencia, que han sido completamente 
satisfechas por la mencionada ley"(5).

Arnb to t., 1 " exa 1 tac i ó no era so 1 s pa t. r i rnon i exc 1 us i u deis
sectors directament implicáis amb el tema del ferrocarril, 
car d'áltres violéncies, i no sois verbals, es produien al 
Pais. A tret-s podien acabar els freqüents enf ron tament s 
entre els partidar is del "Maura, si" i els del "Maura,no". El 
carrer de la Pau, de Valéncia, havia estat, a l'inici de 
1 ' est-iu, escenar i d u n a  d " aqüestes bar a 11 es entre els 
partidaris i els detraetors de Maura. Un deis darrers, al 
crit. de "¡Mueran los asesinos de Ferrer!" va disparar contra 
el grup contrari amb un resultat de tres ferits. L "agressor, 
junt a un correligionari -redactor del setmanari Maura, no
va ser detingut.

No eren, rnalgrat tot, aqüestes, les preocupac ions rnés
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greus que afectaven la soc i et-at- valenciana. La secada -rnés 
enllá de l'aparent- éxit de les pregáries i processons de la 
p ri mave ra-, or i g i nava i mpor tan ts i d i f í c i 1s p r ob1emes de 
reg; que va fer necessária l'aplicació de severes mesures.
Alhora, les declaracions de guerra entre els paisos europeus 
suseitaven la inquietud d"aquells que pensaven que Espanya es 
podria veure compromesa amb el conflicte bél.lic. Com tenia 
de gust parlar la prernsa, es podía dir que l'estiu hav i a 
vingut farcit- de dubt-es, "atemorizando el espíritu ante el 
trágico espectáculo de los grandes preparativos bélicos que 
llevaban a cabo las naciones más poderosas de Europa" (€•).

No faltaven raons per a la por. L'inici del conflicte en 
agost de 1914 far ia ben palés amb rapidesa el pes que dins 
1 'Europa industr ial i tzada suposava el grau assolit- quant- a la 
divisió internacional del treball. L ’avans tecnológic 
d'alguns paisos que hav i en crescut- amb rapidesa posan t país a 
les rodes d 'altres; el desbordament deis estrets mercats 
estatal s; tot, hav i a produit- una important i densa xarxa de 
reí ac ions económiques internac ionals. Espanya, malgrat- la 
seua neutral itat, no va ser aliena a aquesta situació de 
guerra. I no sois quant a 1 'apassionada divisió deis seus 
habitant-s en germanófils i aliadófils, sinó peí que per toe ava 
a les repercussions del conflicte en la situació económica 
peninsular.

Peí que feia al nostre Pais, la situació era 
especialment delicada: "la riqueza de nuestra región consiste 
en la producción vinícola, arrocera y naranjera, y además hay 
otras que, sin ser tan importantes como las indicadas, 
representan sumas de consideración, lo que debe tenerse en. 
cuenta" (7). Amb excedente de la col lita d 'arrós de l'any 
anterior, amb bonissimes perspectivas per a la que havia de 
comentar pocs dies després, el Mercantil ja feia sentir la 
seua veu dient que "no hay motivo ni fundamento racional 
alguno para que se prohíba la exportación del arroz", tenint 
en cornpte, a rnés, que normal rnent- gairebé tota 1 a col lita es 
des t- i na a 1 ' expo r tac i ó , ja que " en núes t r o pa i s está po c o 
extendido el consumo de arroz" (8).

Un altre problema es el carbó d"huíla, el qual, en pocs



C2.- Les vespres

di es, passa de 40 a 80 pessetes. és evident- que la situació 
és obra deis abassegadors. En reunió celebrada entre el 
Fres i den t. Dato i les empreses ferroviáries, varen acordar la 
distribució p r oporcional del car bó ex i s ten t. Davan t la situa
ció, el Mercantil informa i dóna "la voz de alarma, porque 
según hemos sabido, la Compaffia del Norte parece que ha 
tomado la resolución de suprimir nada menos que quince trenes 
con objeto de economizar carbón", la qual cosa per al diari 
fóra gravissim "en este época de tanto movimiento agrícola y 
comercial en los pueblos de la Ribera y la Plana de 
Castellón" O).

Davant. una societat que es mobilitza, que pressiona les 
seues institucions en veure's implicada en un problema en qué 
ben poc que compta la seua opinió, és lógic que la 
sensibi 1 i t-zac i ó respecte de tot el relacionat- amb aquest 
p r ob 1 ern a s i ga máx i ma. No ens ha d " es t r anya r , don c s , que 1 es 
declarac ions d'Alejandro Lerroux demanant al govern la 
intervene ió en la guerra al costat de Franca, originaren 
agres enf rontaments. Es polar i t-zá encara rnés la divisió entre 
partidar is d u n  i de l'altre bándol, fins al punt que, com ja 
s'ha dit, "los asuntos de la guerra y sus derivaciones y 
salpicaduras (constituían) el único tema de todas las 
c onversac iones" í10).

Resulta ben expressiu per al que d i em un poemeta 
aparegut- a la premsa conservadora valenciana alguns mes os 
després. Escrit peí conegut- Eduard Escalante, hi vessa una 
inequívoca bravada germanóf i la. Tot i expressar una certa 
s i mpa t i a pels f rancesos, 1 ' autor f a gala d "una no ’gens
reprimida fóbia antibritánica. El poemeta acabava així:

-"iA propósit ! ¿ has llechit- 
l'acsió qu'en el M a m e  hagué?
Qui n descalabro han suf r i t 
els alemans! Han fuchit 
a la desbandada: re che í

¿Qué opinió tens de la
guerra? Com no entenc eixe guisao...
si en sane van regant la térra
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o destrosen a Inglaterra 
a rn i en te sense cuidao

No sóc deis hornes ilusos 
peró ern pose fet un toro 
quant rne parles deis intrusos 
transíchise hasta en els rusos, 
peró a 1 i a t, i pr i rner moro !
Sirnpatise en els franceses, 
que valen per a rni un Perú, 
per lo valent y travesos 
iperó tocant ais ingleses, 
no"n debi a quedar ú !”

2.1.— Trets per a un breu esbós social.
Més avant-, ja al centre d"aquesta Tesi, hern de parlar, 

és ciar, de debó, de qüestions referidas de ben prop a la 
classe obrera valenciana. Farem asment de les variables rnés 
comunes com ara salaris, preus, hores de faena i d 'al tres; i 
no ho plan te jar ern sois des de la perspectiva deis obrers del 
carnp, sinó que intentarern de referenciar les dades mitjangant 
l arnpliació del col.lectiu obrer ádhuc ais industriáis. Ara, 
peró, voldriern tragar quatre pinzellades malgrat el fet que 
-a parer nostre- siguen evidenc iadores de la situació laboral 
d ' aque lis mornents.

Si atenern ais servéis d'inspecció de l' Institut de 
Reformes Socials (IRS) observaren -i agó nornés té un valor 
indi catiu, ja que les xifres no responen a un mostrar i 
estadistic-, que el conjunt més nombr6s entre els treba 11 ex—
dors varons és el de majors de 16 anys, rnent-re que entre les
dones el grup més arnpli és el de 14. a 23 anys (12).

Els j ornáis ose i 1.1en entre les 4.30 i les 0.35 pessetes 
diáries per ais hornes, i entre les 2.15 i les 0.60 per a les
dones. El salar i mitjá era, en 1314, de 2.70 i de 0.45
pessetes respec t ivarnent-. La jornada laboral ordinaria cobria
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entre les 9 i 10 hores, i la de treball nocturn entre 10 i 
12. Encara que era molt més nombrós el grup deis varons 
dedicats a la faena nocturna, no era menyspreable la xifra de 
dones que també ho feien.

L"economía valenciana presenta en aquel ls moments un 
quadre dins el qual 1 'agricultura ocupa un pes importante 
encara que la i ndustr i a no ofereix un aspee te desdenyable.

No ens aturarern a oferir dades sobre la distribució de 
la població activa, lógicament es trac taria d "una 
general i tzac i 6 que -ádhuc dins aquest. capítol- hauria d'esser 
matisada no so 1 s per les variacions cornarcals sinó f ins i 
tot-, per les locáis. La indústria, per ó , es troba 
1 ocal i tzada, no sense excepcions, f onamentalrnent, a la 
comarca de l'Horta i a la mateixa capital d"aquesta, la 
ciutat de Valóne ia.

En els preámbuls de la guerra, la indústria valenciana 
es desenvo1upava al voltant d'uns eixos clars: el moble, la 
indústria de la cerámica i el taulell, el téxtil i, en menor 
mesura, el sector quírnic i la indústria mecánica. Aquest 
desenvolupament industrial, cal ana1 itzar-1o amb cautela, ja 
que depenent deis indicadors de qué ens valguem, el resulta t. 
potser dalló més enganyos. Segons el nombre de societats 
c onst i tu i des -bé s i guen anóni mes, c o1.1ec t i ves o 
c omand i tár i es ( 14)- podern inferir els següen t. s pun t s:

1) Les dades evidencien un cert estañeament en el nombre 
d "iniciatives empresariais, que no s'alterará f i ns que la 
guerra comentará a incidir en l'economia valenciana.

2) La repatriació deis capitals colonials que va teñir lloc a 
les darreries del segle XIX i a principis del XX, no varen 
produir l 'efecte que es constata a d 'al tres zones de l'Estat. 
El nombre de societats, dones, no creix al País.

3) El model de societats creades difereix respecte de la 
resta de les espanyoles; peí que fa al pes de les societats 
anónimes, és inferior a la registrada al conjunt espanyol.
Les noves soc i e ta t-s va 1 ene i anes són, ma j or i tár i ament,

4 9



C2.- Les vespres

societats col.lee tives, les quals "semblen reflee t i r la 
rr» i 11 o p  adequac i 6 jurídica d ' una es truc tura i ndustr i a 1 
carácter itzada peí predomini d 'empresas de grandar ia 
f i nancera redui da"<15).

Cal teñir molt en cornpte a •; ó que a cabero de dir, és a dir 
que una de les caracteristiques essencials de la indústria 
valenciana será el fortissim pes de la petita indústria. 
Encara més -i tornero a Martínez Serrano— , "al País Va lene iá 
una gran part de les iniciat-ives no adopta ven cap tipus de 
forma jurídica, sinó que eren sirnplement. empresas, o obradors 
individuáis en els quals es fon i a el patrirooni empresarial i 
familiar" (16).

El desenvo luparoent industrial va lene i á s'havia vist 
extraordinár iarnent- potenciat- -i també, no cal obl idar-ho, 
condicionat, per exerople a nivel 1 geográf i e-, peí procés 
d 'expansi6 urbana que es produi a Valencia des deis inicis
del segle. La Ciutat fou un bon roercat- per a sectors
tradicionals coro ara el moble, el taulell i la cerámica. En 
el sector del rooble es passa de 91 eropreses censades en 1900 
a 229 en 1913, la roajor part de les quals son pe ti t-s obradors 
artesanals. No obstant aixó, peró,hi existeixen grans 
empreses coro Ventura Feliu o Albrecar arob 500 i 400 obrers 
respectivaroent-, i el que es més iroportant-, algunes empreses 
són ver taders centres de formació artesanal per a h o roes que, 
després d "independitzar-se, obriran els seus propis tallers.

El sector cerároic es concentra a Manises, si bé pobles 
coro Quart, Alaquás o Monteada també són centres productors.
La indústria del t-aulel let es local i t-za pref erentroent a la 
C i u ta t- de Valéncia i r oda lies. Arobdues s h a n  c ons o 1 i da t. 
grác i es al manten i rnent d ' una c er ta trad i c i ó , -p o que potenc i a 
no sois el c onsuro, s i nó 1 ' ex i s t. én c i a d ‘ una má d " ob r a 
espec ial i tzada- a la proxiroitat de jaciroents argi lenes i a la 
fácil itat de corouni cae i6 que per a aquesta indústria
representa el fet. de trobar-se a molt poca distancia de la
Capital (17).

Peí que fa ais roesos iroroediataroent anteriors i poste- 
riors a J'inici de la conflagració europea, és a dir al llarg

5 a



C2.- Les vespres

de 1914, "en Valencia continua en aumento* el desarrollo 
industrial, figurando en la capital la fábrica de pastas de 
01 iver, instalada en local nuevo, y la de asientos de silla 
de Tormo, dos fábricas de yutes, varias de ebanistería y de 
objetos de metal, y la nueva de juguetes de Hijos de García 
y la de borras, etc. (...) En el resto de la provincia han 
sido altas un nuevo molino arrocero en Canals, dotado de 
c uantos ade1antos exi s ten en es ta i ndus tria, que c onst i tuye 
una magnífica instalación; nuevos talleres para hilados en 
Bocairente; varios de muebles curvados en Paiporta, 
alamacenes nuevos de naranjas, fábricas de yute y de cemento 
en Bu r j aso t, y a1gunos ot r os de menor i mpor tan cía" (18).

Peró, no tot- són altes o obertura d *' indústries. A la 
Ciutat, durant 1914 tanquen les seues portes alguns tallers 
dedicats a la seda -"continuando la decadencia rápida de esta 
industria"-, així com una de jute, un altra de sacs i una 
darrera de bascules. A la provincia, hi fan baixa una fábrica 
d electrici tai, dues de teixits de llana així com alguns 
tallers de menor reí leu (19).

L'agricultura valenciana, -de la qual parlarem in extenso 
ais capitols vinents- per la seua part, s'ha vist, en els 
anys anteriors a la guerra, afectada per la implantac ió 
d'alló que després es dirá la via nacionalista de 
desenvolupament del capitalisme espanyol. Les pressions 
proteccionist.es de darreries el XIX s'han vist refrendadas 
per la Ley de Bases Arancelarias de 1906 i per la Ley de 
Protección de la Producción Nacional de 1907. Aquesta 
política, és ciar, no era gens ben rebuda pels grups 
económics valencians, uns grups que gaudiran d'una influéncia 
no precisament afavoridora del desenvolupament d ’una 
men t.a 1 i t.a t. i ndus t r i a 1.

El dinamisme económic del País contrasta, peró, arnb un 
subdesenvolupament de les agrupac ions patronals, les quals 
tenen molt poca presencia a la regió. Aixó es deu, si hern de 
fer cas del judici deis inspectors de l'IRS, al pobre espirit. 
d'associació de la classe patronal valenciana (20). No 
o corre el mate i x amó 1es assoc i a c ions ob reres, 1es quals 
—també en opinió deis inspectors-, "dirigen sus aspiraciones
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hacia fines sociales y políticos no muy apropiados para 
c onsegu ir c i er tos benefi c i os más pos i t i vos" (21).

2.2.- L'organització política.
No resulta ext-ranya aquesta panorámica si atenem a la 

configurac i6 de1 segment po1 i ti c va1ene iá. El cac iquisme 
tipie del régim restauracionista permet la lliure defensa 
deis interessos de la classe dominant, mentre que els sectors 
populars i obrers es troben gairebé orfes de vehicles de 
canal i tzac i6 de les seues aspi rae ions i reivindicacions 
e c onóm i ques i soc i a 1 s i , per tan t-, po 1 i t i ques.

L'espai poli tic va 1 ene i á es troba ocupat- principalmente 
pels -utilitzant la formula weberiana-partits de patronatge 
clássics del sistema de la Restauració.

Liberáis i conservadors, els partits dits del Torn, amb 
les seues respect-ives subdivisions en capel les d "obediénc i a 
personal/ sois troben oposició a la ciutat de Valóneia i en 
algunes al tres, peques, ciutats del País.

A la capital, els republicans blasquistes disputen amb 
éxi t el rnonopo 1 i de 1 poder a les f or ces dinást i ques. Els 
blasquistes, desenvo1upen una práctica de cara ais costums, 
háb i t-s, c ornpor tamen ts i t r ad i c i ons popu lars que per a Ram i r 
Re i g es r esurne i xen en dues pa raules: dignificació i 
pol i ti tzac ió. Fruit. de la seua activitat és no sois 1‘escó 
que al Congrés deis Diput-ats ocupa Félix Azzati, sinó 
1 ‘ importan ti ss i m pes que gaudeixen a 1" A j un t. amen t de la 
Capital.

A més, el reformisme de qué fan gala els blasquistes 
quant a les qüestions socials, incidirá en la configurad ó 
del moviment obrer. Durant- els primers anys del segle es 
c onso 1 i da un rnov i men t so c i e ta r i ma r cat- peí sen t i t d " of i c i 
propi de les Trade-society Des de la perspectiva de 
Valóne ia—Ciutat resulta evident que "las conexiones entre 
este tipo de organización obrera y la ya aludida
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preponderancia republicana son amplias, y obedecen a un 
i n te r és po r c onsegu ir la c onso 1 i da c i ón rnú iua* (22) . L " i n- 
iercanvi de suports que es produeix entre les societats 
obreres i el republicanisme blasquista es fará palés d'un 
costat. en 1" af ianpament de les organi tzac i ons proletarios -la 
creació de la Casa del Pueblo constituirá un evident signe 
del que diem- i, per un altre, en el ma jor pes deis 
republieans a 1 govern de la capi ta1.

Com ja ha demostrat Ramir R'eig, des de fináis del XIX 
exi s te i x una bona sin ton i a entre ana r c o-sindicalis tes i 
blasquistes (23). Segons Reig, el corpus doctrinal del 
blasquisme está forma t per quatre idees -la república, la 
importáncia de la vida municipal i del progrés cientific, i 
un anticleri calisme mi 1 i tant. Dins d"aquest, el que 
podriem denominar social-blasquisrne ofereix, a 1 seu torn, 
unes guantes linies básiques: 1)simpatía cap ais obrers,
independenment que es definesquen com a social istes o com a 
anarquistas; 2) necessitat de lluitar per una revolució 
•política que fará de cornare d'un nou régim, la República; 
lluita en qué els obrers formen la fracció esquerrana del 
par t i t republicá, sense que per aixó renuncien a fer la seua 
revolució social; 3) reformisme en les qüestions legáis 
-jornada de vuit. hores, protecció de 1'associacionisme obrer , 
dret de vaga,. . i mi llora de les condicions de vida obrera 
-abaratiment deis preus deis articles de primera necessitat, 
defensa deis s a l a r i s - j  4) cooperativismo i inversió 
pública com a via de superae ió de la contradicció básica 
entre capital i trebal 1; amb aquest horitzó de futur 
"1'anarquía representa un ideal étic de responsabi1 itat sense 
coerció i l'Estat una garantía d'ordre i assisténc ia" (24); 5) 
necessitat d'elevar el nivell cultural i d'instrucció de la 
classe obrera, la qual constitueix la reserva moral de la 
soc iet-at.

Amb aqueste plantejaments, és lógic que el 
r epublie an i srne b 1asqu i s ta man t i ngués m i 11ors r e1a c i ons amb 
els anar quistes i anarc o-s indi cal ist-es que no amb els 
social istes. Els primers no pretenien d'ocupar un espai 
politic, mentre que els segons no sois hi tenien un objectiu 
ciar, sinó que, a més, pretenien d'articular els interéseos



C2.- Les vespres

politics amb els sócio-económics. La conjunció republicano- 
socialista per tant, será possi ble, f onamen taimen t, per la 
feblesa d' un partit socialista que, consc ient de la seua 
for^a, decideix de deixar tácticament de banda els seus 
ideáis revoluc ionaris. Nogensrnenys aixó, el periode anterior 
a la guerra mundial conforma una conjuntura positiva per al 
tándem PSOE-UGT a 1 es c ornar ques c en t r a 1 s del F'a i s Valencia.
En 1912 es constitueix l'Agrupació Socialista d'Alzira. En 
1913 la Societad d'Obrers Agricoles de Cullera ingressa en el 
F'SOE, i en aquest mateix any naixen agrupacions socialistas a 
Car c a i xen i i Gandi a .

Republicans blasquistes, socialistes i anarco-sindi
ca listes no són, rnalgrat tot, més que unes pedres més o menys 
molestes dins 1"engranatge del sistema restauracionista.És 
cer t que a Va 1 én c i a Ciutat, f onamen ta 1 rnen t., els r epub lie ans 
revolucionarios y anticatólicos,segons paraules d'un diari 
local, són que 1 com més que uns simples país a les rodes. Cert 
que, com ja hem dit, es podia considerar que els obrers es 
constituien en associacions amb fins més o menys 
inconfessables, peró, no ho oblidem, la política que 
afectava, la que regia la vida del País Va1ene iá, es feia a 
Madrid. A la capital de l'Estat, la majoria monárquica 
-liberáis i conservadors, els uns i els al tres- era 
absolutament ac1aparadora. Les termináis que el Poder tenia 
a Valencia són clares: Capi tania General, Govern Civil i, en 
menor mesura, la Diputació Provincial de Valóneia.

Aquesta darrera constitueix no sois un fort baluard 
monárquic, sinó una institució on 'es troben representados 
totes les fraccions del bloc de poder valeneíá. La 
Diputació, organismo que fins i tot en períodos de crisi 
manté un cert protagonismo, té un funcionarnent -a al tures de 
1914- que, en paraules del seu Secretar i, és qualificat com a 
"algo irregular". Efectivament, com a irregular es pot carác
ter it-zar 1 "activitat d "una institució que en els nou primers 
mesos de 1"any -durant el primer periode de sessions- s"ha 
reunit sois en quatre ocasions. El segon periode, que es 
deuria haver inaugurat 1"1 d Octubre, no comen^á fins al 27 
de Novembre, i aixó perqué "en octubre y parte de noviembre, 
la mayoría de los representantes de los distritos están
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dedicados a las más importantes tareas del campo, que en una 
c orna r c a espe c i a 1 rnen te agrícola, c orno 1 a de Va 1 en c i a , absor ben 
la atención general" <25).

Tan revelador rnotiu és utilitzat peí Secretar i com a 
justificat-iu del no compliment ("no es posible", diu ell 
mateix) de l'article 120é de la Llei Provincial, amb la mo- 
dificació que hi va introduir el Real Decret de 30 de 
novembre de 1899. Sembla ben clara, peí que diem i peí text 
t ranscr i t, la p r o c edén c i a social i e c onómi c a deis membres que 
componen l'organisme provincial.

2.3.- Condicions de vida i de treball.
Hem a 1. 1 ud i t a qües t. i ons e c onóm i ques , soc i a 1 s , po liti

gues. . .i tot amb un desig de contextual itzar el punt de 
partida del nostre treball: 1 "época de comen*;ament de les
hostil i ta t-s a Europa. Nogensmenys, ens volern moure en unes 
coordenades que intenten daconseguir una articulació entre 
els distints nivells que fan de la societat .humana un conjunt 
estructurat.

En aquesta linia, pretenem d"abordar alió que en un 
sentit arnpli podria ser anomenat -i som ben conscients que 
1"expressió está molt devaluada- condicions de vida. ¿Quines 
eren les condicions de vida més esteses en la societat 
valenciana de la preguerra? Aquesta podria ser una pregunta 
a útil itzar com a cap^alera del capítol.

Tot i que més endavant, al capítol 4, ens hem d'estendre 
en qüestions com ara preus, salar is i, ádhuc, les condicions 
de treball en alguns deis sectors de la producció, voldriem 
centrar-nos ara -encara que siga amb unes breus pinzellades- 
en qües t. i ons tais c om 1" hab i ta tge, la h i g i ene, la sa 1 u t i la 
cultura.

Som ben conscients que la informació de qué disposem per 
a elaborar el nostre estudi está escorada. La documentació 
de qué partím prima -encara que puga semblar paradoxal— els 
sectors menys afavorits de la societat. Sois el fet que 
aquests són ámpliament- majoritaris es pot adduir en la nostra
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def ensa

Les classes populars comencen a patir, amb l'inici del 
segle, un agreujameni en la seua ja precária situadó peí que 
fa al problema de 1 'habitat-ge. La burgesia valenciana ha 
apostat. per la t-ransf ormac ió, co que al camp urbanistic 
implica l'adopció del rnodel barceIoni d “ordenad6 urbana com 
el que s'ha de seguir en l'expansió de la ciutat de Valéncia. 
Ef ec tivarnent, en la zona sud del riu que divideix a la Ciu
tat, més enllá del que será durant mol t-s anys conegut com la 
circunvalació,hi va a sorgir una zona que segueix el model de 
l'Eixampla barcelonina. Aquest creixement es fa, lógicament, 
a despeses d'algú; en aquest cas, com en tan t-s d 'al tres, a 
esquenes deis més febles.

La iniciativa que cornen<;a amb e 1 segle conta amb 
l"aprovació de tots, encara que la majoria demana que 
1 europei tzac i ó de la ciutat els arribe també a ells. N é s  
dramáticament revelador un t-ext adres at- a la Junta Local de 
Reformes Sociais CJLRS) de Valéncia, que duu al peu la 
signatura de la Sociedad de Peones Albaffiles "La Escuadra".

El document entén que "las reformas urbanas que se han 
introducido en esta hermosa ciudad y en las que en proyecto 
tiene la Excelentísima Corporación Municipal para embellecer 
aún más la t i era que nos v i 6 nacer e higienizar la población, 
cortando los focos de infección que las inmundas y malsanas 
viviendas que se derriban ocasionan; hacen si (sic), que 
desaparezca el aspecto de villorrio que nuestra ciudad 
ostentaba, que se higienice la población y que entre de lleno 
el carácter de ciudad europea" (26). Tot i celebrar que1com 
que a tots beneficia, nogensmenys, la Soc i etat Obrera 
puntual i t-za que "no es menos cierto que al desaparecer 
bar r ios en te r os donde en malas c ondi c i ones higiénicas se 
albergaba el obrero, éste se vea cada día <jon mayores 
dificultades para la vivienda donde ha de descansar de las 
penalidades del trabajo y ha de recluir a su familia, pedazos 
de su corazón que constituyen toda su felicidad" (27).

A1 hora, 1 ‘ esc r i t assenya 1 a dos pr ob 1 ernes i rnpor tan t-s: 1 a
mancan?a d"habi tac ions dignes i la necessitat de erear-hi
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llocs de treball. En aquest- sentít La Escuadra al.ludeix a la 
urgéncia de fer-hi habítatges "pues escasean las casas 
baratas de reducido precio, únicas que los obreros que 
suscriben pueden adquirir y que éstas además de carecer de 
las condiciones de salubridad que todo ser humano, pertenezca 
a la clase social que sea, tiene derecho a disfrutar vaya por 
su es c ase z sub i endo el p r e c i o o r di na r io" (28>.

La carta acaba, respectuosament, amb una súplica: "que 
en atención a lo expuesto y a otras muchas razones que por no 
molestar la digna atención de la misma (la JLRS) omitimos se 
sirva recabar de quien proceda activar los trabajos de la 
r ef er i da c onstruc c i ón de barrí os obr eros, para que pronto sea 
un hecho esta importante mejora que al par facilitaría el 
bienestar de muchas familias" (29).

Peí que fa ais pobles, la situació hi presenta al guríes 
diferéncies, si bé la rea1 i tai final, quant a la salubritat i 
riscs de malalties, no s'allunya gaire del que hem dit en 
parlar de la capital. Els projectes d ‘urbanització, elaborats 
amb uns criteris moderns, serán real i tzats durant aquests 
anys de les primeres décades del segle.

A So11ana, Ribera Baixa (30), será en 1917 que 
1" A j unt-ament- posará en rnarxa la confecció d' un Pía de 
Població i Eixample, que acabe amb la caótica situació 
urbanística del poblé. Una vi la, en qué "(las calles) anchas 
y rectas las modernas, contrastan con las viejas, tortuosas y 
estrechas (...) en general susceptibles de buena oreación y* 
aireación necesarias aquí, donde las condiciones del subsuelo 
dan como secuela un grado excesivo de humedad" (31).

Las casas part-i rulares són "en su mayoría de moderna 
construcción, amplias, cómodas e higiénicas", si bé, encara 
existeix al poblé una zona en qué hi ha "verdaderas pocilgas 
sin aire, sin luz, potentes focos infecciosos que deben 
desaparecer porque implican un serio peligro para el resto de 
la población ya que iniciado algún caso de enfermedad 
infecciosa que revista carácter epidémico en la región y haga 
su aparición en aquel barrio, pronto se extiende atacando a



C2.- Les vespres

casi todos los vecinos" (32).

Malgrat que aquesta existéncia d'habitatges insalubres 
és un greu problema, n"hi ha d'al tres que, peí fet- d' ésser 
general itzables a tota la població, són bastant més greus.
Ens referim a la deficiencia que presenta el subm inis tramen t- 
d'aigúes potables, i a la inexistencia d "una xarxa adequada 
per a 1"e1 i m i na c i ó de de t r i tus.

El primer problema, 1'origen de malalties i epidemies, 
era ja considerat. com el "caballo de batalla para la 
higienización de una urbe, y clave de su futuro progreso y 
engrandecimiento" (33). L'intent de solucionar-lo mitjancant 
la real ització de pous amb noves téen i ques i garant i es, no 
donará fruit fins a la década deis vint.

El segon, 1"evacuac i ó deis detritus, es real i tza per 
mitjá de tres possibi1 itats: els femers, les comunes o els 
pous cees. Els primers s'instal.len ais corráis amb carácter 
transitori, i són vigilats per la Junta Municipal de Sanitat, 
preocupada- perqué la fermentac ió no arribe a produir-se ais 
domicilis particulars.

Les comunes solen ser de construc ció dolenta, donat que 
en comptes d "uti1 itzar-hi materials impermeables, sovint es 
fan revest.its de cali; hidraúlica. Els resultats són les 
filtracions, tan perjudiciáis per a la salut.

Tot amb tot, sembla que el pitjor són els pous cees, 
"excelente medio de cultivo para el bacilo de Eberth, col i y 
una serie grande de microorganismos que originan las 
septicemias, ya que muy próximos suelen emplazarse los pozos 
blancos que ya de si por su escasa profundidad són sus aguas 
impuras añadiéndose las contaminaciones por esta causa" (34).

Les seqüeles d "aquesta real i tat són les previsibles! "no 
es raro con esta larga lista de factores, que las septicemias 
abunden en este pueblo donde siempre contamos con algunos 
casos de tifus o paratifus y otras infecciones de origen 
intestinal" (35)*
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Fern esment- amb reiieració a la manca de condicions 
higiéniques deis habitatges obrers. De molt- deficiente es 
poden qua lificar les c ond i c i ons h i g i én i ques i de segur e ta t en 
el treball. Les peques liéis existen t-s no es cumpleixen, i 
fins els inspectors de l'IRS són conscients que exigir-ne el 
comp1 irnent és gairebé impossible. En la Memoria de 1314, 
podem llegir-hi: "se trata de deficiencias muy notables y 
generalizadas en locales, máquinas, etc., que, de haber 
ex i g i do e 1 remedi o en las c ondi c i ones r eg 1amentar i as, podr i a 
haber ocasionado una gran perturbación en todas las 
industrias" <36). Gbviament, tot a$ 6  incidia de forma 
important en la societat valenciana, peró no sois peí que fa 
a com es vivia, sinó també a com i quants en mor ien.

Si atenem 1'estadística demográf ico-sani tár ia de 1 any 
1913, observem que, peí que fa a la ciutat de Valéncia, 
efectivament tenen un important pes les malal ties de carácter 
inf ec c iós, i d ' a 1 tres que, sense ésser—ho,procedeixen d 'un 
régim a 1 imentari pobre en el més arnp1 i deis sentits.

En un curt article signat. peí Dr. Manuel Por tac el i , 
se" ns informa que el coeficient de mortal i tat durant. aquel 1 
any havia estat del 21.90 per mil, mentre que el de natal itat 
bruta, és a dir vius i morts, havia arribat al 27.70 per mil. 
A Valéncia, hi varen náixer, durant 1913, 6.200 xiquets, 216 
més que l'any anterior. D'ells,en varen náixer morts 266, 70 
menys que en 1912. Afirma el Dr. Portace1 i que "con 
seguridad no es extrafio a este adelanto la nueva organización 
del servicio de to c o 1ogi a mun i c i pa1"< 37).

ESTADISTICA DEMOGRAFIC0-SANITARIA DE VALENCIA REFERIDA A 
L'ANY 1913.

Principáis c auses de mor t F'ercentatge

Ma1a 11 i es orgániques del cor 
B r onqui t i s c r ón i c a
Congestió, hemorragia i reblaniment de cervell

15.10% 
10.02% 
9. 53%
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Di arrera i enteritis 
T uberc u1os i pulmonar

Al quadre anterior, on sois hem ressenyat les causes de 
mortal i tat més relevants, ja s'hi aprecien alguns elements 
interessants. El primer pot ser la importáncia de la quan- 
t-itat de defuncions per alió que es diu malalties orgániques 
del cor. Peí que fa a aixó, el Dr. Portace1 i ens diu que "in
dudablemente, de una parte la vida moderna, con su
actividad, impresiones, vicios y desgastes, y de otra la
falta de cuidado suficiente en el tratamiento y curación de
enf ermedades agudas y estados i d iopáti c os c ongen i tos o 
adquiridos paulatinamente son las causas favorecedoras de 
este aumento" <38). és a dir, que no hi havia explicacions 
més en11á de les genériques. La xifra elevada de malalties 
del cor com a causa última de defunció ens fa pensar en el 
retard de la clínica médica -a la fi tots els morts ho són 
del cor-, o el que és el mateix, d'una insuficiéncia de la 
diagnósi. Malgrat- tot, el Dr. Por tac el i posa el dit a ,1'ull 
quan, anant més en 1 1 á del tópic intemporal deis ma 1s de la 
vida moderna, n'assenyala la falta d'atenció a les malalties 
cróniques de tot tipus com a origen de morts que aniran sota 
l'epigraf de malalties del cor. No cal dir que, en aquests 
c asos, la f a 1 ta d " a tenc i ó vo 1 dir, més o menys, def i c i en t. 
al irnentac ió, mane anca de minims higiénics, insuf icient 
ass i sténci a sani tári a , ete.

Tubérculos! i bronquitis -aquesta darrera ben freqüent 
en un clima com el va 1ene iá- són ensems dues malalties 
lligades a les insuficiéncies de tota mena. Les habi tac ions, 
en les condicions de qué ens parla l'escrit de la Societat 
d'obrers de vi la La Escuadra, poc o malament ventilados, 
sempre insuficients, sense servéis higiénics, en carrers 
estrets i amb escassa ventilació, és una de les causes que 
contribueixen a 1 "augment d "aqüestes dues malalties; 
tot i que siga, nogensrnenys, per les facilitats per al 
contagi en situació d'amuntegament.

Si afegirn al quadre descrit una deficient al imentac ió,
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sobretot a les capes popularse entendrern com tant- les 
malalties infecto—contagioses com les que no ho són, tindran 
relevancia quant al nombre de victimes afectadas.

2.4.- Cultura i ensenyament.
Quant a la situació cultural en qué es troba el País en 

els moments previs a l'inici de la guerra, no és gran cosa el 
que saben». Si hi descomptem els trebalis de Ramir Reig,
Ernpar Alvarez i Luis Miguel Lázaro -centrats en la década 
final del XIX i la primera del segle XX-,i que toquen el 
problema d - una forma més o menys tangencial, poder»» dir que 
estem davant d'una important 1 1 acuna de la historiografía 
valene iana.

Per tal d "acostar-nos a la situació de 1 ‘ ensenyament en 
els seus nivells més elementáis, ana1 itzem la Real Orden del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes CR.Q. 14- 
X— 1909). Aquesta Reial Ordre seguia les regles marcades per 
la Llei Moyano de 1857 -quant a la fixació del nombre, classe 
i distribució de les Escoles Públigues que corresponia teñir 
ais ajuntaments espanyols. Atenent ais resultats estadistics 
derivats del compliment de la R.O., hem elaborat el següent 
quadre (39):

GRAU DE COMPLIMENT DE LA LLEI MOYANO DE 1857 

PJ---------- 1----- 2----- 3---4--- 5— 6-7-- 8 — 9-10—  11
ALBAIDA 2. 397 9. 97% 53 47 - - 47 7 7 - 54 1 1 0 2 %
ALBERIC 2 . 2 0 0 10.23% o o

O 29 - 1 30 7 5 2 37 4 109%
ALZIRA 2. 934 5. 33% 69 37 - - 37 1 2 1 2 - 49-20 71%
AI ORA 1. 324 8 . 31 % 26 18 - - 18 2 •~ i

- 2 0  - 6 77%
CARLET 2. 433 8 . 09% 42 23 jí. - 25 2 1 1 27-15 64%
XELVA 2. 655 9. 13% 59 50 - - 50 1 1 - 51 - 8 8 6 %
XI VA 2 . 066* 6 . 92% 40 2 1 - - 2 1 9 3 - 30-10 75%
ENGUERA 1.862 7. 18% 39 24 - - 24 4 4 - 28 -9 72%
GANDIA 4. 249 8 . 94% 75 50 4 - 54 3 — 57-18 76%
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XATIVA 2.517 7. 73% 51 - — ’á8 fc> fe» - 44 -7 8 6 %
LLIRIA 2 . 620 7. 70% 44 25 - - 25 5 4 1 30-14 6 8 %
GNTINYENT 1 .214 5. 13% 31 15 1 — 16 2 2 - 18-13 58%
REQUENA 3.030 8 . 17% 58 O *£• 4 2 38 A - 41-17 71%
SAGUNT 3. 2 6 6 3.57% 57 50 - 2  52 7 6 1 59 2 103%
SUECA 2. 556 6 . 23% 47 19 7 - 26 2 0 17 •*“» 46 -1 98%
TÜRRENT 4. 059 7. 36% 6 6 35 - 4 39 3 3 - 48-18 73%
VALENCIA 3. 313 9. 37% 52 36 - - 36 7 7 - 43 -9 83%
VAL.CAP. 26.051 12.07% 242 97 4 - 1 0 1 ÁÁ 19 3 123-119 51%
VILLAR A. 1 . 644 9. 53% 27 16 - fe» JL JL JL O - 24 -3 89%
TOTAL 73.010 3. 05% 662 699 823—282

P.J= Par ti i .Judicial
1= Població escolar 6-12 anys
2= Percentatge respecte de la població total
3= Escoles que hauria d 'haver-hi segons Llei Moyano de 1857
4= Escoles públigues
5= Escoles subvencionades
6 = Escoles de patronat-
7= Total escoles publiques o semipúbliques existents
8 = Total escoles privades
'3= Escoles pr i vades cató ligues
10= Escoles privades laiques
11= Total escoles existents
12= Diferencia quant a la previsió de 1857
13= F'ercentatge de compliment de la Llei

Q-1
Tot. i que les xifres que ens ofereix el Ministeri 

plantegen alguns importants interrogants, el que intentern amb 
l'análisi del quadre anterior és de veure si podern acostar
nos a la rea 1 i tat de la infraestructura escolar valenciana 
d'aquest. periode, i aixó amb el convenc iment que ex i s te i x una 
estreta reíac i ó entre la xarxa pública escolar i el nivel 1 
cultural d'un poblé.

•Ja hem dit adés que algunes de les dades que fa

62



C2.— Les vespres

públiques el Ministeri són, en principi, f or ga discutibles. 
Citem, per exemple, les diferencies quant ais indexs de 
població escolar (6-12 anys) existents entre Valéncia Ciutat 
i Alzira o OntinyentS del 12.07% al 5.33% o el 5.13%, 
respectivamente Ambdues bastant per sota de la mi tj ana 
provi nc i a 1 (9.05%) (40).

La distribució d"escoles, malgrat tot, no sembla obeir a 
c r i ter i s de pob 1 ac i ó escolar, s i nó de pob 1 ac i 6 to ta 1 (41), <; o 
que sevidencia en veure que a Alzira, que ocupa el segon 
lloc quant a població total i el divuité quant a població 
escolar, li c or respon el tercer peí que fa a dotac i ó 
d "escoles previstos.

és significat-iu que la Llei sois s'haja complit en tres 
partits judie iais: AIbaida, Alberic i Saguni; i també que la 
situació més deficitária es done a Valéncia Ciutat i a 
Ontinyent, llocs on tan sois existien el 50.82% i el 58.06% 
de les escoles previstos per una Llei promulgada c inquanta 
anys enrere. Com que la mitjana provincial de compliment. de 
1 "al. ludida Llei Moyano és del 74.61%, podern afirmar que 
gairebé la meitat deis partits judieials de Valéncia 
P r ov i n c i a no la c omp1 e i xen.

El pes de la iniciativa privada és bastant reduit, ja 
que la mi t j ana p r ovi n c i a 1 d "escoles que no deponen de 1a 
Administració és sois del 15.68%.Hi destaquen, aixó si, 
alguns llocs en els quals la iniciativa particular hi mostra 
un major interés. Aquest és el cas de Sueca, amb un 43.47% 
d "escoles que pert-anyen al sector privat; o el de Xiva (80%) 
o Alzira (24.48%). La ciutat de Valéncia es manté per dalt de 
1 a mitjana (17.88%>, igua1 que els pob1 es del seu partit 
judicial. D a 1tra banda, és destacadle el reduit pes de les 
escoles privades a la zona de Xelva, on sois en controlen 
1 "1 .96% de les existents.

D "aqüestes escoles privades de qué estem paríant, el 
91.53% ho són de cató1 i ques,i no s "hi comptabi 1 i tza cap a 11r a 
de c onfess i ó re1 i g iosa d i f e r ent. Quan t a 1es 1a i ques, onze en 
el total de la provincia, en trobem tres a la capital, tres 
més a Sueca, dues a Alberic i una a Carlet, Lliria i Sagunt.
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Sense menysprear el paper que hi juguen les xifres, i 
més en un tema tan del icai com el de 1 '' ensenyament-, és 
evident- que no ens podem de i xa r véncer per la mágia deis 
números. Una cosa són les previsions i les necessitais 
mar cades per 1'' api i cae i ó de la Llei Moyano, i un alt-ra de 
molt- distinta és -com hem vist- la plasmació real d"aquesta 
Llei, i una tercera -més difusa, menys perfiladle encara- és 
el paper social que juguen aqüestes escoles distribuides peí 
Pai s .

En el capítol 4 par larern del treball deis xiquets, i hi 
al.ludirem a les taxes d 'analfabetisme que en aquests anys es 
donaven al nostre País. Entenem que ambdues qüestions están 
for^a lligades entre si; i, encara més, la relació que hi ha 
entre treball infantil, analfabetisme real i infraestructura 
escolar pensem que són ben immediates. Amb tot, veurem més 
endavant com no hi ha una clara correlació entre les 
insuficiéncies de la xarxa escolar a un partit judicial i la 
seua taxa d"analfabetisme. No; les coses, a aquests nivells, 
no són tan meeániques. Potser en un primer moment es podria 
considerar que, llavors, el nostre esf or <; en s inte ti tzar la 
informació que ha possibil itat el quadre anterior ha estat- un 
f racásj que real men t ha estat rnagre el resultat de la costosa 
elaboración Potser si, si ens quedern en 1'epidermis del 
problema, peró» no si aprofundim un poc més enl lá del que en 
fóra el primer nivel 1. Pot semblar perogrullesc, peró no ens 
podem estar d "assenyalar alió* que de vegades hi oblidem,
£Ó« és, que una disposición de llei no elimina per se el 
p r ob 1ema soci a 1 que 1 "ha or i g i nada.

La situació», quant a la infrestructura escolar del País, 
era f o r <; a do lenta quan va ésser promulgada la Llei Moyano en 
1857, i encara ho era, i de bon tros, cinquanta anys després. 
Tot i amb aixó, la diferencia entre el major o menor grau de 
compliment de la Llei no ens explica la grandária d "una xacra 
social com ara 1 'analfabetisme, ja que aquest té unes 
i mp1 i c ac ions amb uns ar reís tan f or tes que van mo1 1 més en 1 1 á 
de 1 que és 1 ' abast. d " una bona iniciativa ministerial, tot. i 
reconéixer-ne importáncia. Perqué de Liéis, n'hi havia encara 
més, i algunes que feien al.lusió explícita al problema que
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abordem. Vegern 1 a qüesti6  des d' un a 1 ire angle.

Un aspee te f onamen tal n " és el de la contrae tac i 6  de má 
d'obra infantil, ja que aixó relat-i vi iza la quant if i cae ió més 
o menys elevada de centres escolars. Es trac ta, purament i 
simple, que un elevat- nombre de xiquets en edat. escolar no 
sois no són alumnes de 1 "ensenyament primari, sinó que són 
assalariats d u n a  patronal que fa i desfa gairebé en la més 
completa impunitat; o bé són ut-ilitzats com a aprenents o 
auxiliars ais tallers familiars —al món industrial-, o com a 
má d'obra baratissima o estalviadora d'un jornal -al món 
ag ríe o 1a-.

La 1 egi s 1 ac i ó vi gen t., nogensmenys, f i xava 1 es c ond i c i ons 
laboráis deis infants. La Ley Protectora de la Mujer y el 
Niflo, promulgada el 13 de marg de 1300, prohibía expressament 
que els menors de 1 0  anys accedissen a cap tipus de treball.
A aquells d 'edat entre els 10 i els 14 anys s'els marcava una 
jornada laboral máxima de 6  hores i, al temps, se"ls prohibía 
el treball en diumenges i festius així com el nocturn. Així- 
mateix -a l'article bé- la Llei obligava a concedír dues 
hores diáries, no computab1es amb les de treball, per 
adquirir instrucció primária i religiosa, també per ais 
menors de catorze anys. Ara bé,. aixó sernpre que existís una 
escola en un radi inferior a 2  quilómetres de la indústria.
Al trament -i sernpre que 1"establiment fabril comptás amb més 
de 2 0  xiquets- quedava obligat a sos teñir una escola per a 
aquests empleáis infantils. La Llei de 1300 establia la 
possibil itat que aquells xiquets que sabessen llegir i 
escriure foren contractats un any abans del que s'hi marcava 
en un arti ele an te r i or.

Aquesta Llei, peonera de la legisladó laboral espanyo1a 
-cal adonar-se que, malgrat tot el que es puga dir de la 
insuficiencia de la protecció deis menuts, aquesta és 
incornparablement superior, peí que fa ais de la indústria, 
de la que se'ls dóna ais seus companys camperoís-, fou 
contestada tant per la patronal com pels obrers. La resposta 
obrera, més aviat- individual, va adoptar per regla general 
formes practiques, amb el manteniment de la i 1 . legal itat fins 
a 1"ensopegada amb la Inspecció, 9 0  que obligava a l'abandó
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del 1 loe de treball per cercar-lo en un altra empresa. La 
resposta patronal se centra generaIment en la contrac tació de 
x i que t-s p r ove i ts de certifica t-s de na i xemen t d " una f i ab i 1 i tat 
més que dubtosa i, també, en la útil ització de l'article lSé 
de la Llei, en qué es deia que "las asociaciones patronales, 
obreras o mixtas podrán formalizar ante las autoridades 
locales instancia en las que expongan los daños que les 
ocasiona la presente ley. A la vista de las cuales, y previa 
consulta con la Junta Local y Provincial (...) el gobierno 
podrá decreta r 1a suspensi 6 n de1 c ump1 i mi ento de la Ley para 
la localidad, industria y trabajo a que la instancia haga 
referencia" (42).

Com a mostra d "aquest darrer aspee te, podem oferir un 
escrit. del president del Gremio de la Industria Sedera, en 
qué aquest al.lega que "la aplicación rigurosa de la citada 
Ley es altamente perjudicial a su industria y seria la muerte 
de esta bel1 isima riqueza valenciana" (43).

L" explicad 6  que ofereix el representant del gremi de 
seders és que les obreres tenen una vida laboral que va des 
deis 1 2 ais 2 0 / 2 2  anys, quan es casen, <;o que marca un temps 
laboral que está sobre els vuit anys. Partint d "aquesta 
real itat se"ns diu que "si se deja que nuestras aprend i zas 
empiecen solamente a la edad de 14 años no serán más que unos 
seis años los que la obrera trabajará en la industria sedera, 
y en este tiempo tan reducido no es posible formar buenas 
operarias y encontrar en número suficiente" (44).

La versi6  empresarial es veurá desmentida per un escrit 
que va trametre a la JLRS de Valéncia la presidenta de 
1 Asociación Obrera del Arte de la Seda, grades al qual 
sabern que les dones rnajors d 'edat no sois continúen 
trebal 1 ant, sinó que real i tzen tasques considerados deis 
homes, c orn ara la man i pulacló de les máqui nes Ja c qua r t, la 
qua1 c osa ex i ge i x uns esfor cos f i s i c s que produi en en 1es 
dones greus pato1og i es.

Des de la seua apar i ció a la Gaceta, la Llei de 1900 
será objecte d"especial seguiment tant deis inspectors de 
treball com de.les Juntes locáis de reformes socials.
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El resultat será, nogensmenys, migrat. En la Memória de la 
Inspecció de 1914 s'estableix una connexió entre el problema 
escolar i el treball assalariat infantil, és aquí que podem 
llegir que "sólo podrán llegar a remediarse todas las 
deficiencias que se relacionan con el trabajo de los menores 
con una o r gan i zac i On adecuada de la p*r imera enseñanza, para 
que la asistencia a las escuelas resultara un atractivo para 
el ni fío y para sus padres, mientras que hoy es notoria la 
insuficiencia de los locales, y es de todos sabida que la 
admisión para la ensefianza absolutamente gratuita resulta no 
poco dif i c i 1 < 45).

Hem al.ludit- fins ara a la má d'obra infantil emprada en 
centres industriáis, i hem dit que hi existia també una 
útil ització deis xiquets dins el procés productiu tant en el 
treball a domicili com en els petits tal.lers familiars. A 
més, en les zones eminentment agricoles del País, els menuts 
cornenpaven a donar el seu suport a 1 'economía familiar des de 
ben petits. A les torres tarongeres, les xiquetes entre deu i 
catorze anys hi són col.loeades ais magatzems com a 
triadores, si bé el més normal és que la seua integració en 
1 ’'esfera de la produce ió comencé prou abans, - amb cinc, sis 
o set anys-, com a passejadores. De tot apó, peró, parlarem 
també al capítol 4.

Peí que fa a les xifres que ens donen els Indexs 
d"analfabetisme, no és molt el que n "hi ha; podriem, gairebé, 
deixar—les parlar totes soles. Ja hem vist, peí que respecta 
a la infantessa, els greus problemes d 'escolar ització, així 
com la prematura proletar i tzac ió de milers de xiquets 
valencians. Lógicament, davant aquesta situació, calia 
esperar que en fer una avaluació general itzada de la 
pob1a c i ó , la taxa d 'ana1f abe t i srne f os f or p a elevada. Com a 
desmesurada, la podem qualificar després de 1 elaborae ió deis 
percentatges corresponents a Valéncia Provincia.

Els indexs ose i 1.1en entre el SI.38% del partit judicial 
d'Aiora i el 50.19% del de Valéncia Ciutat, si bé aquest 
darrer és l'únic que es troba per sota de la taxa mitjana 
d "ana1f abe t i srne esta ta1 (59.34% >.
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Corn podem veure al quadre que oferirn a continuac i ó , no 
es pot establir cap tipología que ens explique o aclaresca el 
motiu d" aquests per cenia t-ges tan eleváis. Oferirn les xifres 
tretes del Cens de 1910, posades en relació amb la població 
que habita els respeciius par ti t-s judie ials de la provincia. 
Hi recollim, tanmateix, de bel1 nou els percentatges de 
poblacio es colar.

INDEXS D ■' ANALFABETISME A VALENCIA PROVINCIA

PARTIT POBLACIO EN EDAT POBLACIO ANALFABET:
•JUDICIAL ESCOLAR 6-12 ANYS CENS 1910 CENS 1910

AI ORA 8 . 31 18.830 81. 38
ALBAIDA 9. 97 30.628 70. 87
ALBERIC 10.23 24.722 76. 38
ALZIRA 5. 33 62.991 76. 53
CARLET 8.09 33.718 75.30
ENGUERA 7. 18 25.932 76. 12
GANDIA 8 . 94 53.930 77. 18
LLIRIA 7.70 36.692 78. 23
ONTINYENT 5. 13 25.162 75. 51
REQUENA 8 . 17 39.577 67. 28
SAGUNT 9. 57 38.931 71 . 07
SUECA 6 . 48.306 78. 14
TORRENT 7. 96 •57. 400 74. 69
VALENCIA 9. 37 41.747 70. 63
VAL.CIUTAT 12. 07 233.348 50. 19
VILLAR A. 9.59 19.116 74. 18
XATIVA 7.73 34.824 75. 08
XELVA 9. 13 30.825 79.72
X IVA 6 . 92 29.708 69. 67

TOTAL 886.467

PERCENTATGE PROV. 9. 05 6 8 . 55
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ID. ESPANYA 59. 34
Font: ADF'V. Butlleti Oficial de la Provincia de Valéncia. 
Extraordinari al número 314, corresponeni al día 30 de 
desembre de 1903, "Escuelas que debe tener según la Ley de 
1857" P.O. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
ADF'V. Censo de la Población de España del año 1910.

Tal i com es pot veure a la primera columna, la població 
en edat escolar sembla que no incideix gaire en la taxa 
d "ana1f abet isrne. A un 10 .23% d 'A1ber i c cor respon un 76.38% 
d '' analfabeta, rnentre que a un 5.13% en Ontinyent resulta un 
75.51%. Sois Valéncia, amb un 12.07% de població escolar 
C def i c i entment escolar i tzada d ' a 1 tra banda, amb un comp 1 i men t 
de la Llei de 1357 del 50.32%, la xifra més baixa de tota la 
provincia), el més elevat índex, ofereix el percentat.ge 
d'anal.fabetisme més reduit.

D'altra banda tampoc no sembla possible establir una 
tipologia de carácter geográf ic, bé quant a la local ització, 
bé quant al perfil de la base económica del territori.
Efectivament, les tres zones amb un rnajor índex són 
interiors, i les dues primeres, Aiora i Xelva, allunyades de 
la capital i mal comúnicades, el que no ocorre amb la 
tercera, Lliria.

Si estudiem el quadre en un sentit- contrari,nogensmenys, 
veiem que, deixant de banda Valéncia Ciutat, les xifres més 
baixes d "analfabetisme es troben a Requena, Xiva i Valéncia, 
si bé en aquesta darrera resulta comprensible per la 
incidéncia de la proximitat al nuc1 i de la capital, i per un 
rnajor desenvolupament agrícola i industrial, car tant Requena 
com Xiva són zones interiors allunyades de Valéncia Ciutat, 
especia Iment- la primera, d' economía agrícola de secá i no 
excessivament dinámica. Llevat- de les assenya 1 ades, els 
partíts judieials del centre del venta1 1 són indistintament 
i n te r ior s o  1 i tor a1s , propers o a11unyats de Valéncia, amb 
rnajor i a del secá o del regad i u . Cal destacar, malgrat- tot,
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les el evades xifres que presenten zones corrí Sueca, Gandía i 
Alzira, llocs ais quals a prior i no es podia pressuposar tan 
altes taxes.

2.5.- El problema de 1'analfabetisme.

Acabem de parlar de les el evades xifres d 'analfabetisme 
registrados en les terres de la provincia de Valéncia segons 
el cens de 1910. Ho hem lligat amb el tema de la insuficient 
xarxa escolar i amb el problema de la má d'obra infantil.
Peró tot ho hem centrat —tal i com l'epigraf sota el que hem 
c ornen £ a t el c ap i to 1 ens ob 1 i ga- en els m ornen ts d " a 1 1 ó que 
hem dit les vespres de la guerra europea. Voldriem ara, i no 
sois per tal de 1 ligar aquest en qué ens trobem amb els 
capitols que vindran, sinó perqué se"ns presenta com un 
problema ben interessant, parlar un xic més del tema de 
1 " ana 1 f abe t. i srne.

Per fer-ho ens hem centrat en una part del País -la 
sube ornare a de 1' Horta—Albufera— amb la cortesa que la 
reduce ió de l'ámbit geográfic ens facilitará una rnajor 
prof und i tat a 1 ' hor a de *1 " aná 1 i s i , espec i a 1 men t la 
quantitativa que hem d'utilitzar. L "Horta-Albufera ens 
ofereix —com veurern més endavant— unes particular i tais que la 
fan for^a atractiva per real i tzar-hi prospeccions del tipus 
que anem a fer ara. Per aqüestes particular i t-ats de qué 
parlarem més endavant, no será aquesta la darrera vegada que 
ens hi referirern per útil i tzar— la com a exernple.
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Anal i izar les xifres relac ionades amb les taxes 
d"instrucció d'un poblé resulta sernpre inieressant. En un 
treball com el nostre, se'ns plantejava com una necessitat 
inherent al tractament que voliem donar al tema.

Partim de la base que la divisió d'un col.lectiu social 
en dos blocs, els qui saben llegir i escriure, i els qui no 
hi saben, és un deis frace ionaments més injustos i alhora 
efectius d'una soc i etat, i que, a més, aquest trencament és 
clarament classista. En paraules semblants, José Carlos 
Mariátegui expressava acó mateix en escriure: "esta 
desigualdad, esta injusticia no es sino un reflejo y 
consecuencia, en el mundo de la enseñanza, de la desigualdad 
y de la injusticia que rigen en el mundo de la economía"C46). 
Es per aixó que parlar de les 1 luí tes i de les condicions de 
vida deis obrers del camp, i fer-ho referit ais anys de la 
Primera Guerra Mundial i següents obliga, a parer nostre, a 
plantejar-se el seu nivell d'instrucció primaria.

és un fet demostrat que la divisió social en classes té 
unes fortíssimes implicacions peí que fa ais nivells de for
m a d  ó cultural i académica a qué els components de les 
distintes classes poden aspirar. Dins el gran grup deis qui 
han de vendre la seua f o rea de treball, la situació és ben 
diferent per a cadascun deis col.lectius (47), i no 
ex i ste i xen 1es mate i xes poss i b i 1 i tats d ‘ ar r i bar a gaudi r d "un 
cert nivell de formació per ais components deis subgrups que 
constitueixen aquell gran grup deis assalariats.

Abans de passar a comentar les dades que sobre les cotes 
mi n i mes d "i ns t r u c c ió hem ob t i ngu t, c onvé ref1ex ionar sob re el 
fet que estem estudiant un col.lectiu concret que són els 
obrers agricoles. Aquests eren, dins el grup deis 
assalariats, els menys afavorits i els que históricament han 
estat sernpre els grans perdedors en les dicotomies bási ques: 
camp/ciutat i agricultura/indústria.

Per a un col.lectiu en qué cada día significava un repte 
per a l'obtenció del permis de viure amb una certa dignitat, 
que havia que conquerir amb decisió, el problema de la 
instrucció havia d "esdeven i r secundari. En una situació en
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qué la legislad ó en aquest- tema -sobre tot al carnp- era poc 
menys que 1 1 e t r a rnorta, en qué la c o 1 .1 abo r a c i ó deis xi que t s 
al mantenirnent familiar es presentava com a que1 com 
d 'irrenunciable, i en qué 1 'ofer iment. educat-iu no abrac a va 
óbviament- tothom, és comprensible que les xifres sobre les 
cotes d'instrucció hi fossen f o rea baixes (48).

Peí que fa ais resultáis referits a l'any 1910 (Q-3), 
crida 1 "atenció a, cop d'ull, les elevades xifres que ens 
proporcionen els pobles de la subeornarca, sensiblement 
superiors no sois a la mijana estatal, ans també a la 
provincial. Especialment significat-iu és el cas de Paiporta, 
amb un 86.67% de la seua població total analfabeta, aquest-a- 
situació s'agreuja més si ens cenyim a les dones, de les 
quals no saben llegir ni escriure el 92.93%. A l'alt-re extrem 
es t-roba Sedavi, amb un 58.40% del total, que desglossa en un 
50.90% per ais homes i un 65.92% per a les dones, és molt 
interessant,tanmaeix, el fet que tots els pobles amb 
1"excepció de Sedavi i Benetússer es troben per damunt de la 
m i j ana v i gen t- per a Valéncia Provincia < 64. 54% > , f enomen 
aquest- que cal 1 ligar no sois a la dist-ribució de la població 
activa per sect-ors (amb un pes important del secundar i a la 
capital, que distorsiona el total provincial en el qual és 
rnajori tari el primar i), sinó a la diferéncia global 
camp/c lut-at. que incideix amb for^a en 1 " índex 
d ‘escolar itzaci ó . A més, cal observar-hi les diferencies 
entre els percentatges d"homes i dones, sernpre desfavorables 
a les segones, de vegades fins a extrems dificilment- 
explicables -cas, per exemple, deis 19 punt-s de diferéncia 
enregist-rat- a Benetússer-. En aquest- sent-it-, és interessant- 
que mentre que les xifres referidas ais homes oscil.len entre 
50 i 80%, les de les dones, molt més homogénies, ho fan entre 
65 i 93%; peró, a tots els pobles, t-ret- de Benetússer i 
Sedavi, els indexs oscil.len entre 85 i 92%.

Les xifres del Cens de 1920 (Q-4),diuen que les cotes 
d'instrucció ais pobles de 1'Horta-Albufera, i els 
pe re en tatges d " analf abe ts -llevat- de Picassent- i Sedavi- són 
inferiors ais enregist-rat-s deu anys anrere. Sois Alcásser, 
Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa i Silla, 
peró, redueixen distánc ies amb la mitjana provincial, que
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IMJEX D'ALFABETITZACIO A L'HORTA-ALBLFERA
Fant: El.labcraciO propia a partir

del Cens Nacional de 1910

ANY 1910 Q “ 3

P O B L E S
TOTAL
HABITANTS

KKS/DCNES HO€S
ANALFABETS

DOftS
ANALFABETES

TOTAL
ANALFABETS

ID'ANALFABETS 
DEL TOTAL 
D'HABITANTS

X D'KMLS 
ANALFABETS

~ ...— 1t
X DE DCICS I 
ANALFABETES

ALBAL 2.373 1249/1124 914 . . . i » ..... 1874 78.97 73,17 86.40 1
a l cAsser 3411 1712/1699 1231 1479 2710 79,44 71.90 87.06
ALFAFAR 2934 1470/1464 1026 1225 2251 76,72 69.79 83.67
BENETUSSER ...1216..... 5947622...... ..31.0....... 444 754 62.0 52.18 71.38
BEN1PARRELL.......... 581 .303/2®......

3988/3989.....
J678/J658.____
J247/125SL....
2262/2238

..221...... ___J238..... ...459....... ...79,0...... 72.91...*. ...AJA1
CAJARROJA............ 79Z7 ..3Q19....... ___337D__J.. ...6389...... 80 J»..... ....75,®.... ...AMB..... .

..82 ¿7..... .MASSANASSA 3336 .. J229l..... ___1374..... 78.02-..... ....73.24....
....£0,36....PAIPORTA 2506 .. JQQ2.. ___117D.... ..¿172...... 86.67..... ..92.91......

87.22PICASSENT 4500 1792 1952 3744 83.02 79.22
SEDAVl 1968 996/992 507 654 1161 58.40 50.90 65.92
SILLA ..4973..... . 2527/2445 . JQ43....... ___2Q45..... qooú ...78J.8..... 72.93 83.60

{ MITJA COMARCAL ... 76 M ..... __ .70,21.___ 82j75
j VALENCIA PROVINCIA ...64¿L...
ESPANTA 59.34

|............... ......1! ...................
1
;

*
.



UCEX D̂ ALFABEJ 1TZACI0_A UhCRJA-ALHJFERA 
ANY 1920

Fort: El.laboració propia a
del Cens Nacional de

ir

Q ~ A

P O B L E S
TOTAL
HTCITANTS

HGM-S/DOtS HCMES
ANALFABETS

Dd€S
ANALFABETES

TOTAL
ANALFABETS

XD'ANALFABETS 
DEL TOTAL 
O'HABITANTS

% D'mcs 
ANALFABETS

XDE oorcs 
ANALFABETES

ALBAL 2573..... . 1345/1328.. ....939...... 1060 1999 74.78 69.81 79.81
a l c Asser . 1760/1Z7D___ __108)...... .... 1279.... 36Q..... ___....

69.48
....61.42 _

62.18
72.25
*76*21'ALFAFAR 3241 1601/1640 1002 1250 2252

BENETUSSER 1241 682/739 244 349 593 47.78 35.77 47.22
BEN1PARRELL ....5S3... 367/326 183 196 378 55.34 51.26 59.81
CATARROJA ...m í.... .41mw....

-ÍWJ1&Z.
...22^ 2929 5204 62.98 55.13 70.03

HASSANASSA __3342...... ___696...... ....1025..... 1720 51.46 41.86 60.93
PAIPORTA ... 2246..... J340/í406l.-. ...J064. ....1244.... ___23P8..... ..... 79.40...

81.92
... .®r4?.._. 

89.45PICASSENT __4090..... .2422/2476 ...2057 ..... 2215 4272 87.21
SEDAVl 2009 1012/997 556 710 1266 63.01 54.94 71.21
SILLA 6243 3120/J=Aj 1823 1951 3774 60.45 58.2B 62.63

MITJA COMARCAL 65,70 59.57 70.72
VALENCIA PROVINCIA ....J&ft....
ESPANYA

«
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hav i a des c end i t. nou pun ts en e 1 s deu any s . Espe c i a 1 rnen t. 
significatius resulten els casos de Paiporta i Picassent, que 
mantenen xifres més en11á del 84%, la qual cosa determina una 
distancia de gairebé trenta punts amb la mitjana provincial. 
La mitjana comarcal, peró, ha baixat de 76.41% a 68.70%, poc 
més del ritme del descens de les xifres referides a la 
provincia. Un altre fet destacadle és que el descens es 
produeix de forma paral.lela en els bornes i les dones ( 1 1  i 
1 2  punts, respec tivarnent), si bé aquel les queden encara molt 
endar rer i des (sobre tot a Massanassa i Sedavi).

Aixi dones, podern dir que malgrat la crisi produida per 
les repercussions del conflicte europeu -que, com veurem, 
colpeja amb forga els nuclis agricoles- peí que fa ais 
nivelis d "instrucció, els deis pobles de 1 ‘Horta-Albufera 
evolucionen al ritme de Valéncia Provincia.

En canvi, en analitzar 1"evolució produida en els indexs 
d 'analfabetismo comarcal durant la década deis vint (Q-5), 
entenem que s'hi enceta una nova conjuntura. Els percentatges 
generáis s'igualen a la comarca i a la provincia, si bé la 
primera rebaixa 2 1 punts, mentre que la segona sois ho ha fet 
gairebé 1 2 .

La repercussió d'aquest descens en els dos grups, bornes 
i dones, és semblant. Els primers abaixen més de 22 punts, i 
les dones poc més de 20. Per pobles, resulten molt 
aprec iables els indexs generáis, només amb Alcásser i Sedavi 
per damunt del 50%. Ensems, Benetússer, Beniparréll,
Catarroja, Massanassa i Paiporta per sota de lá mitjana 
provine ial.

En les c lassif i cae ions pare ial s, resulten espec ial ment- 
cridaners els percentatges assolits en bornes a Benetússer, 
Massanassa i Paiporta, per sota del 30%. Quant a les dones, 
sois caldria assenyalar també Paiporta, que te la taxa més 
baixa, amb diferéncia sobre la resta deis pobles.

Malgrat tot, es pot dir que durant la década deis vint 
s "han agreujat. les distancies en el nivel 1 d'instrucció entre 
„els bornes i les dones, amb diferéncies importants, ja que
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UffX D'ALFABETITCACIO A L'HÜRTA-ALBLFERA Fort: El.laboració propia a partir
del Cens Nacional de 1930

ANY 1930

P O B L E S
TOTAL
TW1TWTS

HGTES/D0TES HOCS
ANALFABETS

DOTES
ANALFABETES

TOTAL
ANALFABETS

«•ANALFABETS 
IEL TOTAL 
D'HABITANIS

XD'HJCS
ANALFABETS

IDE DOTES 
ANNJABETES

ALBAL ...ai»..... .1572/1528____ _651.............. 889 1540 49.67 41.41 58.18
a l cAsser _._4Q55........... jmrni........ 938 1396 2333 57.53 46.71 68.14
ALFAFAR ___3631..... .1756/1775____ ....6»...... 961 1619 45.86 37.47 54.14
BENETUSSER 2517____ .1220/1297____ ...349...... .... .5».... ....945..... 37.54 28.60 45.96
BEN1PARRELL 748 .33/365.____

4470/4586
___ 157...... ....tfó... ....322......

3648
....43.04....

39.17
39.94 46.47

CATARROJA . . .m ........... 1548 2000 34.63 43.61....
MASSANASSA 4272 2D93/2179 618 986 1603 37.52 29.52 "'*5.2>....
PAIPORTA 3074 1475/1599 422 579 1061 32.56 28.61 36.21
PICASSENT ...822..... 2610/2712 1198 1306 2506 47.08 45.90 48.23
SEDAVl ...W.......... .1272/1278 ........................ 745 1300 50.98 43.63 58.29
SILLA ...m.......... 3412/3320 1488 1760 3248 48.24 43.61 53.01

-

HITJA COMARCAL 44t47 37.27 50.67
VALENCIA PROVINCIA 43.10
ESPANTA 42.33

. •
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s"arriba a cotes desconegudes, com els 2 1 punts de difeéncia 
que marca Alcásser, els 17 de Benetússer, els 16 d ' Albal i 
Alfafar o els 15 de Massanassa. Contráriament, cal assenyalar 
el cas de Picassent, on les diferéncies s ''han reduit fins a 
dos punts (Q—6 ).

¿Que hem aconsegui t. amb aquest-s ár ids cornentar is de 1 es 
xifres sobre 1"analfabetismo? Dones, independement de les 
dades que pertanyen a la década deis vint -‘-les del Cens de 
1930- i que evidenc i en tant 1 "accelerac ió relativa com 
lincremen! absolut del nombre d'alf abeti tzats, hem pretés 
d'oferir un panorama sobre una alt-ra de les rea 1 i tats que, 
sens dubte, configueren la vida d'un col.lectiu social.

Convé recordar que ja en 1905, Pablo Iglesias es 
demanava públ i carnent "¿cabe efectuar la revolución 
proletaria, esto es, una t r ansf ormac i ón social en el que el 
principal agente han de ser los explotados, los trabajadores, 
sin que éstos o una gran parte de ellos conozcan bien sus 
intereses, los recursos y la fuerza de que puede disponer su 
enemigo — la clase patronal o capitalista— y los obstáculos y 
dificultades que previamente han de vencer antes de 
conquistar el poder político?" (49). Després d "una serie de 
consideracions en les quals, óbviament, donava resposta 
negativa a la seua qüestió, el pare del socialisme espanyol 
f e i a una esc 1a r i dora i r odona afirmac i ó : "Cueste 1o que 
cueste, y avance poco o mucho, el Partido Socialista pondrá 
siempre por encima de todo la educación del proletariado. Ahí 
se encuentra, no en otra parte, la verdadera fuerza de los 
oprimidos" (50).

El rnonó 1 eg del dirigent obrer enl 1 a<;a amb el nostre 
desig de 1 ligar el ti pus de r esposta obrera, tant- a la capa
cita! d'análisi, com a la capacita! organitzativa deis 
treballadors. Cal no oblidar que estem parlan! d 'obrers 
agr i col es i que els hem sorprés en la nostra análisi en una 
greu conjuntura de crisis que més endavant parlarem, encara 
que breument, de la seua capacita! organitzativa, i també, 
més ampliament, de la negociadora, i que, almenys peí que les 
xifres ens diuen en el seu gelat 1 lenguatge, no presenten 
unes c ond i c i ons c u 1 tu r a 1 s óp ti mes.



Relació Percentatatge d'Analfabets 
Dona/Heme

Font: El.laboració prfipia a partir 
deis Censos Nacierais d'Espanya 
deis anys 1910, 1920 i 1930.

PCBLE 1910 1920 1930
film. Dones 85.40 79.81 58.18

Homes 73.17 69.81 41.41
Dif. -12.23 -10.00 -16.77

ALCASSER 87.05 72.25 68.14
71.90 61.42 46.71
-15.15 -10.83 -21.43

ALFAFAR 83.67 76.21 54.14
69.79 62.58 37.47
-13.38 -13.63 -16.67

BOCTUSSER 71.38 47.22 45.95
52.18 35.77 2B.60
-19.20 -11.45 -17.35

8ENIPARRELL 85.61 59.81 46.47
72.93 51.26 39.94
-12.68 -8.55 -6.53

CATARROdA 84.48 70.03 43.61
75.70 55.13 34.63
-8.78 -14.90 -8.98

MASSAMSSA 82.87 60.93 45.20
73.24 41.86 29.52
-9.63 -19.07 -15.68

PAIPORTA 92.93 88.47 36.21
80.35 79.40 28.61
-12.58 -9.07 -7.60

PICASSENT 87.22 , 89.45 48.23
79.22 84.92 45.90
-8.00 -4.53 -2.33

SEDAVI 65.92 71.21 58.29
50.90 54.94 43.63
-15.02 -16.27 -14.66

SILLA 83.60 62.63 53.01
72.93 58.28 43.61
-10.67 -4.35 -9.40

Q - 6
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Cal entendre que, amb unes laxes comarcáis 
d ‘ analf abet-isme que ose i 1.1 en entre el 76.41% (1910) i el 
65.70% (1920), 1a c omun i c ac i ó nec essá r i ament i 
majoritár iament- oral de les noticies, debats, acords i 
accions que origina el moviment sindical i de negociación 
determina i est-ableix per a aquests una série de caracteris— 
tiques especifiques que junt a d "a 1 tres consideracions que 
efectuarern més endavant -referidos a preus, salaris, 
relacions especifiques de produceió, autoexplotació, 
relacions familiars, etc.- condicionen un tipus de realitat - 
i per tant de resposta- amb diferéncies evidents amb la 
realitat urbana i, espec ialrnent, urbano-industrial. A més, 
no podern ob 1 i dar que 1 " analf abet-isme no és sois una 
i nsuf i c i énc i a que a c aba amb la i mpossi bi 1 i tat de 1 1 eg ir i 
esc riure, de común i car-se mi t j an<;ant la par aula escrita; és, 
al hora, una mancan*; a que dóna una especifica i particular 
visi6  del rnón i de la vida, i que, a més d u n a  sorra que 
redueix la capacit-at d ’análisi, condiciona les possibi 1 it-ats 
de resposta, per exemple, davant de les agressions de classe.

D "aquesta resposta obrera, de la deis obrers agricoles 
valene ians a la crisi deis anys 1914-1922, en les coordenados 
que hem anat- tra^ant-, parlarem en aquesta Tesi Doctoral.
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NOTES AL CAPITOL 2

(1 ) El Mercantil Valenciano (MV), 26-11-1914.

(.2) Almanaque Las Provincias CALP), 1914, p.57.

(3) Quan utilitzem el rnot País, estem fent- al.lusió a les 
zones del País Va1ene iá que són objecte del present. 
est-udi, go és, les comarques centráis de les ierres 
valencianos: la Safor, la Ribera Alta, la Ribera 6 aixa, 
l'Horta, el Camp de Túria, elCamp de Morvedre, la Plana 
Baixa i la Plana Alta.

(4) Seria positiva,en darrera instancia, perqué el govern no 
va acceptar fácilment els plantejaments de la Junta.
Quan, a mitjan juliol, la Cambra va suspendre les 
sessions per les vacances d'estiu, fins els diputáis 
conservadors valencians comuniquen a Maura el seu 
allunyament- temporal del govern mentre "los intereses 
de Valencia quedasen desprotegidos". L"alcalde de la 
Ciutat, Francesc Maestre, i el President. de la 
Diputació Provincial, Joan Martinez Aloy, presenten la 
seua dimissió. Sois les termes promeses que el 
pro jecte será discutit en les primores sessions després 
de l'estiu els ta -diuen-, romandre al front de les 
seues responsabi 1 i tat-s.

<5) Arxiu de la Diputació Provincial de Valencia CADPV).
Memoria de la Diputació Provincial de Valencia CDPV), 
1914, p.100.

(. 6 ') ALP, 1914. p . 64 .

C 7) MV, S-VI11 — 1914.

(8 ) I b i d .
( 9 > I b i d .
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( 10) 
í 1 1 > 

(12)

< 13) 

(14)

a is)

(16) 

(1 7) 
(13) 
( 19) 

( 20)

ALP, 1914. p .6 6 .

ALP, 1915. p .229.

En la memória de 1914 es poi llegir a aquest- propósit: 
"no es del iodo exacta la clasificación de mayores y 
menores de veintitrés que se anota en las visitas, 
observándose que, por punto general, en las distintas 
industrias de la región apenas trabaja la mujer fuera de 
su domicilio después de casada, y suelen ya estarlo 
antes de cumplir los veintitrés aflos". Biblioteca del 
Ministeri de Treball (BMT). Memoria de los Inspectores 
de Trabajo. Instituto de Reformas Sociales (IRS), 1914.
p.213. Nosaltres, peró, discrepen» d 'aquesta afirmació 
perqué, com veurern més endavant-, la dinámica laboral en 
els magatzems de manipulac ió de f rui tes la realitat és 
ben diferent.
BMT. Mernór i a Inspectors, 1914. pp.208-209.

SOLER, V. MARTINEZ SERRANO, J.A. i RE IG, E. "Análisis de 
la economía valenciana (1886— 1972) a través del 
indicador de constitución de sociedades". Panorama 
Bursáti1,n . 2. Valéncia, 1976.pp.27-70.

MARTINEZ SERRANO, J.A. "L'economía valenciana a principi 
del segle XX", en W.AA. História de 1'Economía 
Valenciana, 1983, p. 127.

Ibid.
MARTINEZ SERRANO, J.A. Op. C i t. pp. 127-130.
BMT. Memoria Inspectores, 1914. p.226.

Ibid.
En la reunió constitutiva de la JLRS de Valéncia, en 
juliol de 1900, par t.i c ipen noü empresar is. D " aqueste, 
vuit ho fan a titol particular i provenen de sectors 
com fust-eria, arts gráfiques, papereria, maquinaria i
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construcció. El membre restant ho fa a titol de 
r ep resen tan t de la Sociedad Arrendataria de la Cia. 
Española de Servicios Generales, Provinciales y 
Munic ipales .

Arxiu Históric Municipal de Valéncia (AHMV).
Gobernación. Reformas Sociales. "Actas Elección seis 
señores vocales patronos para la elección de la .JLRS". 
Sec. Pr i mera, S .0. C 1ase I, S .D .

(21) BMT. Memoria Inspectores 1914. p. 216. La ciutat de 
Valéncia comptará en els primers anys del segle amb més 
de ISO societats obreres. Vid. ALVAREZ, Amparo. Génesis 
del Anarcosindicalismo en el País Valenciano. Tesis 
Doctoral. Universitat de Valéncia, 1982. pp.537-586. 
(Inédita). Per a l'elecció deis vocals obrers a la JLRS 
de 1900, es reuneixen 212 compromisaris que representen 
11.904 afiliats a 47 societats obreros. AHMV. 
Gobernación. Reformas Sociales. "Actas elección seis 
vocales obreros para la formación de la JLRS". Sec. 
Primera, S.O. Clase I, S.D.

(22) ALVAREZ, Amparo i ALCAZAR, Joan. "La Junta Local de 
Reformes Socials de Valéncia: la seua constitució i 
primers anys". Afers. Fulls de Recerca i Pensament.
No. 4. vol.II. pp. , 1986.

(23) A aquest- propósit és imprescindible REIG, Ramir. Obrers 
i Ciutadans. Blasquisme i Moviment Obrer Valéncia,
Inst i tuc i ó A1f ons e 1 Magnán i m , 1982.

(24) REIG', Ramir. Op. Cit. p. 41.

(25) ADPV. Memória 1914. p.7.

( 26) AHMV. G'ober nac i ón. Reformas Soc i a 1 es. Sec . Pr i mera, S . 0. 
Clase II. S.B.

(27) Ibid.

(28) Ibid.
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<29) Ibid.
<30 VERA VERDU, Francisco. Topografía Médica de Sollana.

1926 < I néd i t) . Exemp lar mee anogr af i ai c ed i t. arnab 1 emen t- 
per la familia de 1" autor. F'renem aquest- interessant- 
document, i el que s"hi diu, com a fil conductor 
en aquest- aparta i, sois com a rnodel indicat-iu de la 
siiuació existent- ais pobles d'aquesta zona. Tot i que 
e 1 que diu no es pot- genera 1 i izar , és indiscutible que 
la seua representativitat- té un elevat- grau de 
f iabi 1 i t-at-.

<31) I dem, P- 63.

<32) I dem, P- 6 6 .

<33) Idem, P- 67.

<34) Idem, P- 74.

<35) Ibid.
<36) BMT. Memoria Inspectores, 1914. p.229

<37) ALP, 1913. pp.95—96.

<38) ALP, 1914. p .96.

<39) ADPV. Butlleti Oficial de la Provincia <BOP), 30-XII- 
1909. Cens de Pob1ac i 6  de 1910.

<40) Hem de teñir en compte que el t-erme població escolar
pot- amagar un error, ja que podria teñir el significat 
de població escolar itzada, el que explicarla les xifres 
tan ba i xes.

<41) FUELLES BENITE2, M. de. Educación e ideología en la Es- 
pafía Contemporánea <1767-197-5). Barcelona, Labor, 1980. 
p. 145. La Llei, al seu art-icle lOOé establia que en tot 
poblé de més de 500 habitants havia d'haver—hi una 
escola pública elemental de xiquets i un alt-ra de
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xiqueies. Aqüestes escoles eren finalidades (Art. 97é) 
pels distints pobles, els quals haurien d'incloure una 
partida en els pressupostos municipals.
L'Estat, per la seua banda, es comprometía a donar 
suport- a aquel ls municipis que no poguessen assumir 
el total de les despeses ocasionados per 1 'escola.

(42) Ley Protectora del trabajo de la mujer y el niño.
(Art.15.)

(43) ALVAREZ, A. i ALCAZAR J. Op. Cit. p. 10.

(44) Idem, p .11.

(45) BMT. Memor i a Inspe c tores, 1914. p .231.

(46) MARIATEGUI, José Carlos. "Enseñanza única y enseñanza de 
clase". MUNDIAL de Lima, 5-VI-1925. Recollit en 
Mariátegui, J.C. Obras. Tomo II. Ciudad de la Habana. 
Casa de las Américas, s.f. pp. 445-446.

(47) Encara avui en dia, en paisos com els Estats Units de 
Nord-Amér i c a , la p r o c edén c i a social de les pe rsones 
condiciona el nivel 1 d"ensenyament i formació a qué pot 
aspirar. Aixó, amb al tres variables, és un fet real a 
Espanya actúalment, tot i teñir en compte el 
desenvolupament- deis darrers vint anys. Val com a 
exemp le del que diem que a EE. ULJ. en 1978 les
possibi1 itats que un horne blanc amb més de 24 anys 
hagués a¿ abat- 1 "ensenyament secundar i eren del 6 8 %. 
Albora,les d'un negre eren el 48% i les d u n a  persona 
d"origen hispá eren sois el 41% de possibi1 itats. WEEKS, 
John R. Sociología de la Población. Madrid, Alianza 
Un i ve r s i dad, 1984. p .250.

(48) Es important. ac lar ir que seguint- el p 1 antejament- 
d'Eugeni Burriel de Oruet-a, i partint de la base que 
les dades que oferim són el resultat del nostre trebal 1 
amb les xifres que ens donen els censos de població de 
1910,1920 i 1930, hem c onsi de r a t analf abe ts els que no 
sabien llegir ni escriure. No hi hem descomptat els
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per centatges de xiquets menor s de set. anys, és a dir, 
els que están en edat preescolar, perqué els censos no 
ho especifiquen. Peró, peí que ens interessa, aproximar 
mos al nivel 1 d 'instrucció deis obrers del camp, les 
xifres són válides; en tot cas compensados perqué 
entre els alfabetitzats es comptabi1 itzen els xiquets 
que a 1 "hora de fer el cens encara eren a 1 "escola.

49) EL SOCIALISTA, 3—III —1905. "Educación de la masa
obrera", en Pablo Iglesias. Escritos II. El Socialismo 
en Espafla. Artículos de la prensa socialista y liberal 
1870-1925. Madrid, Ayuso, 1975. p.194.

50> Idem, p .196.
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3.- LA CRISI: LES RAONS I LA INCIDENCIA.

Tan bon punt. les grans poténcies capital istes shavien 
ernbrancat en la guerra i havien desaparegut- gairebé del 
mercat mundial, la balanza comercial espanyola va remuntar el 
déficit, crónic i enregistrá un saldo positiu en 1915, 
i va iniciar un període que es mantingué fins al 1919. La 
indústria espanyola, dedicada amb exclusivitai al mercat 
intern, dins el qual es defensava de la competéncia exterior 
mit.jangant- elevat-s aranzels, cornengá a ultrapassar les 
f ron teres peninsulars amb els seus productes (1). El fenornen 
beneficia fonarnentaiment la indústria téxtil i la 
metalúrgica, alhora que desenvo1upava de forma important la 
m i ñera del c a rbó, r ea 1 i ta t s que, 1 óg i c amen t, va r en o r i g i na r
un important increment del nombre de treballadors dedicats a 
la indústria (2 ).

POBLACIÓ ACTIVA ESPANYOLA

1900 1910 1920 1930

Pobl. Act. 6 .620.858 7.091.321 7.516.232 8.408.375
Act.Prima. 4.392.330 4.689.985 4.302.340 3.820.510

% 6 6 . 33 6 6 . 0 0 57.30 45. 51
Ac t .Secun. 1.058.996 1.121.777 1.649.134 2.229.343

% 15.99 15.82 21. 90 25. 51
Ac t.Tere. 1.169.532 1.289.569. 1.564.758 2.552.522

% 17.66 18. 18 

0-7
20.81 27. 98

Segons el Cens de Població d'Espanya de 1910, Valéncia 
Provincia cornptava amb una població de 884.298 persones. Les 
dades que of erirn sob r e pob1a c i ó a c t iva va 1en c i ana són de 
1915, és a dir, cinc anys després de 1 ‘ elaborae i6  del cens. 
En aquest darrer any, segons llnstitut Nacional
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d 'Estadística (INE), Valéncia Provincia sumava al cens 
electoral un total de 226.838 persones amb dret al vot (la 
Diputació Provincial de Valéncia dóna una xifra semblant-, 
peró no idéntica, 227.400 electors). La informació, per tant, 
és sois indicativa peí que fa ais percentatges de població 
activa. Aixi i tot creiem que en fune i6  de 1 "elaboració que 
hem fet sobre les xifres que dóna l'Anuari Estadistic de 1915 
ha pogut ésser 1 leugerament desvirtuada la distribució de la 
pob 1 ac i ó ac t- i va a f avor de 1 sec tor pr i mar i . Pensern , peró, 
que com a aproxirnació a la realitat de la distribució de la 
població laboral, es pot considerar acceptable. El que el 
quadre ens mostra és un maj or pes del sector pr imar i valene iá 
enfront de 1 ‘ estatal, al hora que el secundar i i el terciar i 
están, contráriament, per sota deis percentatges estatals.

CLASSIFICACIO D ' ELECTORS PER PROFESSIONS VALENCIA PROVINCIA

En sin tes i, podem d i r que 1 ‘ex c epc iona1 c onjuntura 
or i g i nada pe 1 conflie te eu r opeu es va t r adu ir, per a 
1 "economía espanyola, en la implantació d "una tendéncia a 
1 ‘expansió de les exportacions, una tendéncia a la reducció 
d 'i mpor ta c i ons i, ev i dentmen t , com a r esu1 ta t f i na1 , ta1 i 
c om hem d i t, un c anvi de s i gne en la balanza c orne r c i a 1 
espanyola (3).

1915
Població Act. Primar i

%
Població Act. Secundari

%
Població Act. Terciar i 

%
Rendistes i no identificats

%

156.094
6 8 . 81 

31.506 
13 . 88 

30.398 
13. 40 
8 . 840 
3. 85
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Com a efecte del funeionament de les exportacions i les 
importacions durant el periode 1915-1919, Ineconomía estatal 
es va veure estimulada per la creixeni demanda que hi actuá 
c om a mo tor d ' un pr oc és d ' a c umu lacio i ndus t r i a 1. Com que 
aquest procés patia la transitorietat 1 ligada al conflicte 
bél.lic, peró, restava ciar que no podía durar gaire. La 
mi 1 1 ora, -fins esdevenir positiva, ja ho hem dit- de la 
balanza comercial, descansé sobre dos elements que, en 
desaparéixer, varen donar pas a la crisi. El primer era 
1 "escassa competéncia de les indústries deis paisos en 
guerra, i el segon, el que la pujada deis preus 
internacionals de les manufactures ’-resultat. de 1 "escassesa 
d'aqüestes— feien perdre importancia a la competivitat com a 
f a c to r de pene trac i 6  en els me rcat-s. Com diu J osé Mar i a 
Serrano, "el nivel tecnológico o los costes de producción 
carecían entonces de importancia, y una industria tan poco 
avanzada corno la española pudo tener de repente su 
opor tun idad"(4).

Dins aquest esquema, podern ana1 itzar breument 1 ‘abans i 
el després de 1 "economía espanyola seguint el carni marcat per 
José Luis García Delgado. De 1'época immediatament anterior 
al conflicte bél.lic, hi podem destacar:

1 .- L 'ensorrament de la situació agrária, en qué 1 'abundancia 
de trebal 1 pressiona els salar i s agri coles a la baixa, efecte 
clarament regressiu tant perqué actuá com a aturador de la 
introducció de maquinária, com perqué va permetre la 
permanéncia d "explotacions margináis.Agó impedeix ensems
1 'apar i ció d"un mercat nacional per ais productos 
industriáis, donada la molt reduida capacitat- adquisitiva de 
la gran majoria deis espanyols < Hígada, ja ho hem vist-, a la 
i rnpor tánc i a del sector pr i mar i).

2.- El carácter "profundamente desequilibrado, inarmónico y 
desintegrado del proceso de industrialización en España, 
repleto de asinerónias y discontinuidades" (5). Qüestió
que cal connectar amb la peculiar forma de desenvo1upament- de 
les dues desamortitzacions -la del sól i la del subsól- que 
varen fer malbé les bases naturals, agrícola i minera.

9 0
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3.- L'existéncia d' un sistema bancari modern que, si bé 
pateix encara problemas d "organiizació i funeionament, es 
troba en sit-uació d'afrontar els canvis que es produeixen 
arran l'inici de la guerra. No es pot dir el mateix del 
sector deis transports -el ferroviari, fonamentaiment-, ja 
que la modernització de la xarxa efectuada a la darrera 
dé cada del seg 1 e XIX no ha v i a es ta t suf i c i en tmen t. p r of unda 
(6) .

Peí que fa a la incidéncia económica que la I Guerra 
Mundial tingué sobre aquest panorama, es poden destacar les 
tres fases que John Akerman assenyala com a caracteristiques 
ais paisos bel.1 igerants, malgrat que el ritme espanyol és 
ben distint, la qual cosa fa que la cronología espanyola hi 
presente sensibles diferencies. Aqüestes fases són:

1.- Fase de desconcert i desorgani tzac i6 , que ais paisos 
bel. 1igerants es perllonga fins a la primera meitat de 1915, 
i que a Espanya es redueix de forma significativa per a una 
gran part deis sectors económics, fonamentaiment a la 
indústria transformadora i el transport maritim.

2.— Una segona fase expansiva, que es produeix entre 1917 i 
1918 ais pa i sos embarr i o1a ts en e 1 c onf1 i c te, i que a Espanya 
s'al larga en rnolts sectors productius fins al 1919.

3.- L'anomenada crisi de l'armistici -peí fet de coincidir- 
hi- deis paisos en lluita, que a Espanya tan sois es palesa 
cap a 1920 (7).

Els efectes de la primera fase no es varen fer esperar. 
El nou disseny de la demanda exterior va afavorir l'increment 
de 1 "exportació de productes que tradicionalment havien 
tingut el mercat interior com a dest-inatari. és per aixó que 
lequilibri de 1 'economía espanyola es va veure bruseament 
alterat. Alhora que sobrien nous mercats exteriors, hom 
comencé a sentir les dificultats de la impor tac ió, go que 
n exigirá la substi tu c i ó , per donar pas a a116 que s 'ha 
anomenat una industrial itzaci6  foreada. Es pot dir que a 
partir de 1915 -i com a conseqüéncia del que hem dit— 
l'elevació deis preus actuá com la principal forca motriu de
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leeonomi a espanyola (8).
Será a partir de 1915 que la societat espanyola 

experimentará els augmente deis preus originats per la 
carestía deis productes de ma jor consurn, 1 ligada a 1 "extremat 
increment de la demanda deis paisos en guerra, i és que, com 
diu Tufíón de Lara, "la diferencia entre los precios y los 
salarios (es que) aquellos (avanzaven) con velocidad de 
automóvil y estos al paso de una vetusta carreta"O).

L‘evolució deis preus va ésser:

EVOLUCIO DELS PREUS

Mit-ja 1909—1914. 100
Abril -setenib re 1914 106. 9
Octubre 1914-Marc 1915 107. 7
Abril-se tembre 1915 113. 8
Octubre 1915-Mar£ 1916 117.6
Abril-Se temb re 1916 120. 3
Octubre 1916—Mar£ 1917 123. 6
Abril-Se temb r e 1917 136. 1
Octubre 1917-Mar£ 1918 145.4
Abril-Se temb re 1918 161. 8
Octubre 1918-Marc 1919 167. 7
Abr i1-Setembre 1919 180
Octubre 1919-Mare 1520 192. 3
Abr i 1-Setembre 1920 202. 6

0-9
Sois en casos aillats l'augment deis preus aná 

acompanyat- d'un creiximent de la produceió, raó per la qual 
1 'inevitable increment en la circuladó fiduciária va dur una 
clara situació inflacionista (1 1 ).

Alió més important d 'aquesta conjuntura económica va
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ésser la clara polar ització que es va produir en la 
societat espanyola entre els beneficiaris d "aquesta, i la 
major part deis espanyols. Davant d'eixa realitat els 
successius governs no varen fer res per eliminar les 
distancies entre ambdós grups, com ho prova que la pressi6  
fiscal passá de base 100 en 1913 a base 46.4 en 1919 (12).

Si parlem de la producció i ho fern particularitzant per 
sectors, podem dir que, peí que fa a les activitats primáries 
durant aqueste anys assistim a un notable increment de la 
producció, que ve donat t-ant- peí creiximent deis rendiments 
com per l'augment de la superficie conreada. Aq 6  que veurem 
amb més deten i ment més endavant, anirá apare Hat- amb una 
pujada deis preus agraris, que possibi1 itará un procés 
d ‘acumuladó de capital que encoixinará especial importancia 
a les grans explotacions. Tradicionalment hom lliga acó que 
diern amb el fet que durant 1 'anomenat. trienni bolxevic, els 
enfrontaments i conflictos més radicáis es varen produir a 
les zones latifundist.es. Cal teñir present, en aquest 
respecte, que Pascual Carrión en el seu ja clássic treball 
Los Latifundios en Espafla va quantificar en més d'1.5 mil ions 
d'hectáreas les ierres que en Andalusia, Extremadura i la 
Manxa es trobaven en mans de la nobleza (13).

Del sector agrícola, cal dir, finalment, que els 
productos que tradic ionalment. ha v i en tingut el seu mercat 
fora d ' Espanya ver en reduida drásti c ament la xifra de vendes. 
Aixi els productos d'horta i els fruiters valencians, els 
vins de Cadis i el raim d “Almería varen pat-ir la crisi 
provocada t-ant- peí descens de la demanda,' com per les 
dificúltate que varen afectar el t-ráfic maritim.

El sector industrial, aquel 1 que pot. fer entendre un poc 
millor el que va escriure*Vicens Vives referint-se a les 
repercussions de la I Guerra Mundial -la cascada de oro que 
va regar Espanya-, es pot. dir que global ment- considerat es 
veu forqa afavorit- per la situació. Possibiement. el cas més 
represent-atiu del que va significar 1 "escassetat d ’oferta 
exterior va ésser la producció d"huíla, no t-ant per 
1 "increment de la producció com per la fortissima pujada de 
preus que registré la mercadería (14).

93



C3.- La crisi

La indústria química també és influida peí cessameni de 
la competéncia exterior, ment-re que el sector téxti 1 és 
1 ‘exemple més evident de creiximent per augment- de la demanda 
exterior. La siderometal.lúrgica és, per la seua banda, 
paradigma de 1 "aprof i tament, t-ant de 1 'increment de la 
demanda externa com de la desapar i ció de la competéncia 
estrangera.

Peró no tot són guanys a la indústria. En contrast- amb 
el sector huíler, la mineria —com al tres productos 
d export-ac i ó- pat-eix les greus dificúltate que afecten els 
t-ransports. Tanmateix el problema del t-ransport-, aixi com 
l'abastiment de primeros ma té r i es, afecten a la indústria 
tapera. Al tres subsec tors com el del moblatge o el del 
1 libre, pateixen els mateixos problemes. Per altra banda cal 
afegir que 1 'increment deis preus deis materials s'ofereix 
com a explicadó de la crisi que la indústria de la 
construcció pat-eix durant bona part del periodo (15).

Al sector terciar i, les empresas navilieres i la banca 
mereixen atene i6  a banda. Les primeres registren una 
fantástica acumulació de beneficis, fins al punt- que les sis 
principáis empreses del sect-or passen d'un índex 1 0 0  en 1910 
a un índex 5.618 en 1918 (16). Cal constatar que els 
naviliers, malgrat- les pérdues originados pels submarins 
alemanys, no sois varen obt-enir uns guanys enormes, sinó que 
aconseguiren de l'Estat- subvenc ions i primes por quebranto. 
Després, quan es torne a les condic ions de normal i tat-, en 
acabar la guerra, el sector pat-irá una profunda crisi.

La banca, per la seua part, també viu t-ernps d'alegria.
El nombre de bañes es duplica, i s ’assist-eix a un notable 
increment. de la xarxa de sucursals. A més, del "1915 al 1921, 
la cartera de valors i d'efect-es de la banca privada 
espanyola gairebé es quadruplica, mentre que els beneficis es 
quintupliquen, caract-erit-zant-se aquesta actuació bancária 
per la consol idació de la banca mixta i, per t-ant-, per 
1 ' es treta relació banca-indústr ia, palesant- una clara 
preferénc ia per la gran empresa i per aquells sectors on les 
possibi1 itats de cartel i tzac ió son rnajors: siderúrgia, carbó, 
química, elec t-r i c i tat-, etc." (17).
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Malgrat el creixement. general i tzat, són els quat-re grans 
bañes els que s'enporten la rnillor part. El Banco Hispano- 
Americano i 1 'Español de Crédito controlen la rnajor part deis 
recursos aliens, peró el Bamco de Bilbao i el de Vizcaya els 
varen multiplicar per quatre entre 1315 i 1920.

En contrast amb els dos sectors al.ludits, una activitat 
terciária coneix greus dificultáis en el seu funeionament. Es 
tracta del sector ferroviari. Ja hem al.ludít anteriorment a 
la renovació a qué fou sotmés el sector durant els darrers 
anys del segle passat. I hem dit. que no havia estat gens 
profunda. Aixó s"evidencié durant la conjuntura bél.lica, 
temps en el que "el estrangulamiento del sistema de 
transporte ferroviario (...) es uno de los hechos más 
relevantes del periodo. Estrangulamiento que debe ponerse en 
relación con diversos factores: entre otros el incremento de 
salarios de los trabajadores del sector Cal compás del 
encarecimiento de subsistencias); la subida (...) del precio 
del carbón; el crecimiento de la demanda de transporte 
ferroviario (...), (aixi com) las modificaciones registradas 
en la localización de los mercados de origen y destino de 
diversos productos durante los años de la guerra" (18).

Tots aquest-s fact-ors posen de manifest la incapacitat de 
les indústries ferroviáries per a respondre a l'augment de la 
demanda. Aquest fet estará en 1 'origen, a partir deis anys 
vint, de l'ampliació progressi va de la intervenció estatal en 
el sector, assentant les bases, no sois del que será la 
política referida al sector durant la dictadura de Primo de 
Rivera, sinó també la de la nacionalització posterior.

Encara que el volum d"exportacions i importacions va 
descendir durant aquests anys, el valor d'ambdues va créixer 
molt en termes relatius i fins i tot absoluts els anys 1915, 
1916 i 1917. Així mateix varen augmentar les reserves d"or en 
poder del Banc d'Espanya, si bé en acó va influir 1 "afluencia 
de capital estranger que cercava la seguretat d "un país 
neutral. A resultes de tot acó, la pesseta va cotit-zar-se 
rnillor que mai.
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En canvi , com assenyala Tuñón, 1'Estat va ésser una 
cárrega per al Banc: "Volvieron los anticipos bancarios a 
cuenta de la tesoreria y, desde 1917, se puso en marcha el 
peligroso mecanismo de la inflación consistente en hacer 
emisiones de Deuda Pública que la banca privada tomó para 
pignorarla inmediatamente en el Banco de España contra nuevas 
emisiones de billetes" (19).

Ja ens hem referit- en algunes ocas i ons, encara que molt 
breurnent, a la política económica mantinguda pels distinta 
governs del Torn durant aquesta época. Ara ho farem de forma 
més directarnent orientada a la realitat del trebal 1 que ens 
ocupa. és per aixó que dediquem la nostra atene ió a un deis 
capitols que més afecté 1 "economía valenciana: la política 
aranze1 ar i a .

Tal vegada seria més corréete dir que els distints i 
successius governs espanyols -sis durant el periode bél.lic-, 
patiren una inf1ac ió reglamentista motivada per la perenne 
preocupad ó da van t- el problema de 1 abas ti ment- deis mercáis, 
amonabais per 1 "escassesa i carestía deis art-icles básics per 
a les persones, i de les matéries essencials per a la 
indústria i a 1 agricultura. En relaci6 directa amb el que es 
va conéixer com el problema de les subsisténcies, veuran la 
llurn a Espanya més d'un centenar de disposicions legáis entre 
l'any 1914 i 1919 (20).

Tan gran tasca, no sempre exemple de coheréncia, i 
gairebé sempre pura contradiceió, va teñir una escassa 
repercussió positiva en la realitat espanyola: els preus 
pujaren sense descans durant tot el periode de guerra i, fins 
i tot, —com ja hem dit- després de signada la pau.

Durant el mes d'agost de 1914 va ésser successivament 
prohibida 1 "expor tac i «ó de cereals, 1 leguminoses, bestiar, 
carbons minerals, carns fresquee i salades, aviram, arrós i 
carbons vegetáis. Al mate i x temps, es va establir una 
exempció temporal deis drets de duana a la importació de blat 
i carbons minerals, aixi com una reducc i6  en les taxes per a 
la da c sa i el ségo1 . S 'es tab1 i a , tanmate i x , una cláusula de 
seguretat per ais llauradors, en regular que les barreros
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aranzeláries serien reactivades en cas que el preu del blat 
descendí ra per sota de les 29 pesset-es els 1 0 0  qui lograros.

Aques tes mesur es, peró, p r omp te varen ser rec tifie ades 
peí propi Govern que les havia propiciat, i aixó evidencia 
la f orga de les pressions que varen exercir-se sobre els 
ministres; la for^a deis que acossaven i la poca fermesa 
deis qui governaven. Com diu un personatge del moment:

"El primer impulso, la primera determinación que 
toman es casi siempre favorable al interés 
público. El bien general del país les dice, por 
instinto, que lo primero que hay que hacer es 
prohibir la exportación, cerrar las fronteras 
C . . .> Pero enseguida operan sobre los Ministros 
las clases interesadas en la producción, en el 
comercio, en la exportación, en el contrabando, 
los de dentro y los de fuera (.. .) La política del 
negó ció p r i vado t. r i unf a sob re la po 1 í t i c a del 
interés púb1 ico. Y este fenómeno 1o veremos 
repetirse en todas las etapas de gobierno. La 
c onv i c c ión del Gobierno en sus p ropi as 
determinaciones dura unas veces dos meses, otras 
uno, otras só1 o días" (2 1 ).

En efecte, per 1‘agost són dictades unes mesures 
restrictivos de 1 "exportac ió i en octubre ja s 'ha donai marxa 
enrera. Peí que fa al País Valene iá, tal vegada el més 
cridaner siga el perro i s per a exportar 30.000 ton es d'arrós - 
fruit de les pressions de diverses institucions valencianos, 
com pedrero veure més endavant- i de 1 2 . 0 0 0  més en abril de 
l'any vinent. El blat, no obs t-ant aixó, es man té en la 1 lista 
de productos no exportables, encara que les estadístiques 
duaneres donen noticia de 1 eixida de cereal de la Península.

Al febrer de 1915 es publica la Liei Bugallal que 
faculta al go ve r n pe r a u t i 1 i t-za r una ma j o r quan t- i tat de 
ressorts d ' intervene i ó económica. La feblesa deis governs 
espanyols fará, nogensmenys, que a la práctica l'únic
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mee anisme ut. i 1 i tzat, i a més a més de forma bas t-ant- do lenta, 
siga i'Aranzel. Aixó es aixi fins el punt que "los efectos 
nega t- i vos de esa po 1 i t i c a arancelaria se de j an sen t- i r más 
amp1 i amen te en relac ión c on las expo r tac i ones. Un s i mp1e 
exárnen de la evolución de las exportaciones durante 1314,
1315 y 1316 (con referencias comparativas a 1313) de algunos 
productos de primera necesidad es suficiente para comprobar 
que las alzas de precios no se deben exclusivamente a la 
a 1 ter ac i ón, a c ausa de1 c onflie to, de 1os mer cados 
ex teriores, si no, en gran parte, a una politica ec onómi c a 
incapaz de resistir las presiones de los grupos interesados y 
caracterizados, de hecho, por una total pasividad ante el 
problema de las alzas de los precios" (2 2 ).

Tan ineficac se sent- el Govern a 1"hora de controlar el 
c omp 1 i ment d " aques tes liéis en matér i a expor t-adora que, amb 
1 arribada d "Urzaiz al Ministeri d 'Hisenda, es publica la 
R.O. d"l de Gener de 1316 d al1 iberament de les exportacions. 
L'objectiu governamental es fer entrar en les caixes del 
Tresor les enormes sumes de diners que circulen mercé a una 
atapaida xarxa de duanes interiors de contraban.

Urzaiz nornés mantindrá dos mesos la cartera d'Hisenda. 
Al mes de marc será subsituit, i el dia 3 del mateix mes una 
R.O. tornará a decretar la prohibició de les exportacions.
En aquest respecte, convé arreplegar el que va escriure 
Cebalíos Teresi:

"la prohibición sólo existió en el texto de la ley 
y para los infelices que no podían hacer otra cosa 
que sucumbir por su insignificante modestia. Para 
los poderosos, los corsarios de alto bordo y aún 
los de mediano, jugaban y exportaban cuanto les 
venia en gana, y lo único que sucedia es que las 
primas que salian del juego y que gravaron las 
exportaciones prohibidas, en suma de muchos 
millones, en vez de beneficiar a la Nación e 
ingresar en el Tesoro, fueron a labrar fortunas y 
el buen vivir de empresarios, medianeros y 
funcionarios de más o menos fuste" (23).
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Un nou pro jecte fou presentat. per Santiago Alba al 
novembre del mateix 1316. En ell es concedíen al govern 
ámp 1 i es f acul tat-s per a a c t-ua r enf r on t. e 1 dob le p r ob 1 ema 
subsisténc ies/preus. Tanmateix, corn havia ocorrequt arnb la 
Llei Bugallal, la propiciada per Alba va romandre inoperante 
i peí mateix motiu que 1 "a 1 1 ra: la falta de decisió per a
enfrontar— se arnb els grups de pressió que estaven enriquint- 
se arnb la guerra. La mesura -presa pocs dies després de 
publicada la Llei- de crear una Junta Central de 
Subsistencias arnb delegac ions locáis i provine iais, també va 
r esu1 tar i noper ant.

Aixi dones, no ens ha destranyar que arran del que diem 
es confirme que1 corn que ja hern escrit:

"el alza de los precios de la mayor parte de los 
productos básicos no sólo no se detiene durante 
los años finales de la guerra y los inmediatamente 
posteriores, sino que, por el contrario, se 
acelera durante 1918, 1319 y buena parte de 1920
(...) de tal forma que el problema de las 
subsistencias se prolonga también durante 
bastantes meses una vez terminado el conflicto"
( 24) .

Ef ec ti vament, els paisos bel . 1 igerants havien comencat- 
després de la Pau de Versa11es la seua recuperac i6  económica. 
A Espanya, darrere deis primers simptomes advertíts en alguns 
sectors económics, ja en 1919, el primer any de la década 
deis v i n t será el de la'general i tzac i6  d'una greu crisi que 
haurá de teñir profundes repercussions en la vida de la 
nació. L"etapa de reajuste, per utilitzar una expressió 
acunyada, de les distintes economies que s'han vist. afectadas 
per la guerra, significará el restabliment d “alguns deis 
trets tradicionáis de 1"economía espanyola. La balanza 
comercial, de bel 1 nou es tornará adversa i diversos sectors 
de la producció, singularment els industrials,'presentaran 
des de 1920 evidents signes de regressió (25).

Des d 'el País Va1ene iá els estira-i-amolla entre les
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disposicions governamentals i els diferents sectors afee tats 
per les mesures de Madrid es viuen arnb intensitat. Els grans 
propietaris, els exportadors i comerciants, i també els 
sectors populars, intenten fer sentir la seua veu a la 
c ap i ta1 de1 Regne, es ciar que els p r i mers arnb ma jor f or tuna 
que no els darrers, per tal d'incidir en les disposicions 
deis distints gabinets en un sentit positiu per ais seus 
interessos.

El mateix dia que El Mercantil Valenciano informa arnb 
gran alardó gráfic i tipográfic que el conflicte s"interna
cional itza (6-VI11-1914.) , ja es parla del profund malestar i 
disgust- arnb qué ha estat recol lit l ' anunci de les 
prohibicions a 1'exportac i6 a les zones arrosseres. José Mon
tesinos Checa, President de la Cambra Agrícola, remet un 
telegrama al govern demanant 1 'exernpc i ó de la prohibició per 
a l'arrós. Tanmateix, Francisco Carreros, President de la 
Junta de Regs del Túria, ho fa, dirigint-se al Ministre d'Hi- 
senda en els següents termes: "con un sobrante del 28% de la 
última cosecha de arroz, y a la vista para recolectar a 
últimos de mes de una cosecha abundante con precios actuales 
de cinco pesetas por 1 0 0  kilógrarnos bajo coste de cultivo, la 
real orden de V.E. prohibiendo exportación arrocera creará en 
esta zona una crisis tan profunda cual no hay precedente"
< 26 > .

Per al diari va1ene iá es confirma, així mateix, la 
reducció del servei ferroviari, especialment drástica peí que 
fa a les mercaderies. L 'eliminació de désset trens que 
cobrien el servei a las comarques centráis valene lañes, que 
la Cia. de los Caminos de Hierro del Norte ha efectuat arnb 
ei permis del Ministre de Foment, es valorada corn 
espec i a 1ment gr eu.

La resposta de Madrid no es fa esperar: el President del 
Consel 1 de Ministres remet al Governador Civil de Valéncia un 
telegrama en qué explica les mesures preses peí seu govern: 
"ante la necesidad de atender a asegurar el abastecimiento 
de 1 Pa i s se han d i c t-ado d i spos icio nes p r oh i b i t i vas en la 
exportación de artículos de primera necesidad que seria 
peligroso derogar aunque fuese parcialmente en interés

1 0 0
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par ti cu1 ar de a1gunos c ose c he r os" ( 27 >.

Per la seua banda, la Cia. del Norte aclareix que sois 
s'han el i mina t- vuit- trens de mercader i es, i no per la 
conjuntura, sinó per "la carencia de tráfico suf i c i ente” (28) , 
afirmant que en el mornent que torne a haver-hi demanda el 
servei es restablirá.

Corn j a hern d i t, ma Igra t to t., les p r ess i ons a Mad r i d 
donaran el seu fruit- i será autor i tzada 1 "exportació de
30.000 tones d'arrós, arnb la consegüent. alegria deis 
productors i comerciants. Després d'aquest perrnis, la
prohibic ió tornará a ser efectiva. Aquesta vegada, peró, arnb
1 'aplaudiment- de la Junta de Subsisténcies de Valencia, forga 
preocupada perqué els preus de l'arrós per al consum intern
ha v i en augrnen ta t sens i b 1 ernen t < 29 > .

Per ó , en aquest- tema de la llibertat d " expor tac i ó , les 
coses no són gens senzilles. És cert que, corn hern vist-, els 
interessos valene ians tenen un cert pes a Madrid, ara bé, 
quan diern interessos va lene i ans en sentit genéric hern de 
matisar.

En marg de 1315 -recordem que en abril de be11 nou 
s 'autor i izará l 'eixida de 1 2 . 0 0 0  tones de la grarninea- el 
mateix diari va1ene iá que al.ludim escriurá: "Se consumó el 
escándalo. Lo temarnos previsto" (30). Encara que la cita 
será 1 larga, pensern que 1 "editorial del Mercantil es 
suficientment esc lar idora del que passa en aquests moments 
arnb el problema de les expor tac ions.

"Ayer al hablar de la prohibición de exportar 
arroz dec i amos que sentiarnos cierta escarna porque 
el negocio es muy gordo y los acaparadores cuentan 
con medios eficaces para que prosperen las 
gestiones que seguramente están ya entabladas. 
Suponiamos que el ministro que decretó la 
prohibición se apresurar ia a derogar la orden, y 
ASI HA SUCEDIDO.

Cuando se trata de actos de este funesto 
gobierno, que pesa corno losa de piedra sobre

1 0 1
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España, hay que pensar lo peor, lo más absurdo, lo 
más malo, y se tendrá la seguridad de acertar.

Esto ha sucedido ahora? toda persona de recto 
sentir hubiera tenido por injurioso pensar que a 
las cuarenta y ocho horas de prohibir la 
exportac i ón de arroz se 1evantari a la prohi b i c i ón, 
y ef ec t i vamente ha s i do 1evantada.

Pesan mucho 25.000 sacos de arroz que estaban el 
sábado en los nuelles, y cien mil o más que 
seguramente estarán preparándose para cuando el 
ministro dé el tercer golpe.

Porque no lo duden nuestros lectores: ahora 
saldrán los 25.000 sacos de que hablábamos el 
domingo, y dentro de pocas horas vendrá la orden 
para que la autorización para exportar se 
prorrogue hasta el día 3, sin perjuicio de nuevas 
prórrogas.

Piense el público todo lo que quiera acerca de 
lo ocurrido; imagine horrores y se quedará corto, 
porque la cosa es tan burda, que la hilaza la han 
de ver hasta los ciegos"(31).

A parer nost-re el parrágraf transerit és ben expressiu. 
Es confirma el model descrit- per aquel 1 diputat a Cort-s citat 
pagines enrera, recol 1 it per Roldan y Garcia Delgado. Les 
disposicions ministerials poden durar mesos o dies, depén de 
la for^a deis qui s' oposen a d'el les. Les coses, peró, són 
encara més complicades -o més simples, qui sap- del que 
semblen. No podern concloure que les pressions valencianos han 
tingut., aquesta vegada, éxit a Madrid. Són uns sectors ben 
concrete els que han obt.ingut a 1 1 ó que diriern el favor 
ministerial, són fornamenta Iment- els abassegadors els que han 
guanyat la partida. El Mercantil diu: "se ha abierto la 
puerta del negocio a unos comerciantes de arroz,, debe abrirse 
para todos, y por lo tanto la equidad obliga al ministro a 
decretar la libre exportación de arroz, aunque nos muramos de 
hambre los pobres. La cuestión es acabar de enriquecer a los 
ricos y proteger a aquellos que compraron el arroz a bajo 
precio, amparados por el gobierno, y hoy lo venden a precio 
altisimo, amparados también por el gobierno"<32).

1 0 2
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L' explicar i ó del problema resulta ben senzilla -evident, 
podriem di r-. Amb la prohibí ció per a exportar baixen els 
preus en el mercat- intern, és a dir que, amb els entrebancs a 
1 'exportació, els comerciants compren el gra barat. Quan han 
abassegat. el suficient-, pressionen per a aconseguir el 
permis d 'exportació, 1 "aconsegueixen -de les formes que es
1 óg i c i magi nar- i alesho res e 1 negóc i es redó.

Per aixó cal diferenciar clarament quins són els 
interessos afectats i en quina forma per les decisions de 
Madrid. Sembla corréete, llavors, dir corn feia Ceballos 
Teresi, que les prohibíc ions sois varen afectar de manera 
important. a aquel ls que no podien fer un altra cosa que 
acceptar les fluctuacions legistalives estoicament.

Ara bé, ¿Quina pos i c i ó prengueren davant el problema les 
classes populars i els sectors obrers?. Dones, és ciar que no 
podia existir coincidencia amb els grans comerciante i els 
abassegadors respecte al que eren els intereses de Valencia.

Quan en desembre de 1915 el govern fa aparéixer a la
Gaceta un gravamen de 4.30 pessetes per ais 100 quilos
d'arrós, al ternps que elimina els drets de duana per a
l'arrós estranger que volgués entrar a Espanya, es produeixen
a Valéncia ciutat i a bon nombre de pobles de la provincia 
tota una serie de protestes i rnovi1 itzacions en contra de la 
mesura. El diputat- conservador a Corts, Montesinos Checa, 
declara que "el gravamen sobre la exportación, con ser una 
grandisima traba, no significaba, ni con mucho, el perjuicio 
que supone la libre introducción en España de este producto, 
porque esta rnedida es la muerte para 1os arroceros"(33>.

El Mateix Montesinos Checa, que al temps és, corn ja hern 
d i t , Fres ident de 1a Cambra Agrícola, envi a un te1egrama a1
ministre d'Hisenda i al President del govern en qué diu:

"En nornb r e ag r i c u 1 to r es va1en c i anos, p r o tes to c on 
toda energia real orden imponiendo derechos 
exportac i ón arroz, autor i zac i ón libre i mportac i ón, 
contra la que se ha combatido en todo momento y
ocasión porque es la ruina de la región
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va1 ene i ana" <34).

Ciar que quan el diputat- conservador parla deis 
agricultors va 1 ene i ans cal mat-isar una mica. Anem per part-s 
tot continúan i breument. amb el problema deis diferents 
interessos a conjugar davant el terna de la dec i si ó 
g o v ernamen tal.

El Mercantil, davant la mesura d'Urzaiz, dirá que "era 
evidente que vendría el choque entre encontrados intereses: 
de un lado los del consumidor, de otro los del productor, y 
al lado de este, en plano más elevado los del comerciante y 
ac aparador" (35).

Els obrers, per la seua banda, davant- la publicació de 
la R.O., es reuneixen en el Centre de Societats Obreres i, 
després de valorar-la, fan pública una nota en qué -corn a 
conseqüéncia del fortissim increment deis preus, "que hacen 
la vida imposible a la clase obrera"-, afirmen que "las 
disposiciones del sefíor Urzaiz publicadas en la Gaceta han 
causado un inmejorable efecto entre el proletariado 
valenciano" (36). A més a més, acorden celebrar un acte 
públic en favor de l'acord ministerial.

En aquesta línia, les -Joven tu ts Soc i alistes (J-J.SS) fan 
també públic un comunicat- en qué "estimando el beneficio 
inmenso que reportan las reales órdenes publicadas por el 
actual ministro Sr. Urzaiz, (protesten) contra la campaña de 
los grandes acaparadores en contra de dichas órdenes" (37).

El diumenge 9 de gener de 1916 se celebra a Valénc ia una 
manifestació obrera en suport i agraiment a les mesures 
d'Urzaiz. Un Gran Mitin de la Conjunción en el qual havien de 
par t i c i par Rodr igo Sor i ano, Mar c el i no Dorni ngo i F'ab 1 o 
Iglesias es suspés perqué tots els obrers puguen anar a la 
manif estac i ó . A propósit- d" aquesta, en la premsa es pot 
llegir que "antes de las once, hora señalada para la 
celebración del acto, se congregaron varios miles de obreros 
en la Plaza y parque de Castelar y en las inmediaciones", els 
quals varen manifestar—se en pau i en un ambient- en qué "se 
vitoreó a Urzaiz, al ministro honrado, a los defensores del

104



C3. - La crisi

pueblo, y se protestó contra los acaparadores y contra 
determinadas personas que tornaron parte en la asamblea 
arrocera celebrada hace pocos dias" (38).

La manifestació acabá en Govern Civil, on es va llegir 
un document dirigit pels obrers al Ministre que de i a:

"Los abajo firmados, en representación del 
elemento obrero de Valencia en general, elevan a 
vuecencia el presente mensaje, en prueba de 
conformidad y aprobación a las últimas reales 
órdenes que vuecencia ha lanzado a la sanción del 
pueblo español.

Confesamos, en primer término, que nuestra 
caracterizada modestia y nuestra calidad de 
obreros no nos ha de permitir confeccionar este 
escrito en la forma galana que deseáramos? pero no 
obstante encierra en si la patente fuerza de 
nuestros corazones malheridos en el momento 
actual, por la lanzada que los ambiciosos 
acaparadores tratan de clavar en ellos.

<...>Por último ya, excelentísimo señor, vémonos 
precisados a participar a vuecencia, que ni un 
momento siquiera, debido a la presión que los 
desaprensivos acaparadores pudiesen ejercer sobre 
vuecencia, mostréis un leve gesto de titubeo o 
vacilación en la labor que habéis emprendido, en 
la que no debeis cejar hasta llevarla a su 
fin"(39).

L'escrit, peró, i malgrat el que hern di i, no és una 
proclama de submissió i agraiment- al Ministre. Després de 
pregar—1 i que no es deixe influir pels abassegadors ni per 
les pressions que aquests puguen exercir, informen el 
Ministre que els obrers valene i ans sabran respondre "porque a 
todo estamos dispuestos, a todo, hasta llegar todos los 
oficios a la huelga general, (si els artifex de la > inicua 
explotación cotidiana de que nos hacen victimas, intentan 
todavía mermar la escasa salud y el mismo sustento que nos 
nutre" (40).

Queda clara, dones, la ferma postura deis obrers
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industriáis valene ians davani les mesures d'Urzaiz. Peró, 
recordem que Montesinos Checa afirmava parlar en nom deis 
agricultors valene ians, per a fer exactament el centrar i, és 
a dir, protestar davant el govern per 1 "actitud ministerial, 
és evident. -i ja tindrem ocas i ó més endavant d ‘entrar més a 
fons en el terna- que el concepte d 'agricu1 1 or o 1 1 aurador és 
molt ampie, que dins d " e 1 1 caben mol tes coses. Peí que a 
nosaltres ens preopeupa, el que ens interessa conéixer és la 
reacció deis jornalera de la térra i deis propietaris molt 
petits, i sembla evident que els interessos d'aquests no 
podi en c o i nc i d i r totalmen t amb les deis abassegador s i els 
grans exportadors ni, tampoc, amb els deis grans propietaria. 
Malgrat aixó, sembla també indiscutible que aquesta jornalera 
i petits propietaris no podien mantenir, almenys de manera 
idéntica, la postura que defensaven els seus companys de la 
indústr ia.

Tot amb tot, tenim constánc ia que al ministre Urzaiz 
també 1 i arriben felicitadons de1 s treba1 1 adors de1 camp. 
Aixi, per exemple, la Societat- de Trebal 1 adors del Camp de 
Catarroja remet un telegrama al ministre en qué afirma que 
els seus components "aplauden con entusiasmo al incomparable 
y bienhechor ministro honradisimo, por su buena memoria en 
pro del productor hambriento, suplicando decrete algo que 
permita llevar a la tumba el oro a los señores acaparadores" 
(41).

Si els abassegadors compraven a baix preu, grácies a la 
prohibició d'exportar, els jornáis a pagar al camp o els 
guanys a obtenir ais petits bancals pels xicotets propietaris 
serien torga migrats. Si entrava arrós estranger el mercat 
interior encara es reduiria més, i aixó també produiria el 
mateix ef ec te. A més a més, els j ornalers i petits 
propietaris, en tant. que consumidors, també patien el 
problema de 1 "encariment deis preus deis articles de primera 
necessitat, i si bé no els afeetava directament- el preu de 
1 arrós a les botigues, -corn perjudicava ais obrers de la 
c iutat.-, el tema del control deis preus d'aquests productos 
els interessava forca. A parer mostré aquesta difícil 
conjugació d'interessos s'evidéncia en l'escrit deis 
trebal 1adors del camp de Catarroja, més ambigú i genéric que
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no el deis obrers industriáis.

Per tant, no ens ha destranyar que els jornalers i els 
propietaris pobres arrriben a fer eostai ais grans 
c orne re i an ts i p r op ietar is en def ensa d ** a 116 que d i en els 
interessos valencians.

Com ja es pot veure ciar, la dinámica de la recepció de 
la crisi i de la resposta davant d ' aquesta, és ben diferent- 
al camp que a la ciutat, i encara que es donen coincidénc ies 
i preses de posició conjuntes, no hern de deixar de banda en 
cap mornent que les real i tais són molt diferente, i ho són en 
molt-s i distints nivel ls.

3.1.- L'avenc d'una agricultura competitiva.

Arran de la Gran Depressió de les darreries del segle 
XIX es po t. d i r que 1 equ i 1 i b r i ex i s ten t. an te r i o r unen t en t r e 
les diferents agri cultures europees s ‘ha esmicolat. Podriem 
dir, seguint- A.M. Berna 1 — i encara amb més oportunisme que 
ell- que la crisi va produir una auténtica reconversió 
agrária, els efectes de la qual serien la mecanització,
1 '* i n c r emen t de la p r odu c t i v i ia i, 1 " augrnen t de la u t- i 1 i tzac i ó 
d'adobs, la introduceió de nous conreus, una major 
articulació del mercat mundial agrar i i una reduceió de la 
pob1a c i ó activa ded i c ada al se c tor p r i mar i (42).

Són coneguts els factors que hagueren de convergir 
perqué a^ó succeira (increment notable de la xarxa 
ferroviaria continental, general ització de la trace i 6  de 
vapor en els vaixells, i tot el que ambdues realitats 
comportaven) , aixi corn que la resposta deis distints governs 
europeus vingué donada en clau aranzelaria. Si la Gran 
Bretanya i d 'al tres paisos del nord europeu varen propendir 
cap a p 1 an te j amen t s lliurecanvist.es, la resta deis paisos 
continental s ho varen fer cap a pos i c ions protecc i conistes.

Malgrat- que ens referir» a una conjuntura mal coneguda i
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insuf ic ientment- ireba liada, es pot- dir que Espanya, tot i 
mantenir 1es di rec trius bási ques, presentava certs aspee tes 
diferenciadors. La crisi, sembla, va ésser més curta <1880- 
1*305) i menys intensa. Introduint al tres variables, és 
possi ble que siga válid el plante j amen t de Tuffón de Lar a quan 
parla de "la eterna cuestión agraria", que afectarla tot el 
per i ode restaurac i ón i st-a.

Podern dir, peró, que Espanya, en aqueste anys, va 
adoptar una política económica que, responent ais interessos 
de les classes dominante, proposava tres eixos bási es: 
l'esmentat proteccionisme, un ciar nacionalisme económic i 
un cada vegada més important intervencionismo estatal.
Aquesta política económica, que amb rapidesa cornenca a 
condicionar 1 "estructura productiva i la própia arti culac i6  
de l'economia espanyola, tenia corn a objectiu aconseguir "un 
desarrollo tendenc ialmente autárquico, cada vez más 
controlado por los centros interiores de poder económico, y 
en el que el aparato del Estado pasaba a jugar un papel 
extremadamente activo e importante como instrumento de 
orientación y dirección del proceso" <43).

Estudis recents han most-rat la irnportáncia deis canvis 
introduits en aqueste anys, no ja en l'economia, sinó en un 
deis grans sectors económics: 1'agricultura (44). Efec- 
tivament, les tres primeres décades del segle XX suposen tota 
una série de profundes transformacions del camp espanyol (en 
contra d'alló que haviem diagnosticat plantejaments 
h i stor i og r áf i c s an te r i or s ) < 45 ) 5 el qua1 , si bé no de i xa 
d"ésser major i tari ament ceralicola, presenta una important 
diversifi caeió i un considerable increment de la produceió.

De cornencaments del segle XX enCá, es produeix una 
crescuda continuada de les terres conreados a la Península 
en detriment de boses i erms. En 19.10 la relació és 42/58 
a favor encara de les terres no conreados, dividint-se les 
que si ho són en tres grans blocs (que units sumen el 89.5% 
del total de terres 1 1 aurades) dedicados a cereal, olivera i 
v i nya.

La resta deis conreus cobreix un rnigrat 10.5% del total,
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cosa que, no obsiant, ha suposat- un augment de i res punt-s 
respecte a les xifres de deu anys enrrera. Al cornen9 ament- de 
la década deis vint. la tendénc i a es man té <44.5/55.5 encara 
favorable a les ierres no llaurades) , amb un increment. en el 
cereal i 1'olivera (la qual supera a la vinya) . El total 
d' aquesta tríade de cult-ius és el 91% de la superficie 
agrícola, c osa que és possi b 1e per la r edu c c i ó al 9.90% de 1a 
resta de productes agri coles. La tónica es manté si ateñem 
les xifres de 1931, amb una nova reduccio de la zona no 
treballada i un increment del cereal, que arriba a ocupar el 
35.5% de les ierres sembradas. Al mateix temps, es recupera 
la vinya i es manté 1 'olivera, sumant entre els tres fruits 
citáis el 89% de la térra llaurada, deixant- un 10.7% per a 
al tres cult-ius; es a dir, una sit-uació molt semblant a 
1 enregi st-rada en 1910 (46).

Resumint, es pot dir que durant aqueste primers trenta 
anys del segle, Espanya assit-eix, ultra a la consol i dació del 
cereal, a la recuperad ó de la vinya que, passat- el flagell 
fil.loxéric, es remarca en bases més realist.es; i una molt 
consi derab1e expansi ó de 1"o1 i vera. Per c onc1oure, dones, es 
pot d i r que guanya mo 1 1- 1 ' agr i c u 1 tur a i nt-ens i va, " c uyo 
producto es demandado dentro y fuera de España por una 
población más urbanizada, que puede aspirar a superiores 
niveles de vida y a una dieta alimenticia más diversificada" 
(47) .

Aquesta nova agricultura, que será una realitat- durant 
la década deis vint, no és més que la culminad 6  d'una 
tendénc i a que per a A. Flores de ’Lemus ja resultava evident 
en 1914, quan de i a : " en la divisi ón i n t-er na c i o na 1 de 1 
trabajo, España es ya, y lo será más, el huerto de Europa 
occidental (...) A pesar del enorme consumo interno, la 
expo r tac i ón es el p r i n c i pa 1 o más i mpo r tan te ob j e t- i vo del 
consumo de frutales" (48) .

Comptat i debatut, els trenta primers anys d'aquesta 
ceniúria suposen una important transformació del sector 
agrari, sense que aixó es puga posar fácilment en el compte 
deis governs de Madrid, ja que corn va escriure el mateix 
Flores de Lemus —referint-se a les deficiéncies de

- 10.9
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1 'agricultura espanyola— molts deis éxits eren a causa que 
"la providencia divina (...) con tanta frecuencia ha venido 
sustituyendo en nuestra historia a la prudencia del gobierno"
(49 ) .

No obst-ant-, i amb independénc i a de la paternitat. humana 
o divina deis canvis agr i coles, és ciar que les 
transformacions hagudes invaliden el clixé a l"ús sobre 
una agricultura aturada i no gens dinámica. Opinió que, de 
vegades, ha estat. elevada a categora dins l 'economia 
espanyola del segle XX (50).

TERRES LLAURADES

1910 1916 1922 1930 1931

ESPANYA 100 107.3 116.3

VALECIA PR0V. 100 101.8 139.4

Q-10
En el quadre que oferim és ciar el que diem. Peí que fa 

a Espanya, s -observa un augment -corn ja s 'ha apuntat- de les 
terres 11 aurades. Aquest increment és el determinat peí pas 
d'un Índex 100 en 1910 a un índex 107.3 i 116.3 en 1922 i 
1931, respectivament-. La série, peí que respecta a Valéncia 
Provincia, és 1 0 0  en 1916, 1 0 1 . 8  en 1922 i 139.4 en 1930. 
Malgrat la diferent- segmentac i6  cronológica, s "observa 
clarament- que Valéncia Provincia presenta un creiximent 
inferior al de la resta de 1 "Estat en la primera fase.
Mentre que Espanya creix més de set punt-s en dotze anys, 
Valéncia sois experimenta un increment de dos punt-s en la 
meitat del ternps. Ent-enem que aquest fenomen s"explica -és 
una hipótesi- per la major repercussió que la situació de 
guerra en Europa va teñir sobre les terres valencianos, 
espec ialment negativa peí que fa al seu comer? exportador

1 1 0
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(cal atendré a la reduceió d'hect-erees dedicades a fruiíers, 
molt possiblement- per 1 "arrancada de tarongers) .

Amb tot, durant la década deis vint-, Valéncia Provincia 
avanca amb un major índex de creiximent. Passa de 1 0 1 . 8  en 
1922 a 139.4 en 1930, o el que el mateix, un increment de més 
de 37 punt-s, ment-re que la resta d"Espanya no va més enllá 
deis nou punt-s (de 107.3 a 116.3) (51). De fet, és possi ble 
argumentar que hi ha un major dinamisme en 1 "agricultura 
valenciana durant la década deis vint-, 1 ligada, 
indubtablernent, no sois a una notable mi llora de les 
expec tat-i ves exportadores, sinó a les demandes en ase ens d'un 
rnercat urbá (Valéncia Ciut-at) cada vegada més ampli.

Una análisi més detallada de la rea1 itat agrícola 
valenciana i espanyola of ere i x revelac ions import-ant-s. Com-ja 
s ha dit-, la série de cult-ius segons el major o menor nombre 
d " hec t-árees que se li dediquen és, a ni ve 1 1 estatal, cereals 
i 1 leguminosas, olivera i vinya, ment-re que, per a Valéncia 
Provincia, la série és cereals i 1 leguminosas, fruiters i 
vinya (amb 1 "olivera a molt-a distánc i a) .

Peí que respecta a cereals i 1 leguminosas, en Valéncia 
Provincia su pos a (Q—11), igualment- que a Espanya, el major 
per cent-a tge de ter res 11 aurades. Per o és molt diferent el pes 
especific relat-iu, ja que a Espanya significa més de tres 
quartes part-s de la superficie cultivada, ment-re que, en 
Valéncia Provincia, ose i 1.1a entre el 29.9% i el 36.3%. Per 
contra, la vinya, que a nivel 1 estatal no suposa més enllá 
del 7% del terreny en producc i6  agrícola; a les nostres 
terres ult-rapassa el 20%. L"olivera, tercer gran cultiu 
espanyol durant el periode, és el que presenta una major 
semblanza entre els índex est-at-als i els va lene i ans, poc 
menys del 10%. La major i més fort-a discrepáncia es produeix 
en comparar les hac t-árees dedicades ais fruiters. Ac i les 
xifres referides a Valéncia Provincia es disparen en relació 
amb les estatals, ja que les valene ianes ose i 1 .1en entre el 
25 i el 30%, ment-re que les espanyol es ho fan entre el 2 i el 
3%. Pocs comentaris necessita aquesta real i tat.

lampoc no está mancada d"interés 1 "observac ió quelcom
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Font: El.laboració propia a partir de les
dades xrferides. per. el £EHR. (Les....
d'Espanya), i per la COCINV (les 
de Valéncia Provincia).

1910
ESPANYA %

1916
VALENCIAProvincia

l
1922

E %
1922
VP %

1931
E %

1930
VP E

Cereals i llegmunoses 14182 75.10 104.8 29.1 15511 76.49 113.6 31.25 16172 73.62 177.4 36.35
Virya 134/ 7.10 78.0 21.6 1334 6.57 78.8 21.67 1540 7.01 104.5 21.41
Olivera 1379 7.30 32.8 9.11 1622 7.99 33.8 9291i 1911 8.70 40.8 8.36
Fruitals 365 1.90 102.5 28.47 434 2.14 98.2 27.01) 498 3.09 123.5 25.30
Creílies.cebes i altres 409 2.16 17.1 4.88 463 i 2.28 14.6 4.0. 575 2.61 17.1 3.50
Plantes industriáis 713 3.77 654 .. 2*73. 

0.42
776 3.53

Plantes hortlcoles 106 6.56 10.0 4.U 86 14.5 3.9fc 118 0.53 25.0# 5.12
Praderes artificiáis 383 2.02 273 1.34 374 1.70

TOTAL 18884 360 100 20277 363.5 100 .21964 . 488.0

* Xifra de 1918
** Xifra de 1921.
# Aqüestes xif res representen ;1 total d ¡ teme dedicades en Valíncia Prov ncia a alantes indjstrid s, hortío>les i crtificials.

Distribució de la térra conreada 
en Esparta i en Valéncia Provincia.
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més detinguda de 1 "evolució deis conreus en la zona 
valeneíana.

Les ierres dedicades a la sembra de cereals i 
1 leguminosas mantener un nivel 1 homogeni fins a la campanya 
1924-1325, en qué es produeix un importan! increment, al 
mateix temps que s'inverteix la tendéncia quant a un deis 
seus productos fonamentals, el blat, tant peí que fa a les 
terres de secá corn a les de regadiu destinadas al culiiu. La 
vinya, per la seua part, manté un bon nivel 1 durant tota 
1 ‘ época que abraca el nostre estudi, essent- el primer conreu 
-entés singularment- valenciá, si llevem els anys 1322-1923, 
en qué es superada per la garrotera. Tanmateix, les ierres 
dedicades a la vinya augmentaran sensiblement. a partir de la 
campanya de 1926. L'olivera mantindrá unes cotes 
estabi1 itzades, sense grans pujades, situant-se entre les
32.000 i les 45.000 hect-árees. Els fruiters presenten, 
paradoxalment, una reduceió del terreny conrea! durant
aquests anys. D "un 29.2% de 1'área cultivada en Valéncia
Provincia, passen al 25.3%. L'explicació d"aquest fet, que 
malauradament no podem quantificar més acuradament, cal 
1 ligar-la a la reduceió de les ierres dedicades a la 
garrotera? fet aquest que hom ha de connectar amb 1 'increment 
de les ierres de regadiu que passen a dedicar-se no sois a 
fruiters -1 a r onges espec i a 1 men t-, s i nó a cult-ius menor s 
d ’horta (52).

Tot- el que diem, és product-e de la particular evo lucí ó 
de 1'agricultura valenciana ja des del segle XIX. Després, 
durant- els primers anys del segle XX, el País Valenciá -en un
sent-it- invers a la tendénc ia espanyola— havia consolida! els
seus lligams amb el merca! exterior grácies al sensible 
apogeu exportador (53). Aquesta int-ervenció en els mercáis 
internacionals es produeix maIgrat la consolidació de les 
idees proteccionist.es a Espanya. Ens referim a la implan tac i ó 
de tacto del que hern denomina!, seguint la terminologia ja 
accept-ada, la vi a nacionalista de desenvo 1 upamen t del 
c ap i ta1 i sme espanyo1 .

Els sectors industriáis valencians havien aposta! per 
una estratég i a efectivament- proteccionista, en oberta
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contraposició amb els grups agraris. La capacitai adquisitiva 
deis paisos europeus va permetre a 1 "agricultura valenciana 
superar els entrebancs a 1 'e ixida deis seus productos, 
imposats per una política económica que "tendía a penalitzar 
qua 1 sevo 1 ac t i v i tat expor t. ador a" (54.) .

Des de la segona rneitat del segle XIX i, especialment, 
des deis inicis del XX, són paleses les diferéncies existents 
entre les real i t-ats agrícolas valenciana i espanyola (55).
L'origen d"aquest contrast que, corn ja hern dit, no fará sinó 
anar in crescendo, es troba, entre al tres raons, en qué a 
1 "agri cu1 tura espanyola "es produla pensant en el consum i 
per a la venda al mercat local, abans que intentar t. rebal lar 
amb una mental itat capitalista". Peí contrari, 1“agricultura 
valenciana "intentará explotar els avantatges comparatius 
potenciáis mitjan^ant una acció intel.ligent que transformas 
els conreus, produint, en primer lloc, per a la venda al 
mercat, i no per a la própia subsistencia" <56).

Aquesta situació era el resultat del dinamismo agrari de 
les décades fináis del segle XIX, dinamisme que es vorá 
refermat per la implantació de nous cult-ius que s imposa en 
les terres del País Valenciá.

Caldrá, recordar, per ó -i en aixó estern d'acord amb 
Garrabou- que ja és hora de deixar de banda algunos 
interpretacions histor iográf iques que han rnantingut. una vi si 6  
bastant deformada de la rea 1 i tat valenciana del segle XIX.
Les ternptac i ons d “aplicar mode1s vá1 i ds per a d 'a11res 
latituds europeees ha fet oblidar, de vegades, que "la misión 
histórica de la burguesía es mantener e incrementar la tasa 
de beneficio y que para alcanzar este objetivo puede optar 
por desarrollar el sector agrario o por la industrialización, 
puede decidirse por apoyar un sistema censitario, un régimen 
di c tator i a 1 o el estado de 1 as autonomi as" < 57).

Nosa 11- r es, en aquesta 1 i n i a , no podem man ten i r 
qualificatius corn els d endarrerida i aturada dedicáis a una 
agricultura en qué, per exemple, la vinya, que compta en 1900 
amb 250.000 Ha. de térra conreada en tot el País Valenciá, 
comenta a de i xa r pas a nous product.es -f onamen ta 1 rnen t- després
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de la ingent conversió de ierres de secá en regadiu. Terres 
on el taronger comentará a ésser quasibé hegemónic. El fet 
que va a marcar aquest importantissim canvi el trobarern en la 
invasió fil.loxérica d" Espanya en 1878 per tres punt-s 
distints i allunyat-s (Girona, Málaga i Orense), i que 
afectará el País Valenciá en 1900 (58). Entre 1878 i 1899, 
peró, en paral.leí amb la ruina del negoci vitivinícola a 
Catalunya es produirá el máxim desenvo1upament al País 
Valenciá (59). Després, la crisi de la fil.loxera que, peí 
que fa a les terres valencianos arribará al seu zénit- en 1912 
(60), coincidí amb una época depressiva per a la demanda 
externa de vins espanyols, 9 0  que deixa els preus en un 
nivel 1 molt baix. No obst-ant, la vinya continué essent- un 
deis conreus més importants del País Valenciá.

Aixi i tot es pot dir que els vertaders canvis al camp 
valenciá es produiren lligat-s a 1 "augment de terres dedicades 
al taronger i ais productos horticoles (61). Aquest-s últims 
no sois es varen veure est- i mu 1 a ts per la demanda externa, 
s i nó que abas t i r en un i rnpo r tant me r c a t i n ter i o r , especial men t- 
polaritzat per la Ciutat de Valéncia. L'arrós, per la seua 
banda, que havia estat perjudicat per la pérdua de les 
colónies, fou paradoxalment beneficiat per la nova política 
económica deis governs de Madrid, la qual va permetre 
abastir, sense la molesta competencia estrangera, el mercat 
i n ter n espanyo1 (62).

Malgrat- tot, és sorprenent la rapidesa i la i ntens i tat 
amb qué 1 "agri cu1 tura valenciana s"integré ais mercats 
europeus, i la solidesa de les connexions que va est-ablir-hi 
(63). Possiblement- ni els mateixos valencians eren 
consciente del grau d"interrelació existent entre l'economia 
va 1 en c i ana i el me rcat- eu r opeu. A i x í don es, és més que 
probable que, corn diu Vi cent Soler, "la guerra del catorze va 
descobrir ais valencians, de manera con tunden t-, la madura 
interrelac i6  económica que el sistema capitalista havia 
establer t- entre tot-s els espais económics europeus i, ádhuc, 
del rnón sencer" (64) .

Aquest reiterat dinamisme de 1 "agricultura valenciana, 
palés sobre tot en la c apac i tat de resposta (abandó de cult-ius
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tradicionals, int roduceió d ' al t res i cerneent rac ió en alguns 
corn la t-aronja, la ceba i les plantes hor tí coles, que 
registren un creiximent destacable) i d " adapt-ac i ó a la 
demanda, no ens pot fer caure en el reviscolament del rnite 
del Levante feliz. Per entendre ben bé el nostre treball, cal 
teñir en cornpte que aquest- procés es desen vo lupa sota 
l auspici d'una burgesia agrária, que havia concentra! a les 
seues mans una bona pari de les terres 1laurades al País 
Valenciá. La qual cosa no es va traduir en 1'apar i ció de 
grans unit-at-s d ' expío tac i ó; ans al centrar i , es pot dir que 
el creiximent agrari valenciá va descansar en bona mesura en 
1 " expío tac i ó campero la (65). Per ó no sois és aixó. Nosalt-res 
no creguem tampoc que "del crecimiento económico se derive 
necesariamente progreso, bienestar y felicidad general. Como 
se sabe el crecimiento económico per se no genera ni Levantes 
felices ni Ponientes desgraciados, sino que dependerá en gran 
medida de los mecanismos que determinan la distribución de la 
propiedad”. és per aixó que ens unirn a la por anunciada peí 
professor Garrabou quan diu: "Mucho me temo que la estructura 
de clases que se cimentó en el País Valenciano a lo largo del 
siglo XIX condenaba a la infelicidad a una gran parte de los 
valencianos (66). D ' aquesta inf el ic i tat-, i a 1 tres qüestions 
amb ella relacionades, par larem també en aquest estudi.

Ara, per ó , més concretament, ens centraren» en alguns 
punt-s signif icat-ius, corn ara 1 "estructura de la propietat-, 
regadius o produceió i rendiments de la térra, els quals ens 
per met r an, després, c ompr end re milior les di rnens i ons de la 
crisi que va viure el nostre País d'engá el 1914.

3.5.~ La térra: el problema de la propietat.
Com veurern més endavant de forma clara, sembla que no hi 

ha gai res discussions al voltant- de les linies mes tres de 
1"estructura de la propietat en les zones del País a qué 
dediquem el nostre treball. Almenys no hi ha fortes 
discrepánc ies peí que fa al periode estudia! per nosalt-res.
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Llavors, ¿per qué plantejar-nos l'epigraf de la 
capí; a lera d" aquest subcapitol? Dones bé, perqué, a parer 
nostre,tot amb tot és for^a perillós donar per sobreentés un 
prob1ema d "aquestes d i mens i ons. A més a més, e1 més i mpor tant 
-i, en definitiva, el que ens ha obligat a parlar sobre el 
tema- és que nosalt-res ens hern de centrar en una part del 
segment que forma 1"estruc tura de classes ex istent al País 
1 a qua1, sens dubte, asso1e i x  un r e11eu f oñamenta1.

Corn hem anat dient des de l'inici d'aquesta Tesi, són 
els petits propietaris i arrendataris i els jornalers, els 
grups socials que ens interessa estudiar. Corn que 1 'estruc
tura de la propietat és determinant- de 1 'estructura de 
c 1 asses, és f onarnen ta 1 esb r i na r el re 11 eu que d i ns la 
dist-r ibuc i6 de la propietat abasten aquel ls grups a qué ens 
hem referit- adés. Després de veure les xif res que 
corresponen ais diferent-s grups en qué poden c lassif icar-se 
les possessions de térra a les comarques centráis 
valene ianes, pot ser estarem d 'acord en 1'interés del nostre 
p 1 ante j amen t. Per ó , anern a parns.

Ja fa uns quants anys, en 1977, A.M. Bernal deia que
la história de la propietat territorial i la seua dinámica
hauria de constituir el capítol principal de la historia
agrária espanyola (67). Ac te seguit- es confessava bas tant 
penedit perqué massa sovint el més normal era que aquesta 
qüestió es resolquera gairebé sempre amb general itzacions i 
adjetivac ions indet-erminades en els t-reballs cient-ifics.

Fa uns pocs mesos, el recentment aparegut i 
re i ter adamen t- c i ta t 11 ib r-e de R . Ga r r abou, venia a coincidir 
arnb Bernal, almenys parcialmente quan escrivici que li 
resultava difícil, "malgrat les interessants aportac ions que 
s 'han fet en els da r r ers any s , estab1 i r amb n i t idessa qu i na 
era 1'estructura de la propietat i les linies de tendéncia 
que 1'anaven rnod i f i c ant f i ns a c ornencamen ts del segle XX”
(68) .

Dones bé, malgrat aixó, al País Valenciá ho tenirn més 
accessible. Els estudis rea 1 itzats a casa nostra per t-ot-s 
aquel ls que se centren f onarnen taimen t- en 1 "etapa de la
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transí ció del feudal isme al capi tal isme, "han convertí t 
probablernent (el País Valenciá) en l'área més ben coneguda de 
1"Estat" (69), peí que fa al tema de la distribució i la 
dinámica de la propietat de la térra.

En aqüestes investigacions s"ha evidenc iat, contrariament- 
a al Ib que mantenían al tres posicions historiográfiques, que 
els estudis desenvolupats sobre 1 "estructura de la propietat 
agrária "obligan a revisar completamente la supuesta relación 
bipolar, que enfrentaría a señores y campesinos, para 
introducir una realidad social más compleja y diversificada" 
(70) .

Ara so ni certs que al País Valenciá els grans senyors 
ten i en poc a veure amb els latif undistes del sud peninsular, 
ja que la propietat de la térra era compartida per una 
oligarquía rural molt diversificada (petita noblesa, classe 
rnitjana, camperolat, etc.), sense arribar a ésser grans 
terratinents capados de concentrar en poc nombre de rnans la 
major part de la térra cultivada (71).

De totes maneres, el fet que durant el segle XIX es 
rnantinguera una propietat agrária nobiliária -en rnans de la 
petita noblesa d'origen relativament recent i procedencia 
burgesa— , aixi corn que la desvinculació i la desamortització 
va suposar en certa mesura la via d'accés a la propietat per 
a bona part deis camperols benestants, no ens pot fer oblidar 
que va ser un altra la conseqüéncia més important, quant al 
régirn de propietat de la térra, del procés revolucionari 
burgés. Ais darrers moments de l'ántic régirn, la térra 
cultivada havia comen^at a concentrar-se a rnans d'una nova 
classe de propietaris burgesos. Durant el periode 
revolucionari, els patrirnonis agrar is d 'aquests "se 
incr emen ta r on c orno r esu 1 tado de la desamo r t izac i ón, de la 
desv i n c u 1a c i ón y de la c ompr a de tierras al c ampesi nado 
endeudado". Al ternps, les seues pro-pietats, "quedaron libres 
de la servi dumb r e po1 i t i c a seño r i al y de1 dorni n i o d i re cto, 
allí donde lo había, gracias a la desaparición del señorío 
jurisdiccional y a la redención de unos censos enfitéuticos 
que, en muchos casos, estaban enormemente devaluados" (72). .
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Feni costai a aqüestes paraules de Pedro Ruiz, —producte 
de la ref1exi6 sobre les própies invesiigacions i de les 
d'al tres histor iadors valencians-, Ramón Garrabou conclou que 
a les acaba1 1 es de l'ántic régim 1 'estructura de la propietat 
de la térra al nostre País era prou més complexa que "la que 
poden definir unes relacions entre unes classes feudals que 
tenen el dornini directe i uns pagesos posseidors del dornini 
útil" (73). Per aixó, més enllá del manteniment del régim 
senyorial a ámplies zones del País, "les classes feudals 
valene ianes no van aconseguir culminar un procés 
d ' expropiac ió pagesa similar a les árees latifundist.es 
espanyol es, en gran part- a causa de la infiltració (...) 
(d'una) incipient- burgesia urbana entre els rengles deis 
enfiteutes" (74).

Partint d'aqüestes bases, els estudis exhaustius 
real i tzats sobre 1 libres d " ami 1 lar amen t- del dar rer tere del 
segle passat., han evidenciat 1 "existénc ia d 'una amplissima 
capa de petits propietaris, compatible, peró, amb una forta 
concentració de la superficie agrária ens els grups de 
posseidors de més de 10 hectáreas. Aquesta constatac 1 6  és 
acceptada a 1 ' hora d 'explicar "el creiximent espectacular 
deis conreus intensius i arbustius, els costosos treballs de 
preparació deis terrenys i sobretot l'ampliació de l'área 
regada, (les quals) van exigir sumes enormes i en més d'una 
ocasió els propietaris van fer inversions per impulsar aquest 
t i pus de t r ansf or maci ons" (75).

Hi ha, peró, un altre factor que, junt amb la formació 
d u n a  propietat burgesa de dimensions interessants, carác
ter it-za a la societat rural valenciana: "el pes notable de 
les petites i mitjanes propietais (...) en una part substan
cial en rnans de pagesos" (76). Caldrá, nogensmenys, que 
davant aquesta panorámica, no oblidem "la existencia de una 
masa importante de campesinos que vio frustrados sus deseos 
de convertirse en propietarios y se vieron obligados a 
contratarse como jornaleros o arrendatarios" (77). I és que, 
paral. le lamen t al que anem dient, a bona part de les 
comarques del País, es general i t-zará la figura de 1 "arrenda- 
ment, el quál contribuirá sensiblement a la consolidadó de 
la petita i la mitjana propietat camperola (78).
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Després d "aquesta pet-i ta introducció, podr iem cemendar 
a ofe r i r una quant i f i c ac i ó r ef eri da al tema. Abans, per ó , 
és necessari tornar a alió que escrigué, i que ja hern citat, 
A.M. Bernal, en aquel 1 paragraf en el que al.ludia a qué 
malgrat els entrebanes i més enllá de les deficiéncies de la 
docurnentac ió, l'estudi de 1" estructura de la propietat és una 
feina abordable amb relativos garantios d'éxit. Bernal feia 
aquesta afirmació basant—se en qué "los propietarios de 
tierras son (...) celosos guardadores de sus derechos y 
títulos de propiedad y en momentos determinados se refleja de 
manera exacta y precisa en ciertos tipos de documentos la 
realidad" (79).

Nosalt-res no hem t rebal lat, per ó, ni sobre Llibres 
d ' Ami 1 larament ni sobre Llibres F'adrons de Riquesa ni sobre 
P r o to cois No t.a r i a 1 s . No, nosa 11. r es hem begu t d ‘ a 1 gunes f on ts 
bibliográfiques i d"a1 tres arxivistiques de les quals caldrá 
parlar una mica.

La primera font és el 1 libre de Joan Romero. Al seu 
conegut t-reba 11 (80) , Romero ha traeat- una pañorámi ca genera 1 
sobre el régim de propietat de la térra a les comarques 
centráis del País Valenciá, utilitzant una abundosa 
do c urnen tac i ó fiscal. Corn d i u Gar r abou, "es necesario val o r a r 
la masa de información realmente impresionante pero al mismo 
tiempo lamentar la escasa elaboración (...) que frustra la 
ocasión que existía, dada la enorme masa documental, de 
conocer la evolución de la estructura de la propiedad en un* 
periodo de cerca de dos siglos" (81). Bé, dones, d'aquesta 
massa informativa ens hem, en certa mesura,aprof i tat 
nosalt-res, encara que 1 leialment. El result-at- es veurá a les 
págines que vindran.

Les al tres font-s emprades, corn ara monografies, 
publicadas o no (82), i les arxivist-iques abans esmentades, 
proporcionen informació de t-ipus més especific, ja que ben 
aviat- fan referéncia a zones o poblac ions ben concretes.

Abans, per ó, de reflect-ir els resultáis de
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1'elaborac ió que hem fet a partir de les dades subministradas 
per Joan Romero, se'ns permetrá que ens referim breument a la 
part del treball d'aquest investigador que fa referéncia a la 
segona meitat del segle XIX. és, a parer nostre, necessari 
per a entendre els resu1tats fináis obtinguts.

Segons Joan Romero, en aquest periode és quan cornenca a 
gestar-se el t-ipús d'estructura de la propietat vigent a 
1'época estudiada per nosaltres. Peí que fa a la comarca de 
l'Horta, el més general itzat és que els propietaris no 
treballen directament la térra, sinó que donen aquesta en 
arrendament. El nombre de 11auradors propietaris és, per 
tant, forga redu'it. Aquests "también trabajan a jornal pues 
sale muy corta la propiedad que disfrutan". A més a més, 
aquests petits propietaris "casi en su totalidad, llevan 
tierras en arriendarnientoj si no les seria imposible cubrir 
sus necesidades" <83).

Les agitacions camperoles hagudes a l'Horta en 1878 i
1879, que varen ser estudiades per Alfons Cucó, són
explicadas per Romero assumint la tesi d'aquell, és a dir,
"como el intento de actualizar el precio del arriendo por
parte de los propietarios y la negativa de unos colonos que, 
de hecho, consideraban la tierra como propia" (34).

Quant a la comarca de la Ribera, els pobles estudiat-s 
per Romero, Alzira i Castelló de la Ribera, són, a parer seu, 
un exemple de les impor tants t-ransf ormac ions hagudes durant 
la segona meitat del segle XIX. La subhasta de béns del 
clergat- i, espec ialment, de béns de propis; la pausada 
desapar i c i ó de 1 a prop i et-at- nob i 1 i á r i a , la c onso 1 i dac ió d ' una 
franja important de propietaris locáis benestants i la 
massiva compra de terres a cárrec d'una burgesia acomodada, 
junt a l'accés a la petita propietat de camperols i jornalers 
i la f ragmentac i ó de les prop i et-at s més menudes, són, per a 
Romero, "el modelo evolutivo que se ajusta bastante al 
seguido por la mayor parte de municipios del regadio 
t radi c i ona1 va1ene i ano" C 85) .

Augrnen ta r á el pes de1s p r opi e ta r i s resi dents a Valéncia 
Ciutat i a Madrid, en relació amb la primera meitat del segle
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XIX, al temps que es dóna l'accés a la propietat, o a 
lampliació, de propietaris aveinats a la comarca. Aquests 
acabaran imitant ais seus homónims del cap-i-casal: 
arrendaran les terres i marxaran a viure a Valéncia.

Per tot el que diem, es pot concloure que durant els 
darrers cinquanta anys del segle passat-, es produiren els 
canvis en el repartiment de ter res que és a la base de 
1'estructura propietaria de l'Horta i la Ribera durant el 
segle XX.

A partir de les dades que ofereix Joan Romero, referidos 
a 1'estructura de la propietat en alguns pobles de la Ribera 
Ba i xa, la Ribera Alta, 1'Ho r ta, la Saf o r i el Camp de 
Mor ved re, hem e labora t- els quadres que ara oferirem. Vegeu, 
en primer lloc, el referit a la ciutat- de Sueca (Ribera 
Baixa), que pot ser un deis més paradigmáties (86).
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ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

POBLE: SUECA 

COMARCA: RIBERA BAIXA

SUPERFICIE
< Ha. )

PRÜPIETARIS % TOTAL PARCIAL 
< Ha. )

% DEL TÜTi 
GENERAL

0 — 0. 5 371 25.53 98. 7 1 . 2 1
0.5 - 5 798 54,06 1.435,1 17,71
5 - 10 169 11.44 1.209.6 14. 92
10- 30 81 5.48 1.367.3 16. 87
30— 50 31 2. 10 1.174.3 14. 49
+ 50 26 1. 76 2.818 34. 77

TOTAL 1 . 476 8. 103

Q -12
Com es veu, hi ha 1.476 propietats (.'el cas més nombrós 

deis que dóna Joan Romero), de les quals 371, el 25.53%, són 
rnenors de 0.5 Ha. (6 f anee ades) . 1.169 propietats, el 79.20%
de les existents, són rnenors de 5 Ha. (30 faneeades). 
Aqüestes 1.169 propietats suposaven 1.533,8 hectáreas, sois 
el 18.92% de les terres cultivades del terme.

Si aixó ho conjuguen-! amb que 1"1.76% deis propie taris 
tener» més de 50 Ha. -el 34.77% de les terres llaurades a 
Sueca-, entendrern que en aquesta c iutat trobarem, d "una 
banda, un nombre elevat de jornalers, que han de t.rebal lar 
aqüestes grans propietats del terme? d'altra, que una bona 
part d "aquests j orna1ers podran gaudir d "una peti ta 
par ce 1.1a, segons es dedueix de 1 'elevat. nombre de pe ti tes 
propietats. Així mateix será important la quantitat- 
d " ar renda tar is que t. rehallaran segons aquest sistema bona 
part de les grans propietats suecanes. Vegeu la resta deis 
pobles deis que hern obtingut inf ormac i6.
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POBLE: ALBALAT DE LA RIBERA 

COMARCA: RIBERA BAIXA

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.) (Ha.) GENERAL

0 - 0.5 119 30. 20 29. 0
0.5 - 5 206 52,28 367 28,89
5 - 1 0  40 10. 15 292. 9 23. 08
10- 30 25 6. 34 396. 2 31. 2 2
30- 50 3 0. 76 1 1 1 . 8 3.81
+ 50 1 0. 25 73 5. 75

TOTAL 394 1.269,9

Q-13
POBLE: ALDAIA
COMARCA: L"HORTA
SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL

< Ha. ) < Ha. ) GENERAL

0 - 0. 5 116 35. 36 25. 1 4. 67
0. 5-5 197 60,06 371 69, 16
5 - 10 1 2 3. 65 101.3 18. 83
10— 30 
30- 50 
+ 50

i*. 0.91 38. 9 7. 25

TOTAL 328 536. 4
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POBLE: BENIOPA

COMARCA: LA SAFOR

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.) (Ha.) GENERAL

O - 0.5 93 70.99 20.8 29.50
0 . 5-5 37 28,24 44,7 63,40
5 - 1 0  1 0.76 5 7.09
10- 30 
30- 50 
+ 50

TOTAL 131 70.5

Q -15
POBLE: BENIPARRELL

c o m a r c a : l -h orta

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.) (Ha.) GENERAL

O - O .5 127 52.26 28.4 8.92
0.5-5 105 43,20 124,3 39,05
5 - 10 6 2.46 44.5 13.98
10-30 4 1.64 57.7 18.12
30- 50
+ 50 1 0.41 63.4 19.91

TOTAL 243 318.3

0-16
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POBLE: BENIMUSLEM

COMARCA: RIBERA ALTA

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.) (Ha.) GENERAL

0 - 0 . 5  160 44.81 41.9 11.68
O.5—5 186 52,10 237,7 66,13
5 — 10 10 2.80 67.5 18. 73
10- 30 1 0.28 12 3.34
30- 50 
+ 50

TOTAL 357 359.1

0-17
POBLE: BONREPOS 

COMARCA: L'HORTA

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.) (Ha.) GENERAL

O - 0.5 49 47.57 11.8 14.54
O .5-5 53 51,46 63,3 78,05
5 - 10 1 0.97 6 7.39
10- 30 
30- 50 
+ 50

TOTAL 103 81.1

0-18
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POBLE: BURJASSOT

COMARCA: L " HOR’TA

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.> (Ha.) GENERAL

0 - 0. 5 36 42. 57 20. 6 9.21
0. 5-5 109 53,96 146. 3 65,42
S - 10 5 2. 42 34. 2 15.29
10- 30 2! 0. 99 22. 5 10. 06
30- 50
+ 50

TOTAL 202 223. 6

POBLE: CATADAU 
COMARCA: RIBERA ALTA

SUPERFICIE PROPIETARIS 
(Ha. >

0

%

-19

TOTAL PARCIAL 
(Ha. >

% DEL TOTAL 
GENERAL

0 - 0. 5 249 36. 51 55.9 5. 06
0. 5-5 385 56,45 557, 1 50,51
5 - 10 42 6. 15 289. 3 . 2*-*
10- 30 0! 43 41 . 1 3. 72
30- 50 o 0. 29 73. 3 7. 10
+ 50 i 0. 14 75 6. 30

TOTAL 632 1.1 0 2 , 8

0 - 2 0
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POBLE: LLOMBAI

comarca: ribera alta

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL 
(Ha.) (Ha.) GENERAL

0 - 0. s 260 29. 85 51. 4 3. 12
0. 5-5 550 63, 14 1.073.2 65. 26
5 - 10 50 5. 74 327. 5 19.91
10- 30 11 1 . 26 192. 3 11 . 69
30- 50

+ o

TOTAL 871 1.644.4

0 -21
POBLE: MASSAMAGRELL

COMARCA: L -HORTA

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL
( Ha. ) (Ha. ) GENERAL

0 - 0 . 5 161 40. 55 38,9 8 , 2 1
0. 5-5 219 55, 16 301 ,9 63. 75
5 - 10 15 3.77 92,5 19.53
10- 30 2 0. 50 40,2 8,48
30— 50
+ 50

TOTAL 397 473,5

Q -22
- 12.9
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POBLE: PETRES

COMARCA: CAMP DE MORVEDRE

SUPERFICIE PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL % DEL TOTAL
< Ha. ) (Ha. > GENERAL

0 - 0.5 1 2'tí 57. 14 24. 6 17. 40
0. 5-5 94 41 ,96 105, 1 74,38
5 - 10 r» 0 . 89 11.4 8 . 06
10- 30
30- 50
+ 50

TOTAL 224 141 . 3

POBLE: PICASSENT 

COMARCA: L"HGRTA

0-23

SUPERFICIE 
(Ha. >

PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL
(Ha. )

% DEL TOTAL 
GENERAL

O - O . S 
0 . 5-5 
5 - 10 
1 0 - 30 
30- 50 
+ 50

TOTAL

113
31

1
1

146

77. 39 
21 , 23 
0 . 68 
0 . 68

22 . 8 
26 
8 . 2 

27. 9

85. 1

26. 79 
30,55 
9. 63 

32.78

Q - 2 Í
- i o ni n
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POBLE: POTRIES
COMARCA: SAFOR

SUPERFICIE
< Ha. >

PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL 
(Ha. !>

% DEL TOTAL 
GENERAL

O  -  0 . 5  
0 . 5-5 
5 - 10 
1 0 - 30 
30— 50 
+ 50

261
115
3

63. 50 
30, 18 
0.78 
0 . 52

55. 6  
143, 1 
20. 9 
2 2 . 9

22. 92 
59,01 
tí. 61 
9. 44

TOTAL 381

POBLE: PUCOL 

COMARCA: L "HORTA

242. 5

0-25

SUPERFICIE 
(Ha. >

PROPIETARIS % TOTAL PARCIAL
(Ha. >

% DEL TOTAL 
GENERAL

O - 0 . 5 
0 . 5-5 
5 - 10
10- 30 
30- 50 
+ 50

368
453
23
11

43. 04 
52,98 
2. 69 
1 . 28

74. 4
680, 9 
188. 9 
160. 2

6.73 
61 , 64 
17. 10 
14.50

TOTAL 855 1.104.5

0-26
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A part ir d ''aqüestes xif res obtingudes de la informan ió 
oferida per Joan Romero, hem real i tzat. els tres quadres que 
veurern a continuació. En el primer hem recol 1 it- el 
per centat-ge de propie taris existente a cada poblé amb terres 
en quantitat- inferior a 0.5 Ha. , i el per cent-a t-ge de térra que 
el total d"aqüestes propietats suposa sobre la térra 
cultivada del te míe. Ais dos quadres restants, mantenim el 
ma te i x esquema, és a di r , per c en ta tge de p r op i e ta r i s i pa r t- 
de la térra del terme que controlen.

MOLT PETITS PROPIETARIS ÍM.P.P.) (0 - 0.5 Ha.)

POBLE % PROPIETARI %DE TERRA QUE CONTROLEN

SUECA
ALBALAT
ALDAIA
BENIPARRELL
PICASSENT
B0NREP0S
BURJASSOT
MASSAMAGRELL
PUCOL
BENIMUSLEM
CATADAU
LLOMBAI
BENIOPA
POTRIES
PETRES

30.20
35. 36 
52. 25 
77. 39 
45. 57
42. 57 
40. 55
43. 04 
44.81
36. 51 
29. 85 
70. 99 
63. 50 
57.14

25. 1

22. 92
29. 50

6 . 73 
1 1 . 6 8  
5. 06

1 . 21 
2.28 
4. 67 
3. 92 

26. 79 
14.54 
9 . 21

17. 40

3. 12

21
21
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PETITS I MITJANS PROPIETARIS CP. i M.P.) (0.5 - 5 Ha. >

POBLE %PROPIETARIS %DE TERRA QUE

SUECA 54. 06 17,71
ALBALAT 52,28 28,89
ALDAIA 60,06 69, 16
BENIPARRELL 43,20 39,05
PICASSENT 21,23 30,55
BONREPOS 51 ,46 7*8,05
BURJASSOT 53,96 65,42
MASSAMAGRELL 55, 16 63, 75
PUCOL 52,98 61 ,64
BENIMUSLEM 52, 10 6 6 , 19
CATADAU * 56,45 50,51
LLOMBAI 63, 14 65,26
E'.ENIOF'A 28,24 63, 40
POTRIES 30, 18 59,01
PETRES 41,96 74,38

0-28
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GRANS PROPIETARIS <G.P.) < + S Ha.)

POBLE % PROPIETARIS %DE TERRA QUE CONTROLEN

SUECA 20. 78 81,05
ALBALAT 17.50 6 8  , 8 6
ALDAIA 4. 56 26,89
BENIPARRELL 4.51 52,05
PICASSENT 1 . 36 42,41
BONREPOS 0. 97 7,40
BURJASSOT 3.41 25,36
MASSAMAGRELL 4. 27 28,01
PUCOL 3. 97 31,60
BENIMUSLEM 3. 08 22, 14
CATADAU 7. 01 45,87
LLOMBAI 7 31 ,62
BENIOPA 0. 76 7, 10
POTRIES 1 . 30 18,05
PETRES 0. 89 8 , 07

'Ém

0-29
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Distribució de la Terra per Grups.
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Tot i que els quadres i els gráfics són ben expressius, 
cal que hi afegim alguns comentar is (87).

Pe 1 que fa al grup deis Molt Petits Propie taris (MF’P) 
-exactament. igual que per a ambdós grups restants— , una cosa 
és el per cent-a t-ge de MF'P sobre el total de propie taris del
t-erme, i una alt-ra el per c en ta t-ge de térra que el col. lee t i u
de MPP controla com a grup. És ciar que no hi ha cap 
correspondéncia. A més deis dos casos extrems de Sueca i 
Albalat, t r obem s i t ua c i ons més f a vo rabies, c om ara Ben i opa o 
Potries. Tot amb t-ot, aquí están 1 es xifres.

Quant al grup de Petits i Mit-jans Propietaris CPMP), és 
evident que -considerant globalment- els pobles- conformen el 
grup més nombréis. Si els hi sumem els grups de MPP de cada
local i tato/ veurem el pes quasibé hegemón i c que a cada terme
tenen els propietaris amb terres entre zero i cinc hectárees. 
En el cas deis PMP, la térra que controlen, tampoc no té 
correspondéncia amb el nombre de componente del col.lectiu. 
Els percent-at-ges ose 1 1 . 1 en entre el 17,71% de Sueca i el 
78, 05% de Ben i mus 1 em, per ó sempre amb x i f res rao 1t- 
respect-ables quant al total de les terres 1 1 aurades a cada 
poblé.

Per últim, els grans propietaris (G.P.), tot i ésser, 
lógicament, els col.lectius més reduits, amb molta diferéncia 
respecte a les xifres que hem vist ais grups ant-eriors -aixó 
si, de bell nou amb les excepcions de Sueca i Albalat-, les 
terres que controlen no són gens menyspreables, ans al 
centrar i . Cal valorar els elevats per c en t a t-ges de terres que 
els GP controlen a alguns pobles, ja que aquesta real i tat. 
determinará la torta preséncia d "arrendataris i de jornalers 
purs. Els primers quan les terres no siguen explotados sota 
la direcció deis propietaris; els segons en cas centrar i.

És ciar que tot el que añera dient cal matisar-ho molt, 
ja que no podem quedar-nos amb un esquema rigid. Vegeu per 
qué.

Més enllá del problema del repar timen t- de la propie tat 
de la térra, 1 "organit-zac ió del treball agrari determina molt

137



C3.- La crisi.

sovint la necessária utilització de rná d "obra per part de 
tots els propietaris. Aixó que diern passa prác i i c arrien t amb 
tots els cultius del País, si hé aquest f en ornen és més acusat 
en expío tac ions corn las ar rosser es o les tarongeres, que no 
les d "hor ta i c o 1 1 ita hai xa.

Determinadas operacions exigeixen unes condicions de 
treba 1 1 espec i f i ques ( temps rno 1 1- 1 i m i tat, nec ess i tat de 
váries persones per a real i tzar-les), de forma que la 
presencia de trebal 1 assalariat no vé sois determinada per 
les dimensions de la propie tat, sinó que són més avi at- 
resul tat de les caracterist-iques intrinseques deis sistema 
agrari valene i á . Aixó origina que mol tes d"aquel les 
operacions ”sean realizadas por equipos ('collas') de 
especialistas, y todas las explotaciones, pequeñas o grandes, 
de agricultores acomodados o de los mismos jornaleros, deben 
recurrir a ellos para ejecutarlas" (8 8 ).

Co que diern és especialment rellevant peí que fa al 
treball lligat a la taronja. Malgrat que com diu Eladi 
A m a  1 te, encara sabern ben poca cosa sobre les relacione 
socials de produceió en el cultiu deis ci tries, aquest 
presenta uns trets diferenciáis o especifics ben importants, 
que també amp1 i en 1 "espec i f i c i tat de 1 'agri c u 1 tura 
valene iana.

Les feines de recol.leeció de la taronja, una de les que 
dernana un rnajor volum de má d'obra, van a cornpte del 
cornerc iant i no de 1 propietar i , essent aque 1 1 qui real i tza 1 a 
contrae tac 1 6  deis obrers necessaris. I aixó passa no sois 
quan és 1 ’época de col 1 ir els fruit-s, sinó també en faenes 
c orn la f um i ga c i ó i a 1 tr es, per a 1 es qua 1 s cal 1 1 oga r equ i ps# 
espec i a 1 i tza ts d i r i g i ts per homes c onei xedor s de 1 'of i c i .

En aquest respecte, Arnalte assenyala un problema que 
apa re i x c orn a cap i tal, ja que "si esa u t i 1 i zac i ón de t- r aba j o 
asalariado no está limitada a las explotaciones mayores, sino 
que (...) está generalizada a las numerosas pequeñas 
explotaciones de la región, estar iamos en presencia de una 
s i tuac i ón poc o c omún -unas exp1otac i ones muy r educ i das que, 
básicamente, no son trabajadas por sus propietarios- y nada
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asimilable a los modelos de funcionamiento de otras 
agriculturas" (33). És a dir, que des de la perspectiva que 
plantegem el nostre trebal 1 , el problema de la distribució de 
la propietat, tot i no deixar d'ésser un deis fonamentals, no 
és l'únic i més important a teñir present.

Com veurem més endavant, quan parlem de les condicions 
de vi da de 1 s ob r e r s agr icol es de 1 F'a i s , ens adona r em de la 
importancia de tenir o no una petita parcel.la. I no sois per 
la diferencia social que es pot establir entre ambdós grups 
n i tan so 1s pe1 s mee ani smes s i c o 1ógi c s que poden c ond i c i onar 
o no les pautes de comportament, sinó perqué la possessió de 
la pe ti ta parcel.la, del bancal rnenut, pot significar la 
capacitat per resistir, per a sobreviure en els moments més 
greus de la crisi económica.

F'eró, tornant al tema de la distribució de la propietat 
de la térra, pensern que les dades que hem exposat confirmen 
1 "extraordinária importancia del minifundisme existent- al 
camp valencia. T rebal ls com el ja citat d'Eladi A m a  1 te, o 
com els de Francesc Torres o Salvador Calatayud (30), ens ho 
confirmen peí que fa a les zones tarongeres. Quant a la 
c ornar c a de 1 "Hor ta, amb una major d i vers i f i c ac i ó de1s 
cultius,.ens ho demostra Eugeni Burriel, que fa esment del 
procés de fragmentació de la propietat "que conduce a la 
situación actual caracterizada por un verdadero y 
problemático minifundio" (31). Aquest era un fenomen, peró, 
ja c onegut pe1s c ontempo rani s de 1"époc a que es tudi em. Com 
recull un informe real itzat per la Junta Consultiva 
Agronómica en 1315: "el fraccionamiento de la propiedad es 
grande en toda la provincia: son muy numerosas las fincas de 
una y dos hanegadas (...) siendo lo más grave que la división 
de las parcelas aumenta de día en día con nuevas particiones 
po r herencia" C32).

•Josepa Cucó, que ha estudiat. l'evolució del camp 
valencia al llarg de les seues publicaeions, ens diu, 
referint-se a un deis pobles que ha investigat, Fortaleny 
(Ribera Baixa), que aquest procés de fragmentació és un deis 
trets carácteristics de l'evolució de la superficie agrícola 
en aquest poblé. A partir de la seua análisi, afirma que
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"en la evolución de la distribución de la propiedad se 
observa como, a grandes rasgos, el proceso de fragmentación 
es muy rápido entre 1884. y 1930, afectando casi por igual a 
iodos los tamaños" (93) .

T o i amb tot-, com hem vist-, aquest- procés de 
fragmentació, general i t-zat a les comarques centráis del País, 
no es doná amb la maieixa intensitat a tot arreu. Com ens 
indiquen les xifres abans exposades, sembla que la Ribera 
Baixa -recordem els casos de Sueca i Albalat- és una de les 
zones on a les primeres décades del segle XX encara resten 
prop ietats de mo 1 1. respec tab 1 es d imens i ons.

En 1931 hi havien, al terme de Sueca, 154 propietaris 
que superaven les 100 faneeades (8.33 Has.), sumant totes 
el les la respec table superficie de més de 4.200 hectáreas 
(94). A la documentadó consultada, les propietats són 
consignadas seguint una relaci ó nominal deis titulars 
d "aqüestes, i és important destacar les dimensions de bona 
part d 'aquel 1es, havent-n'hi que arriben a teñir entre 150 i 
2 0 0  hectáreas.

A més de l'amplária de les propietats, cal posar de 
reí leu, en relació amb el que hem indicat fulls enrera, que 
deis 154 propietaris relacionáis, 92 són del poblé i la 
resta, 62, són forasters; la qual cosa no vol dir que els que 
no estiguen domiciliáis a Sueca no puguen ser -com de fet. 
són- veins de pobles de la comarca o de 1 ’Horta-Albufera o, 
és ciar, del mateix cap-i-casal. Tanmat-eix, independenment 
del domicili d ''aquests terratinents, el cert. és que els 62 
forasters controlen 2.869 de les 4.200 hect-árees que 
apareixen en la relac i ó (95) .

Ciar que, com com hem víst- ais quadres anteriors, a 
Sueca no tot eren propietaris. Segons un Padró Municipal 
d'Obrers, real i tzat en 1931, els t-rebal ladors -els que diriem 
jornalers- exist-ent-s a Sueca eren 2.873 (el 33,08 deis 
habitants barons del poblé), deis quals, per cert, el 52% 
e r en ana1 f abe ts (96).

El que no sabem és si els vora de tres mil obrera
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censáis eren o no jornalers purs. Ens inclinem a pensar que 
no, i ho fern par i i ni de les x i f res que hem obiingui referides 
a 1'any 1916. Aquell any, els ireballadors del Centro Obrero 
de Sueca van elaborar un Cens. La necessitat- de real i izar 
aquest- cens és féu pal esa per ais obrers en convocar 
1 Ajuntament els ireballadors i la patronal a discutir la 
possibil itat de projeciar ireballs per ais obrers aturáis.
La par i obrera assistent- a la reunió va propossar que abans 
de tot-, es fes un padró de treballadors, "el cual había de 
ser distinguido en varias clases, para evitar todo lo posible 
los arbitrajes políticos y las amistades, porque hay muchos 
desgraciados obreros, que para poder adquirir un triste 
jornal del estado, antes tienen que convidar a los 
encargados, cosa que no tiene razón de ser" (97).

Ajuniament i patronal varen acceptar la proposta, peró 
"encargando que este censo lo hiciera el Centro Obrero" (98). 
Els afiliáis a aquest, i després de discussió en assernblea de 
1 " organi t-zac ió, varen acordar que "la clasificación del 
estado económico fuera la siguiente:
la. clase.- Lo máximo dos hanegadas arriendadas (sic); en 

caso de tener casa propia pasa a la 2 a.

2a. clase. — Lo máximo de 8  hanegadas arriendadas (si'c) 5 caso
de tener 4. o más, prop i edad o casa propia pasa a
1 a 3a.

3a. clase.- La máxima de 14 hanegadas arriendadas (sic), y si 
siete o más o casa propia, queda fuera del censo.

Esto se entiende para los obreros sin caballerías" (99).

En la maieixa reunió s ’acorden els barems per a 
c1 ass ificar els obrers de1 c amp que d i sposaven d “an i ma 1s de 
c árrega. Eren aquests:

la. clase.- Lo máximo de 4 hanegadas arriendadas (sic), y si
si tiene dos o casa propia pasa a la 2 a.

2a. clase.- Lo máximo de 20 hanegadas arriendadas (sic), y en
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caso de tener 10 o casa propia pasa a la 3a.

3a. clase.- Lo máximo de 30 hanegadas, y caso de tener 15 
propiedad o casa, queda fuera del patronato 
(sic)” (per Cens) (100).

Es trac ta, sens dubte, d"un test imoniatge ben profitós, 
ja que s'hi pot veure quins són els grups en qué poden 
classificar-se obrers des de la perspectiva deis mateixos 
obrers. Vegeu quines són les conclusions que podem traure.

La primera, i tal vegada la més significativa, és la 
r e 1 a c i ó 1:2 que s ' es tab 1 e i x en t r e ar r endarnen t. i pr op i e ta t. En 
tots els casos, sense excepció, tant. peí que fa ais obrers 
amb animals com per ais que no en tenen, se"ls comptabi1 itza 
una determinada extensió de térra en arrendarnent o la mei tat, 
exác tament. la me i tat, en cas que aquesta extensió siga en 
propietat.

Qué vol dir aquesta equivaléncia? ¿Tal vegada que els 
guanys a obtenir d'ics faneeades en propietat són semblante 
ais beneficie obtinguts en 2 x f anee ades si aqüestes són 
d"arrendament? Aixó voldria dir, dalt o baix, que el 
propietari arrendatari obtindria el 50% deis guanys obtinguts 
pels llogaters; proporció que, encara que en principi puga 
resultat inversemblant, no ho és tant a partir del 
coneixement que tenim sobre el fune ionament económic deis 
ar r endarnen ts en époques poster iors. Malauradament, per ó , no 
tenim la possibil itat d'afirmar amb cer tesa la hipótesi 
que oferim.

La segona conclusió és limitada per alió que per ais 
obrers és el lirnit mínirn de 1 escala social. Cal destacar 
que en la c lassif icac ió« del que en diuen 1 estat económic, 
els qui formen 1 "anomenada primera classe no són 
exc lusivament els qui no tener) res. ¿Tothom és propietari o 
1 logater, encara que siga de 2  fanee ades en ar rendament? 
Segons el document elaborat pels afiliats al Centre Obrer 
sembla correcta aquesta afirmació, i si bé no certifica la 
inexisténc ia d'homes sense res, almenys ens fa pensar en una 
quant i tat no massa nombrosa d'ells. Ciar que els que no t-enen



C3. - La crisi.

ni terres propies ni llogades están incloses a la primera 
classe, quan és diu alió de "lo máximo de dos hanegadas..." 
Peró, de tota manera, sembla lógic que si aquest grup de 
jornalers purs hagués estat molt significatiu, el Centre 
Obrer els hauria situat- a la dita primera classe, 
d i f e r ene i an t — 1 os cía r amen t. T o t amb to t, c orn veu r em aviat, 
no sernb la correcto dedu i r d ' aques t pad r 6  la i nex i s tén c i a o el 
poc pes deis jornalers purs.

Que el barem saprovés per unanimitat entre "los 
comapefieros socios", pot resultar signif i catiu respecte al 
que diern, ja que ens podria fer pensar en les 
carácteristiques socials deis afiliats al Centre Obrero, 
organi tzac i6  connectada o dependent de la Un i 6  General de 
T r eba11ado r s C UGT>.

La tercera conclusió es refereix a les dimensions, al 
1 i m i t. rnáx i rn, de les pa r c e 1 . 1 es que, bé 1 1 ogades bé p r ó»p i es, 
c ompo r ten 1 'exc1us i ó del g r up d ‘ obrers susceptibles d "ésse r 
contractats peí que avui en diríern t-reball comunitari:
Catorze faneeades en arrendament o set en propietat. és a 
dir, poc més d "una hectárea de lloguer o rnitja de propietat, 
són considerados suficiente perqué els seus ti tulars ja no 
figuren al cens obrer. Aquesta classifi cae i6  reforja la 
nostra idea de considerar dins el segment deis obrers 
agricoles a aquells que disposen de propietats entre zero i 
rnitja hectárea.

També apareíx com a significatiu el fet que la t-inéncia 
o no de casa propia signifique pertányer a una classe o a un 
altra. Co pot estar connectat a la concepci6  que prima la 
inversió en térra de cultiu abans que no en un habitat-ge: 
quan es té una habitació propia és perqué la supervivénc ia 
—la que dóna la térra- está assegurada.

Com a darrera deduce i6  sois ens resta parlar de les 
diferéncies establertes entre els dos grups d"obrers: els 
posse i do rs i els que no d i sposen d ‘‘ an i ma 1 s de t r eba 1 1 . és 
ciar que es trac ta d'una divisió essencial en el món 
agrícola? ja veurem en un altre capítol com no sois quant a 
les negociacions de les bases salaríais, sinó, ádhuc, peí que
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fa a 1 "organi tzac i6  sindical, formen grups separáis.

Els ir eba1 1 ador s que d i spssen d "an i ma1s de cárrega 
tenen, per definició, un status social superior ais que no 
en tenen. El jornal es t i pul a t per a un horne amb cava 11er i a és 
c ons i derab1ernen t supe r io r que el d "aquel 1 que a c ude i x a la 
f aena amb 1 a seua f or g a física, exc 1 us i vament-.

Aquesta diferent estratifi caeió social a qué ens 
refer i m es p 1 asma rno1 1 bé en la c 1ass i f i c ac i ó que votaren els 
socis del Centre Obrer. El nivel 1 més baix és justament el 
doble que el que hem ressenyat en parlar del grup anterior. 
Aquesta relac i6  2:1 es manté, augmentada, en les dues classes 
restants en qué divideixen 1 estat económic deis obrers amb 
cavalleries. Quant a l'altre extrern de 1"espectre, el 
superior, queda ciar que amb 30 faneeades (2.5 Ha.) de 
lloguer o 15 (1.25 Ha.) de propietat, un horne queda exclós 
del Cens ot»rer.

Els resultáis d"aquest padró exposats de forma molt 
estractada són els següents:

CLASSIFICACI0 DELS JORNALERS DE SUECA

CLASSE JORNALERS JORNALERS AMB CAVALLERIES

PRIMERA 735
SEGONA 186
TERCERA 8
NS/NC 24

TOTAL 953

Com podem veure
bastant les coses. El 
primera classe, és a »:

0-30
en aquest cas les 
77.12% del primer 
¡ir, els que ten i en

xi f r es s i mp1 i f iquen 
grup són dins la 
un máxim de 2
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f anee ades en lloguer sense casa própia. Els perceniatges per 
a les al tres dues classes 19.51% i 0.83% dibuixen uns marges 
ben concrets de la situació real de la classe jornalera 
suecana en elaborar-se el Cens.

També al segon grup, aquell que anornenen primera classe 
és incomparablement més nombrós, 81.73%. Cal destacar que no 
hi ha cap obrer censal a la tercera classe, aquella que 
demanava trenia faneeades d 'arrendament o quinze de 
propietat.

Aquesta classificae ió real i izada a partir del Cens 
elabora! peí Centre Obrer de Sueca pot ser completada, quant 
a obtenir una tidel idea de la distribució de la propietat en 
el rnunic ipi suecá, per la relac i6  de contribuents de qué 
d i sposem.

Segons aquest -real itzat en compliment dalló que es 
disposava a 1"article 28 de la Instrucció de maig de 1884 i 
de la Llei de Pressupostos de 1905, "expresivo del número de 
individuos de ambos sexos obligados a obtener cédula 
personal" <1 0 1 )— , una cópia del qual es remetia a la 
delegació dhisenda provincial, la situació en 1909 era la 
següent <Q—31) < 1 0 2  >.

és a dir, segons aquest document, els dos darrers grups 
de contribuents per propietat territorial, els de 9a. i 10a. 
classe, compatibi1 itzen 590 i 730 individus, respectivament.
D 'al ira banda, també resulta significatiu el nombre de 
jornalers i de servents, 681; ajxí com els individus que 
sense ésser caps de familia tenen 1 'obligadó d'obtenir la 
cédul.la personal, 7.685. Realment el document ens confirma 
-dalt o baix- les xifres que anem oferint- per a la capital de 
la Ribera Baixa, ja que hi ha una certa correspondéncia entre 
el total d'obrers censáis peí Centre Obrer i el total de 
contribuents per territorial de les classes 9a. i 10a. La 
x i f ra c onsi gnada en 1 'aparta t de j ornalers i cria ts ens 
confirma el dubte de qué par laven fulls enrera respecte a qué 
els jornalers purs est-aven inc 1 osos o no en la c lassif i cae ió 
de 1 'estat económic. A més a més, 1"elevada xifra deis 
individus no caps de familia amb obligació de prove i r—se de
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CéduLJes. peranals.dels liabüAifts.de. la 
Ciutat de Sueca. Any 1909. Q - 31

FonU JtS. toveroació.. te-. 
formes Socials. 273.

Contribuents
per

Territorial
Contribuents

per
Industrial

Errpleats 
PCblics i 
Particulars

Per Lloguer 
que paguen o 
deurien pagar

Individus 
no caps de 
familia

Jornalers
i

Criats
TOTAL

Especial 260 pessetes 1 1
Id. cónjuge 66 pessetes 1 1
1» Classe 130 pessetes 1 1
Id. Cdnjuge 32.50 .pessetes
2* Uasse 97.90 pessetes . Z 2
Id. Córyuge 24.18 pessetes 1 1
3» Classe 65 pessetes 1 1
Id. Cfrijuge 16.25
4» Classe 32.50 pessetes 2 1 3
Id. üínjuge 8.13 pessetes 1 1 1
5* Classe 26 pessetes 6 2 1 9
6» Classe 19.50 pessetes 10 1 1 12
7* Classe 13 53 3 6 62
8* Classe 6.90 40 4 12 9 65
9» Classe 3.29 590 114 54 120 878

JOi Classe X3a...".... __73Q...... ___ 50....... ______ 65 _____________ ___ 3Z7_...... 1.223
11» qas$e 0.69 " 7.686 681 8.366
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c édu 1 . 1 es per so na 1 s -filis maj ors, en eda t. de t. r ebal lar-, ens 
c ondue i x a val o r ar la i mpo r tán c i a de bona par t- d '' aques ts c orn 
a components del grup de jornalers.

També ens sobta, és ciar, el reduit nombre de 
contribuents per territorial en les categories superiors, i 
més quan recordem aquella 1 lista deis propietaris que tenien 
més de 100 f anee ades a1 te r me muni c i pa1. La c onf i gu ració de1s 
quadres de contribuents per a 1 ‘obtenció de cédul.la 
personal, ens fa deduir que una bona part d "aquells que no 
ten i en dornicili a Sueca, els que hem qualificat com a 
forastera, són prec isament els que disposaven de propietats 
més grans.

Amb aquesta distribució de la propietat, que evidencia 
aquells 154 propietaris amb possessió de més de 100 faneeades 
i aqüestes darreres dades del Cens Obrer i del document de 
1909 -en sintonía amb les xifres extretes de les dades de 
Joan Romero- perfilen una estructura de classes a Sueca 
forCa polar i tzada. Aquesta c i utat eminentment agrícola, a la 
qual per les seues especiáis caracteristiques dedicarem bon 
espai en aquesta Tes i , és, pensern, un bon exemple per a 
ratificar-nos en algunes de les coses que ja hem dit.

El camperolat agrícola jornaler, més enllá del problema 
estríete de 1 "estructura de la propietat estará sotmés a les 
condicione especifiques der i vades de la conjuntura de crisi. 
La polar i tzac ió social, amb totes les matisacions i 
a c 1 a r i men t s que an i r em f en t., no inval i dará la pe r i 1 1 osa 
eventual itat d "un enf rontament directe entre jornalers i 
propietaris, rna Igra t la coincidéncia d ' interessos en la 
comercial ització deis productos agr i coles: si no es ven 
1 "arrós no hi hauran jornáis a fer. ás a dir, que més enllá 
de les opc ions de classe que, com veurern, sorgiran a Sueca 
amb nitidesa, no es podrá obviar la necessitat de la 
coincidéncia a 1 hora de lluit-ar peí bon fue ionament de 
1 'e c onomi a agraria.

Pot ser una bona prova d'agó algún deis parágrafs d"un 
telegrama enviat. per 1"Alcalde Estánislau Muñoz al Ministre 
d"Hisenda, en novembre de 1916, amb rnotiu de la publicació
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d " una de les R . O . que p r oh i b i a 1 " expo r tac i ó d '' a r r ós.
L 'Al calde diu: "iodo pueblo reunido en asamblea ha acordado
elevar a V.E. respetuosa, pero enérgica protesta contra R.Ü. 
(...) prohibiendo exportación de arroz" (103), i afegeix, en 
noffi de la ciutat, que aquella "justicia reclama"; aixi com 
que "en lugar de prohibir exportación acceda V.E., cuyo amor 
agri c u 1 tura un i versa1 mente c onoci do, a f ementar extraec i ón 
sobrante cosecha sin perjuicio como viene demostrando consumo 
nacional antes y después guerra europea" (104).

Aquest te 1egrama, en la 1 i n i a d "a1 tres expos i c i ons de 
representante valene ians davant les autoritats de Madrid, 
confirma efectivament que tot un poblé pot donar suport a una 
demanda de justicia davant el que consideren una agressió a 
tot el poblé.

És ciar que després de l'acte comú, després de 
finalitzada l'assemblea de ciutadans, cadascú marxará a casa 
seua. Uns, els propietaris, amb la preocupació de qué faran 
amb la col lita, ádhuc ben preocupats peí mal resu1 tat 
econdmic de lanyada. Al tres, els obrers, amb la idea fixa de 
qué faran 1"endemá si no poden 1logar-se a la pla^a. En 
aquest mornent torna a ser capital el problema de 1 'estructura 
de la propietat. Com ja hem dit, i com tornarern a explicar 
en un altre capítol, teñir o no un bancal de ierra, per 
petit que aquest- siga, pot ser la carta a jugar davant la 
crisi, la basa que permetrá o no la supervivéncia, que 
impedirá o no que la crisi obligue a l'abandó de la térra on 
han nascut.
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3.3.- El regadiu valenciá.

Més enllá del problema concrei de la quaniif i cae ió i de 
l'evolució del regadiu en les ierres del nostre País, qüestió 
que aborda reñí a les planes que segueixen, tal vegada cladria 
no oblidar que són els hornes els que durant segles han 
realitzat, mantingut., ampliat i periecc ionat. el sistema 
d "irr igac ions al Pais Va1ene iá.

Malgrat- que sembla que hi ha consens sobre el terna, no 
será superflu veure corn la xarxa de canals, séquies i 
r egue r s , a i x i c orn 1 a nía te i xa o r gan i t-zac i ó d " aqüestes , ha 
es ta t un orgu1 1 ben assurn i t d 'antuvi.

En un informe de la JAC, realitzat abans de la guerra, 
malgrat que publicat en 1915, l'enginyer del Ministeri 
d'Agricultura que el signa diu, referint-se ais hornes del 
camp del País, que "el labrador valenciano es activo, 
inteligente, sobrio y duro para el trabajo y conocedor cual 
ninguno de la favorable influencia de los abonos en la 
producción agrícola, lo que hace que ésta sea, no obstante 
sus defectos, la más perfecta que se realiza en toda la 
Peni nsula" (105 >.

En aquesta linia de reconeixement del treball humá, F. 
Font de Mora dirá, durant la celebrac i6  del III Congreso 
Nacional de Riegos que:

"En ninguna zona de España conoce el labrador 
mejor que en la valenciana lo que la tierra puede 
dar y se explota ésta más inteligentemente. Las 
huertas son verdaderos jardines, que en ningún 
momento dejan de estar en vegetación" (106).

Rafael Janini, excel.lent coneixedor i propagandista de 
1"agricultura valenciana, en paraules de Ramón Garrabou, 
insistirá en la válua i el saber deis llauradors del País, 
comparant-los amb els més avangats del globus terraqüi, es- 
sen t afavorits els valencians. En aquest sentit, Janini 
esc r iurá:
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"Nuestros huertanos son maestros en la técnica 
del riego de sus huertas y especialmente para 
servir de enseñanza a los que establezcan nuevos 
regadíos en España? no tienen que envidiar, en esta 
materia, a los huertanos de las vegas de Murcia ni 
a los de la famosa vega de Granada, ni a los de la 
histórica y poética Campania, ni a los regadíos de 
las llanuras lombardas con su notable "marcita" ni 
a las técnicas de regadío empleadas en las feraces 
tierras de Egipto, de Argelia, de la India, ni a lo
que se hace en los Estados Unidos de Norte de
América" (107).

Potser ara, en aquest púnt, aquesta Tesi Doctoral troba 
1'origen de la seua concepc i ó espacial. Ja hern dit en el seu 
moment que centrariem el nostre estudi en una zona, ampia 
peró concreta, del País Valenciá, i donavem les raons que 
justificaven la nostra decisió. Ara entrarem un poc més a 
fons dins la qüestió.

Sense pretendre profunditats més própies deis nostres 
companys geógrafs, és conegut que hi ha dues grans regíons, 
almenys dues, al País Valenciá. La planura que s'obre al Golf 
de Valéncia ofereix el rnajor conjunt de terree de regadiu,
aquel les que s 'abasteixen de l aigua deis rius Millars,
Paláncia, Túria, Xúquer i Sérpis? i, en segon lloc, la regió 
meridiona1 amb un més acusat pes del secá.

A les terres centráis i sep.tentrionals de qué anern 
parlant des del principi, les pluges són escasses, entre 400 
i 450 rn.m., amb una máxima acusada a la tardor i un altra 
secundár i a a la primavera? i un rninim relatiu a l'hivern i 
un altre de més greu a 1 ‘estiu. Hi ha, peró, zones de 
litoral, com és el cas de les terres de Gandía, amb elevades 
muntanyes ben a prop, on les pluges arriben ais 600-700 rn.m. 
anua1s de precipitació. A les nostres terres, "las suaves 
temperaturas invernales permiten cultivos exigentes en calor, 
pero falta el agua, por ello la técnica del regadío ha 
alcanzado un desarrollo extraerdiñario" (108).
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Quant a la hidrografía, s'ha de dist-ingir entre els rius 
que arriben a les ierres valencianes procedente de les 
muntanyes de 1 'interior, amb un régirn de precipitac ions més 
generós, i els rius que naixen ais sistemes muntanyencs més 
propers a la mar, de plujes escasses. F'odem citar, entre els 
primers, el Xúquer, el Túria i el Millars; i el Sérpis i el 
Pa1 anc i a , entre els segons.

Són relat. i vament- abundan ts els fon tana ls de les 
muntanyes cal caries, els quals donen lloc a peti tes zones de 
regadiu de carácter local. Ais plans, les aigües procedents 
tanmateix de les muntanyes formen mantells subterranis que 
reposen, en la seua part inferior, damunt un nive1 1 de roques 
i mpermeab1es. Aques tes a i gües f reáti ques sov i nt af1or en de 
forma natural a la superficie formant els ullals; o són 
aprof i tades m i t j anc ant la ut- i 1 i tzac i ó d " apar e 1 1 s de bomba t 
(109) .

Des del segle XIX, de forma paral.lela i dialéctica amb 
els canvis que s ' introdueixen ais cult-ius valencians, també 
es registren novetats essencials ais si temes de reg. Al temps 
que es manté 1 'interés per cana1s i aiguamo1 ls, el més 
destacable és la introducció deis regs per elevació d"aigües, 
ernprant elements mecánics, accionáis molt- aviat- per motors de 
vapor i, més tard, de benzina i eléctries. També será novetai 
el transvassament d'aigües de rius i pous d'unes comarques a 
al tres, aixi com una considerable ampliado deis estorbos per 
aprof i t-ar estanys i ierres mar jalenques (1 1 0 ).

En 1915, les 101.000 Hect-árees regades en Valencia 
Provincia, 91.000 ho eren amb aigües al peu i les 10.000 
restants amb aigües elevades. Reg constant, en rebien 89.500 
Hectárees, i sois témporalment 11.500 (111).

Segons la JCA, els cult-ius de regadiu més importants 
eren 1 arrós i la taronja, i no sois peí seu valor, sinó 
t-embé "por los brazos que ocupa en los trabajos de 
recolección y subsiguientes; siguiéndoles después los de 
cereales, leguminosas, tubérculos y raices, cacahuete, 
hortaliza y alfalfa" (1 1 2 ).
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L'estimació que el Ministeri d 'Agricultura deia del 
valor de les collites valene i anes era en 1914 la seqúent:

VALOR COLLITES VALENCIA-PROVINCIA SEGONS EL M. D 'AGRICULTURA 

PRODUCTE PESSETES (En milions)

A r r ós 
B 1 a i 
Taronja 
Alfais 
Dacsa 
Cacauei 
Fesols 
Tomaques 
Creí1les
Raím de parra i vi
Hortalisses
Fruiies fresques
Me1ons
Ca'r lotes
Moniatos
Faves
Cánem
Ordi
Oli
Arreís 
Xuf es 
Garrotes

OO
13
16
9
6 . 5 
F.
4. 9
3 . 6 
3. 4 
3
2.4 
2 . 1
1.75
1.2
1
0. 65 
0 . 60 
0. 52 
0. 3 
0. 25 
0. 15

TOTAL 116.32 (113)

Q-32
Vertaderament, xifres corn aqüestes ens fan dubtar
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bastani de la validesa de les estadístiques ministerials. és 
ciar que les que acabem de transeriure són xifres rodonas, 
sense pretensions d'exactitud; per6 , aixi i tot, si les 
relacionem amb les que oferirem a l'apartat següent, el 
resultat és desesperanzados. Vegem per qué.

QUADRE CÜMPARATIU DEL VALOR DE PRODUCCIO

Producte Valor Produce i «ó Val. Prod.
per Ha. en pes- Total 1915 
setes. 1913 Milions de

Pessetes

Ha. que Ha. que 
hi haurien hi ha

Arrós 27611 3.4 11.952 28.000
Taronger 1400 1.6 11.428 20.000

<# xi f ra de 1923, no d i spossem de1 va 1or en 1913)

Q -33
No cal ana 1 i tzar més aque lies x i f r es put» lie ades en 1915. 

D'ésser certes, les Hectáreas plantades d"arrós -malgrat que 
emprern un valor de producció per Ha. de 1923, bastañí
ase i mi lab le al que seria válid en 1913-, no arribar ien a les 
1 2 .0 0 0 , quan en realitat, coro veurern més endavant, eren més 
de 28.000. Quelcom semblant passa amb el taronger, ja que hi 
ha una diferencia de més de 8.000 Ha. entre els que calculen» 
segons les dades del Ministeri i les que, a parer nostre, 
realment eren plantadas. Üpinem que aquesta diferéncia no es 
pot explicar de cap manera per problemas de preus de la 
taronja, i, per tant, concluirn que, en aquest- cas, la font 
present-a mo 1 1 poca f i abi 1 i tat.

Tot i que les xifres no semblen gairé acuradas, la resta 
del document ministerial, produi't- com els que utilitzarem més
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endavant per la Junta Agronómica Consultiva, ens será ben 
profitós per perfilar la qüestió deis regs, que és la que ara 
ens ocupa.

Segons aquest. informe sobre el regadiu en Espanya, 
Valencia Provincia és una de les millors a aprofitar per al 
regadiu les aigües corrents, de manera que a l'estiu o en 
époques de secada resulten insuficiente les deis rius, 
rierols i fontanals, "y no se limita a éstas la agricultura 
valenciana, sino que utiliza también las estancadas de los 
terrenos pantanosos y las subterráneas, elevándolas, ya por 
sencillos aparatos movidos por el hombre, ya con norias de 
las que existen más de 3.000, ya por bombas y ruedas de 
paletas con motores de vapor, de las que hay instaladas más 
de 300" C114).

A la provincia de Castelló són regades amb aigua al peu 
25.225 Hectáreas, i amb aigües elevadas 4.835, considerant-ne 
com de reg c ons tan t 24.688, quedan t- per a regadiu eventual 
5.432 Hectáreas.

Tots els recursos d"aigua de la provincia són aprofitats 
al máxim. El riu Millars, que rega la Plana, t-é, a prop de 
Vi la-real, tres assuts d'on prenen les aigües per a aquesta 
mateixa ciutat, Alrnassora i Castelló, Borriana i la resta de 
pobles de la zona. El bon ús que es fa deis caba1s existents 
no és obstacle per a les inversions més o menys quantioses 
que permetin posar a 1 ' abast- aigües freá tiques, i, també, 
per iniciar pro jectes per construir pantans que "recogieran 
las aguas torrenciales e invernales en puntos adecuados de 
las cuencas del Palanc ia, del Mijares y de sus manantiales y 
afluentes" (115).

L ■' ordenac i ó del reg és prácticament la mateixa en tot el 
País, on el dret- a 1'aigua va unit, de manera indestriable, a 
la utilització de la térra, pagant sois les peti tes 
quantitats necessáries per a les despeses d 'administradió, 
neteja i reparació de les séquies. El més normal és que el 
c aba1 del riu es d i v i de i x i en parts i gua1 s -f i 1aes-, prenen t 
cadascuna de les séquies el que li correspon segons els velis 
repartiments. Per tant la filá té un valor que está en fune ió
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del nombre de divisions, 1 que és variable segons el cabal de 
1 "aigua. A cada séquia regeix un torn de reg, amb uns 
regadors que donen 1"aigua en la mesura necessária. En les 
époques de secada forta, hi ha preferéncies per a algunes 
séquies, essent- reguláis els t-orns antics privilegis reials, 
"y se establece un turno especial limitando los riegos o la 
superficie de cada cultivador, atendiendo sobre todo a los 
cultivos más necesarios y valiosos" (116). Les directivas de 
les séquies tenen i exerceixen un poder absolut-, el qual 
hauran d'utilitzar de forma que el perjudie i ais camperols 
s i gu i equ i ta t i u .

Segons un a 11 re estudi de la JCA, pub1 icat en 1918,
1 'organització i 1 'administració deis regs era, en funció de 
1 "origen de les aigües, la següent:

1 .- Séquia de Sagunt. La propietat d"aquesta pertany ais 
pobles que rega, d'acord amb una R.O. de 1883, reformada en 
1861, en qué es disposa que la máxima autor itat de la séquia 
és el Governador civil, que exerceix la titularitart d'una 
Junta general nomenada per tots els pobles.

El rég es fa per tongades de deu hores, distribuint 
1 "aigua en quinze dies de forma proporcional a la importáncia 
del reg a cada poblé. El canon per atendré les despeses 
d"organització i de manten i ment de la séquia és, en 1918, de 
3 pessetes en Sagunt i de 9 a la resta deis pobles (117) Les 
possibles infraccions són jut jades per la Junta General 
c ons ti tu ida en t r i buna1 .

2.- Regs del Túria. La práctica total itat. d 'aquests regs no 
están subjectes a Ordenances, la qual cosa s"explica per 
l'abundáncia de les aigües. La propietat de les séquies 
pertany ais regants, els quals són els enearregats de la seua 
conservació. El govern de cadascuna de les séquies 'es regeix 
per una Junta, i de cada Junta és nomenat un sindic que amb 
els set sindi es restants constitueixen el Tribunal de les 
Aigües (118), el qual falla, sense possibil itat d "apel.lació, 
totes les qüestions referídes al reg amb aigües del Túria.

La duració del reg la fixa latandador, que és un
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funcionar i de la séquia, espec ialment- ene ar rega i de vigilar 
els torns. Per a les despeses d "administració, conservació i 
neteja es paga una quantiiat que ose i 1 .1a al voltant de les 6  
pesseies per hectárea.

3.- Aigües del Xuquer. La Séquia Reial del Xúquer és la 
derivació més irnportant. que na i x d'aquest- riu, i ho és t-ant 
peí volurn d'aigua com peí reeorregut, que fértil itza les 
terres que van, per una banda, de 1"Albufera, el Barrare de 
Torrent i el Pía de Quart-, i, per una al ira, d"Antelia 
(Ribera Alta) a la mar.

La Séquia consta de dues seccions: la primera 1"origen
de la qual remunta al rei Jaume, i la segona, de fináis del 
segle XIX, realitzada peí Duc d'Hijar com a concessionari de 
la per 1 1 ongació de 1 "antic canal.

L "administració correspon a una Junta general nomenada 
per elecció deis regants, els quals trien entre ells la Junta 
de Govern. L 'import del sequiatge ose i 1.1a, al moment 
d'escriure 1 "informe, entre les £ i les 1 2 pessetes per 
hectárea; a més a més, els regants de la secció construida 
durant la concessió al Duc d'Hijar paguen 12 pessetes anuals 
per hectárea. Les infraccions contra les Ordenances són 
cast-igades peí responsable de la séquia, per la Junta de 
Govern, peí Governador civil o pels tribunals ordinaris, 
segons quina sigui la seua gravetat (119).

A Castelló, la comarca de regadiu és la Plana, amb 
18.035 Hectárees irrigades peí riu Millars, on predomina el 
taronger. Mitjangant séquies, 1"aigua arriba a 12.811 Ha., 
que són regades de forma permanent. La útil ització de 
maquines per a 1 "elevac ió de 1 "aigua bé de rius, bé de 
mantells freátics és, també, una práctica general itzada. 
Ullals i fontana1s serán, aixi mateix, emprats amb certa 
freqüéncia per a abastir d'aigua els camps castellonencs 
(120).

El preu de la renda de les terres de regadiu depén de 
mol tes circustáncies, ”y en la actualidad sufre las anomalías
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producidas por la guerra europea que ha originado el 
encarecimiento de todo, a excepción de la naranja <121). Les 
terres dedicados a cult-ius herbacis -hortal issesj cereals, 
excepte arrós; tuberclesj plantes industriáis— conserven els 
seus preus, per ó els taronger ars han baixat- for^a.

En general,dones, els preus de les terres varien segons 
el distints part-its judie ials -com veurern de seguida-, 
influint-hi la proximitat de mercats irnport-ants i 
1 - ex i s ténc i a de v i es de c ornun i c ac i ó en mi 1 1 or o p i t jor estat.

Els anys normáis -sense 1“excepcionalitat que representa 
la guerra— una hectárea de taronger a r ha oscil.lat- entre
9.000 i 1 2 . 0 0 0  pessetes en venda, havent- arribat- a assolir, 
segons els anys, les 24.000 pessetes. En al tres moments les 
mateixes terres s'han pogut pagar a 6.000 pessetes. Segons la 
JAC: "los terrenos arrozales y los situados cerca de las 
poblaciones, alcanzan aún precios mayores" <1 2 2 ).

Peí que fa al preu de renda per hectárea en 1918, podern 
oferir la inforniac i6 següent:

RENDA PER HECTAREA

PARTIT
JUDICIAL

TERRES la.Qualitat TERRES 2a.Qua. TERRES Sa.Qua. 
(renta per Ha.) (renta per Ha.)(Renta per Ha)

ALBAIDA 
ALBERIC 
ALZIRA 
A IGRA

300
360
360
300
330
300
330
330
360

240
300
300
240
270
240
270
270
300

180 
240 
240 
180 
210 
180 
210 
2 1 0  
240

CARLET
XELVA
XI VA
ENGUERA
GANDIA
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XATIVA 360
LLIRIA 300
ONTINYENT 360
REQUENA 300
SAGUNT 300
SUECA 300
TGRRENT 360
VILLAR 300
VALENCIA 330
ALBOCASSER 255
CASTELLO 296
LUCENA 397
MÜRELLA 223
NULES 297
SANT MATEU 176
SEGORB 492
VINAROS 250
VIVER 337

300 240
240 ISO
300 240
240 ISO
240 ISO
240 ISO
300 240
240 1 SO
270 210
173 91
218 131
305 214
185 147
265 205
135 95
392 309
133 75
266 186 í123)

Q-34
Més enllá de la sorpresa que produeix el fet- que la 

renda més alia del País en ierres de regadiu sigui la de 
Segorb (492 pessetes), per a la qual malauradameni no trobem 
explicació, el més s i gn i f i c a t i u és 1 "homogenei iai de les 
rendes que s'obienen a les comarques centráis. Sobretot si 
les c ornpa r em amb 1 es sep ten ir ionals.

En les primeres, quant a la ierra de primera quali tai, 
la renda ose i 1.1a ent re 300 i 360 pessetes; rnentre que a les 
castellonenques el venial 1 és mol i més ampli, ja que se sitúa 
entre 176 i 492 pessetes. El mateix passa amb les ierres 
regades de segona categoria o qualitat, on les possibi1 i tais 
se sitúen entre 240 i 300 pessetes, i entre 150 i 392 
pessetes, respectivament. La tónica es manté a les áreas 
regades d"inferior qualitat: entre 180 i 240 pessetes a les 
comarques centráis i entre 75 i 309 pessetes a les septen
trional s.
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En con el us i ó es pot- dir que globalment- assoleixen unes 
millors rendes les ierres regades a Valencia Provincia, pot- 
ser per la proximitai de 1 ‘ importani mercat- que és Valencia 
Ciutai i, perqué, objeciivameni, les possibil iiai comerciáis 
són millors.

A coniinuació oferim alguns quadres informatius referiis 
a la problemática deis regs, com ara el del volurn d"aigües 
subterránies emprades per a regar; algunes de les més 
importants fonts i fontanals uiiliizades com a base deis 
regs, aixi com un quadre resurtí final <124).

AIGÜES SUBTERRANIES APROFITADES PER A REG MITJANCANT MAQUINES
VALENCIA PROVINCIA

Pariit. Classe de Nombre Naiuralesa Superficie Preu miijá
Judicial Máquina del motor regada Ha. m3 elevat-

ALBERIC
ALZIRA Mo 11- d i - Var ien
CARLET verses: amb 1 a
XI VA vapor, profun-
GANDIA gas,ben— Passen di tat.,
XATIVA z i na,pe- de des de
LLIRIA tro 1 i , 2 . 0 0 0 7. 0 0 0 0,024 a
SAGUNT olis pes- 0,082
SUECA sa ts,rno-
T0RRENT lins de
VALENCIA vent-.

Existei— Sánies
xen iam- disiinis 2.000 Animal 6.000 0,083 el
bé sistemes més barai

0-35
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AIGÜES SUBTERR ANI ES APROF IT ADES PER A REG MIT-JANCANT MAQUINES
CASTELLO PROVINCIA #

Par i i i C1 asse de Nornbr e Natural esa Super f i c i e Preu m i t j á
Judicial Máqu i na de1 motor regada Ha. m3 e 1evat

CASTELLO Sénies 509 an i ma 1 720 0. 15
CASTELLO Bombes## 43 vapor 689 0. 09
CASTELLO Bombes### 36 gas pobre 742 0. 05
CASTELLO Motor 8 benzina 1 0 0 . 2 0
CASTELLO Motor 6 eléc tr i c 513 0 . 2 0
VINAROS Sénies 1. 041 an i rna 1 1 . 148 0 . 1 0
VINAROS Bombes 1 1 vapor 140 0. 05
VINAROS Motor 3 benzina 9 0.04

# Quadre no exhaustiu 
## aspirante 
### i mpe1 . 1 ents Q-36
PRINCIPALS FONTS I FONTANALS UTILITZATS PER A REGAR A

VALENCIA PROVINCIA

POBLES AIGUA SUPERF.REGADA. PROPIETARI DE PREU 
1/seg. Hectáreas LES AIGÜES

LLIRIA 1,903 650 Poblé
BENISANO 1,100 279 i d .
ALBAIDA 0,200 90 id.
AIORA 0,104 60 id.
XIVA 0,384 100 id.
NAVARRES 0,360 100 id.
SIMAT 0,370 100 id.
ANNA 0,300 100 id.
GODELLETA O,140 150 id.

0-37
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SUPERFICIE REGADA PER CADA SISTEMA A VALENCIA PROVINCIA 
(Font: JCA.MINISTERI D "AGRICULTURA)

PROCEDIMENT DE REG SUPERFICIE REGADA
Hec tárees

—Canals o séquies. 
-Rius, e levan t- 
amb maquines. 

-Depósits, 1 lacunes 
i pantans.

-Aigües subterránies 
e 1 evades amb rnáqu i nes 

-Aigúes subterránies 
de caves o galeries. 

-Fonts i f ontana1s . 
-Pous artesians.

TOTAL * Q-38

65.765,14

26.000

13.000

554 
2. 194

32

107.545,14

SUPERFICIE REGADA PER CADA SISTEMA A CASTELLO PROVINCIA 
(Font: JCA. MINISTERI D "AGRICULTURA)

PROCEDIMENT DE REG SUPERFICIE REGADA 
Hec tárees

1.-Canals o séquies.
2.-Rius, elevant. 

amb maquines.
3.-Depósits, 1lacunes 

i pantans.
4.-Aigües subterránies

elevades amb maquines.
5.-Aigües subterránies 

de caves o galeries.
6 .-Fon ts i f on tana1 s .
7.-Pous artesians.

13.065

259,16

6 8 ,85

9.431,28

149,14 
4.532,05

0-39
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TOTAL 27.500,48 <125)

Fins ac i hem pogut veure la plural i tai deis si temes 
utilitzat per a posar en regadiu bona part de les terres 
valencianes, així com la distribució del total de les 
Hec tárees regades quant al procediment ernprat per a fer-ho. 
Veurern ara, referides a Valéncia Provincia, les xifres de 
Hectárees dedicados a cada tipus de conreu en les zones de 
regadiu <126).

DISTRIBUCIO DE LA TERRA REGADA A VALENCIA 
PROVINCIA SEGONS CONREOS (Font: COCINV)

PRODUCTE 1916 1917 1918
CULTIVAT Hectáreas % Hectáreas % Hectárees %

BLAT 22.720 17. 37 22.750 18. 49 23.350 18. 65
ORDI 960 0.75 840 0 . 6 8 840 0. 67
DACSA 11.060 8 . 69 10.060 8 . 17 6 . 470 5. 16
ARROS 28.600 22. 49 29.005 23. 57 30.490 24. 35
FESOLS 1 2 . 2 0 0 9. 59 13.200 10. 73 13.950 11.14
FAVES 650 0.52 975 0. 77
CACAUET 4. 500 3. 53 4. 600 3. 73 7. 800 6 . 23
TARONGER 2 0 . 0 0 0 15. 73 18.500 15. 03 17.800 14. 22
TUBERCLES 17.100 13. 44 13.410 10. 90 13.500 10.78
HORTALISSES 1 0 . 0 0 0 7\ 8 6 1 0 . 0 0 0 8 . 1 2 1 0 . 0 0 0 7. 98

TOTAL Ha.
REGADES 127.140 35.31 123.015 34. 65 125.175 37. 73
TOTAL Ha.
CULTIVADES 360.035 354.960 331.740

Q-40
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DISTRIBUCIO DE LA TERRA REGADA A VALENCIA
PROVINCIA SEGONS CONREOS (Font: COCINV)

PRODUCTE
CULTIVAT

1919 
Hec tárees %

1920 
Hec tárees %

1921 
Hec tárees

BLAT 23.350 18. 58 23.360 17.41 23.360 17
OR'DI 928 0 . 73 950 0. 70 950 0
DACSA 7. 400 5. 89 1 0 . 2 0 0 7. 60 1 0 . 2 0 0 7
ARROS 30.740 24. 46 31.400 23. 40 31.400 23
FESOLS 13.654 1 0 . 8 6 12.700 y. 46 12.700 9
FAVES 1 . 018 0 . 81 975 0. 72 975 0
CACAUET 7. 846 6 . 24 7. 835 5. 84 7. 835 5
TARONGER 17.200 13. 69 20.700 15. 42 20.700 15
TUBERCLES 23.500 10. 74 16.040 11. 95 16.040 1 1
HORTALISSES 1 0 . 0 0 0 7. 95 1 0 . 0 0 0 7. 45 1 0 . 0 0 0 7

TOTAL Ha.
REGADES 125.636 34. 50 134.160 35. 92 134.160 35
TOTAL Ha.
CULTIVADES 364.079 373.470 373.470

(Cont.)

%

41
70
60
40
46
72
84
42
95
45

92
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DISTRIBUCIO DE LA TERRA REGADA A VALENCIA
PROVINCIA SEGONS CONREUS (Font: COCINV)

PRODUCTE
CULTIVAT

1922 
Hec tárees %

1923 
Hec tárees %

1924 
Hec tárees X

BLAT 23.242 17. 18 22.900 18. 64 23.350 18. 65
ORDI 897 0 . 6 8 ' 860 0. 70 840 0.67
DACSA 8 . 298 6 . 34 10.470 8 . 52 6 . 470 5. 16
ARROS 31.084 23. 78 31.423 25. 58 30.490 24. 36
FESOLS 13.400 10. 25 10.810 8 . 80 13.950 11. 14
FAVES 922 0. 70 960 0. 78 975 0. 77
CACAUET 7. 990 6 . 1 1 8 . 0 2 0 8 . 52 7. 800 6 . 23
TARONGER 2 0 . 2 0 0 15. 45 23.595 19. 20 17.800 14. 2 2

TUBERCLES 14.650 1 1 . 2 1 3. 800 3. 09 13.500 10.78
HORTALISES 1 0 . 0 0 0 7. 65 1 0 . 0 0 0 8 . 14 1 0 . 0 0 0 7.98

TOTAL HAS.
REGADES 130.683 35. 94 1 2 2 .838 34. 42 125.175 37. 73
TOTAL HAS.
CULTIVADES 363.569 356.787 331.740

(Cont.)
16 4
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DISTRIBUCIO DE LA TERRA REGADA A VALENCIA 
PROVINCIA SEGONS CONREOS CFont: COCINV)

PRODUCTE
CULTIVAT

1925 
Hec tárees %

1926 
Hec tárees %

1927 
Hectáreas %

BLAT 10.428 8 . 47 11.146 9.52 11.136 9. 23
ORDI 2. 335 1 . 93 2. 567 2. 13 2. 490 2 . 06
DACSA 10.740 y . 38 8 . 700 7.22 9. 500 7. 87
ARROS 33.199 27.45 33.428 27. 75 32.950 27. 32
FESOLS 10.050 8.30 3. 500 7. 05 8 . 2 0 0 6 . 79
FAVES 660 0. 54 1 . 970 1. 63 1 . 500 1 . 24
CACAUET 7. 970 6 . 59 7. 530 k . 25 8 . 500 7. 04
TARONGER 21.257 17.57 21.858 18. 14 21.858 18. 1 2
TUBERCLES 14.750 1 2 . 19 14.760 12. 25 14.460 11 . 99
HORTALISSES 1 0 . 0 0 0 8 . 76 1 0 . 0 0 0 8 . 30 1 0 . 0 0 0 8 . 29

TOTAL HA.
REGADES 
TOTAL HA. 
CULTIVADES

120.939 

407.625

29. 6 6 120.459 

400.649

30. 06 120.594 

423.620

28. 46

(Cont.)
Com ja s"ha dit, aqüestes dades han estai elaborados per 

nosaltres a partir de les Menté r i es de la Cambra Oficial de 
Comer9 , Indústria i Navegadó de Valencia, corresponents ais 
anys ressenyats. El primer que hem d 'assenyalar és la forta 
discrepancia entre el total d "hec tárees de regadiu a Valencia
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C3. - La crisi

Provincia segons el Ministeri d'Agricultura <147.205 Ha.) 
<127), i segons la COCINO <130.682 Ha.).

Aquesta diferéncia de prop de 17.000 hectárees ens 
preocupa for^a i de be 1 1 nou fa qüestionar-nos la validesa de 
les xif res estadistiques per a aquesta época. No hern de 
renunciar, malgrat tot, a ut-i 1 i t-zar— les; per ó , aixó si, 
ga i rebé sempr e amb un c r í t i c d i s tanci ament — i un puni 
d'excepticisrne- que voldriem deixar ben ciar davant el 
lector.

La conclusió final seria, més o menys, que les xifres 
són les que són, que trebaHarem amb elles, peró que cal 
teñir sempre ben present la insuficiéncia de la estadística 
del periode.

Com es pot veure ais quadres suara presentáis, hi ha 
dues parts ben diferenciados la frontera entre les quals cal 
situar en 1925. En aquest. any es produeix una reduce ió de 
gairebé un 10% del total de les terres regades que havien 
estat dedicados al blat. Fins aquest mornent la nombrosa 
quantitat d"hectárees de regadiu sembrados de blat s explica 
per la insuficiencia bladera valenciana, aguditzada per les 
dificultáis d"abastiment fins ais prirners anys vint, en 
fune ió de la problemática general de la guerra i del 
transport en par t i cu1ar.

Després de 1925, any en qué, paradoxalment, hi ha una 
reduceió de terres de reguiu -de difícil explicació— , es dóna 
un lleuger increment. de conreus com ara l'ordi, la dacsa,
1"arrós i, en menor mesura, el taronger. Aquesta, peró, de 
fet, seria una a lira conjuntura, 1 " explicació de la qual 
an i r i a més en11á de1s obj ec t i us d "aquesta Tes i. Centrern-nos, 
per tant, en el periode anterior, el deis anys 1916-1925.

Potser el més significatiu siga la major importáncia, 
quant al percentaige de terres de regadiu, del blat sobre la 
taronja. Tenint present el que hern dit unes rail les més amunt 
sobre el cereal, i recordant la problemática situació que viu 
la taronja durant- aquests anys, potser trobarem la raó de tot 
aixó en la tradicional insuficiéncia bladera valenciana, que
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en aquest-s moments coincideix amb les dificultáis comerciáis 
deis ci tries.

El manteniment de 1 'arrós, com si diguéssim contra 
pronóstic, especialment després de 1 "entrada en competencia 
ais mercáis europeus de 1 'arrós i tal iá a partir de 1919-1920, 
s "ha de 1 ligar a la política aranzelária espanyola, i al 
desig deis arrossers valencians d'abastir el mercat 
p en insular, 1 1 i u r e de mo 1 es tes c ompe tén c i es, to t. pa t i n t la 
def i c i en t xa r xa de t r anspor ts.

La resta deis productes no necessiten, a parer nostre, 
especiáis consideracions. En tot cas, entren dins el que és 
una adequació a la real itat económica interna i externa; és a 
dir, quant a la problemática reiteradament al.ludida del 
t r anspor t i 1 'expor ta c i ó; i a 1es demandes de1s me rea ts 
interns, molt- especialment el de Valencia Ciutat.

De tota manera, el més interessant pot ser, tal vegada, 
el pes del regadiu en el total de les terres llaurades a 
Valencia Provincia, amb uns percentatges que oscil.len durant 
el periode entre el 34 i el 37 per cent.

3.4.- Producció, rendiments i beneficis de la ierra.

Aprofundint en alió que hem vist a 1'apartat anterior, 
que gira al voltant del que podríem denominar
la uti 1 1 tzac i6  de l 'espai agrícola, ara ens hem de referir no 
ja a qüestions tan concretes com les hec tárees ocupades pe1s 
distints conreus, sino que -tot i que fem al.lusions a la 
d i str ibuc i 6  de c u11 i us- vo1em anar una mi c a més en11á . Vo1em
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parlar de les produce ions o, més aviai, de la produc tivi tai i 
deis rendiments de la ierra. Ho farem, tanmateix, serse de— 
f ug i r de 1 a rnág i a engany osa de 1 a quan tifie ació.

Abans, peró, volem fer nosires les paraules de Ramón 
Garrabou (128) que posen en qüestió la fiabiliiai de les 
fonts estadistiques -ens referim a les que procedeixen del 
Ministeri d 'Agricultura- hem utilitzat ell i nosaltres.
Són f ore a discutibles. Ho sabem. Ara bé, tal com ja han dit 
al tres i nves t i gado r s - i c orn d i r em nosa 1 1. r es de be 11 nou quan 
par 1 em de salaris i preus-, no en tenim més i, per t-ant, hem 
d "exhauri r— 1es.

F'RODUCC 10 I F’RODUCT IVITAT PRÜDUCTES AGRARIS 1313 I 1923

Producte Prod.Ha. Preu Qm. Producció Ha. Prod. Fanecada
1913 Qm. Pessetes Pessetes Pessetes

Crei1 les 188.56 1 0 1885.60 157.13
Moni a tos • 225.71 1 0 2257.10 188.09
Xuf es 72. 50 40 2900 241.66
Remolatxes 500 2 1 0 0 0 83. 33
Car lotes 293.33 W 880 73. 33
Cebes 297.34 6 1784 148.67
T ornaques .
Me1ons
Arrós

Producte Prod.Ha. Preu Qm. Produceió Ha. P r od. Fanee ada
1923 Qm. Pessetes Pessetes Pessetes

Crei1 les 181.66 16 2306.56 242.21
Mon i a tos 300 15 4500 375
Xuf es 125 52 6500 541.66
R e m o 1 a t x e s 300 4. 50 1350 112.50
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Ca r lotes 
Cebes 
T omaques

430

300

4. 50 1935 
1800 
3600 
3600

161.25

Me1ons 
Arrós

144uni tats 
64.75

12
25Xuni t. 
42. 64

ISO
300
300

2761.30 230.11

Q-/.1
Utilitzant les dades que ens of ere i x la Junta Consulti

va Agronómica, tant per a 1913 com per a 1923, hem cal cu lat
ía rendibilitat de la térra respecte a alguns deis productes 
més signif i cat-ius en les terres valencianos de litoral. Els 
productos seleccionáis -de manera f o rea condicionada per les 
mateixes caracteristiques de les fonts- han estat: creilies, 
moniatos, xufes, remolatxes de pastura, carlotes de pastura, 
cebes, t-omaques, me 1 ons, arrós, taronges i garrofas <129).

A partir de la produceió per.hectárea i del preu que 
assoleix la dita producció, hem calculat- la rendibilitat per 
aquesta unitat- de superficie deis productos agricoles abans 
esmentats. Tanmateix, ofer im el valor de la producc i6 per 
faneeada, estimánt que la conversió a aquesta unitat de 
superficie ens acostará més al nostre objectiu, que no és 
alt-re que conéixer, almenys a nivel 1 indtcatiu, 1 " evo lució de 
la rendibilitat de les terres que es troben a mans deis molt 
petits propie taris i deis pet-its ar renda t-ar is. Per ó, anern 
a parns.

La creilia <130) es conreua a tots els pobles de 
Valéncia Provincia que disposen de terrenys de regadiu o 
freses. En les zones de litoral, ocupa més terres perqué 
1 eixida comercial és, llavors, més factible. A les 
c orna r ques septen t- r i ona 1 s , també gaude i x de bona i mpo r tánc i a 
el cult-iu d"aquest t-uberele <131). A les terres altes 
castel 1 onenques ocupa més hec t-érees que no el blat i al tres 
graminies. En general, dones, es pot dir que se 1 i dediquen 
les millors terres del secá i bona part deis regadius de la 
part alta de la provincia.
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Per a R . Garrabou e 1 grup de tuberc1es, arrels i bulbs, 
va exper i mentar, peí que fa a les terres conreades amb ells, 
un gran incremeni d'en^á les darreries del segle XIX. Encara 
que mantenim unes peti tes discrepáncies quant al total 
d"hectárees cultivades que no val la pena ressenyar, 
coincidim en els tres productes que ell assenyala com a més 
representatius d"aquest grup de productes agricoles: la 
creilla, la ceba i la cariota.

Peí que fa a la creí lia, opinem que a més de teñir una 
forta incidencia en el mercat intern -és un produc te barat-, 
rtio 1 t assequible per a les classes populars-? en el periode 
que estudiem evidencia teñir, també, una important projecció 
de cara al mercat exterior (132).

Com podern veure al quadre que hem ofert, el rendiment 
per hectárea no és gaire elevat- -en reí ac i ó amb la resta deis 
produc tes anal i t-zats— , 189 i 182 Qm/Ha. en 1913 i 1923, 
respectivament, ais diferents preus de 1 0 i 18 pessetes 
cadascun d'aquests anys, la qual cosa determina que el 
rendiment de 1"hectárea ose i 1.1 i entre 1888 i 2907 pessetes. 
Quant al valor de la produceió per faneeada és de 157 
pessetes el 1913 i de 24-2 el 1923.

Els moniatos i un producte poc estimat en les comarques 
del nord, llevat- de les sones estrictament de litoral, són 
consumíts tan sois, com a les comarques centráis, en les 
sones productores. La superficie que ocupen aquests tubercles 
és forga menor a la dedicada a les creílies -prop de les
5.000 Ha. de regadiu (133)— , ja que les plantades de moniatos 
no arriben a les 500 Ha. (134).

La productivitat económica de les terres consignados ais 
moniatos és, peró, superior a les de la creí Ha. I ho és 
-atés el preu gairebé coincident amb 1 ‘altre tubercle 
al.ludit-, en funció de la major productivitat. Entre 226 i 
300 Qm./Ha. (1913 i 1923), al preu de 10 i 15 pessetes, 
produeixen 2257 pessetes per Ha. en 1913, mentres que en 1923 
l'increment del 50% registrat peí preu del Qm. de moniatos fa 
pujar el rendiment a les 4.500 pessetes. Quant a la unitat 
a 1 1.rament ut. i 1 i tzada, 1 a f anec ada, 1 a rend i b i 1 i ta t- ec onóm i c a
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ose i 1.1a éntre les 188 i les 375 pessetes.

Les xufes, cultiu miñor i tari, amb 200 hectárees, 
resulta interessant per la quasibé absoluta concentrae ió en 
el poblé d"Alboraia (l'Horta). Malgrat que la productivitat 
en quintars per hectárea d'aquest tubercle és bastant 
inferior a la de creilies i moniatos, el seu valor, quatre 
vegades superior al d'aquests, no deixa de ser interessant: 
2.900 pessetes per Ha. La fanecada de xufa produeix, aixi 
mateix, 242 pessetes. Totes aqüestes xifres referidas a 1913, 
ja que en 1923 gairebé ha duplicat- la produc ti vi tat per Ha. , 
al temps que els preus han pujat de 40 a 52 pessetes/Qm. Per 
aixó es disparen els guanys per hectárea i per fanecada:
6.500 i 542 pessetes, respectivarnent.

Les poblacioons valene ianes consumeixen bastant de 
c re i 11es i moni atos. La pri mera,per exemple, s 'exporta a 
Franca i a Anglaterra els anys de bona collita. Els 
excedents de moniatos solen trobar eixida a Catalunya, 
mentre que la xufa restánt és col.locada en el mercat 
peninsular i també a Franca. Els mercats urbans de VaIénc ia 
i Barcelona són importants llocs de venda de tots tres 
produc tes.

Peí que fa a remolatxes i car lotes, ambdues de pastura, 
es cultiven i consumeixen ais pobles costeñers de les 
comarques centráis. La cariota emprada com a substitut o 
alternativa per a donar resposta ais rnigrats recursos 
rarnaders, ja que "era conreada gairebé integrament per al 
bestiar-, juntament amb els f arratges va possibil itar un cert 
desenvo1 upamen t d 'una r amader i a i n tens i va a la zona 1 i toral"
C135).

Les varietats més explotados són les remolatxes mammouth 
i la cariota larga morada. Les 300 Ha. escasees dedicados a 
la remo1 atxa no resulten excessivarnent importants? peró, les 
3000 de cariotes -ex tens i ó similar a la dedicada a la creilia 
a les comarques centráis- obliga a no deixar-la de eostat.
L'elevada productivitat, 500 i 300 Qm./Ha. <1913 i 1923) de la 
remolatxa, i les 293 i 430 Qm./Ha., respectivarnent ais anys 
esmentats, de les cariotes donen, malgrat tot, un pobre
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resultai económic peí baix preu de tots dos productes. El 
rendiment de 1'hectárea de remo1atxa és de 1000 pessetes/Ha. 
en 1*313 (83 pessetes per fanecada) i de 1350 en 1923 <113 la 
fanecada). La cariota, per la seua part, produeix encara 
menys en 1913, 880 pessetes per Ha. (73 pessetes per 
fanecada), i un xic més deu anys després, grácies a la 
mi llora de la productivitat acenseguida en aquest cultiu: 
1.935 pessetes per Ha. <161 pessetes per fanecada).

Les plantades de ceba són prop de 4.500 hectárees.
D"aquest cultiu que "de un modo parecido a la naranja, no 
sólo es beneficioso a los agricultores y sus obreros, sino 
que al mismo tiempo da vida a la industria y a sus 
trabajadores, por el gran consumo de cajas que se invierten 
en el embalaje de este bulbo para su exportación al 
extranjero" (136). Es cultiven principalment dos varietats, 
la dita ceba de grano, més estesa perqué ofereix millors 
condicions per a la conservació i el transport maritim; i la 
babosa.

La ceba es consumida a totes les terres valencianas, i 
també té eixida a d "al tres zones d'Espanya. Peró, els seus 
millors mercats eren aleshores l'angles i l’alemany, aixi com 
al tres nacions europeas en menor mesura. La ceba és un
producte for^a influít. per la demanda estrangera ja des del
segle XIX, -de fet- t robe ni referencias reiteradas al seu 
interés com a producte d'exportació al Diccionari de Madoz— , 
essent Anglatérra el país consumidor per excel.leneia, ja que 
comprava prop del 80% de la ceba valenciana exportada (137).

La produc ti vi tat económica es comparable a la dê  la 
creí lia en 1913, si bé en 1923 será prou inferior en no 
registrar el lógic increment de preus. La productivitat 
agrária és superior a la del tubercle esmentat, encara que 
baixa de 297 a 225 Qm./Ha. El preu sois puja de 6  a 8
pessetes el Qm. entre 1913 i 1923. En fune ió de tot aixó, la
rendibilitat d "una hectárea de cebes passa de 1784 a 1800 
pessetes en el termini de deu anys (de 149 a 150 pessetes per 
fanecada).

Aixi dones, per concloure aquest apar tat dedicat- ais
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iubercles i bulbs, podem dir que d"aquells tres productes que 
Garrabou assenya 1 ava com e 1 s més significatius, hem de 
dedicar mador i més especial atenc i 6 ais dos que tener» una 
gran connexió amb el comer£ exportador. Efectivament, cebes i 
creí lies són dos mercader ies que atesa la seua tradicional 
col.locac i6  -les cebes més que no les creí lies, ja ho hem 
dit- ais mercats europeus, patinan amb cruesa la crisi 
encebada paral. lelament amb l'inici de la guerra. Ja veurem 
quan parlero del regadiu, i fent esment de les hectárees 
dedicadas a cada producte agrari en les terres regadas 
valencianas, corrí les plantadas de tubercles i bulbs presenten 
un decreiximent- des de 1916 que no resulta aventura! 1 ligar 
ais entrebancs que cebes i c re i 1 1 es varen teñir per a eixir 
d"Espanya.

De tota manera, peí que fa ais guanys obtinguts de la 
térra, tema que ja hem anuncia! ens preocupava, hem fet 
a1guns cá1cu1s simples. Cal, peró , tenir ben present que 1es 
fonts de qué disposern ens donen xi.fres de 1913 i de 1923, és 
a dir, dos a»iys que gairebé podríem considerar con» les dues 
portes de la crisi, la d"entrada i la d'eixida. Per tan!, els 
nostres números no ens diuen res del que passá amb els 
beneficis o, millor encara, deis resultat-s econdmics 
obtinguts per unitat de produce i ó d'aquests conreus d'horta.

VALOR PRQDUCCIQ FANEGADA (NUMEROS INDEX)

Produc te 191 1923

Creí 1 les 
Moniatos 
Xuf es
Remo1a txa pas tur a 
Car 1ota pastura 
Cebes

1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0

154
199
224
135
220
IOS
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A pesar de les limitacions que, com ja hem advertil, 
presenten les xifres que ens donen les fonts, el resultat és 
ben interessant.. Deis produc tes estudiats, sois tres, les 
xufes, els moniatos i les carlotes de pastura, incrementen 
els seus beneficis en forma paral.lela a la taxa d'increment 
deis preus (en un sentít general, que es dupliquen durant la 
guerra i anys immediatament següents). Al ternps, ens sembla 
especialment interessant que tant les cebes com les c rei1 les 
resulten ser els dos produc tes que menys es revalor itzen 
-deixern de banda la remolatxa, atés el seu menor pes económic 
que no els al tres dos— , durant els deu anys que separen 1913 
i 1923.

Recordem que les xifres -els índex- de la segona columna 
corresponen a l'any 1923, és a dir, quan se suposa que la 
crisi ja está prácticament acabada. Aixó ens fa pensar que en 
el periode que va de 1914. a 1920/1921, la situació molt- bé 
podía haver assolit. uns carácters més dolents. Posem el cas 
de les cebes, tan importants en tot el País i essencials en 
algunes zones, com ara les de la comarca de Camp de Túria.

D'uns guanys índex 100 en 1913, es passa a IOS deu anys 
després. Tenint present que els preus, en general, s'havien 
més que duplicat, ens podem fer una idea de la situació que 
va travesear el cultiu d'aquest bulb durant la crisi. Un 
petit propietari, un arrendatari, amb unes poques faneeades 
de cebes, veuria com els preus deis artic1es de qué s'abastia 
a les botigues havien doblat. el seu preu, ment-re que els seus 
bancals contiunaven produint, en el millor deis casos, el 
mateix que en 1914.

Del taronger, se"n coneixen, al periode, que estudiern 
diferents varietats en les terres valene ianes. Les més 
esteses són la taronja comú o valenciana, la de sang,
1 ■' ang 1 esa, la imperial i la mandar i na.

A Valéncia Provincia es comptabi1 itzen, en 1913, 20.000 
hect-árees plantades de tarongers, xifra aquesta que cal 
rebaixar si parlem deis anys posteriors, almenys fins al
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1919, mornent en qué les xifres que hem obtingut quantif iquen 
les ierres cultivadas d'aquest fruiter si fa o no fa en
17.000 o 18.000 Ha. Xifra bastani semblan! a la que indica 
les hectáreas plantadas de iarongers a les comarques 
casiellonenques -entre 15.000 i 16.000-. Peró, el més 
importan! és que a la zona septentrional del País el taronger 
forrnava llavors "grandes masas de cultivo (...), 
especialmente en la zona de litoral, siendo su fruto el único 
de verdadera importancia regularizada, activa y económica, 
hasta el punto de que afecta a toda ella y a cuanto se 
relaciona con su vida cultural, comercial y social" <138).

A Caste116, per tan!, a les comarques de la Plana, i en 
Valencia, a les cornarques centráis de litoral, des del Camp 
de Morvedre a la Safor, aquesta fruita constituía una de les 
riqueses fonamenta1s per a 1 'agricultura i, també, per a la 
seua indústria i el seu comer*;, donant faena a la classe 
obrera, no sois al camp, sinó també ais pobles, on es 
confeccionen les caixes de fusta, es prepara el paper, la 
corda i els claus per a 1 "emba1atge de la fruita.

De les xifres que ha obtingut Garrabou en els Avances 
Estadísticos de la Junta Consultiva Agronómica -deis quals 
discrepem 1 leugerarnent, ja que nosaltres utilitzem la série 
nés completa que ens propórc i ona la Cambra de Comen; de 
¿aléñela- nextrau una consideració ben interessant.

SUPERFICIE PLANTADA DE TARONGERS CHa.).

VALENCIA CASTELL0

1910 20.000 15.980
1922 20.336 16.369 (139)Q-¿3

Davant la possible sorpresa que provoca el poc increment 
anregistrat en les terres dedicadas al taronger, Garrabou es 
oregunta sobre la fiabilitat de la fon! emprada. Sembla, 
diu, i hi coincicim, que és for;a correcta -malgrat
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matisacions ben poc rellevants-, i, a més a més, rsonable 
quant- a les xifres que ofereix, "ja que exposen 
1 ‘extraordinaria contrac ció de la demanda exterior durant la 
guerra europea de la qual al 1922 tot just es comentaría a 
recuperar“ C140).

A i xó riiñ te i x és el que podem ratificar nosa 11- r es desp r és 
de consultar la informad ó de la CQCINV, que, com ja hem 
apuntat, ens dóna una série que evidencia la reduceió de 
Ierres dedicades a la taronja (no oblidem que es varen 
arrancar t-arongers en els moments més greus de la crisi, és 
ciar, pe1s més deseperats) duran i els anys de1 c onf1 i c te i 
els següents.

SUPERFICIE PLANTADA DE TARONGERS EN VALENCIA PROVINCIA (Ha.)

Hem fet, també, una petita análisi sobre la produceió i 
la productivitai del taronger, amb uns resultáis que oferim a 
:ontinuació junt- amb els d'un altre produc te f o rra important 
al País, la garrotera, de la qual parlarem tot seguít.

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923 23.595 (141)

20.000 
18.500 
17.800
17.200
20.700
20.700
20.200

-■•RÜDUCCI0 I PR0DUCTIVITAT TARONGER I GARR0FERA 191
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1 2 3 4 5 6

TARONGER 250 0.8 200 7 1.400 116.6
GARROFERA 40 0.36 14.4 12 172.8 14.4

Q -45
PRÜDUCCIO I PRODUCTIVITAT TARONGER I GARROFERA 1923

5 6*

TARONGER 250 0.77 192.5 16 3.080 256.6
GARROFERA 40 0.46 18.4 12 220.8 18.4

1= Arbres per Ha. 2= Produceió per arbre (Qm.) 3= Total de 
produce ió per arbre (Qm). 4= Preu del Qm. (Pesset.es).
5= Valor de la producció per Hectárea (Pessetes). 6 = Valor de 
la producció per fanecada (Pessetes).

Q-í.6
Com es pot veure ais quadres anteriors, és interessant 

la reduceió de la productivitat per arbre i per hectárea, fet 
aquest- que sois es pot entendre per l'escassetat deis adobs i 
productes quimics necessaris per ais arbres que es produeix 
durant els anys de la guerra i els següents. Junt amb aixó, 
la resisténcia deis propietaris a invertir més jornáis deis
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absolutament imprescindibles en els rnoments més dolents de la 
comercialització, també es va fer sentir. Peró, peí centrar i 
del que varem assenyalar en parlar deis tubercles, en el 
taronger resulta evident- que cap al 1923 la recuperació 
económica ja és un fet. Si fem índex 100 el valor de la 
producció per hectárea de 1913, ens adonern que en 1923 
1 ' esrnentat índex ja es troba en 2 2 0 , és a dir que, després 
deis dies de penuria deis anys de la crisi, la taronja ja ha 
comengat la seua recuperació. Recobrament, aquest, que 
marcará tota la década deis vint, aquella que va rebre el norn 
de década daurada de la taronja.

Seguint en importáncia el taronger hi ha la garrotera, 
que és dominant- en zones com Sagunt, Torrent, Lliria, Xiva, 
Carlet, Xát-iva, Alberic i A Iba i da. Es trac t-a d'un arbre molt 
apreciat, ja que pot ocupar els terrenys més pobres i secs, 
al ternps que el seu fruit, les garrotes, són molt valoradas 
com a aliment per al ramat i, també, com a primera matéria en 
a 1gunes industries locáis, com ara la de la xocolata. Pe 1 que 
ta a les varietats de garrotera cultivada, poden citar-se la 
garrota negra, la roja i l'anomenada másele.

Al tres truiters que es donen al País són la 11 imera, el 
mangraner, el pomer, el cirerer, el perer, la tigüera,
1 "armeler, el codonyer, 1 “a 1bercoquer, e 1 bresqui 1 1 er i el 
pruner. Gter i m ara un quadre indicatiu en aquest respecte, 
amb x it res de 1 "any 1913.

FRUITERS EXISTENTS A VALENCIA I CASTELLG EN 1913
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ARBRE NOMBRE VALOR PRODUCCIO PESSETES

TARONGER 10.S41.140 47.414.567
LLIMERA 207.635 1.203.062
BRESQUILLER 100.036 370.140
ALBERCOQUER 32.923 112.520
PRUNER 31.840 88.044
-'OMER 63.049 250.411
"’ERER 100.480 326.920
CODONYER 25.190 51.342
viANGRANER 119.200 441.760
= 1 GÜERA 616.616 1.941.848
GARROFERA 5.206.360 19.995.144
ARMELER 820.656 1.689.768

Q-; 7
Com es pot veure al quadre anterior, la diferencia quant. 

ais beneficis que comporta la taronja i, a mo 1 ta distáncia, 
ia garrotera, és incomparable respecte ais al tres. Malgrat 
to t, no és menyspreable el nomb re d 'ar br es que exi ge i xen una 
ná d' obra que els trebal le durant l'any, com tampoc no ho és 
=■1 nombre de jornáis necessaris per a col 1 ir els sues fruits. 
En aquest sentit ofer im el quadre següent que recul1 les 
époques de l'any en qué es fa la col lita, ja que a la vista 
del calendar i resta ben evident'com gairebé durant tot l'any 
'ii ha feina al camp -és ciar que, per exemple, els mangraners 
que es culien a la tardor, no poden solucionar el problema de 
i'atur estacional que s "aeosturna a produir a les zones no 
intensivamente taronger es— , si bé es fa pal esa la importancia 
de la taronja, la qual dóna faena, i no tan sois de col 1 ir, 
durant práct-icament vuit mes os.

EPOQUES DE COLLITA DELS ARBRES FRUITERS VALENCIANS
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TARONGER I LLIMERA
BRESQUILLER
ALBERCOQUER
PRUNER
PONER
PERER
CODÜNYER
MANGRANER
FIGÜERA
GARROFERA

Octubre a Maig 
A g o s t a S e t e rri b r e 
•Juny a Setembre 
Maig a Juny 
Setembre a Octubre 
Juny i Agost 
A g o s t i S e t e m b r e 
A la Tardor
Juny, Agost i Seternbre 
Ju 1 i o 1 i Se ternbr e < 143)

Q-48
Per acabar el recorregut que anern fent- sobre els 

principáis produc tes agraris valencians, parlarem ara de 
l'arrós. Tot i que més endavant -quan ana 1 it-zem les 
condicions de vida deis obrers dy1 camp-, ens centrarem en 
qüestions de ti pus social, connectades al cultiu d'aquest 
producte, préviarnent hem de f er esment a algunes 
consideracións al voltant de les linies mestres del conreu de 
l'arrós al F'ais Va lene iá.

Els dar rers estudis real i tzats han matisat sensiblement 
la c onc epc i6  que es manten i a sobr e un ex t r aor d i na r i incremen t 
de les terres conreades darrós durant el segle XIX. Les 
aportacions de Teresa Carnero a partir de les xifres de les 
faneeades de marjal a Sueca, feien pensar en aquella 
direcc i6 . El -treba 11 de Ramón Garrabou i , sobretot, el 
d "Enric Mateu, peró, han obligat a fer marxa enrera en 
aquelies suposic ions.

Efectivamente durant la segona me i tat del segle XIX ais 
part-its judiciáis de Sueca, Torrent i Alzira, creix la 
superf i c i e p 1 antada d " ar rós, ment-re que, pe 1 centrar i , a 
Valencia, Gandia, Alberic, Sagunt i Xát-iva es redueixen les 
terres de marjal. Garrabou llanca dues hipótesis -que, 
aclareix, cal comprovar amb estudis de caire local i 
comarcal-, per a explicar aquests fets. Per a ell "l'expan- 
sió de 1 'arrós es dóna sobretot a Sueca i Torrent, i sembla
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que aixó té molt a veure amb les terres que s'estaven 
guanyant a 1"Albufera i que probablement era difícil donar
les—h i un altre ús. Per contra, ais a1 tres partíts judieials 
sembla que s"evidencia un procés de substitució de l'arrós 
per al tres conreus" (144).

Les xifres sobre 1 evolució de 1"área sembrada són 
aqüestes:

El lent- i curt, per ó progress i u , m e  r ement de les hectá
reas plantadas d'arrós, sobretot el registrat entre 1921 i 
1922 ens fa sospitar respecte a la fiabilitat- de les fonts, 
ja que aquella ampliació de les t-erres plantadas en uns 
moments en qué l'arrós ja está patint la competéncia del gra 
i taliá, és poc menys que inversemblant. Igualment passará 
al capítol 4, quan tornem a parlar de l'arrós. Nosaltres ens 
inclinem per donar— 1 i major credibilitat a les dades 
provinents de 1 a Cambra Oficial de Comer<; , que justifica les 
seues xifres aclarint les terres plantadas a cada poblé.

La produceió arrosera valenciana, aproximadament tres 
quartes parts de la total espanyol durant el periode 
estudiat-, és, en aquests anys, la següent:

TERRA PLANTADA DARROS EN VALENCIA PROVINCIA

ANY HECTAREES

1904
1916
1917
1918
1919
1920
1921

28.000
30.815
30.815
30.815
30.815
30.815
30.815
32.516 (145)
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PRODUCCIO ARROSSERA VALENCIANA

ANY HA.
ÍPRODUCCIÜ PRODUCCIO per HA.

(Mili ons de Qm.> (Qm.>

1916 30.815 2 64.90
1917 30.815 1 . 8 6  60.36
1918 30.815 1.56 51.27
1919 30.815 2.20 71.39
1920 30.815 1 . 8 8  61
1921 30.815 1.56 50.62 (108)

Q -50
La Junta Agronómica Consultiva (JAO, per la seua part, 

ens dóna una xifra de produceió per hectárea que, per a 1923, 
ens sembla excessiva. Potser uns anys abans -vegeu la 
coinc idénc ia amb la que nosa1 tres oferim per a 1916- hauria 
esta t correcta, si bé ens sembla massa elevada respecte a la 
xifra que ofereix la Cambra Oficial de Comer£. Amb tot, les 
xifres de la JAC tenen un interés indubtable:

PR'ODUCTIVITAT ARROSSERA EN VALENCIA, ANY 1923

PRODUCC10 PREU Qm. VALOR PRÜD.Ha. VALOR PR0D.FANECADA
per Ha,(Qm) Pessetes Pessetes Pessetes

64.75 42.64 • 2.761,3 230.11 (109)

Q -51
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Més enllá de la val i desai de les xifres per a l'any ai qué 
per tanyen -va 1 i desa que nos a 1 tres r e 1 a i i v i t-zern has tan t en 
fune ió del que hem dit adés-, podem relacionar-les amb els 
rendiments d "al tres productes agraris valencians, deis quals 
ja hem parlat. La producció de Qm. per Ha. és de les més 
baixes, si bé, atesa 1 'elevada cotització de l'arrós en 
aquests anys, el rendiment per hectárea i faneeada resulta 
interessant. Amb tot, aquest será inferior al de tubercles i 
bulbs -llevat de la ceba- i bastant allunyat de les 
remuneracions obtingudes per productos tipies d'horta, com 
ara t. o maques i rnelons.

El manteniment de la superficie dedicada a l'arrós és, 
per tant, que1 com que cal 1 ligar, per una banda, a la demanda
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exterior del produc te -durant aquests anys, malgrat. els 
entrebanes i les prohibi c ions que dificulten 1 "expor tac i6 — ; 
i „ i. per altra, a les mateixes condicions de les mar jais, 
sovint situades en aterraments de 1"Albufera poc aptes per a 
al tres cultius.

Hem tocat en aquest apar tat dos de les tres qüestions 
anunc iades a la capsalera. Hem par lat de la producció i, 
també, deis rendiments. Ara, peró, parlarem d'alló que hem 
anomenat els beneficis. Peró no ho farern -per una vegada-, 
amb ár i des quantificacions, amb feixucs quadres de xifres.
No, ara no.

Certament, és possible que alió que volem dir no 
s"acomode de gust- sota l'epigraf de beneficis. Cal 
entendre"1 , per tant, amb blanor; ja que si ens referim a 
beneficis és per 1 ligar el que la térra produia al nostre 
País amb els p r ob1emes que 1"e i x i da c orne r c i a1 deis p r oductes 
agráris va presentar. C'o que faria o no rendible el t-rebal 1 : 
els benef i c i s .

Tot i que aquest és un tema que tornará a eixir quan 
par 1em deis problemas del transport i, també, quan ens 
referim a la resposta deis obrers del camp a la crisi, no 
volem deixar de fer esment a com es varen viure les 
d i f i c u 1 ta ts, els en trebanc s de to t t i pus, amb qué ensopegá 1a 
c orne r c i a 1 i tza c i ó de 1 s p r odu c tes ag r a r i s du r an t el pe r i ode que 
estudiem.

El problema genéric de l'exportació es va viure al País 
amb crua intensé tat durant tot el periode i, de fet-, aquest 
és un deis problemes centráis d "aquesta Tesi Doctoral. Les 
prohibicions temporals, o els successius trencaelosques que 
calia solucionar per donar eixida a la produceió agrár i a 
valenciana, varen constituir una constant durant aquesta 
época.

Pressions més o menys efectivos i queixes molt o poc 
agres són paleses, tanmateix, des l'inici de la guerra. Un 
i rnpo r tan t d i a r i de Valóne i a de i a , a 1' es t i u de 1915: " es tamos 
en vísperas de la recolección de las cuatro cosechas más
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importantes, y corno esas cosechas han de ser exportadas para 
dar dinero, duélenos la completa indiferencia con que el 
prob 1 ema se rn ira" <148) .

Del blat, que era l'excepció, es demanava la lliure 
entrada ais nostres ports, i del raim s ‘especulava amb la 
pobra collita d'aquel 1 any. Respecte a l'arrós i a la 
taronja, és ciar, els plantejaments eren diferents: "del 
arroz, seguramente, se conseguirá la libre exportación, por 
lo menos hasta primero de enero próximo; pero el asunto debía 
estar planteado y resuelto a estas horas para que 
agricultores y comerciantes marchen sobre seguro y puedan 
trazar la campaña (...) y vamos a la naranja, ¿que ocurrirá? 
Nadie puede predecirlo, y como hay poca, le queda al 
cosechero alguna esperanza; pero para convertirla en realidad 
seria necesario que los naranjeros se prepararan (...)"
(149).

¿Quina era la preparadó que demanava el diari ais 
tarongers? Dones básicament quatre, que consistien en:

í.- "Fletar un buen número de barcos por cuenta de los 
sindicatos" (de propietaris), i si de cas no podien 
aconseguir-ho, obtenir "del gobierno que las compañías 
subvencionadas dedicaran un número determinado de los buques 
al t ransporte de la naranja" (150).

2.- Eliminar els problemas que, una vegada arribats a la 
•rontera francesa, pateixen els vagons carregats de fruita.

3.- Que els propietaris "entierren la naranja caida" (151).

I.- "Que no se consienta la salida de cajas en malas
c ondi c i ones" (152).

És a dir que, com veiem, no tots els problemes eren 
exógens. La manea d "uni ta t d "ac c i ó de1s agr i c u1tor s , i
d'aquests amb els comerciants, era un deis problemes que no
poden atribuirt-se a cap el ement extern. Lligat- a aquest, 
l"ambició desmesurada d 'aquells que no dubtaven a donar
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eixida a partides de taronja en condicions dolentes. Aquesta 
irresponsabi1 itat, gairebé endémica en el País, feia perdre 
c onf íanca ais c ons i gnatar i s de 1 " exter i or i , 1 óg i c amen t.,
perjudicava la irnatge de 1 "exportació valenciana.

Tot amb tot, els problemes més greus continuaven lligats 
a la dificultat per a transportar els fruits ais mercats 
estrangers. En les vespres de la campanya tarongera de 1915- 
1916 es de i a que "la crisis próx i ma depende c as i úni c a y 
exclusivamente de la dificultad en el transporte" (153).

La manca d "una acció coordinada no fou producte d'una 
falta de comunicació entre els interessatsj ans al centrar i, 
aquella es degué a la impossible conciliació de les 
pretensions de propietaris i comerciants. Durant tot el 
periode de durada de la crisi se celebraren reunions i 
assemblees més o menys re1 1 evants, d'algunes de les quals en 
parlarem més endavant. Palem ara d'una d ‘aqüestes magnes 
assemblees de tarongers, celebrada al Paraninf de la 
Universitat a comengaments de 1916.

En aquest aplec d "homes lligats al problema de 
1 ''expor tac i ó de la taronja, s'hi adheriren o bé hi anaren 
tots els pobles tarongers de Valénc ia Provincia, des de 
Sagunt fins a Gandia, i varen participar personal itats tan 
diverses com el Governador Civil (liberal), el conservador 
Montesinos Checa i el republicá Félix Azzati.

Per ais assistents, els problemes de la taronja teni en 
o r i gen en 1 " absén c i a de va i xe 1 1 s espany o 1 s per al t-r anspo r t 
en un moment en qué les autor itats britániques havien 
prohibit que els seus navilis es dedicaren a una a altra cosa 
que no fóra les própies necessitats de guerra.

Després de l'anélisi sobre la situació, a l'hora deis 
acords, aquests no presenten cap original itat, ja que torna a 
plantej ar-se al govern de Madrid 1"oxigéne ia que arbitre la 
possibil itat que vaixells amb bandera espanyola es facen 
cárrec del transport de taronja (154). Se'ns permetrá, en 
aquest moment, que remarquem que parlem de 1916, i aixó cal 
teñir—ho en compte quan atenguem la incidéncia del bloqueig
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alemany i de 1 "increment de la guerra submarina, que 
s "inicia un any després.

El problema del transport fou una constant durant tots 
aquest.s anys. En febrer de 1918, recol 1 int una idea 1 1 an$ada 
peí Sindicat Agrícola de Burjassot, la Federación de 
Sindicatos Agrícolas de la Provincia de Valencia convocá una 
reunió deis seus adherits. Com a conclusions, s'acordá:

1.— "Convocar una Asamblea Magna (...) a todos los 
presidentes de Sindicatos Agrícolas (...)" pregant-los 
conviden "a los señores alcaldes, jueces y autoridades 
eclesiásticas de cada pueblo (...), y con la cooperación de 
todos fijar la tasa mínima o precio más bajo de como tenga 
que venderse la cebolla y la naranja".

2.-"Que como la exportación de cebolla a Francia es
gr and i s i ma es te año, y e 1 t r anspo r te por f err oc ar r i 1 es más 
barato que por mar, hacer lo necesario para conseguir que la 
Compañia del Norte facilite mayor número de vagones pera 
transportar cebolla a Francia y asi podrá pagarse la cebolla 
más cara".

3.— "Que en las próximas elecciones a diputados y senadores, 
a los que el i je la provincia de Valencia, se les pida bajo 
firma por sus electores la obligación de proponer y votar en 
Cortes como ley la tasa de los fletes del transporte por mar 
en vagones y barcos, y la incautación de los necesarios para 
el transporte marítimo de productos agrícolas, frutas, 
cebollas y naranjas, pues si bajan los fletes y tenemos 
barcos para exportar pueden subir los precios de la cebolla y 
la naranja".

4.-"Acordar un dia de paro general en los trabajos del campo, 
y concurrir dicho dia a la manifestación general que se hará 
en Valencia (si es posible)" (155).

Com hem v i s t, don c s , ma1g r a t 1"ass i s tén c i a de per sones 
procedente de diverses posicions dins el venta1 1 poli tic 
valencia, les conclusions tampoc no varen destacar, 
prec isament, per la seua orignalitat. La situació, és ciar,
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no es va veure subst-anc ialment- alterada.

és ceri, peró, que en els primers m ornen ts de la crisi, 
la situació s"a1 1 eugerá per l'eixida cap al comer? exterior 
d'alguns productes del camp valenciá; -"es cierto que muchas 
especies agrícolas de que se ha aumentado el cultivo, y 
bastantes artículos elaborados, han obtenido buena salida y 
precio remunerativo, mas este beneficio no hace sino aliviar 
la enorme pérdida regional por la depreciación de la naranja, 
capital producción de esta zona levantina, cuya fruta ha 
t eni do una di sm i nuci ón de su va1 or norma1 desde que es ta116 
la guerra, de un 50 por 1 0 0 , figurando además como adverso en 
las liquidaciones de la exportación el factor cambio, 
viniendo a sumar las pérdidas de este articulo, en la cosecha 
de 1918, alrededor de veinticinco millones de pesetas" (156). 
Nogensmenys, ja hem vist. com el problema exportador s"estenia 
—amb major o menor incidéncia- a gairebé tots els productes 
ag ríe oles del País.

I no sois l'eixida de productes, també les dificultáis 
per a la importació -d'adobs, fonamentaiment- perjudicaren 
forva 1"agricultura del País. En 1"informe elaborat per la 
Real Societat Económica d'Amics del País CRSEAP) en 1916, que 
posteriorment fou trarnés al govern, aquesta institució feiá 
esment deis quatre problemes més greus, d "entre els que patia 
la regió. Eren els lligats a la taronja, els adobs, el carbó 
i els salaris i els de la manca de treball. Deixant de banda 
el dar r er, que será abordat- a un altre capítol, la RSEAP 
al.ludia ais al tres tres en els següents termes:

1.- El problema de la taronja és "el más grave y agudo de 
todos". Peró, i malgrat tot, "seria por otra parte lamentable 
que, cegados por las preocupaciones del momento, y 
obsesionados por una mal entendida economía, comprometiesen 
gravemente nuestros naranjeros una riqueza que es hoy la base 
de núes t r a v i da ec onórn i c a reg i ona 1" (187 ) . és clara, done s , 
la referencia a la resitencia d'alguns sectors de propietaris 
a mantenir inversions en adobs i sulfats, necessaris per ais 
arbres, en uns moments en qué la rendibilitat- deis 
tarongerars no dóna ni per a cobrir les despeses minimes. I 
és que els productes quimics d"importació són en aquests
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mornents o cars o bé inexistents.

2.— El problema deis adobs, ia1 i com acavern de dir, n "és un 
al iré, ben greu per cert, amb qué* ensopegá el camp valenciá. 
En opinió de la comissió que ha elaborai 1"informe de la 
RESEAR, "es imposible ni recibir abonos ni primeras materias 
de Alemania, y no se puede contar con la industria inglesa, 
que no es capaz de satisfacer las necesidades de su mercado 
nacional. Como no es posible contar tampoco con la industria 
espanyola, que ni existe, ni aunque hubiera posibilidad y 
voluntad de crearla, se podría improvisar, es inútil buscar 
remedio mientras dure la guerra" (158).

3.- El tercer gran problema, ja ho hem dit, és el de la manca 
de carbó, "un problema fundamentalísimo que afecta a ala 
región valenciana directamente, encareciendo
extraordinariamente la fuerza para riegos y para industrias" 
(153). En aquest respecte, la proposta de la Comissió 
consisteix a comprar mineral ais nord-americans, ja que "no 
puede, en efecto, bastar la producción carbonífera española a 
nuestras necesidades, por lo cual se impone forzosamente la 
importación en cantidades considerables" (160). En aquest 
sentit, reclamen la col . labor ac i ó de les companyies 
na vi 1 i eres basques i, sob re tot-, l'ajuda del govern de Madrid.

Dos anys després (recordem que la reduceió en la 
produc t i vi tat de 1 s tarongers 1 *' hem 1 1 igada el prob 1 ema de 1 a 
maneanca d"adobs), les coses no havien canviat gens. El 
Mercantil afirmava que "la agricultura valenciana está 
abocada a perecer irremisiblemente, fatalmente, si los 
agricultores, los primeros y más interesados en evitar la 
catástrofe, no se apresuran a poner remedio al mal" (161).

El to emprat peí diari, sensiblement endurit respecte 
al tema, és ben eloqüent. quant a la situació: "no tenemos 
abonos y e 1 1 os son tan nec esa r i os para núes t r as t i er ras, c orno 
la sangre arterial lo es para nuestra vida. Sin abonos no 
podemos cultivar y no habría cosechas de naranjas, de arroz, 
de legumbres, de trigo ni de nada, y la ruina más completa se 
adueñará de esta hermosa región, la más fértil, la más rica, 
la más laboriosa, pero también la más desgraciada, la más
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vejada y preterida de nuestros gobiernos" (162).

Da van t- el quad r e esbossa t pe 1 d i ar i , la p r opos ta d 'ac c i 6  
que es fa, continua passant encara per 1 'organització 
d'assemblees en qué "acuérdese todo lo que sea preciso 
acordar" (163). La diferéncia és que eixe todo, és ara un 
adject-iu carregat d “amenara i de rábia:

"todo, todo antes que perecer de hambre por 
culpa de unos gobiernos que sólo atienden a los que 
gritan, no a los que ruegan o suplican; a los que 
explotan, no a los que trabajan y producen, a los 
que influyen en altas esferas, no a los que desean 
vivir sin necesidad de valedores.

Abono de todas clases para nuestros cultivos; 
carbón para 1os motores dest i nados a la extracción 
de agua; explotación de nuestros productos; eso 
necesitamos, eso pedimos, y eso conseguiremos si 
desterramos nuestra apatía, nuestro abandono.

Agricultores: la suerte está echada; vivir o 
morir" (164).

Els productes agraris valencians d 'exportació patien 
iot un rosar i de problemes ben complexs, com hem vist. No 
sois la taronja en tenia, de problemes, ma Igra t que aquests 
■foren els més des tac a ts, peí pes de la mercader i a dins 
l' econorni a del Pais.

La creí lia ensopegá amb els entrebancs des del principi. 
•Ja des de 1915 n'hi hagueren de ben greus, perqué "son miles 
de hanegadas las que se han dedicado al cultivo de la patata, 
y a  la hora presente están que se les puede ahogar con un 
cabello a los pobres labradores; y los comerciantes, unos se 
abstienen de contratar, y los que han comprado temen un 
fracaso que los arruine" (165). Les comptades, peró 
suc c ess i ves, autor i tzac i ons per a expor tar, f oren vá1vu1 es 
que alleugiren la tensió. En aquesta ocasió, una set-mana 
després de publi car-se la noticia ressenyada, arribará 
. autor ització, en principi válida mentre "los precios se 
nantengan en los mercados, dentro de las condiciones
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no rmales" < 166) .

La ceba, un deis al tres produc tes c api tais, també va 
pat-ir la conjuntura. A fináis de 1915 han baixat els preus 
d"aquest buIb en tots els mercats europeus. A més a més, les 
perspec1 1 ves són for^a dolentes, la qual cosa fa que els 
exportadors arribin a l'acord de suspendre els embarcaments 
de ceba durant uns dies (167).

En 1918 la situació no havia canviat. gaire. En els 
locáis de la R8 EAP es reuneixen els sindicáis agricoles 
productors de ceba, els quals "hicieron constar que no 
obstante la rebaja de los fletes, el producto tuvo una baja 
tan considerable, que 1 1 egó a cotizarse a real la arroba de 
cebolla, y estudiada la causa de la depreciación se vio 
obedecia a la falta de medios de transporte. Tanto es asi que 
para evitar se pudrieran las existencias almacenadas en los 
muelles, se han tenido que vender al ínfimo precio de cuatro 
pesetas caja" <168).

Els intents de donar resposta a les dificils qüestions 
que estem tractant varen venir tant en la linia de les 
pressions sob re el gove r n -de 1es qua1s ja hem d i t que1 c om— , 
com en les d 'intentar orgánitzar corporativamen t els afee tats 
per a la defensa comuna deis seus interessos. Una de 
les temptatives més origináis fou, potser, la constitució en 
F’aris, en novembre de 1917, de 1 Asociación Española de 
Importadores. El seu propósit era "ayudar a nuestros 
productores y comerciantes a conjurar el peligro de una 
inminente ruina" (169).

Tot i que, a parer nostre, la dita associació no va 
qual lar, no deixa d'ésser interessant- de veure un parágraf de 
la carta que, arran de la seua constitució, va dirigir a tots 
els organismes interessats en 1'exportació. En ella, s'hi 
diu:

"Si es cierto que de muchos años a esta parte 
nuestros productores y comerciantes en productos 
agr i co1as vienen 1uchando con inmensas dif i cu1 1 ades 
para colocarlos en el extranjero, no lo es menos
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que desde enero de 1915 vienen pasando por un 
verdadero calvario. Porque a las licitaciones 
es tab1e c i das por el 1eg i s 1ador f ranc és en ma te r i a 
de importaciones se unieron los decretos de nuestro 
mi n i stro, i rnponi endo prohi b i c i ones de expor tac i ón" 
(170).

Al pél del que a cabero de dir, ens interessa emfasitzar, 
coro veurero més endavant en parlar de man i f esta c i ons, mítings, 
disturbis i avalóte, que en la protesta que produia en el 
camp sovint es pot observar un interc lassisme, més aparent 
que real, peró existent, a 1 " hora de la rec laroació da van t- els 
poders públies.

Unes págines abans dé i ero que la r esposta deis obrers 
agr icoles no pod i a coi nc id i r plenament amb la de1s seus 
coropanys de la indústria. Ens detindrero ara, molt breurnent 
perqué hi tornarero més endavant, sobre la coincidencia 
d'interesaos respecte -és un exerople- a 1 " expor tac i ó 
tarongera entre coroerc iants, propietaris i trebal ladors.

En mar 9 de 1919 es doné una bona pr ova del que di ero, com 
a preludi d'uns dies de disturbis i avalots en alguns llocs 
del País, que tenien el seu origen en la crisi económica.
Una comissió viatjá a Madrid a demanar el de seropre: 
transporte, llibertat d "exportac ions, etc. Davant el f racás 
de la gestió, des de Madrid roateix, convoquen una vaga 
general que dóne més suport a la seua capacitat negociadora. 
Espe c i a 1 roen t s i gn i f i c a t i va és la r espos ta en A1 z i r a , des de 
la qual són tramesos telegraroes d'adhesió a la comissió i de 
que i xa al govern. Un deis priroers deia:

"Las sociedades de todas clases y las entidades 
comerciales e industriales, especialmente, y el 
vec i ndar i o todo, hará el paro general el próxi roo 
roa r tes 25 del c o r r i en te ” (171).

Resulta evident que hi ha qüestions en les quals aquella 
coincidencia interclassista és palesa. ¿Qué havien de fer els 
j orna ler s i els pe ti ts propietaris si es paral it-zava la 
c o 1 1 i ta perqué els f r u i ts no teni en e i x i da ? és ciar que el
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que els per t-ocava era fer eos tat. ais propietaris i els 
comer c iant-s.

Quant- a la qüestió de 1"arrós, lligant-ho amb el que 
diem, resulta interessant un article aparegut- a la premsa en 
desemb r e de 1916, s i gna t peí Dr. Ado1f Gil i Mor te, el qual 
després seria diputat de 1 Alianza de las Izquierdas peí 
dsi trie te de Sueca -amb el vot, és ciar, de bona pari de 
camperols i jornalers. En ell, es pronuncia a favor de per— 
metre d 'exportar més arrósj ja que, a parer seu, el consum 
intern no és suficient- per donar eixida a tota la produc ció 
valene iana (172).

Els arrossers potser siguen, juntament amb els 
tarongers, el grup més actiu quant al tractament i a la 
discussió deis problemes que afecten el seu sector. Ja en 
abril de 1915, en una reunió celebrada a l'Ajuntament de 
Silla, representants de Benetússer, Alfafar, Catar roja i 
Silla arriben a l'acord que "se constituya una federación de 
los pueblos arroceros de las dos riberas del Júcar para 
defender sus intereses seriamente amenazados por el gran 
aumento de producción de dicha gramínea" (173).

Els reuni ts, tanmate i x , es varen p r onunciar pe r 
1 'abaratament de les tarifes ferroviáries i deis nólits 
maritims per "poder llevar dicho producto a los mercados 
españoles" (174). No s'hi van tractar només, peró, qüestions 
estrictament económiques, sinó que s'hi apuntaren unes idees 
de les quals no cal preguntar-se per la seua procedencia, 
atés que els propietaris allí reun i ts varen defensar "la 
conveniencia de llevar a las Cortes personas que sean 
verdaderos mandatarios de los agricultores, rechazando toda 
i mpos i c i ón po1 i t i c a" (175).

Els arrossers, ma Igra t- tot, ma i no cercaren 
1 ''enf ron tament amb les autor i tats, almenys mentre, mal que 
bé, la situació anás per a ells millor que no per ais 
propietaris i cornerc iant-s d' al tres productos agraris 
(recordem que l'arrós proporcioné beneficis durant els anys 
de la guerra, ma Igra t. els en t rebanes i els problemes) .

196



C3.- La crisi

En una magna assemblea del sector celebrada a Sueca a 
c ornen £ amen ts de 1913, nombrossissimes comissions de tots els 
pobles arrossers varen debat-re fixar la taxa per a l 'arrós en 
43 i 45 pessetes els 100 quilos. Hi confessen no desitjar 
1 ‘enfrontament amb les autor itats de Valóneia, i fan palés a 
1" Alcalde de Sueca, -Joan M i raga 1 1 , " 1 as pruebas de alta 
consideración que habían tenido las autoridades de Valencia 
con ellos" C176).

El sec retar i de 1'Ajuntament, Mariá Ferrando, afirma que 
"el motivo de haver fijado la tasa de 43 y 45 pesetas los 100 
kilos de arroz blanco por la Junta de Subsistencias de 
Valencia, era porque estaban equivocados en los gastos de 
cultivo que habían presentado las autoridades" (177).

Aques ta a c t i tud c ompr ens i va i c onc i 1 i ado r a envers les 
autor i tats de Valéncia -les aut-óc tones i les representante 
del poder central- contrastava amb la duresa de 
]'enfrontament entre els arrossers i el govern de Madrid ja 
en els mesos fináis de 1919.

Da van t- la dar r era dispos i ció del ministeri 
d"Abastiments, i amb l'ambient creat al País per la 
celebrac ió de reuni ons i d'una assemblea on es va demanar al 
govern la derogació de la dita R.O., durant uns quants dies, 
a la primeria de desembre, es produeix un abrandat- debat- al 
Falau de les Corts entre els diputats valene ians -Maestre 
Laborde, Muga i Loygorri- i el Ministre.

Aquest darrer i el diputat per Sandia, Loygorri, 
p r o tagon i tza r en un a i r a t- enf r on tamen t-, f i ns al pun t que, 
Loygorri, suposem que a frec del debat, arribará a dir: "si 
para que nos atiendan es preciso que nos sublevemos, nos 
sublevaremos" <173).

Els problemes, és ciar, no són tan sois a causa de la 
R.0. del govern. Abans n "h i hav i a hagut d 'a11r es, i ni ngú, 
que sapiguem, no havia amenas at encara amb insurreccionar—se. 
ira, a la competencia de l'arrós i tal i á , cal afegir-hi 
problemes interns. Dues comissions valencíanes varen
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coincidir a Madrid per pressionar davant el ministre, i, 
malauradameni, cadascuna en un seni i i. La primera, 
d'arrosers, interessats en la lliure eixida del producto al 
mere a t- exterior. La segona, de moliners arrossers, i nter es
sats en el contrari, perqué aixi comprarien el gra més bar at- 
al rnercat interior. La situació per al diputat Muga será 
clara: "el problema actual tiene por base una sola cosa: la
falta de patriotismo de aquellos que llevados de su ambición 
ha podido más en ellos la codicia, que el amor a Valencia y el 
honor de su palabra" (179).

198



C3.- La c ri s i

3.5.- Un indicador comercial: la xarxa viária.

Hem anat- dient que durant- la conjuntura económica que 
s'enceta amb l'esclai de la Guerra Gran, els sectors 
agricoles que tradicionalment. posaven una part important de 
la seua produce ió ais mercáis europeus es veren forca 
perjudicáis. Hem d i t, també, que pe1 que feia a Valencia 
Provincia, aquesta real i tai s ‘evidencié amb cruesa ben 
aviat. Hem fet. esmeni, parlant. de la influencia de la Guerra 
sobre el País, que la manufactura i algún producte agrícola 
participen d'una expansi6  sense precedenis, menire que 
alires, la majoria, pateixen una greu crisi que, óbviament, 
tindrá una mol i foria repercussió sobre la societat 
valenciana. Fer una ullada tan sois a les xifres del valor 
del comer? d'exportadó espanyol d'alguns producios del carnp, 
durani els anys 1913—1919, ja ens dóna una idea que la 
deirae ció deis ingressos per comer? degué d'ésser, 
necessáriameni, acusada amb claredat pels valencians.

EXPORTACIO ESPANYOLA DE PRÜDUCTES AGRARIS

PRODUCTE 1913 1914. 1915 1916 1917 1918 1919

Taronges 6 8 . 2 57. 3 54. 6 45. 9 29. 5 19. 7 41.9
Raim 24. 1 12.9 9. 6 16.2 5. 8 10. 9 1 0 . 8
Armeles 26. 8 11.9 2 1 . 1 17.2 14.0 24. 6 36. 7
0 1 ives 4. 7 7.5 6 . 8 17.9 12.5 8 . 4 13. 6
Cereals 9. 2 8 . 4 35. 6 29. 4 18. 7 8 . 1 9. 0
Arrós y . 5 6 . 9 2 1 . 8 14.8 14.7 7.2 4. 2

Q-52
( 180)

Podem dir que aquella interrelació económica a qué 
ha al.ludit Vi cent- Soler, tindrá una expressió clara en la 
socieiat. valenciana a partir de tres faciors. El primer será 
1 'arribada de centenars de valencians repatriáis, la major
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part sense recursos económics, que es dirigeixen cap ais seus 
respectius pobles. El que faran, evidentment, será agreujar 
Les ja dificils condicions que pateix el mereai de treball.
El segon será 1'abassegameni de blat. i carbó, la qual cosa 
originará una important al9 a del preu de tot-s dos producios 
-el carbó, en ésser estiu no tindrá gaire incidéncia de cara 
a l'opinió pública de la capital, pero si ais pobles pels 
problemas de funeionament deis motors de reg— , cosa que 
s “ intentará r eme i a r amb la importació de blat i carbó 
estranger. El tercer i darrer factor será 1"al.ludida 
prohibí ció del govern d*exportar determináis productos, 
resultant—ne el més perjudicat, a causa de 1 'época de 1 'any 
en qué es dóna, l'arrós. Almenys al principi, mentre es 
posaren en funeionament les xarxes de centraban (181).

El día 7 d'Agost- va arribar a Valencia el primer tren 
carregai d obrers repatriáis. Molts d'ells, sense billet per 
a viatjar, varen ésser detinguts; ordenant el govemador, 
peró, que f oren al liberáis. El día 8  va eixir un tren cap a 
Barcelona a l 'objecte d ' ai?replegar un ampli grup d'obrers 
valencians desocupáis, que es trobaven a la Ciutat Cornial 
sense diners per tornar a Valencia. El tren s'havia forrnat 
per ordre del govern, "a petición del governador civil de 
Barce1ona, temeroso de que surgiera allí un conf1 icto por la 
acumulación de tantos obreros sin ocupación alguna" (182).

El mateix dia 8  varen ser reexpedíts des de Valéncia ais 
seus pobles d ”origen 707 obrers des de l'Estació del Nord, i 
113 des de la d'Aragó. A més a més, 1 'autor i tat militar 
prepara 500 H i t s  per ais que havien d"arribar aquella 
mati nada (183).

Tal corn diu la premsa, en reunió de les fuerzas vivas de 
la provincia sarribá a l'acord de crear una Junta d'Ajuda 
ais Repatriáis, presidida peí Governador (184). Una de les 
primeres mesures preses será ordenar, prévia circular a 
cadascun deis pobles valencians, que els diners que cada 
municipi tinguerá pressupostats per a festes es destinaren a 
la reinserc i ó deis obrers reapatr i at-s. La mesura es 
just-ificava ai.xi:
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"La paralización de industrias impuesta por la 
guerra europea, dejando sin trabajo a considerable 
número de obreros que en ellas tenían ocupación y 
muchos de tener el sustento, impone la obligación de 
atenderlos, utilizando cuantos recursos sea posible 
arbitrar 1 eg i t imamen te.

Entre ellos, son de tener en cuenta los créditos 
que los municipios consignan (...) para festejos y 
gastos i rnp revis tos ex t r ao r d i na r i os < . . . ) Al ef e c t o , 
los alcaldes deberán proponer a las corporaciones de 
su presidencia que los respectivos créditos 
destinados a aquellos fines se inviertan en obras y 
servicios que den ocupación a los que carezcan de 
trabajo en sus respectivos términos municipales"
<185).

L'abassegament i 1"alga de preus varen ser dos deis 
problemes, que es convertíren en crónics, durant aquest-s 
anys. Hi hagueren intents, mesures més o rnenys efec t i ves que 
intentaren, sense gairé éxit,d "acabar amb ells. Roes dies 
després de l'inici de la guerra, i davant els problemes 
sorgits amb el blat i el carbó, l'Alcalde de Valencia publicá* 
un bándol segons el qual quedaba "terminantemente prohibido a 
los abastecedores, corredores, expendedores y revendedores de 
artículos de comer, beber y arder todo aumento sobre los 
precios ordinarios que regían en la plaza a fin de julio 
próximo pasado, sin el requisisto de dar previamente 
conocimiento a esta Alcaldía" (186).

Les institucions valencianes comentaran a moví 1 itzar-se 
aviat apressades pels sectors més afectat-s peí conflicte 
bél.lic. La Cambra Agrícola sol.licitará i obtindrá una 
rebaixa en els preus del transport per ferrocarril. Aquest 
■fet será ben rebut. pels sectors tarongers, els quals ja es- 
i-aven for t a preocupáis per les noticies que arribaven de tot 
arreu, totes coincidents en predir una pérdua deis mercats 
í-radic ionals. Tot amb tot, corrí s' encarregá de posar de 
nanifest. el Mercantil Valenciano, aquella reduce ió de tarifes 
-que no es podia ai llar d'altres mesures preocupants preses 
per la Compafiia del Norte- era enganyosa, ja que "el consumo 
interior no resuelve el conflicto y además la rebaja obtenida

203



C3.- La crisi

es pequeña pera que se pueda producir un aumento notable en 
el consumo de naranja. Hay que agradecer a la Compañia el 
favor; pero no conviene despertar ni alimentar esperanzas 
fundándolas en la baratura del transporte" (187).

La Diputació Provincial de Valencia, pressionada per les 
associacions obreres, gestioné amb el Govern expediente 
d “obres en el Fort de Valencia, a fi de donar ocupació ais 
obrers despatxáts de les émpreses tancades per la 
pa r a 1 i tzac i ó c orne r cial. La si tuac i 6 que pat i a la Cai xa de 1a 
i nst- i tuc i 6 prov i nc i a 1 no permet- i a la rea 1 i tzac i ó autónoma 
d'obres públiques,. ja que, corn recull la Memoria de 1914, la 
crisi que afeetava a la regió havia produit una sensible 
disminució en els ingressos percebuts per la Diputació en 
concepta de Contingente provincial. Segons els pressupostos, 
el capítol destinat a obres públiques no podia permetre més 
que el manteniment de la reduida xarxa viéria existent, i la 
real ització d alguns tracats de relativa importéncia (188).

La Cambra Oficial de Comerc, Industria i Navegadó de 
Valéncia, per la seua part, va decidir de crear una Junta de 
Defensa per a fer front ais problemes deriváis de La situació 
de guerra que afee tava Europa. A més a més, la Cambra feia 
una anélisi exhaustiva de la situació en qué, a parer seu, 
havia entrat el Continent; aixi com de les repercussions que 
podien derivar—ne per a Valéncia Provincia.

Per a la Cambra de Comer£, la guerra posa "en grave 
peligro de cambio de lugar y de estructura el eje sobre el 
que giraba la economía mundial" i, a més a més, en l'ordre 
estrictament valeneíé, incideix en el que horn pot denominar 
gran córner^, "por una contracción gradual y rápida de las 
importaciones y exportaciones, hasta cesar casi por completo 
con Alemania y Austria, sosteniéndose el bastante disminuido 
i n te rc ambi o c on las nac i ones aliadas po r 1a mayor f a c i 1 i dad 
de c omuni c ac i ones d i rectas". De 1a matei xa manera, 
repercuteix en el comer? de petita escala i detall, ja que 
"como muchas de las primeras materias para la industria y 
varios artículos de comercio se recibían del imperio teutón, 
agotadas las existencias de esta procedencia, si bien se 
trató de subsituirlos por iguales o similares nacionales o de
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otros países, no pudo conseguirse sino muy limitadamente, y
en def i c i entes c ondi c i ones" (189>.

A causa del que acabem de dir, va produir-se 1'amenaza 
de paral ització i tancament dalguns establiments i 
f áb r i ques, a i x i c orn g r eus pe r to r ba c i ons en a 11 r es. La 
r educe i6 d 'estoes i l'encariment subsegüent va retreure al 
p«úblic, la qual cosa, 1 ógicament, va fer minvar les vendes 
i, tot seguit, significá 1 augment de pérdues per ais 
c orne re iants i els industriáis. Sois aquel ls que la guerra 
havia sorprés amb forts estoes d'articles de consurn de 
procedéncia alemanya, foren afavorits per 1'alca deis preus.

La si tuac i 6 de 1" econom i a val ene i ana, ais pr i rners mesos 
després de 1' esc 1at de les hostilitats, és d'una gran 
restricci6 de1 negoc i i, també, de1s crédi ts bancaris.
A judie i de la CÜCINV "gracias a ser la producción regional
genuina casi exclusivamente agrícola, al hallar aún salida, 
si bien debilitada, para el interior y puntos del exterior de 
posible acceso muchas de estas especies, se ha sostenido la 
exportación de frutos, aunque sin el beneficio de los 
cambios, suministrando fondos a agricultores y exportadores 
enjugando en parte las enormes pérdidas sufridas en la 
naranja los remuneradores tipos de cotización del arroz, 
alubias y algún otro" <190>.

■Ja hem vist- 1 ‘ interessant- análisi que fa la Cambra 
Oficial de Comer£ en iniciar-se la conjuntura.bél.1ica. Ens 
sembla un bon eix directriu per a valorar, seguint- els 
c oetan i s deis fets, com va viure Valéncia Provincia el
per i ode enc eta t 1"agost de 1914.

En 1922, quatre anys després del Pacte de Versal les, la 
COCINV encara al.ludia a les conseqüéncies "subsistentes de 
las enormes y profundas perturbaciones que ocasionó la Gran 
Guerra" (191).En la Memória referida al citat any, la Cambra 
ja parla de l'excés de produceió manufacturera valenciana que 
"no haya ya fácil salida", tot i ser insuficient- el mercat
i n te r i o r , pe r a "abso r be r c uan to aqu i produ ci mos y venir
muchos artículos similares del extranjero, no obstante la 
barrera arancelaria" (192). La situació es resumeix quan hom
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diu amb elaretai que "la crisis industrial es muy marcada y 
se agrava de día en día" (193).

Malgrat aixó, quelcom ha canviai de debó. Peí que fa a 
la p r oducc i 6 agri c o1a del País, "base capital de su c orne r c i o 
y de su movimiento marítimo" (194), la situació és ben 
diferent. a la de la industria. En 1922, segons la COCINV, 
"nuestros frutos y frutas (...) hallan siempre colocación a 
mayor o menor precio, y el giro comercial y la actividad 
ciudadna y rural no tienen más fluctuaciones que las que se 
derivan de la abundancia o escasez de cosechas y de su mejor
0 peor colocación consiguiente" (195). Aquesta afirmació, 
constatadle per la realitat- de les xifres que a continuació 
of erir ern, ens pe r me t d i r que fins el 1922 no s " ar r i bar á ,
peí que fa al nostre País, a les cotes de comerg: agrícola que 
havien estat. habituáis els anys anteriors a la Gran Guerra. 
Les esmentades xifres són les corresponents, almenys en part, 
al tráfic de mercader ies enregistrat durant el periode que 
abasta el nostre estudi a Valéncia Provincia.

Durant els anys estudiats en aquest treball funcionen a 
les comarques centráis del País Valencia diverses linies de 
ferrocarril: la Cia. de los Caminos de Hierro del Norte de 
Espafla, que cobria les estacions existents al llarg del 
recorregut Font de la Figuera-Xátiva-Alzira-Valéncia-Sagunt,
1 Va1énc ia-Requena-Utie1 (196)5 la Cia. del Ferrocarril 
Central de Aragón, que cobria les estacions entre Valéncia i 
Algar (per Sagunt) (197); la Cia. del Ferrocarril de Silla a 
Cullera, que tenia l'itinerari Silla-Sollana-Sueca-Cullera; 
la Cia. del Ferrocarril de Valencia a Villanueva de 
Castellón, que cobria el trajéete entre Valéncia i Castelió 
de la Ribera (per Torrent) (198); la Cia. de Tranvias y 
Ferrocarriles de Valencia, que feia el recorregut per
prácticament tota la zona nord de la comarca de l'Horta, 
arribant fins a la capital de la comarca de Carnp de Túria, i 
per la zona sud fins a Silla (199); i la Cia. de Ferrocarril 
de A l coy a Gandia (200).

Les xifres que oferim (Q-53), corresponen a aquel les que 
hem considerat- -tant peí recor regut, corn peí volum de 
mercaderies i viatgers- les més importants. En presentar-1es
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Mercaderies transpórtales per les difenents 
C orpanyies de ferrocarril a i des de les es- 
tacianj existents § Valéncia Provincia.

Q - 53
FontiBCGCINV. Marones anys 1913-1930 

El.laboració'propía'.

C O M P A N Y 1 ES 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Cia. del Norte
Entrabes 799000 607000 707000 851576 735215 668014 I 795299 632795
Eixides 927000 720000 830000 786291 659928 568670 801224 754324
N» index entrades 100 75.96 88.48 106.58 92.01 82.35 99.53 79.19
N9 index eixida 100 77.66 89.53 84.82 71.18 61.34 86.43 81.37

Cia. del FF.CC. de Aragón
Entrades 151065 235057
Eixides 90197 90156

Cia. del FF.CC. de Silla a
Cullera
Entrades 39721*
Eixides

♦Total d'entrades i eixides



Q - 5 3 (cont.)
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

750334 851119 883551 900764 910557 924529 1035270 1251098 1222343 1229536
836854 • 909063 917547 851489 884160 904510 1095042 1444341 1338565 1158407
93.90 106.93 110.56 112.73 113.76 115.71 129.57 156.58 152.98 141.36
90.27 98.06 98.98 91.85 95.37 97.57 118.12 155.80 144.39 124.96

•

149360 139509 143528 151406 241316 443354 792075 712739 310297
95257 123362 113980 125687 206749 393270 702312 655405 276896

13297 16115 62417* 62695* 68675* 50592* 42861* 40531*
21790 24753
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Mercaderies Transportades per Ferrocarril 
per la Cia. del Norte (En Tones).

Entrades
Eixides

1913 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Mercaderies Trasportades per Ferrocarril 
per la Cia. del Norte (Nos. Index).

Entrades
  Eixides
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volem reflectir una part- importan i del comen; provincial: el 
que té lloc mitjangant el ferrocarril. En aqüestes xifres, 
s'hi fa palesa una tónica de volurn de transport que ratifica 
el que hem di i en parlar de la Cambra de Comert. Fins al 
1922 no tornen a superar-se les gairebé 800.000 tones mogudes 
en 1913 com a mercaderies desearregades a les distintes 
estacions de la Cia. del Norte. Justament en el mateix moment 
en qué tornen a assolir-se les 900.000 tones eixides de les 
mateixes estacions en 1913. Cal, per ó , teñir ben present que 
parlem de tot tipus de mercaderies, és a dir, que 
comptabi1 itzem no sois productos agrícolas, sinó que també es 
tenen avaluados les manufactures i les primores matéries, 
algunos de les quals varen viure una época daurada -tan peí 
que fa a les xifres de produceió com per les de 
comercialització- durant els anys de la guerra. A parer 
nostre, nogensmenys, s'adverteix bastant clarament el pes de 
les mercaderies agricoles dins 1 'economía valenciana.
Acabern, peró, d'analitzar les xifres que oferim en el quadre 
53, ja que aviat- tornarem sobre el problema de les 
mercaderies agri coles.

De les dades que hem elaborat, destaca el sensible 
augment que experimenta la Cia. de Aragón ais darrers anys de 
la década deis vint, fet aquest que caldrá 1 ligar, 
necessariarnent, a l'assumpció de tasques comerciáis per part 
de la companyi a entre el Camp de Morvedre i la zona de l'oest 
de Valéncia (direcció cap a Requena). Com que malauradament. 
no di sposem de les xifres de 1 moviment corner c i a 1 d 'aquesta 
companyia durant els anys 1913-1916, no podern fer comparantes 
per i ntentar d 'ana1 i izar 1es reperc uss i ons de 1 c onf1 i c te 
bél.lic sobre ella.

També és important d "assenyalar el pes considerable que 
que suporta el comert per ferrocarril de Silla a Cullera.
Cal teñir present, en aquest respecte, que un deis capítols 
fonamentals del seu volum de mercaderies transportades és 
1 ‘arrós. F'ensem que de les més de 30.000 hectárees dedicades 
a la gramínia a Valéncia Provincia, prop de la rneitat es 
concentren en aquests pobles. Un any no gaire bó, com ho va 
ésser el de 1916, entre els quatre pobles coberts per aquest 
ferrocarril, produiren 89.350 tones (201); xifra que
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representa el 44.66% del total de la produceió provincial 
d'aquell any. As6  pot donar una idea de la cárrega potencial 
que només en un producte estava a l'abast de la companyia del 
ferrocarri1 .

Aixó no obstant, resulta ciar el pes fonamental, ultra 
la condi ció de majoritária, que presenta la Cia. del Norte. 
Ja ens hi hem referit en esbrinar les grans coordenadas del 
rnoviment de mercaderies ens els moments clau del periode 
históric. Ara ens centrarem en una análisi més detallada 
de tres estacions concretes que, pensern, ens permetrá de 
veure millor el que intentem de demostrar: gó és, la 
f or t íss i ma i nc i dénc i a de1 c onf1 i c te europeu en 1 'ec onorni a 
valenciana i, especialment, en la seua agricultura.

Hem estudiat les tres estacions existents en l'Horta- 
Albufera i que pertanyen a la Cia. del Norte (202): Alfafar, 
Catarroja i Silla. Malgrat que el nostre t-rebal 1 té uns 
lirnits cronológics que van des d'el cornensament de la guerra 
ais primers anys vint, com ja hem di t- en altre me ornen t, 
estudiem també la década deis vint per tal d'oferir una 
panorámica més árnplia, que afavoreix la sernpre difícil 
cornprensió que de vegades plantegen les xifres.

Tot i teñir en compte que el ferrocarril no és, de cap 
manera, 1 "única forma d"entrada i eixida de mercaderies ais 
pobles de 1 'Horta-Albufera, hem de fer algunes 
consideracions. Aixi com, també, sobre que el tráfic en 
carruatges de traceió animal és rnolt important, fins i tot 
lnc rementat. durant la segona década del segle pels problemes 
que presentaven els ferrocarrils, per al comer£ i el tráfic 
inter local entre els mateixos pobles de la subeornare a , i 
entre aquells i Valéncia Ciutat.

Quan parlern de la Cia. del Norte, i ens centrem en les 
estacions d"Alfafar, Catarroja i Silla, ho fem amb la 
seguretat que parlern de les portes (d 'entrada i eixida) que 
obra a 1es mer c aderi es el ferrocarril en els pobles de 
1'Ho r ta~A1buf era. La mate i xa d i sposi c i ó al vo1 tant de 1'e ix 
i ongi tudi na1 que suposa 1"Ant i c Cam i Re i a1 de Madr i d es pot 
observar respecte al ferrocarril (vid. mapa adjunt). Les
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tres estacions reíerides, resulten estratégicament situades 
per a donar servei ais pob1 es de 1 vo 1 tant, els qua1s són 
sempre dins un radi mai no superior ais cinc qui 1 órne tres.
Els pob 1 es arrosser s , per la seua banda, están perfectarnení 
lligats al ferrocarril: Sedavi amb Alfafar i la seua estac ió; 
Massanassa amb la de Catarroja i, Silla, el major productor 
de tots ells, amb 1 ' es tac i ó més important de les tres 
al.ludides.

Ana 1 i tzant la informació de qué disposem (Q-54 i Q—55) , 
que fa referencia a les mercaderies entrades i eixides de les 
tres estacions a qué ens referim, la primera conclusió és que 
Silla és l"estaci«ó més importants, com a polar i tzadora de 
bona part del comer? comarcal. La segona conclusió és 
constatar a petita escala el que ja hem dit en parlar de la 
incidéncia de la guerra. Avaluánt el comer9 deis pobles de la 
subeornarea com la suma de les mercaderies enregistrados en 
les tres estacions (cal entendre que el comer5 per 
ferrocarril és una mostra ben representativa del tráfic 
c orne r c i a 1 total)., és ciar, - i es veu m i 1 1 o r en els nú me r os 
índex— que, peí que fa a entrades, el nivel 1 de 1916 no es 
torna a assolir fins al 1922; mentre que en les eixides no es 
reprent la normal itat comercial fins al 1924. A parer 
nostre, aqüestes xifres, en tant- que fan referéncia a uns 
pobles on 1 ‘agricultura d "exportac ió (fruiters,arrós i 
productes d'horta) té un pes fonamental, registren amb més 
claredat la incidéncia de la crisi.

Atenent els índex deis anys respectius, observen» que, 
globalment, el pitjor de tots -peí que fa a mercaderies 
arribades- és el 1917. Any en qué la Cambra de Comer£ es 
queixa amb una certa amagor que:

"Valencia (con un millón de habitantes en su 
provincia y trescientos sesenta mil en la capital), 
que por su feraz suel, templado clima, situación 
geog ráf i c a en el cent r o del 1 i to ral espafío 1 
levantino (...) laboriosidad de sus hijos de clara 
inteligencia, singulares disposiciones artísticas y 
fácil adaptación para toda clase de trabajos, sin 
significaciones de rebeldía y si de gratitud,
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tercaderies transportarles a i des de 
les estacions "de* I 'Hórtá-AIbüfera. 
(En tenes)

Fcnt: BC0C1NV. El.latoració propia 
• a -partir rarories 'deis •anys* ■ 
1916 a 1930.

A N Y S
ALFA

Entrades

FAR

Eixides

CATAR

Entrades

ROJA

Eixides

Sil

Entrades

LA

Eixides
TOTAL
ENTRADES

TOTAL

EIXIDES

1916 8926.4 1533.8 3502.7 2146.8 12523.7 19933.7 , 24952.8 23614.3
1917 3929.3 3363.8 2954.2 2606.6 8216.2 12836.0 15099.7 18806.4
1918 3609.3 4149.2 4456.5 2782.1 9843.0 12513.4 17908.8 19444.7
1919 5769.3 4017.8 4798.6 2952.9 7672.3 13677.7 18240.2 20648.4
1920 6043.2 5692.4 4831.8 3463.2 6593.1 11o99.5 17468.1 20165.1
1921 7061.2 5888.2 5806.4 2639.2 9029.9 10733.3 21897.5 18260.7
1922 9089.1 5055.5 7863.7 2890.0 12406.7 11921.3 29559.5 19666.8
1923 11028.4 5809.7 8114.8 3830.7 10852.3 13309.7 29995.5 22950.1
1924 15235.8 7134.9 8640.8 5023.6 7942.6 12O43.0 31819.2 24201.5
1925 13456.6 7695.9 11125.0 5520.9 10248.4 11783.9 34830.0 25000.7
1926 14672.2 8316.4 10227.8 5784.3 10642.2 11614.5 35542.2 25715.2
1927 2712117.0 9961.1 12552.7 9882.4 26879.0 40184.3 51548.7 60027.8
1928 14070.3 . .9944 A .... ...8151.7..... __ 6762.5..... 34718.8 44594.3 56940.8 61301.2
1929 18436.0 11167.4 6619.4 6615.3 25151.1 39931.5 50206.5 57714.2
1930 12648.0 8975.7 7065.3 8308.9 19269.3 39349.4 38982.6 56634.0



Mercaderies Entrades per Ferrocarril 
a les estacions de 1 'Horta-Albufera 
(Milers de Tones)Alfafar 

Catarroja 
Silla



Mercaderies Eixides per Ferrocarril 
des de les estacions de 1 ‘Horta-Albufera
(Milers de Tones)

Alfafar 
Catarroja 
Silla

v
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Mjtetos index del total de 
mercaderies entrades i eixides a les 
estacifins de 1 'Harta-Albufera.

Font: 0COCINV. firmes comespanents ais anys 1916-1930

fitu ENTRffiES EIXIDES
1916 100 100
1917 60.51 79.63
1918 71.77 82.34
1919 73.09 87.44
1920 70.0 85.39
1921 87.75 77-32
1922 118.46 84.13
1923 120.20 97.18
1924 127.51 102.48
1925 • 139̂ 58 105.87
1926 142.43 108.89
1927 206.58 254.20
1928 228.19 259.59
1929 201.20 244.40
1930 156-22 239.82



T rár i c Estaci ons Horta-ftI bufera

Entrades
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Mercaderies Transportades per Ferrocarril 
«a i des de les Estacions de l'Horta-Albufera
(Nos. Index).

Entrades
Eixides

1916 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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debiera ser emporio de riqueza y centro 
importantísimo de actividad nacional y de relación 
con el extranjero, como el que más por lo menos de 
nuestra patria (...) no lo es todavía, porque su 
avance es debido a su sólo esfuerzo" (203).

Al temps, la CÜCINV acusa ais poders centráis d 'haver 
prestat més atenció a al tres regions que "rivalizan con ella 
en la lucha, por el engrandecimiento y desarrollo económico"; 
i es lamenta de no haver gaudit "de la protección e 
influencia política necesarias para que se expusieran a los 
Altos Poderes del Estado, razonada y sentidamente, sus 
méritos, necesidades y deseos, y les decidiera atenderles 
debidamente" (204).

La queixa i l'al.lusió ais greuges comparatius que 
esmenta la Cambra valenciana, on s'endivina un cert- 
ressentiment peí pes que els interessos cata1ans assoleixen 
a Madrid, están lligades a la visió que té l'entit-at 
valenciana de la s i tuac i 6  originada peí conflicte bél.lic 
eu r opeu. Una i ns t i tuc i 6  que, en 1916, par1ant de "1as 
complejas derivaciones de la lucha armada que con tanto tesón 
s i guen sosteni endo 1os numer osos pa i ses par t i c ipes (en 1a 
guerra)", reconeix que, peí que fa a 1 'economía valenciana,
"se han obteni do débi 1 es venta j as” en algun sec tor pe t i t, 
mentre que en al tres, "en la inmensa mayoría, y en los más 
importantes, se han seguido sufriendo con mayor acentuación 
las amargas consecuencias de las reducciones o cierres de las 
exportaciones e importaciones, o del condicionamiento de 
ambas, unas veces por estimarlo de conveniencia nacional 
nuestros Poderes públicos, otras debido a medidas, en casos, 
de verdadera estrategia comercial, de las naciones 
beligerantes con que conservamos el tráfico" (205).

Quant a les mercaderies eixides de les estacions de 
l'Horta-Albufera, la cota més baixa correpon a 1921. El minim 
d'aquest any, més que no pas 1 ligar-lo a la conjuntura de 
guerra, com hem fet fins ara, cal entendre'l en una múltiple 
dirnensió. Per una banda, com diu la Memória de la Cambra de 
Comer9 , 1a ba i xa x i f r a de tráfic c orne r c i a1 es pot 11 i gar a
"la resistencia, agudizada en algunos momentos, de la
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questión social, con muy sensibles actos de violencia"(206).
A 1'Horta—Albufera, per exemple, podem observar en aquest-s 
moments el llarg i feixuc problema deis trebal ladors moliners 
ar ros ser s . Crei ern, per ó , que 1 “ exp 1 i c ac i 6  d ' aquesta ba i xa 
x:ifra cal cercar-la en la problemática encetada peí govern de 
Madrid després que la Balanga comercial espanyola tornara a 
ésser negativa a la fi de la cojuntura de 1315-1319.

La situació tingué tractarnent, una alt-ra vegada, 
en una nova magna assemblea de tarongers de tot el País, on 
acorden:

..formular su más enérgica protesta al Gobierno 
por el abandono en que sistemáticamente tienen los 
intereses agrícolas de la Región, agravado en estos 
momentos por la orientación de su política 
arancelaria, que ha ocasionado la pérdida de los 
mercados de Suecia, Noruega y Alemania y amenaza 
con privarnos de los de Francia e Inglaterra"
<207).

Efectivament, si observem el Quadre 56, on es detallen 
bona part deis articles traginats des de les tres estacions 
del ferrocarril del Norte de la subeornarea de l'Horta- 
Albufera, podem veure com la campanya tarongera de 1321-1322 
és una de les més dolentes, coincidint en qué és una campanya 
forga conflictiva quant a 1 "enfrontament obrers/patroñal en 
el sector deis c i tries (208). Les vagues de magat-zems i 
collidors a Alcásser i Picassent serán una repercussió 
d"aqüestes tensions en aqueilla zona (209).

Al Quadre 56 tenim informad 6  sobre les activitats 
económiques deis distints pobles, en suposar una rnostra ben 
representativa de les mercaderies que entren i ixen 
(recordern, per ó, la importancia que hem senyal at al parlar 
del transport en carros de traceió animal). Entrern, dones, en 
la seua análisi.

Que ens poden dir aqüestes xifres? Dones bé, a més de 
ratificar el que ja hem dit abans sobre el comer g d " aquest-s 
pobles, en el sent-it- que hi ha una reduce ió del tráfic que no

2 2 1
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Mercaderies traginades a les estacions de 
1 'Harta-Álbuféra'. '"’l&í Teres ]........ Q -56

Fort: BCOCINV. El.laboració propia apartir te Tes márxés te 19T6 T1923.

1923192119201918 191919171916

2067.41610.91144.2352.5513.8371.7 629.9168.1
2540.91647.32054.71103.2921.61070.4833.71011.0

Adobs i (tespujles anirals
3081.13988.23701.74119.73304.95476.32953.2ENTRADES 6799.3
2221.15336.94943.34796.74900.72619.43813.9EIXIDES 9030.9

694.1956.6457,9371.2581.5701.0128.0ENTRADES 97.8
309.2294.4326.6324.0354.6185.6177.2EIXIDES 150.1

Cícjrans, llegMps seques i altres
ENTRADES  ÉÍX1GES.........

827.7
-3228.8

812.9
“3239.6772.2 

*"3731J8
1117.3

"  ’ 2860. '4*

farines alimenticies
1340.01019.1758.3689.5679.8712.8184.3ENTRADESEÍXIÚÉS' 75.9
360.6418.9385.9358.6228.6183.146.224.9

Materials de ccnstrucció
3019.33316.11451.71470.51170.9883.6796.2ENTRADES 1161.6
178.5470.7324.8460.5912.1172.2113.8EIXIDES

44.438.1184.536.1110.3159.6797.0369.9ENTRADES
ÍMOK 5244.62197.53116.43158.44033.95618.05414.97732.3
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Q - 56 (co n t.)

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

Produf, j ranufacti|nes
ENTRABES 378.4 390.9 664.9 625.2 400.5
EIX1DES 405.2 460.2 1239.9 594.4 950.1

Productes químics
ENTRABES 655.8 538.8 865.7
EIXIDES 318.4 520.1 1896.0

MDblatge i manufactures
ENTRABES 125.7 418.5 411.6
EIXIDES 117.5 191.4 439.0

Textil, sedera, fils
ENTRABES 64.1 61.8 232.4 324.5 162.3 576.2 981.2 419.5
EIXIDES 48.0 15.5 20.07 25.3 40.3 205.2 217.6 466.6

Arros, blat i altres cereals
ENTRADES 2762.9 841.4 1164.6 1216.2 1061.7 2013.7 1930.5 2970.2
EIXIDES 785.0 2072.1 1624.4 2084.7 1876.4 2104.2 2279.9 2319.9

Begudes
ENTRADES 549.1 1327.1 1238.7
EIXIDES 626.9 961.5 932.6

Paper .cartró i primeres materiís
ENTRABES 176.6 321.7 153.9
EIXIDES. -255.6...... .. 186.4_____ .. 280£.....
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es remunta fins al 1922, ens proporciona informació sobre el 
tipus de mercaderies produides i consumídes a 1'Hor t-a— 
Albufera. Lógicament-, hem de ser critics arnb les dades, i el 
primer que hem de teñir en compte -fins i tot amb el risc de 
caure en la re i terae i6 — és que el córner^ per ferrocarril 
d'aquests pobles és sois una part del comer£ originat en 
el ls.

En aquest respecte, cal teñir presenta diverses 
consideracions. En aquesta época el ferrocarril pat-eix 
1 "estrangulament originat per raons conjunt-urals i, també,es- 
truc turáis del mat-eix ferrocarril. Al País Valencia, 
condicionante corrí la manca de carbó i la insuf ic iénc i a de 
vagons (que t-ants problemes comporté) són fets que no podern 
oblidar. A més a més, és obvi que da van t. una situació com la 
descrita, uns pobles propers a la capital potencien el 
transport en carros, malgrat el mal estat de la xarxa viária 
provincial. En resurn, els pobles de 1'Hort.a-Albufera sernpre 
havien trobat mercat a Valencia Ciutat, aixi com sernpre 
havien fet- una part del tráfic comercial en carros, que 
durant aquests anys va potenciar-se.

Malgrat el que diern, no hem d'infravalorar les dades de
qué disposem perqué són, a perer nostre, una mostra ben
representativa d a 116 que ens interessaj és a dir,
1 "or i entac ió del consum i de la produceió deis pobles de 
1 “Hort-a-Albufera durant el periode estudiat.

Tornem, nogensmenys, al quadre de les mercader ies. A cop
d u l l es veu que es refereix a una zona amb un pes
f onamen t-a 1 rnen t- agrícola. La i ndús tria, que més a v i a t 
s endivina per les dades de qué disposem, és molt reduida.
Una indústria que podriem enquadrar sota els epigrafs de 
materials de construcció (algeps, teules, rajóles...), 
productes quimics (alcohols fonamentalment), mobles, begudes, 
paper, teixit-s i embaíat-ges. Tots el ls amb molt poc pes 
especific particular, peró que sumats ens fan discrepar 
d "algunes valoracions que no permeten de veure cap altra 
activitat. fora del sector primari. Hi ha, es ciar, un altre 
t-ipus d'indústria, que és ja la típica de transf ormac ió 
agrícola: adobs, farines alimenticios i molins d'oli i arrós
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Les tres amb certa importancia.

F'assem a veure qué podern dir deis productes agraris. La 
taronja és la mercader ia més transportada des de les 
estacions d'Alfafar, Catarroja i Silla. Les xif res evidencien 
la crisi que pat-eix el sector durant els anys de la guerra i 
els següents. Els cereals també t-enen el seu pes, com les 
fruí tes i les 1 leguminosas; especialment- les segones, 
fresquee o bé seques

Si fins ara hem parlat práct-icament del que es produia 
ais pobles, és hora que ens centrem en les mercaderies que hi 
arri ben. El p r i me r que des tac a són 1 es x i f res de ma t-er i a ls 
enquadrats sota 1 epigraf adobs. Lógicament són alió que 
d i r i erii p r i me r es maté r i es, i també a 1 guns espec i f i c s no 
fabricat-s en la zona. En segon 1 loe, és important- ressenyar 
un cert- déficit de productes d " al irnentac i ó i, sobre tot, com 
ja hem dit, fonamentaiment de cereals. El blat- no és un 
conreu amb preséncia suficient a 1 ‘área com per permetre 
1 ‘autoabastiment.

En veure aqüestes particularitats tot observant el 
quadre 56, podrí em dictaminar que es trac t-a d'una zona 
em i nen tmen t- ag ricola, que p r esen t-a un bon n i ve 1 1  
d "autoabastiment, excepte en cereals. A més gaudeix d'una 
série de cult-ius tipies de térra, amb bona preséncia del 
regadiu Ctaronges i productes d'horta). També cal destacar 
una certa infrastructura industrial 1 ligada a 1 "agricultura 
i, en menor mesura, un petit sector industrial; que és 
reduit-, per ó no menyspreable. Lógicament, ten i ni una conclusió 
principal: aquesta zona degué patir greument la crisi deis 
anys de la guerra europea, la crisi que afect-á sobretot a 
1 "agricu1 tura exportadora.

Justament- a partir de 1922 — i pensem que és una mostra 
més de la i n c i dén c i a de la crisi-, augrnen t a sens i b 1 emen t 
el volurn de materials dedicáis a la cons truc ció (un incrernent 
de més del cent per cent respecte a anys anteriors). Essent- 
c orn és la c ons trucci 6  un de 1 s i nd i c ado r s e c onóm i c s de 1 " es tal
en que es t-roba un área geográfica, consideren» que aquest- fet 
es bast-ant- significatiu a l'hora d'entendre els tres
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fonamentals de la conjuntura d'aquests anys.

Una mostra clara del que hem dit. és 1 ‘evo lució 
urbanística d "un poblé de la zona com és Picassent. Com ja 
hem dit en un altre lloc (210), entre 1910 i 1930 s ’hi 
construeixen prop de cinc-cents nous edificis. D ’aquests,
327 corresponen a immobles construíts per a uti 1 i izar-los com 
a habitatges. Vuitanta-dues noves edificacions serán 
dedicades a altres coses, i, entre elles, cal suposar que, 
rnaj or i tár i amen t, les relac ionades amb activitats agrícolas 
del poblé. Nogensmenys, més en11 á de les xifres, el que els 
números revelen -i aixó té sintonía amb 1 "evolució 
demográfica i el descens de la taxa d 'analfabetisme- és un 
desenvolupament económic que es produirá ja en la década deis 
vint-.
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3.6.- El comerg marítim valenciá.

Hem par la t- amb un cert- deten i ment del transport per via 
férria durant aquest-s anys. Ara ens referirem al transport 
c orne re i a 1 s'efec tuava per via mar i t i rna. E 1 nostre propós i t és 
introduir un nou i fornamental factor en 1 análisi de la 
crisi, eminentment. agrícola, que va afectar a totes les 
comarques centráis del País Valeneiá.

En aquest- apar t-a t d'exposició deis resultáis de la 
nostra investigac ió, volern remarcar una qüest-ió que ha estat 
assumida per la nostra historiografía, i que avui -alrnenys a 
parer nostre- ja no pot ser acceptada. és aquella que dona 
reí leváne ia al bloqueig alemany, iniciat el febrer de 1917, 
com a origen del mal funcionament. del transport maritim de. 
productes agraris valene ians durant els anys de la guerra.

Ja en 1964. Fernanda Romeu, en un conegut article sobre 
la crisi de 1917 donava gran reí leu al fet del bloqueig 
a 1 emany , to t. afir man t que:

"Millares de cajas de naranjas van a quedar 
almacenadas en el puerto, sin que el gobierno 
intente dar alguna solución a este problema. Esto 
acarreará la ruina inevitable del comercio, 
industria, obreros y cosecheros que dependan de la 
naranja y derivación de todo ello será el cierre, 
esta vez ya definitivo, de los almacenes de 
confección y selección de naranjas, originando una 
acentuada falta de trabajo, con lo que miles de 
obreros emigraron a Francia en busca del trabajo 
que aquí no encuentran. Se deduce, pues, que la 
situación de los pueblos de la región creada por la 
guerra submarina es angustiosa. Millares de 
obreros piden pan y trabajo para mitigar el hambre 
y la miseria. Pero no será sólo la clase obrera, la 
que sufra el impacto del bloqueo, sino también la 
totalidad de los pequeños propietarios, sobre todo 
el pequeño agricultor, que no puede, por carecer de
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recursos, proporc ionar trabajo a la clase obrera" 
(2 1 1 ) .

Fa la impressió que el b loque i g decretal peí govern 
alemany sobre les costes peninsulars hauria estai la causa 
deis conflictes socials, poli ti es i económics ocorreguts 
des del febrer de 1317. L"autora afirma, a l'inici del seu 
traba1 1 i referint-se a la guerra, que "si bien es cierto que 
en los primeros años de la contienda se experimentó una 
euforia económica, la crisis del 17 hará cambiar las 
perspectivas de la misma" (2 1 2 ). L ‘exportació, la importació, 
el desabastiment, laica deis preus deis nólits, els aval ot-s 
a les zones agr i coles, la fam, 1 'emigrac ió, les vagues i 
al tres ti pus de protestes, són real i tat-s que Romeu connecta 
amb 1 "actuació de la fiota de submarins germánics.

Un a 1 ire h istor iador, J .A . Lacomba, opi na que e 1 
bloqueig alemany fou el darrer ac te d'una 1 larga história, un 
fet que demostrá que "com en els melodrames lacrimógens, tot 
era perdut, i ara es penetrava, definitivament, en la crisi 
més radical que havia sofert el País Valenciá" (213). És ciar 
que per a Lacomba, com per a Romeu, la decisió alemanya és 
l'inici, el punt d "arraneada, de la crisi social, económica i 
política que es material itzá al País Valenciá amb els fets 
•revolucionaris de juliol de 1917.

Després deis dos estudis citats, de referéncia obligada 
en tot treball sobre el periode, prác t i cament tothom al F'ais 
Valenciá ha assumit la importáncia fonamental del bloqueig 
sobre les nostres costes a 1 "hora d 'exp1 icar la crisi sócio- 
e c onóm i c a de 1 ' anornena t tr i enn i bo 1 xev i c .

En aquest. sentit podem citar a Vicent Soler. En un 
pr imer trebal1 planteja, implic i tament, 1 "existéncia d "un
abarts i un després del set-ge, ja que unes "relativas 
s i tua ci ones de p r osper i dad -d i s c r i m ina to r i a a f avor del 
exportador— se pierden contra la declaración del bloqueo 
alemán en febrero de 1917" (214). En un treball posterior, 
Soler -que assumeix la tesi de Vicens Vives segons la qual la 
guerra va ser una cascada de oro que va regar Espanya- matisa 
un mica la importáncia del setge en afirmar que aquest
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"frenará un tant-o las felices perspectivas de los años 
anteriores" (215).

Més ajustada a la nostra interpretació és la tesi 
de -Jesús Mi lian. Aquest, fent- una breu valoració de la 
incidéncia de la guerra sobre 1 'economía valenciana, diu:

"los sectores agrícolas más volcados hacia la 
exportación fueron los grandes perjudicados: la 
naranja y la pasa (ya afectada antes por la 
f i 1oxera y la competenc ia c a 1 i f orn i ana y turca) 
vieron reducir de modo drástico sus mercados 
europeos en los paises beligerantes y los 
obstáculos al transporte marítimo dispararon el 
coste de los fletes" (216).

Aquest plantejament ens val com a punt de partida de la 
nos t-ra i n ter pr e t-ac i ó de 1 " evoluc i ó de 1 t r anspor t rnar i t i m 
enregistrat a les distintes duanes del País (217). A partir 
d a  i xó intentaren! d'esbrinar alguns deis problemes que hem 
plantejat, entre ells, el de la incidencia real de 
1"encere lament deis submarins alemanys. Abans, peró, caldrá 
que avancem que no entenem el bloqueig amb la' reíleváne i a que 
li han donat al tres historiadors. Per a nosa1 tres no pot ser 
considerat- de cap manera la fita inicial de la crisi, ni 
tarnpo c c orn un f e t- ga iré r e 1 1 e van t-a 1 " ho r a d " exp 1 i c a r la 
conjuntura valenciana deis anys de la Guerra Gran. Més aviat 
som partidaris de recalcar que la crisi s'encetá amb l'inici 
1 ’ any 1914. de la conf 1 agració. Tot i que, com és lógic,
1 ' evo lució del conflicto tindrá mol t-a incidéncia en els 
paisos neutrals. Seguint- aquest esquema, el set-ge teutó será 
un fet més, amb una importancia relativa, peró no 
determinant.

Peí que f a al p r ob lema de la crisi, g 1 oba 1 rnen t- c ons i de
rada , caldrá que ens adonem que no parlero d'una crisi que es 
presenta uniforme durant el periodo estudiat. No hi hagué un 
moviment- uniformement- ac celera t- quant a la minva del volum de 
tráfic comercial ni quant ais preus o ais salar is ni, és 
ciar, quant a 1es c ond i c i ons de v i da de 1 a poblacio.
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La crisi ef ec tivament cornen5 á a f er-se ben pal esa des 
de, prác ti cament-, l'inici de la guerra. Per ó , tot amb tot, 
hem d'ésser conscients que el que passá a 1eshores és que va 
iniciar-se una conjuntura ben concreta. La davallada en el 
t-ráf ic rnar itim o per ferrocarril, 1 " i n c rernent imparab 1 e deis 
preus, el manteniment o pérdua deis salar is formen part d'un 
procés dialéctic que anirá agreujant la situació cada vegada 
més .

Tot i que més endavant par larem sobre aqüestes 
qüestions, cal que ara ens adonem, malgrat l'aridesa de les 
xifres, que no tot el periode ofereix les mateixes 
carácteristiques? que la crisi té uns ritmes propis.

3.4.I.- El moviment de vaixells.

Passem a veure a continuad ó informad ó referida ais 
vaixells de vapor i de vela, de bandera espanyola i de 
pabelló estranger, que entraven i eixien de les duanes del 
País. Igualment oferirn dades sobre les tones carregades i 
desearregades a les mateixes duanes. Totes les xifres 
representen la suma deis parcials de cadascuna de les duanes 
de Castelló, Benicarló, Borriana, Vinarós, Valencia, Cullera, 
Gandia i Sagun t. Per a facilitar la c ompr ens i 6 , hem i nc16s 
la representac ió de les comp1 exes xifres en taules de números 
indexs, i uns gráfics que, creiem, són ben expressius CQ-S7- 
60, i G— 18-23).

Tant pels vaixells a vapor Cespanyols, VEV; i 
estrangers, VESV), com pels de vela Cespanyols, VEVE; i 
estrangers, VESVE), s "ev i denc i a que els problemes varen 
comentar paral.lelament a l'inici del conflicte bel.lie. En 
la navegadó a vapor, els indexs de 1313 no serán assolits 
per cap altre any inclós en el nostre estudi. Peí que 
respecta al nombre de vaixells de bandera espanyola, sois 
1316 registrará un índex per damunt del 100 de 1913, i 
exc lusi vament. quant a vaixells eixits. La major potencia de 
la flota de pabelló estranger tornará a ser evident des de



VAIXELLS ESPANYOLS A VAPOR

(Entrats í eixits de les distintes duanes del País) Q-57

A N Y V A 1 X
Entrabes

E L L S
Eixides

TO
Entrabes

IES
Eixides

V A 1 ]
Entrades

E L L S
Eixides

t o r
Entrades

E S 
Eixides

1913 906 904 230.183 930.120 100 100 100 100
1914 ' 779 886 184.672 602.012 86 76 80 65
1915 630 798 139.662 535.593 70 88 61 58
1916 847 919 2 79.706 626.400 93 102 122 67
1917 607 594 126.908 324.871 67 66 55 35
1918 359 415 79.603 162.001 40 46 35 17
1919 558 412 132.711 396.789 62 46 58 43
1920 558 537 136.792 334.264 62 59 59 36
1921 669 534 123.252 236.453 73 59 54 25
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V A I X E L L S  E S T R A N G E R S  A V A P O R
(Entrats i eixits de les distintes duanes del País) Q - 58

A N Y
VA1XE

Entrats
LLS

Eixits
TON

Entrades
;s
Eixides

VA1XE
Entrats

LLS
Eixits

TON
Entrades

:s
ixides

J913. 1 ,.Q82__ 1,640 425.035 1.378.679 100 100 100 100

JSlLA. 848 ...1.30¿...
921

365.781 612,996 78 79 86 44
1915 513 296.314 582.273 47 56 70 42
1916 572 783 149.394 589.134 53 4 8 " 35 4 T ......

. 1.91.7 .. 297 396 42.149 578.457 27 24 10 42

15 ta. ..... 5§____ 80 6.337 193.345 5 5 1 14

1519 375 452 92.207 382.664 35 28 22 28

152.Q . 807 954 215.504 524.646 75 58 51 38

1921 K 1 2 9 1.068 304.137 808.891 104 102 72 57
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VAIXELLS ESPANYOLS A VELA 

(Entrats i eixits de lés distintes duanes del País) Q -59
A N Y VAIXE

Entrats
.LS

Eixits
T0f>

Entrades
ES

Eixides
VA1X

Entrats
ELLS

Eixits
TOI

Entrades
ES
Eixide

1913 116 108 3.160 3.000 100 100 100 100
1914 47 73 5.194 2.306 41 68 164 77
1915 52 55 1.460 2.826 45 51 46 94
1916 481 620 2.824 22.287 415 57 89 742
1917 1.032 1.409 9.782 51.794 890 1.305 309 1.726
1918 889 1.406 7.619 68.275 766 1.301 241 2.275
1919 829 766 10.493 48.667 715 709 332 1.622
1920 292 293 17.109 16.951 232 271 541 565
1921 289 248 11.648 13.618 249 230 369 454
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A N Y VA1XE
Entrats

LLS
Eixits
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Eixides

VA1X1
Entrats

LLS
Eixits

TON
Entrades

ES
Eixl

1913 56 9 18.416 233 100 100 100 100
1914 40 5 9.819 115 71 56 53 49
1915 35 17 7.667 1.889 63 189 42 811
1916 63 32 11.559 5.062 113 356 63 2.172
1917 115 27 17.061 7.392 205 300 93 3.172
1918 39 32 6.166 4.841 70 356 33 2.077
1919 96 23 8.850 1.821 171 256 48 782
1920 118 53 29.020 4.053 211 589 158 1.739
1921 53 58 16.433 4.408 95 644 89 1.892
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1920. Essent, quant. al nombre de paquebots -t-a 1 com passava 
en 1913-, clarameni superior en 1921.

Les xifres de 1913, de 1920 i de 1921, en permeten de 
veure la clara dependencia de 1 'exportació valenciana de les 
companyies navi 1 1eres estrangeres. Lógicament, en el moment 
que els paisos de mol tes d ' aqüestes companyies s 'embranearen 
en la guerra, els respectius governs varen legislar sobre com 
i en quina mesura aqüestes empresas havien de contribuir a 
1 " esfore bél.lic. Aixó restá bastants vaixells al lliure 
comer; internacional, la qual cosa afeetá ben negativament al 
nostre País.

Ciar que no tot varen ser limitacions més o rnenys 
patriótiques, o imposicions deis governs europeus. També els 
navi lis que sota pabelló espanyol havien tingut els ports 
valencians com a etapa obligada, varen desertar en bona 
mesura. Altres ports oferien mercader i es de primera necessi- 
tat per ais paisos en lluita, amb uns beneficis molt per 
damunt deis que podien obtenir-se amb els productes agraris.
L "a 1£ a deis presus deis nólits, de les asseguranees i del 
carbó són, també, a la base del problema.

Peí que fa a les tones de mercader ies entrades i 
eixides hi ha, és evident, una progressiva disminució de la 
participad ó c orne r cial de les c ompanyui es estrangeres, amb un 
minim en 1913 que és ben palés en la gráfica. En aquesta 
inflexió coincidirán els vaixells espanyols, essent el 
1918 el pitjor any del comer; mariiim valenciá del periode. 
Les tones eixides en VEV cornencen a minvar des del mateix 
1914 fins al 1919, imparablement-. El 1919 marcará el canvi de 
tendencia, tot i que 1921 tornará a ser un any de regressió.
H i ha, per ó , una ex c ep c i ó que cal c ornentar, el 1916.

En principi no hi ha una explicae ió raonable que pugam 
adduir com a justificació d aquesta alca respecte a 1914 i 
1915, que es diluirá en 1917. Alguna premsa, Las Provincias 
en aquest cas, parla peí setembre d ‘aquest any de la 
magnifica campanya arrossera, no sois abundant, diu, sinó 
pels bons preus (25 pessetes/100 Kgs.). Respecte a d"al tres 
productes, la mateixa publicació afirma que "alcanzaban
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precios, debido a la exportación por la guerra, 
verdaderamente nunca vistos" (213). Per a Las Provincias, 
sois la taronja ten i ¿i greus problemes.

Tot amb tot, la valcrac i6  del diari conservador cal no 
ac ceptar-la a ul ls clucs. Espec i al ment. si tenim present que 
-com veurem al capítol següent- en aquells mateixos moments 
es produiran fortes protestes de col.lectius i associacions 
que demanen so 1 uc i ons ais p r ob 1 emes de 1 t r anspor t.. Podem 
citar, en aquest sentit, el miting celebrat a fináis de 1916 
a Alzira, en el qual es demanaren mil vagons per a 
transportar la taronja ais ports i a la frontera. Igualment 
poden incloure"s les fortes protestes contra la P.O. de 29— 
IX-1916, segons la qual la Junta de Transports no declarava 
la taronja com a producte preferent- (219).

Dit aixó, peró, continuem sense reso1dre la qüestió 
plantejada quant a la mi llora relativa del moviment de 
vaixells en 1916. Si prestern atenció a les gráfiques, veurem 
que aquesta petita recuperació és realment significativa 
només en 1 ‘apartat de vaixells espanyols (vapor i vela), i 
que, en aquest, el que destaca més és el creiximent de les 
tones de merc ade r i es en tr ades. La i mpor tánc i a d ' aques ts 
increments queda matisada, malgrat tot, pels quadres de les 
tones eixides en vapors i en velers. En e 1ls es veu, peí fa 
ais primers, que la recuperació és bastant- pobra, superant- 
només lleugerament. les xif res de 1915; per tornar a caure en 
1917. Qn si es produeix un moviment espectacular és en 
1 " i nc remen t de tones de mercader i es eixides en velers, que 
iniciaren uns anys de revi tal i t-zac i ó , del que par lar em ben 
aviat.

Acabem, amb el problema de 1 ‘ inc rement. relatiu durant el 
1916, com mostren les xifres i els gráfics, fent eostat a les 
paraules d'Alfons Muíet, President de la COCINV, que en la 
Memória d"aquel 1 any de la institució deia:

"Todo lo anteriormente expuesto parecerá pugna 
con el movimiento que acusan las estadísticas 
adjuntas, pero se desvanecerá esta sospecha de 
contradi c ión si se comparan con 1os ú 1 1 imos
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ejercicios anteriores a la guerra, se estudia el. 
impulso progresivo de Valencia en el quinquenio que 
precedió a 1914, y se tiene en cuenta el desarrollo 
que habían alcanzado ya todas nuestras actividades 
y el tesón con que los hijos de este país defienden 
sus intereses y los regionales" (2 2 0 ).

Radicalment diferent és la panorámica que presenta la 
navegac i6  a vela. Fixem-nos sinó en els quadres i els 
gr áf i c s . Els prob1ernes de1 tr anspor t: la mane a de va i xe1 1 s i
vagons, el preu del carbó, la conipeti ti vi tat d ' a 1 tres 
mercader ies que pugnaven per eixir a 1 'estranger, etc.; tot 
induirá a una recuperació de la vela com a forma de 
navegac ió. L'any 1916 será la data d'inici del període de 
revi tal i tzac ió» deis velers. Són pocs anys, fins al 1919, 
moment en qué la tornada a la normal itat europea després de 
la guerra, tot i manten ir encara unes cotes for^a s’uperiors a 
les de 1913, significará de bell nou, 1'hegemonía del vapor. 
No podia ser d'altra manera.

Com deia la Cambra de Comer9 , una de les mostres més 
evidents de la pregonesa de la crisi, fou "el abatimiento de 
nuestro comercio y descenso del tráfico de nuestro puerto, 
mantenido en diversas ocasiones por'la carga de veleros, cuya 
actuación ha resurgido por la escasez de vapores en que 
llevar a los puertos de posible acceso, vinos, frutas y algún 
otro género" (2 2 1 ). Tantes dificultats presentará el 
transport marítim, que bona part de les barques del bou 
llevaran els seus estris de pesca i es dedicaran a 
transportar taronja en cabo t-a t-ge cap a Franga. Com afirmará 
El Mercantil Valenciano "el origen de estos viajes de 
cabotage ha sido la dificultad de encontrar vagones en la 
frontera que transpórten el dorado fruto a las ciudades 
francesa y el enorme coste de los transportes ferroviarios 
respecto a los cosecheros (...) Según nuestras noticias, la 
naranja se vende a muy buen precio en los puertos de Cet-te, 
Marsella, Portvendres y La Novel la" (222).

Especial importáncia assolirá el port de Cet-te. At-esa 
la manca de material ferroviari, les cases importadoras y 
transitar ias espanyoles han fet de Cette el centre de les
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seues operac i ons. La Casa Bauza & Massot, per exemple, que
abans de la guerra rebia a Cerbere prop de 6.000 vagons de
taronja, va suspendre la seua activitat en aquest nuc
ferroviari, trasl ladant-se al por t- francés.

En e 11, la taronja, que en tempe de pau havia arribat. en 
pet-it-a quant i tat i era consumida pels depar taments pr opere, 
"ha invadido en el afío actual este puerto, convertido por las 
circustancias en el puerto de entrada de todo fruto destinado 
a Suiza y al consumo del Centro, Norte y Noroeste de Francia"

Ma 1 au r adamen t el por t de Ce t- te no reunia les condi c i ons 
per a un volum tal de t-ráfic comercial. Mol t-a fruita es fa 
ma 1 bé en els va i xelis en no poder des carrega r- 1a a temps. 
Aquesta sit-uació s'agreujava quan el transport es feia en
velers o en barques del bou, ja que de vegades la fruita es
transportadava a dolí, cosa que provoca que sovint- arribés en 
c ond i c i ons i mpossi b 1es per a la venda.

Ais problemas del transport ja referits, cal afegir—n'hi 
al tres. En opinió de la Cambra Oficial de Comer9 , Indústria i 
Navegació de Valencia, "exceptuados los navieros, no se ha 
observado aqui en la agricultura, industria ni cornercio, la 
constitución de agrupaciones y consorcios para la defensa de 
sus intereses comunes, ante los males presentes y futuros 
peíigros".

Hi ha, per a la CGCINV, dues raons que ajuden a 
comprendre aquesta sit-uació. La primera és que, a diferencia
d"al tres zones espanyoles on la guerra ha produit pingües
beneficios, en. Valencia, "la baja de los cambios y los altos 
fletes han aumentado los quebrantos o disminuido mucho los 
beneficios en el reembolso de las cuentas de venta de las 
partidas de naranjas, cebollas, etc., exportadas, no 
compensando estas pérdidas la ganancia experimentada al pagar 
nuestras reducidas importaciones, explicándose resistan estas 
contrariedades la producción agrícola e industrial 
valenciana, por la conservación del mercado interior, consumo 
de sus reservas y aún, en parte, de sus capitales básicos".
La segona raó, molt més prosaica, peró clarament 1 ligada a
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1 'anterior, és "la constante esperanza de la pronta 
ter rr»i nac i ón de la guerra" ( 224 > .

Malgrat el que diu la Cambra de Comer£, no sembla que 
les peques companyies navi 1 i eres valencianas esti guessen a 
1 "al tura de 1es d i f i c i 1s c i r c umst-ánci es. El c orner £ mar i t im 
peí port de Valéncia en 1914 baixá a les cotes de 1911, fet 
aquest que per a un técnic coetani com Joan B. Robert, no 
s'explica tan sois per la regressió de 1 "exportació de 
fruita, sinó peí que ell considera un mal endémic en el F'ais 
Valenciá: la inexistencia d'una flota propia amb capacita!
per donar satisfaceió a les necessitats valene ianes. Rober t 
escrivia en 1916:

"Y asi no es extraño que en Valencia no haya 
producido benéficos resultados la situación 
marítima mundial, y que, asi como en Bilbao y 
Barcelona, singularmente, se ha notado 
acrecentamiento de los negocios relacionados con la 
vida del mar , aquí hemos per mane c i do es t-a c i onados"

Aquesta insuficiencia histórica, és ciar, sagreuja, 
quant a les seues reper cus i ons, per la situació» que vi via 
el C'ontinent. Vegern l'análisi que fa Robert- de la sit-uació:

"De todo el tráfico marítimo del puerto de 
Valencia, el más normal consiste en la importación 
de carbones y en la exportac ión de frutas. Casi 
todo el flete que este comercio produce, está 
acaparado por la bandera extrangera y algunas 
lineas na c i ona1es con servicio f i j o; pero c orno 1a 
guerra tiene apartado del tráfico comercial una 
colosal proporción de tonelaje, que entre las 
mar i ñas i nmov i 1 i zadas, a 1emana, austro-húngara y 
turca, y las que sufren requisas de los gobiernos y 
continuos siniestros, representan unos diez 
mili ones de tone 1 adas, resu 1 t-a que e 1 mer c ado de 
fletes ha de brindar por precisión halagadoras 
perspectivas de lucro a nuestros armadores" (226).

(225)
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En una conjuntura com aquesta, les quatre navilieres 
valene ianes donen solució tan sois a una molt petita part del 
t-ráfic comercial del País (227), ja que -en paraules de Joan 
B. Robert— "no llena, ni mucho menos, las necesidades de 
núes t r o c orne re io ma r i t imo" (228).

Anteriorment, hem parlat. de la concepció, al nostre 
parer errónia, que diu que la crisi va comentar arran del 
set-ge deis submarins alemanys. -Ja hem vist- que, utilitzant 
uns indicadora com són les xifres del moviment de vaixells 
enregistrat en els distints ports valenciana, i les tones 
transportados per aqüestes embarcacions, resulta indiscutible 
que la crisi -ádhuc peí que fa expl i c i t-ament- al transport- 
comenta for^a abans.

Tot i que després veurem amb més deteniment 1 "evolució 
de 1 "eixi da c omerc i a 1 de1 s productes agrari s més i mpor tants, 
voldriem analit-zar ara el comport-ament, peí que fa a 1 "expor
tac i6 , deis principáis productes agraris.

En primer 11o c, el movi men t de les c a i xes de quatre
productes determinats (Q-61) embarcadas al port de la capital
del País. Agaf ant com a punt- de par t i da les xif res de 1912, 
s "observa que 1913 hi ha un increment normal de taronges i 
cebes, un descens de me 1 ons i una augment- molt sensible 
de fruit-es i hortalisses. És a dir, una anyada que podem 
c onsi de ra r nor ma 1 .

L'any 1915, en canvi , ja presenta una sit-uació que és 
prácticarnent de desceñe general it-zat de les eixides, si bé 
fruit-es i hortalisses encara se sitúen, 1 leugerament-, per 
damunt de les xifres de 1912. De totes maneres, continúen
molt per sota de les de 1913.

és aleshores que ja ha cornencat- la crisi. A partir de 
1914, el descens en les exportacions de taronja, cebes i 
me 1 ons es mant-indrá. Tan sois les fruit-es i hortalisses 
assoliran unes cotes impressionant-s en 191-5, 1916 i 1917.
Després cauran, en sintonia amb la resta deis productes.
Volem destacar que, com hem pogut observar també ais quadres 
que hem ofert- pagines enrera, el pit-jor any per al córner^
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Caí xes. entecóte. ea el ppct & . . .  
Valéncia. Q - 61

Forrt: BC0C1NV. HEMDRIES 
" Anys 1912-1922.

TARONJA INDEX CEBES INDEX NELONS INDEX FRUITES I HORTA- 
LISES

INDEX

1912 2349742 ....100______ 2324523 100 240262 .... 100...... 92098 ___1QQ.......
1913 2527760 107.57 2443304 105.1 138140 .57.49 231829 25L71
1914 2072536 88.20 2121237 91.25 93882 ____ .39.07.... 96341 ___J04J6.....
1915 2098723 89.31 2037112 87.63 40275 16.76 348619 378JS3___
1916 1749070 74.43 2023392 87.04 114425 47.62 247351 268.57___
1917 1037410 44.14 1870732 80.47 202 0.08 179397 J94J8....
1918 945363 40.23 1371568 59.0 2360 0.98 37292 4QJ9___
1919 2227651 94.80 2240303 96.37 50359 20.96 44159 47.94....
1920 1467620 62.45 2303029 99.07 150288 62.55 127067 J3Z.96___
1921 2211731 94.12 2549676 109.68 169117 70.38 ... 95371_____ .103.55___
1922 1428181 60.78 1290456 55.51 129987 54.10 ... 4Z6A9_____ 51.73___
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maritim fou 1918, i no 1917 com hauriem pogut- esperar a tesa 
la informadó de partida sobre la importancia del bloqueig 
alemany. Tot segui t , peró, en parlarem.

En segon lloc, 1"exportadó tarongera, el seu 
f une ionament-, durant el periode. La pérdua de tres mercats 
i mpo r tan t-s - 1  al emany, 1 " áus t- r o-hongar és i el be 1 ga- , a i x i
com la reduceió del tráfic comercial de la taronja amb 
Franca, varen suposar un greu handicap per a la 
cornerc ial i t-zac ió del c i trie valencia. L'increment no gaire 
significatiu de les vendes en el mercat británic, no 
equilibra en absolut. el déficit comercial taronger deis anys 
de la guerra. També en aquest- quadre podem constatar com, 
dbviament, els problemes greus de la taronja comentaren el 
mateix moment que cornenga la guerra.

Naturalment, no volem dir que el setge deis subrnarins 
germanics no tingué cap tipus de repercussió. Creiem, perO, 
que s'han de rectificar errors d 'interpretació anteriors,els 
quals han donat un excessiu reí leu al setge decretat. pe 1 s 
alemanys.

Ens inclinen» a pensar que el b loque i g va produir un 
efecte més psicolOgic que real. El tingué més sobre la 
poblad ó en general, i sobre els dist-ints sectors 
di redamen ts lligats a l'eixida comercial per vi a marítima 
particular, que no pas sobre el trafic real deis ports. Per 
qué? Dones perqué fou més el clima d ' inseguretat-, la por i la 
rabia que provoca la publicado de la nota d " adver timen t del 
govern alemany, que 1 'ac ti vi tat real deis subrnar ins d 'aquelia 
nac ional i t-at.

En pr imer lloc cal dir que els subrnar i ns alemanys j a 
havien actuat per la nostra zona abans de 1917. En abril de 
1916, distintes embarcac ions confirmen la preséncia de 
subrnarins al golf de Valencia. A més, un paquebot rús és 
t-orpedinat i, per tant, és for^at a cercar refugi al port de 
la c ap i ta1. Pocs d i es després, dos va i xelis són enf onsa ts en 
a i gües de Mallorca, donan t peu a qué la p r emsa encapeal i la 
not i c i a amb un: "Los pira tas a 1emanes en e 1 Med i ter raneo" 
(229).
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Aquesta vegada, no obstant aixó, l'acció deis alemanys 
no tindrá excessives repercussions, tot i que "el Comité de 
la Casa del Pueblo de Valencia, protesta indignado 
torpedeamiento buques españoles" (230). També la CÜCINV fará 
públic un comunicat adrepat al govern protestant per les 
accions de guerra hagudes dins les aigües espanyoles, 
"pidiéndole procure el mayor respeto a la bandera española y 
(mire d"impedir) la repetición de esos casos" (231).

A partir de febrer de 1917, la preocupació ciutadana 
assolirá uns nivells de crispació indiscutible.

Des del principi, dones, trobem una de les claus que 
facilitará la interpretació deis fets ocorreguts després de 
la publi cae ió de la nota a1emanya. La premsa, segons la seua 
posi c i ó davant el c onf1 i c te eu r opeu, donará i nf o r mac i ó de 
l'avis de setge deis alemanys. Així El Mercantil Valenciano 
informa que els Imperis Centráis han avisat- mitjangant. una 
nota diplomática que els seus submarins torpedinaran els 
vaixel1 s mercants espanyols que s 'adregen ais ports aliats.

Las Provincias, peí seu compte, escriu que el govern 
a 1 emany, donan t. r espos ta al b 1 oque i g b r i t án i c , ha v i a de c i d i t 
considerar el transport de la taronja com a contraban de 
guerra. No obstant a ixó, aquesta publi caeió conservadora 
recull que el paquebot "Luis Vives" havia estat- torpedinat 
a prop de Falmouth, la qual cosa havia originat. la protesta 
dip1omática del govern espanyo1 davant 1 'a 1emany.

La premsa, par t i cularment- 1 ‘aliadófi la, remar cava que 
la preocupació era la nota dominant en tot el País. Els 
vaixells que estaven carregant- al port de Valencia varen 
suspendre les operac ions f i ns a nova ordre. Al temps, la 
Transmediterránea decidí de suprimir el servei amb 
Anglatérra. La intranqui 1. 1 itat era, sernpre segons la premsa, 
més evident ais poblesj ais quals, peró, "más que en la 
capital, domina la esperanza de que la cosa es tan grave, es 
tan enorme, que necesariamente ha de tener arreglo" (232).

Els partidar is d 'A 1emanya, pretenien, evidentment,
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d'oferir ais correligionaris la possibil itai de conciliar els 
sentiments envers la guerra amb 1"amena^a germánica. Aixi , 
Las Provincias feia saber que el govern alemany "autorizarla 
la exportación a Inglaterra de dichos productos del campo, 
siempre que fuesen revisados los cargamentos por el cónsul 
alemán, y contando con que Inglaterra concederla la misma 
autorización para la fruta que se destinase a puertos 
a1emanes" (233).

A l'endemá de la nota diplomática del govern alemany, un 
diari demócrata i aliadófil comenta a donar una gran 
reí leváne i a a les anomenades repercussions del bloqueig. 
Segons aquesta publi caeió, els treballs ais magatzems de 
taronja i ceba es paral i tzen:

"A causa de la paralización de los trabajos de 
confección de cajas de naranjas por la Nota 
alemana, los almacenistas y exportadores se han 
visto precisados a cerrar, quedándose sin trabajo 
mu chos millar es de obreros, c reándose una s i tuación 
di f i c i 1 is ima" (234).

El President del Consel 1 de Ministres envia un telegrama 
al Governador Civil de Valóne ia que, lacónicament, contesta 
ais que ell ha rebut- demanant- mesures: "Puerto de Cet.te está 
excluido zona bloqueada. Salúdole atentamente".

Arriben, i són publicados, noticies de manifestadions i 
queixes de Borriana, Carcaixent-, Nules, Vi la-real . Diverses 
associacions de la Plana envíen un telegrama al govern 
"participándole que por la imposibilidad de los embarques, se 
han visto obligados a cerrar los alamacenes de confección de 
cajas de naranja, dejando sin pan a más de 3.000 familias 
obreras" (235). Junt amb aixó, aquests mateixos dies 
s" informa que rnilers d'obrers han decidit d'emigrar, ateses 
1 es do 1 en t i ss i mes c ond i c i ons de t. r eba 1 1 a les c orna r ques.

En quinze dies, dones, de la recol 1 ida de la nota 
diplomática alemanya i les darreres noticies sobre la farn i 
1 emigració, sembla que s'ha passat- al cataclismo. De 
sobte, 1 a s i tuac i ó és i nsosten i b 1e .
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No creiern, és ciar, que El Mercantil s" invente les 
no t i c i es. El que sembla, peró, és que cal r ef1ex i onar una 
mica abans d'acceptar, com se'ns proposa, que aquesta feixuga 
real i tat és ef ec te de la decisió al emany a d ’assetjar els 
por ts va 1 ene i ans. T anmat-e i x , cal r ef 1 ex i onar sobre 1 a 
r a p i desa amb qué el de te r i o r amen t. social i e c onóm i c s h a  
estés (tancament de magatzems, fam, emigrac ió). A parer 
nostre, els diaris com El Mercantil, jugen simplement la seua 
carta política contra els elements conservadors i 
reaccionar is. Els a 1 iadóf i 1 s apareixen carregats de raó f ront.
a la bes t i a 1 i ta t deis ge r manófi 1s . L "opos i c i ó po 1 i t i c a 
espanyola havia utilitzat-, lógicament, totes les 
possibi1 itats per atacar a 1 'Alemanya militarista i opressora 
des de l'inici de la guerra. L'ordre de setge proporciona una 
ocasió d'or per discutir i fer llum sobre la greu situació 
e c onóm i c a i so c i a 1 a t r a vessa va el F'ais.

Hi ha, és cert, ac tes muí titudinaris, protestes i 
manifestac ions a la Ribera, a la Plana i a l"Horta. De tota 
manera, tornern-ho a dir, els problemes que els han originat 
no s h a n  de reduir al b loque i g decretat pels alemanys.

La Cambra Oficial de Comerg, en referir-se a l'any 1917, 
diu que aquest va discórrer "en el mismo régimen de 
anormalidad y contracción de la vida comercial (...) sin ser 
de observar ni comentar fenómeno alguno nuevo extraordinario, 
en esta región" (236).

Més endavant, la Cambra de Comer<; fa esment del que diu 
el régim d'exportadó ("que es nuestra característica 
regional"). En aques t- punt- es f á un breu repás d" aquel les 
qüestions que han estat- 1 "origen del rnateniment de la 
tendencia decreixent- de l'activitat exportadora del País.
Junt- amb 1 " abundosa ac ti vi tat legislativa, que ha grava t o 
prohibit les exportacions valencianos, es diu que "han 
contribuido a la aminoración de nuestras salidas (...), las 
limitaciones o prohibiciones de importación de los paises en 
guerra, nuestros mayores clientes de ordinario, para 
economi zarse transportes, ev i tar desmonetari zac i ones y 
contener la baja de los cambios" (237).
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No hi ha, per tani, ni una sola al.lusió al problema del 
bloqueig. La Cambra sembla no ha ver llegit- la premsa. 0 si?

El Mercantil mateix dirá, pocs dies després de la nota 
diplomática i de les seues repercussions que, evidentment,
1 " enern i c no és tan so 1 s Al emany a . Aques t d i ar i , ernbu 11 an t una 
mica més la troca de la seua argumentac i6 , escriurá:

"Es un hecho evidente que nuestros enemigos no 
son sólo los alemanes, sino también el gobierno 
español y las grandes empresas de transportes 
marítimos y ferroviarios españoles, y esto lo vamos 
a demostrar muy pronto" <238).

I és que, realment, el problema no és el setge deis 
subrna r i ns al emany s . En op i n i ó de 1" a 1. 1 ud i t. m i t j á de 
comunicació "si la flota mercante española navegara y las 
Compañias ferroviarias pusieran vagones a disposición del 
comercio, podiamos reimos del supuesto bloqueo, y sacariamos 
todos nuestros productos: naranja, cebolla, vino, aceite, 
etc." (239).

El diari será especialment critic amb les companyies 
nav i 1 i eres espanyoles. Les seues acusac ions, peró, no es 
limitaran a el les, ja que, a parer seu, el responsable últim 
és el govern de Madrid. Com diu El Mercantil, sembla que el 
b 1 oque i g espan t. a tan sois ais nav i 1 i s espany o 1 s:

"El mar esté, al parecer, libre para todos los
barcos, menos los nuestros (...)

Los barcos extrangeros salidos de Valencia con 
naranja siguen sin novedad, y como por donde pasa 
un barco inglés puede pasar un barco español, 
resulta que la naranja se pudre en los huertos por 
culpa del gobierno, que es el culpable de que no
naveguen nuestros barcos para llevarse la naranja y
traer amoniaco y carbón" (240).
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De tota manera, més enllá de possibles subjectivismes, 
cal veure quina fou 1 '' ac ti vi tat real deis subrnar ins alemanys. 
De febrer de 1317 -i n i c i de1 b 1oque i g- a novembr e de 1918
-rendició alemanya-, s'imposa la censura de premsa en dues 
ocasions (241). Almenys en la primera d"el les, dues són les 
qüestions que la premsa té prohibidas d ‘abordar: "los 
torpedeos de barcos nacionales o extrangeros en aguas 
j ur i sd i c c i ona les", i " de expor tac i oríes " < 242) . I d i em a i xó 
perqué, lógicamente la nostra informació pot ser incompleta.

Amb aques ta ma t-isac ió, val a dir que to tes 1 es no t. i c i es 
que tenim sobre les accions deis subrnarins alemanys en aigües 
va lene i anes durant 1317 són del mes de rnaig. Durant aquest- 
pe r i ode, el balan^ de les accions de gue r r a sobre va i xelis 
rnercants fou el següent:

14-V-1317 Vaixel 1 anglés torpedinat enfront de Gaste lió.
15-V-1917 Veler francés torpedinat enfront de Valencia.
16-V-1917 Veler portugués enfonsat enfront de Dénia.
17-V-1917 Dos vaixells (deis quals no se n'especifica lá 

nacionalitat) enfonsats entre Cuílera i Dénia. 
Lacció acaba amb el balang d'un mort, tres 
ferits i tres persones segrestades peí subrnari 
atacant.

13-V-1917 Vapor espanyol enfonsat enfront de Dénia.
19-V-1917 Veler ital iá enfonsat enfront de Caste116 (243)

És a dir, un total, entre vapors i velers, de sis 
vaixells enfonsats. Si tenim en compte que durant el 1317 
varen eixir 1.695 vaixells (a vapor i a vela) de les duanes 
del Pais, convindrem que 1 'efectivitat del bloqueig decretat 
en febrer peí govern al emany fou molt reduida. Tant- es aixi 
que els diaris valencians dirán: "toda la prensa de Europa 
habla del fracaso del bloqueo teutónico, que no ha venido más 
que para intimidar a España, y para favorecer al gobierno 
español" (244).

A la fi, el rerafons de la situació sembla ser un 
problema poli tic. Un problema que té dues vessants: una,
1 ' es tab i 1 i ta t- de 1 gover n Romanones; 1 ' a 11 r a , 1 '* enf r ontamen t-
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entre el govern i les company i es nav i 1 i eres. La premsa 
acusará el Parlameni de fer el joc al govern:

"Por de pronto, si Rornanor.es sigue en el Poder, 
es por virtud del bloqueo, gracias al cual ha
conseguido la Ley de Autorizaciones y todas esas
otras que le votan, incluso las minorias 
anti d i nás ticas.

Los d i pu tados r epublie anos no son menos c u1pab1es 
que la mi ñor i a romanenista" (24-5) .

Per cloure aquest apartat, ens resta afegir només que, 
com hem pogut observar, les xif res del moviment de vaixells i
de tones de mercader íes carregades i desearregades en les
distintes duanes del País, aporten una dada ben reveladora: 
la crisi s"iniciá.paral.lelament a l'inici de la guerra en el 
continent-.

3.6.2.- El Comerá Exterior

Unes págimes més amunt, en tractar els beneficis de la 
ierra, .ja hem parlat de 1 "eixida comercial deis principáis 
productos agr icol es del País. Hem repassat- els problemes que 
va teñir la taronja, la creilla, l'arrbs i les cebes'quant 
1 ‘ expor tac i 6 . En aque11es pág i nes en f é i ern 1a quant i f i c ac i ó 
concreta i feixuga, en pessetes i en tones, oferint els 
índexs i la represent-ació gráfica de la seua evoluc i 6 .

En 1‘apar tat següent, hem abordat. el problema c oncret 
de 1 t- r anspo r t fe r r ov i a r i . Els quad res i 1 es x if res han es ta t , 
tambe, imprescindibles. Ara, quan parlern del córner^ maritim, 
de be1 1 nou es fa necessari recórrer a la quantificaeió.

Tot amb tot, abans de comentar amb les séries de 
números, caldria introduir una valorac i6 que la Cambra 
Oficial de Comer£, Indústria i Navegac i6  de Valéncia va fer, 
ja en 1915, la qual potser sigui un deis eixos centráis 
d ‘aquesta investigació:

"El tráfico marítimo y terrestre, después de unos
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momentos de febril excitación al estallar la 
guerra, se deprimió de un modo notable luego, 
acusando una respetable baja en el tonelaje de los 
transportes, asi como los ingresos de las Compañias 
ferroviarias y navieras, y, por tanto, de sus 
rendimientos, contribuyendo a esto la elevación de 
los fletes y de los seguros y el precio de los 
carbones" (246).

Aquesta depressió comercial, que ja hem cornprovat en 
oferir les xifres deis vaixells i de tones, será, en linies 
generáis, comprobable en les dades que presentarem en aquest 
apartat.

Abans d''entrar en 1 análisi de les xif res relativos al 
comer9 exportador, hem de fer tres consideracions -una de 
carácter general i dues de carácter particular- que ens 
semblen ac lar i dores de la informad ó» que anern a donar.

La considerac ió de t. i pus general fa referéncia a la 
fiabilitat de les fonts que-hem ernprat. El principal problema 
que presenten és el de la valoració de les mercaderies 
transportades. Les dificultats anunciados, que acondueixen a 
greus errors, segons sembla tenen origen en la Llei de 
Pressupostos de 1869 (247). S 'hi diu, per exemp1e , que "las 
valoraciones de los géneros se hará tomando el promedio de 
los precios que tengan los artículos en los puntos de adeudo 
de las costas y fronteras" (248). Aquest procediment, vigent 
f i ns al 1930, f ou, segons els espec i a 1 i s tes, 1a f ont d 'un 

. grapat de problemos.

Valentín Andrés, referint-se a les séries de valor del 
comer? exterior, dirá que "nuestras estadísticas del comercio 
exterior, al menos las anteriores a 1930, están falseadisimas 
por el número y magnitud de los errores cometidos al fijar 
los valores de las mercancías, pudiendo afirmarse, sin caer 
en exageración, que no tenemos ningún conocimiento de la 
historia de nuestra balanza de comercio" (249).

Una cosa semblant- podría dir-se de les xif res sobre la 
valoració del comer? de cabotatge de qué parlarem més
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endavant. Tot i coincidir amb Valentín Andrés Alvarez, 
Tort-ella Casares opina que els errors, per raó del sistema 
emprat en fer les valoracions, en certa mesura són -tot i ser 
rno 1 1 c ons i de r ab les- c ompensa ts per la 1 1 e i deis g r ans 
números.

Ma 1 auradament no t-ot-s els errors deriven d'aixó, ja que 
bona part deis que podem trobar a les diferents séries 
estadíst-iques de valoracions del tráfic comercial són 
producte del mal funcionament de les ofi cines estad i st- iques. 
Segons que sembla, "hay años en que, por no haber elaborado a 
tiempo las tablas de valoraciones, se aplican en la de la 
estadística los precios del año anterior" (250).

Aquesta s i tuac i ó és especialment greu en el per i ode que 
estudiem, ja que "entre 1914 y 1920, todas las valoraciones 
del arancel están falseadas, puesto que fueron valorados con 
los precios de 1913" (251). és per aixó que, en opinió 
d "Esperanza F r ax, pe 1 que f a al pe r i ode 1913-1920, 1es sé r i es 
de valor no són uti 1 i t-zables.

No passa el mateix amb les Séries. Estad i st-iques de 
Quantit-ats Físiquesj les quals, tot i con ten ir els errors 
lógics i cornuns a tota série histór ico-estadist-i ca, ofereixen 
un ampie mar ge de fiabilitat. Els desencert-s són compensats 
per la llei deis grans números (252).

En aques t- t-reball, per t-ant, no més farem ús de les 
est-adist iques r ef er i des ais quilograms de mercader ies 
entrades i eixides per les duanes del País. I aixó t-ant- peí 
que fa al comer*; exterior com al de cabotatge.

Quant a les consideracions de carácter particular, la 
primera d"el les és que cal no ob 1 idar que aqüestes xifres no 
proporcionen els tota1s de 1 exportac ió agrícola valenciana 
(i aixó quan par lem exc lusi vament- de productos agraris). Es 
trac ta tan sois d" aquel la par t. de les mercader i es eixides per 
mar. Per exemple, quan abordern el cas concret- de la taronja 
veurem que en 1913 varen eixir per la duana de Port—bou més 
de 115 mil ions de quilograms de taronges. Logic amen t- aqüestes 
eren taronges valencianos que caldria comptabi1 itzar a 1 "hora
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de conéixer el total de les exportacions valencianes.

Quan, analitzant. un producte tipicament. valenciá 
-taronges, per exemple-, es detecta un important desfasement 
ent re les tones d ’aquesta mercader ia e ixida per les duanes 
del País i les totals de les eixides d'Espanya (essent. les 
duanes de Port-bou i Irún les de major eixida de la present 
mercader i a) , podem estar ben segurs que un percentatge molt 
gran d"aquesta mercadería és d'origen valenciá.

La segona considerac i ó vé donada peí distint- pes que les 
diferents duanes juguen quant a la total itat de les 
exportac ions del País. Valéncia és, amb mo1ta diferéncia, la 
més important- de totes les duanes, de forma que es pot 
afirmar que malgrat les fluctuacions brutals en les xifres 
d 'expor tac i ó de les al tres duanes, la que sernpre marcará la 
tónica del comerr del País será la de Valéncia (253).

Com que a 1 Apéndix Documental es pot trobar informació 
de 1 evolució del comer^ maritim valenciá, en aquest- apartat 
ens limitarem a assenyalar els grans trets de les distintes 
evolucione: general i per productes.

Peí que fa al total de les mercaderies exportades per 
cadascuna de les duanes, tant el quadre com els gráfics són 
ben expressius <Q-63 i G-25A,B i O .  Fins al 1920 el País 
eslava per sota de les xifres exportadores de 1313: Descens 
ac usa t en 1314-, lleugera recuperació en 1916, mantiniment- 
en 1917, per a tornar a caure amb for<;a en 1918 -el pitjor 
any de tota la crisi — , i, de bel 1 nou, iniciar una incerta 
recuperació en 1919 i 1920. Cal afegir, peró, que la 
diferéncia entre 1 ‘evolució de 1 'exportac ió valenciana i 
1 "espanyo1a és ben important. I no tan sois aquesta última 
va sernpre per davant de les primeres, sinó que les del País 
són sernpre negativas respecte al 1913, mentre que les 
espanyoles están per sobre de 1'índex 100 en 1915, 1916, 1917
i 1319. Aquí tenim una prova del que diern sobre l'abandó deis 
por ts va1ene i ans per la flota mercant. El total del comerr 
mar i t im espanyo1 está - 1 1 evat del 1918— per sobre de 1es 
cotes de 1313. El valenciá, per contra, estará sernpre per 
sota.
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Pes de les Mercaderíes Exportades per cada una de les Duanes (Nos. Index)

 0-63..
■

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castell6 ._IQ0_.... ...86...... 60 67 22 11 40 28
Benlcarló 100 42 47 38 26 19 161 37
Borriana 100 93 71 94 17 8 60 46
Vlnarós 100 548 112 298 112 175 73 291
Valéncia !Q0 73 93 103 124 61 108 104
Cullera IQO 4 29 121 178 90 403 129
Gandía 100 97 93 102 43 16 45 59
Sagunt 100 53 42 49 40 11 13 19

Total duanes CCLPV * 100 77 86 97 98 48 90 66

Total duanes Espanya .. J O Q ..... 79 116 127 123 94 121 95

. .* .Comarques .central^. de. 
.litoral, del .País .Valonci*
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Respecte a la distinta incidéncia de les duanes quant a 
les xifres globals del País, ja en tenim una bona prova en 
aquests primers quadres. Vegem 1'importantissim increment de 
les exportacions eixides de Borriana, que tenen poca 
incidéncia en el total del País. Aquesta duana va mantenir, 
durant tot el per iode, una activitat superior a la registrada 
en 1313. En bona mesura perqué les exportacions de la Plana 
es polaritzaren cap al port castellonenc.

Cullera també va mantenir un cert nivel 1 durant el 
per iode; peró Valéncia és, sens dubte, la duana que marca el 
perfil de la corba descrita per les barres que representen 
les exportacions del País. Tot amb tot, no podem deixar 
d 'assenyalar que Valéncia -a diferéncia del que passa amb les 
Xifres generáis del País-. supera 1"índex 100 en 1916, 1917,
1919 i 1920. Una série simétrica, amb majors increments 
encara, ofereix Cullera.

De tota manera, és rnolt important de veure que, si bé la 
maj or par t de les duanes tenen com a característica essenc i a 1 
la irregular itat, és Valéncia qui marca la tónica final: 
inici de la guerra/descens, 1916-1917/lenta recuperació, 
1918/descens acusat-, 1919-1920/lenta recuperació. No podem 
deixar de ressenyar el fet- que 1 'any 1917 -el del suposat i 
farnés bloqueig alemany-, siga 1 "any en qué, en 1 inies 
generais, f unc i onará m i 1 1 or 1 "expor tac i ó per v i a mar i t i ma

L'arrós (Q-64 i G-26A i B)) , com ja hem anat. dient-, és 
un deis productes que funcionará millor durant el per iode, 
tot i els distints entrebanes que dificultaren la seua 
eixida. Tan sois tres duanes -Vinarós, Cullera i Valéncia- 
registren quantitats significativos d"aquest producto, i 
curiosament, la ciutat. de la Plana és la que registra un 
creiximent desmesurat quant a les exportacions de gra 
real i tzades des d'alli. Certament-, dones, cal pensar en una 
de r i va c ió de pa r t i des d'arrós de 1 "Ho rta i de la Ribera c ap a 
Vinarós; sens dubte perqué devia haver-hi majors facilitats 
per a la seua eixida. Cullera, peí contrari, presenta una 
série es t r any i ss i ma, amb uns a 1 ts i ba i xos difícilrnent 
explicables si no és en funció que els vaixells preferien
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atracar i carregar a Valéncia abans de fer-ho a la ciutat. de 
la Ribera.

La duana de Valéncia será, malgrat tot, la que dibuixará 
el perfil de la corba del País, coincidint. amb la de la 
capital. Un des c ens i mportan t en 1914, amb una f or t i ss ima 
recuperació en 1915, i un ritme sostingut durant el per iode, 
llevat- del 1919, l'any més conflictiu pels arrossers.

Hi ha peti tes diferéncies entre 1'evolució valenciana i 
1 "espanyola, cosa que s'ha de connectar al pes de la 
produc ció arrossera d'al tres zones, espec ialment a la comarca 
catalana del Baix Ebre.

Hem parlat- niolt, com no podia ser d'una altra manera, de 
les dificultáis de la taronja durant el periode. Ara oferim 
les dades d ‘exportac ió del dit ci trie ÍQ-65 i G-27A i B).

Quatre ports d'eixida -Caste1ló, Borriana, Valéncia i 
Gandia-, amb un diferent comportament durant els anys que 
analitzem. Relatiu manten i ment en unes cotes vint punts per 
sota deis indexs de 1913, per a caure amb espectacularitat en 
1917 i, encara més, en 1913. La taronja, inciará una certa 
recupe rae ió en 1919, que no es confirmará si nó en 1920. Com 
ja sabem, 1 ‘exportac ió tarongera funcionará a pie rendíment 
tan sois cap al bienni 1922-1924.

Amb les cebes de Castelló passa que1com semblant al que 
hem vist- de l'arrós de Borriana. Malgrat el desmesurat 
creixement de les xifres sobre la ceba eixida per la capital 
de la Plana, Valéncia és qui marca la pauta de 1'evolució de 
1'exportac ió del País (Q- 6 6  i G23A i B).

Deis quatre ports on es concentra l'activitat 
exportadora del bulb, tan sois Valéncia of ere i x un cert 
equilibri en el nombre de tones eixides durant el periode. 
Aquesta real itat és a la base del comportament de la dita 
mercadería en la corba que dibuixen les barres que repre
sen t-em les xifres corresponents al País.

En tots els anys, sense cap excepció, les xifres de
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]

Exportació p%n-P-r-oductes.......-Producte: Arrós
Arrós eixit per cadascuna de les duanes (Kgs.) Nos. Index. Q - 6¿

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castell6
BenicarlÓ
Borriana
Vinar6s ...1QQ.... ...562..... ... J..261.... ...300...... 119 1160
Valéncia . 100. . ...73...... ...268..... __J73....... ...J53...... ....135...... ...J50....... ___26.1......
Cullera _JOQ...... ..4_______ ...J6...... ...3........ ...6. . . . . . 111
Gandía
Sagunt

Total duanes CCLPV * ..JOQ..... ..71. ...259. . . . ...J77.... 147 127 48 265

Total duanes Espanya ..JOQ..... ...81...... ...254. . . . ...17.3...... 172 152 49 274

..* .Comarques.centráis, de. 
■ .litoral. del.País .Valenci
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Exportació per productes.  ........ /Jípetei .I?™n.9.es

Taronges eixides per cadascuna de les duanes (Kgs.) Nos. Q * 6 5

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló 100 87 60 68 22 9 35 27
Benicarló
Borriana 100 93 71 94 16 '"8" 59 45
Vinarós
Valéncia 100 82 93 66 69 19 84 49
Cullera
Gandía ____JOQ..... ___ 9J....... 92 • 93 30 12 33 54
Sagunt

Total duanes CCLPV * 100 88 81 78 44 "I!?" 63 45

Total duanes Espanya ___ JDO..... ....8.4...... .....80...... 67 43 30 61 45

..* .Comarques.centráis de.
■ .litoral, del -Rals .Valencia .
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C3. - La crisi

1'exportac ió de ceba per les duanes valencianes són menors 
a les de 1913. Encara que mai, 11evai del fatidic 1918, no 
van més enllá de 18 punts sota els 100 de 1913.

La correspondencia entre les xifres del País i les de 
l'Estat és correcta, excepte per al 1917 i el 1918, anys en 
qué cal pensar que de les quantitats de ceba eixida per la 
frontera francesa, bona part eren valencianes.

Les creí lies, com les cebes, les taronjes i 1'arrós, 
foren una bona font de conflie tes durant els anys de la 
crisi. No ha d'estranyar-nos dones, la materialització 
quantitati va i gráfica de 1“evolució del seu comerg 
exportador (Q—67 i G—29A i B).

Deis quatre ports exportadors -Castelió, Borriana,
Va 1 énc i a i Gand i a-, cap d ' e 11 s no man t. i nd rá 1 es c o tes 
asso1 i des en 1913. I no tan so1s a i xó, alguns d “e11s de i xar an 
d exportar-ne, i, en concret, Valéncia desapareixerá deis 
quadres des de 1918.

El perfil de la corba del País ho reflecteix perfecta
mente Un descens ben greu en 1914- i una interessant 
recuperació 1 “any següent, que és mantinguda en 1916. L “any 
1917, peró, marca ja l'inici de la crisi, aguda en 1918, que 
c u 1m i na r á en la no e i x i da del tube r c1e per v i a mar i t i ma en 
1919 i 1920.

L “evo1u c i ó de 1“expor tac i ó de c r e i 11a per les duanes 
valencianes, presenta una millor série que la del total 
d “Espanya f ins al 1918; si t»é la tónica espanyo la és la 
mateixa que la del nostre País.

Les tomaques, un altre producte d'horta, també pateixen 
l'evidéncia de la crisi. Deis tres ports expedidors 
-Valéncia, Cullera i Gand i a- cap deis tres no presenta una 
série sincrónica (Q-68 i G-30A i B).

El perfil de 1“exportac ió de tomaca per les duanes del 
País, correspon, en linies generáis, al de Valéncia. Els anys 
1914 i 1915 serán ben negatius des de la perspectiva del
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E x p o r t a d6 per productes Producte: Cebes
Cebes eixides per cadascuna de les duanes (Kgs.) Nos. Index.

0 U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló 100 709 512 541 622 84 1.512 1.247
Benicarló
Borriana 100 77 11 38 171 25 218 195
Vlnarós
Valéncia 100 87 90 79 95 39 88 82
Cullera
Gandía 100 113 78 144 65 1 66 70
Sagunt

Total duanes CCLPV * 100 89 89 84 94 37 86 82

Total duanes Espanta ...J00...... ...91...... ...91....... ...5.1....... 116 75 92 84

. .* .Conarques .centráis, de. 

.. litoral, del .PaLs .Val£nci i
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Exportació per productes. Producte: Crellles

Crell^es eixides per cadascuna de les duanes (Kgs.) Nos. Index. Q  _ g y

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló 100 28 115 84 - - - -
Benicarló
Borriana ...100..... 21 370 120 - 49 -
Vinarós
Valéncía 100 50 97 91 51 10 1 1
Cullera
Gandia 100 58 56 21 33 136 35 69
Sagunt

Total duanes CCLPV * 100 50 97 91 59 10 1 1

Total duanes Espanya 100 70 84 78 47 25 11 11

. .* .Comarques.centráis, de. 
■ .litar-ai del .PaLs .Ualoncj
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E x p o r t a d  6 per productes . . . . . . . . . Prqd_ucte_: _ Tomaques
Tomaques eixits per cadascuna de les duanes (Kgs.) Nos. Index.

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelld
Benicarló
Borriana
Vlnarós
Valéncia 100 107 99 324 - 2 6 326
Cultera 100 - - 121 152 15 118 -
Gandía 100 77 68 113 1 1 5 49
Sagunt

Total duanes CCLPV * ...100..... ...91...... ...72....... 144 1 1 6 87

Total duanes Espanya 100 80 70 135 4 3 22 85

. .* jCamarques-ceotraLs. de. 

. -litoral, del -BaU -Valencj

•
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C:3. - La c ri s i

País, sobretot perqué Cullera no exportará en1 loe. L'alca de 
1916 vindrá donada per la importantissima recuperació de 
Valencia; peró, també, per la mi llora quant ais ports de la 
Ribera i la Safor.

Aixó no obstant, t-ant el 1917 com el 1918 serán anys 
nefasts. L'exportadó de tomaca per les duanes valencianas 
desapareixerá. En 1919 mi llorará la situació, encara que 
continuará essent de desastre, i no será fins al 1920 quan 
semble que ja s "apunta la recuperació.

La correspondencia entre l'evolució de 1"exportad6 
valenciana i l'espanyola es gairebé absoluta, llevat- de 
1919.

Acabem aquest breu repás deis productos valencians, 
menc ionat-ne dos de menor importáncia que els anteriors, els 
quals tenen en comú tant que eixen tan sois per la duana de 
Valencia, com que el perfil de l'evolució deis index de la 
seua expo r tac i ó só»n similars.

Els melons varen caure en 1914- i 1915; recuperaren les 
cotes anteriors a la guerra en 1916, A la fi desaparequeren 
en 1917 i 1918. L'any 1919 significará l'inici de la 
recuper ac i ó , que s " af er mar á en 1920, quan s "asso1 i ren 
novament els indexs de 1913 (Q-69 i G-31) .

Podem dir prácticament el mateix de les magranes, si bé 
els descens deis anys 1914 i 1915 és més acusat i la 
recuperació del 1916, menor. Els anys 1917 i 1918 no 
signifiquen que les magranes desapareguen de 1"escena, com va 
passar arnb els melons; per ó si que la recuperació, ben pal esa 
en aquests d "eneá el 1919, no será efectiva per a les magra
nes fins al 1920*03-70 i G-32).

Més enllá de les xifres, deis gráfics i de l'evolució 
més o menys positiva d'un o un altre producto durant els anys 
estudiats; per darnunt- de les mi llores o les pérdues en 
1"exportació d"un deterrninat producto, hi ha quelcom que 
sembla ha de quedar ciar: la irregularitat i la incertersa.



E x p o r t a d  6 per productes.. . . . . . . . . . PrQductej. Mejons
Melons eixits per cadascuna de les duanes iKgs.) Nos. Index.

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castell6
Benlcarló
Borrlana
Vínarós
Valéncla 100 70 31 102 1 2 73 108
Cullera
Gandia
Sagunt

Total duanes CCLPV * ___ _1D0..... __JO.... __31.... .... 104..... ... 1..... ...Z_____ ____V....... ___JQ9...

Total duanes Espanya 100 80 39 106 6 8 80 110

Jüamaríjues. centráis de. 
.. Utoral. del. Bats .Valonci*
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Ex p o r t a d  6 per productes. ProducterMagranes
Magranes eixides per cadascuna de les duanes (Kgs.) Nos. Index.

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castell6
Benlcarló
Borriana
Vinarós
Valéncia __JQQ.... ...21...... . ...34....... 59 10 14 3 76
Cullera
Gandía
Sagunt

Total duanes CCLPV * ___J00..... ...2J...... i ... 38....... -...64....... 10 15 3 76

Total duanes Espanya 190 26 71 122 5 81 88 117

-Comarques-centráis de.
. .litoral, del.País -\íalond<
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C3 La crisi

La profunditat de la crisi ja ha quedai bastant 
perfilada en aquesta investigac ió. Aixó no obstant, no és 
suficient- el que herri fet. és cert-, per5 , que hi hagué una 
profunda crisi, una greu crisi. Una crisi que afecta els 
bornes i les dones d'aquest País arnb duresa. Hern donat 
x i f r es, hem fet cálculs, hern d i bu i xa t g r áf i ques . De t-o ta 
manera ens fa la impressió que encara no hern esbossat- la 
crisi en la seua tota1 itat.

Quan parlern de la crisi agrária, arnb les xifres, els 
indexs i les corbes, la interpreten) arnb uns parámetros que 
tal vegada no siguin suficiente per esbrinar corrr varen patir 
la crisi aquells que la visqueren. Unes págines abans, 
seguint la prernsa, els informes de la Cambra de Comer £, o bé 
d 'al tres papers dalt o baix oficiáis, ens hi hern acostat 
una mica. Pulsant d"alguna manera la percepció coetánia de la 
crisi.

Quan un testimoni d "aquells anys recorda ara i diu:
"anys de fam” , ens acostern a la complementar ietat- necessár i a 
perqué les xifres deixen de ser grafisrnes més aviat- freds. 
Quan copsern les opinions deis rnetges sobre la deficient- 
a 1 i rnen ta c i ó , sob re les c ond i c i ons en qué es t r eba 11 a va, 1 a
nostra interpretació mi llora els seus indexs de qualitat.

Per aixó, és ara quan volern parlar molt- breument de la 
irregular i tat, i també de la incer tesa, tot i que hi tornarern 
més endavant. En veure les eixides fluctuants per les duanes 
del País i els canvis brutals d'un any a l'altre, encara que 
Íes xifres globals siguen inferiors tan sois en un 
percentatge acceptable, si nornés veiern aixó és que estem 
deixant de banda un fet essencial.

Una cosa és 1 'opinó que del funeionament de l'economia 
tingue el President de la Cambra de Comer£, i un altra 
aquella que tindrá un senyor que fa jornáis o que té dos 
bancals en Almussafes. lampoc no será la mateixa per a un 
propietari i un comerciant exportador. Cadascun d'ells té la 
seua própia perspectiva, viu el funeionament de l'economia 
d una forma parti cu1ar i tzada.



C3.- La crisi

Per tant-, rosal ir es no podem deixar de banda alió que 
va una mica més enllá de les xifres que hern visi. Moure les 
mercader ies, transportar-les al rnercat, fou una de les grans 
pr eoc upac i 6ns de tothom durani els anys que es tud i em.

No era, peró, 1"única. Hi hauran vagons?, i vaixells?. 
Quant costaran els nólits? Hi haurá prohibí ció del Sovern? 
Será efetiu el bloqueig? Obriran demá el magatzem? Podrem 
vendre la col lita? Hi haurá jornal demá?. Aqüestes i al tres 
preguntes se les feien cada dia mol tes persones durant els 
anys que es tud i em. La i nsegure tat, af egida a 1" agreuj ament 
de les condiciona de vida (salaris, preus, atur), será moneda 
corrent durant aquesta anys.

és per aixó que sembla necesaari reflexionar un mica 
sobre les xifres. La irregular itat de l'eixida d'un producte 
qualsevol peí port- de Cu llera o de Benicarló és molt 
important. És la incertesa del futur, la por a qué la
s i t-uac i ó no m i 11ore, a qué emp i t j ore.

La i r regular i* tat produeix, com a efecte primari, 
inseguretat, incertesa.I aquesta agreuja la tensió en tots 
els ordreSi socials i personáis. La vida, segóns passen els 
mesos, es f a més d i f i c i 1 .

El pes de la crisi, dones, no es pot avaluar arnb el 
mateix joc de mesures. Per damunt de la quantificae i6, més 
enllá de les diferéncies percent.ua 1 s , cal reflexionar sobre 
la incidencia social de la conjuntura. Els efectes agregats 
de la pérdua de capacitat adquisitiva, de la incertesa de la 
possibil itat de treballar, de 1"aparent impossibi1 itat per 
resoldre problemas, no poden qunatificar-se. Arnb el pas deis 
mesos, deis anys, la crisi es fará més feixuga i insupor-
table. El cansament de la poblacio més afectada será cada
vegada major. Qüestions com aqüestes hauran de ten i r-se 
p r esen ts a 1"ho r a d "ana1 i tzar els d i f e r en ts r i trnes de 
p r o tes ta de qué par lar em en el capítol r ef er i t a la 11 u i t. a 
obrera.

288



La crisi

3.6.3.- El córner^ de cabotaige.

L'interés en anal i izar molt br sumen t. les xifres del 
comer9 de cabotaige recolza en qué arran d ‘aqüestes veurem 
1" evo lució de 1 ' a c t i v i ta t c orne r c i a 1 de la zona. Les 
variacions en el volum de mercaderies rnobi 1 itzades a cada 
por t i la total del F’ais són, en aquest cas, les ref erénc i es 
que hern demprar per mesurar els nivel ls d'activitat 
c orne r c i a 1 ex i s ten t duran t- aques ts anys.

Esperanza Frax, que ha estudiat- el comer $ de cabotaige 
espanyol de 1857 a 1934, afirma que, peí que respecta al 
periode 1890-1934, aquest "presenta un crecimiento fuerte y 
mantenido, con escasas oscilaciones anuales, hasta el momento 
en que se deja sentir la influencia de la Primera Guerra 
Mundial que se refleja en el violento incremento entre 1914 y 
1918, posterior caida entre 1919 y 1922, al volver el 
comercio interior, poco a poco, a sus niveles propios, y 
rápida recuperación a partir de entonces"(254) CQ-71 i G—33).

Com pot apreciar—se en el gráfic en qué hern reflee ti t el 
volum total del comer9 per cabotaige, el moviment de les 
duanes valencianas té una dinámica própia que no sintonitza 
sinó lleugerament arnb 1"espanyola. La mi llora deis index de 
c orne r 9 de c abo ta tge -v i o 1ent i n c rement d i u E . F r ax, un x i c 
exageradament— entre el 1915 i el 1918, no són simétrics ais 
moviments registráis a les duanes de les comarques centráis. 
El des c ens aquí és const-ant fins al 1916, contrár i ament al 
que passa en l'ámbit estatal. Després, en 1917 i 1918, hi ha 
una evident- mi llora deis indexs comerciáis, avan9 ant- els 
valene ians sobre els estata1s . Els dos anys posteriors, el 
1919 i el 1920, a Espanya, i també al País, decreix el tráfic 
de cabotaige, encara que forgat- més el valencia que no pas 
1 * altre.

La crisi, naturalrnent, també va afectar el comer9 de 
cabotaige. El descens de 1'ac tivi tat comercial efectuada en
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Comerg de Cabotatge (Volum total)

Nos. Indexs (Kgs.) Q - 71

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Comarques Centráis
(C.C.L.P.V.) 100 97 89 85 139 130 71 86

Esjian^a 100 90 101 106 128 136 103 102
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C3.- La crisi

les duanes valencianes és evident fins al 1917. En el comer9 
exterior observaren» que després del c1oi del 1914, s"iniciará 
una recuperació lenta -sernpre en negatiu, peró, en relac i6  
a les xifres del 1913- fins al 1918. Aquest any s'entrá 
novament en un clot, encara més profund que el del 1914. En 
el cabotatge, el descens de l'activitat és més pausat, peró 
constant fins al 1916. L'any 1917 patirá una fortissima 
estirada, que es mant-indrá en 1918, per a caure sobtada
men t. durant el 1919, un any difícil .

L'increment de la navegac i6  de cabotage que es produeix 
en 1917 i 1918 cal explicar-lo en relació arnb l'increment de 
la navegació a vela, i, també, en aquella tendénc i a de la 
qual ja hern parlat a 1 'hora de veure com s'adresaven els 
productes valencíans a les provineies frontereres arnb Franca.

En conclusió, peí que fa a l'activitat comercial 
rea1 itzada en navegació de cabotatge, podem dir que, com 
qua1 sevo1 ac t i v i ta t c omer c i a 1 , pa te i x la duresa de la crisi, 
i es veu f o rea reduida.’ Els anys que no compleixen aquest 
esquema són aquells en qué les greus dificúltate que 
entrebanquen 1 " expor tac ió« de productes agraris fan augmentar 
el tráfic de cabotatge -velers, barques del bou, etc.- com 
una mena de substitutiu d"emergencia deis mitjans de 
transport- d'abans de la guerra.

Passem a veure ara l'evolució del tráfic en cabotatge 
d'alguns productes agraris del País. Aci també val el que hern 
dit en parlar del comer? exterior: el port- de Valéncia té un 
pes important en el .total del volum de mercader ies mogudes.

Peí que fa a les hortalisses i els 1legums (Q-72 i 73, i 
G-34 i 35>, pot observar-se com , en el cas de les entrades, 
llevat. d'una 1 leugera modificació en 1915, el perfil de la 
corba que descriuen les barres del País es correspon 
perfectament arnb el de Valéncia. Quant a les eixides, la 
discrepancia entre ambdós perfils es presentará en 1917.

Tot- arnb tot, el més important és apreciar el descens de 
l'activitat comercial de les hortalisses i els 1 legums durant 
prácticament tot el període. Valéncia i Gandia són els únics
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JteCQA!terj£$ circulades per cabotatge
(Entrades, en Kgs. Nos. Index)

Producte: Hortalisses í Llegums

Q - 72
D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló
Benicarló
Borriana
Vinarós '
Valéncia 100 85 82 44 31 30 18 " ' H .....
Cullera
Gandía
Sagunt

Total duanes CCLPV * 100 85 88 44 31 30 ió "11......

Total duanes Espanya 100 73 59 74 82 61 ■"'44...... 34......

. .* -Comarques-central^. de. 
■ .litoral- del - País -Valone!



Me readerj es. circuí ades per cabotatge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ’ ^or^a 1 i sses i L legums
(Eixides, en Kgs. Nos. Index) 0*73

192019191917 1918191619151913 1914

Castelló
Benicarló
Borriana
Vinarós
Valéncia 228100

Cultera
Gandía 143J00
Sagunt

214Total duanes CCLPV *

Total duanes Espanya 125106J00.

.* .Comajrques.centraLs^ de. 
-lltoraJ- del -País. -Vaienc i
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3deri.es circulades per cabotatge . . . . . . . . . . . ?r?^¥--®L/Jru*tes ^res^ues
(Eixides, en Kgs. Nos. Index) Q - 74

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló 100 151 - 132 740 - 82 19
Benicarló
Borríana
Vinarós
Valéncia 100 127 53 169 390 1.286 22 -
Cullera 1QQ 26 29 52 45
Gandia 100 54 157 • - 88 292 117 53
Sagunt

Total duanes CCLPV * 100 __..§3..... ' 75 45 273 728 78 38

Total duanes Espanya 100 83 124 105 359 749 124 78

. .* Xomarques. centráis, de.

. .litoral, del -Bals .Ulencu
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.tercaderi$s circulades per c a b o t a t g e . . . . . . . . . . . .
Entrades, en Kgs. Nos. Index. Q -75

■P/Pducte: Arrós

D U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló
Benicarló
Borriana
Vinarós
Valéncia 100 116 96 22 4 5 2 2
Cultera 10Q
Gandía
Sagunt

Total duanes CCLPV * 100 103 93 22 4 5 4 13

Total duanes Espanya ... J Q Q ..... ___ 123..... ___ JJ4...... ___ .106...... .....122..... 88 99 98
1

..* Xomarques.centráis de- 
■ .litoral, del -Sais -Valere!i



I
MercadeFles circulades per cabotatge.- - - - - - - - - - - - - - - - - Bcoducte: Arrós
Eixides, en Kgs. Nos. Index. Q -76

0 U A N E S 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Castelló
Benicarló
Borriana
Vinarós 100 578 523 240 128 136 - 548
Valéncia 100 113 112 105 111 90 122 85
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poris arnb una activiiai ressenyable en aquesta product.es, i 
tots dos anoten una fortissima baixa en les xifres 
d ' a c t i v i ta t-. Tan sois 1 ' any 1918 se r á pos i t i u , arnb uns 
indexs 228 per a Veléncia i 214. per al País. Gandía gaudirá 
d "una sensible mi llora (índex 143) que, com era de preveure, 
no va teñir excessiva repercussió en les xifres del País.

El comer$ de fruiies fresques per navegac ió de cabotatge 
presenta unes xif res i uns gráf íes absolutamente atipics (Q-74 
i 7S, i G- 36A i B). Els quatre poris per on tenen eixida 
-Castelló, Valencia, Cullera i Gandía-, noten la cruesa de 
la crisi, peró la mi llora del volum rnóbil (tan sois tenirn 
inforrnaci6  sobre les tones eixides) que es produeix en 1917 i 
1918, f onarnen ta 1 rnen t. a Cas te 11 ó i Valencia, i , en rneno r 
mesura, a Gandía, originen un importantissim canvi en les 
xifres del País.

Els anys 1917 i 1918 signifiquen una mi llora molt 
irnportant- en el comer£ de fruit-es fresques per cabotatge. 
Adonem-nos que 1 “índex del port de Valéncia passa a 1.286.
Ara bé, com que Castelló no registra cap moviment i Cullera 
presenta unes xifres que .també són baixes, el total del País 
queda reduit- a un índex 728. Potser els indexs de corriere ia- 
1 i t-zac i ó de fruit-es fresques -penseni en les taronges- 
siga alió que explique en bona part- els canvis en positiu de 
les cor bes gene r a 1 s del c orne r <; de c abo ta tge en 1917 i 1918.

Con tr ár i amen t al que passava arnb les fruit-es fresques, 
l'arrós és una mercadería que man té una certa regularit-at 
(Q-76 i G-37, 38A i 6 ) no havent-hi , en el totalx general del 
País, alts i baixos importants quant. a les tones traginades 
en cabotatge.

Les diferencies que presenten els quadres referits a 
en tr ades i eixides, mostren com 1 '' ar rós és un producto que 
ix f onarnen taimen t- de les duanes valencianos (¿tal vegada a 
duanes frontereres?), arnb un ritme bastant regular peí que fa 
a Valencia, Gandía i Cullera, peró rnolt incrementat peí que 
fa a Vinarós. Les zones productores es mantenen, i una part 
del F'ais que no destaca prec i ssament per les seues mar jais, 
veu incrementada 1 "eixida d 'una mercaderia c1au, 1 'arrós,
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duran i aquest-s anys. Tot- arnb tot, els indexs del País no 
pateixen a 1 terae i6 per aquesta part icular situació del poblé 
de la P 1 ana.

Recordern que quan parlávern de 1 "eixida d'arrós per 
comer£ exterior, tots els anys excepte el 1314 i el 1919 
esta ven per darnunt de 1‘index 100. Ara trobern exactament el 
contraria es a dir, aquells mateixos dos anys (1914 i 1913) 
són els únics que presenten un index superior a 100. Tenim 
aquí, dones, una pr ova evident- de la complementar i etat que el 
tráfic en cabotatge va significar en uns moments en qué el 
comer9 maritim d " al tura passava per les hores rnés baixes. A 
rnés a rnés, trobern en aquesta breu análisi que hern fet, pro ves 
clares que el con traban i el frau, ben es tesos duran t- aquests 
anys, es material i tzaren en gran mesura mitjancant el córner^ 
de c abotatge.

Aixi dones, com a primeres conclusions de 1"análisi de 
1 " evo 1 u c i ó del c orne r £ mar i t i rn val en c i á , hern d " i ns i s t i r en . 
algunes qüestions.

La primera d el les és que, ef ec tivarnent, des del rnornent 
en qué la guerra s'inicia a Europa es fa palesa una clara 
contrac ció del tráfic a les distintes duanes valencianas. 
Aquesta situació será una constant no tan sois durant els 
anys de durada del conflicte, sinó que anirá rnés en 1 1 á de la 
finalització deis actes bél.lics. No hi haurá, peró, una 
evolució uniforme quant a la regress i ó deis indexs que 
marquen l'activitat comercial. És a dir, no tots els anys 
serán igual de dolents i la crisi no sempre es rnater ial i tzará 
arnb 1 a ma te i xa f or g a .

Per cornbatre els efect.es de la conjuntura continental, 
s "endegaran diversos mecanismos. Ais entrebanes diplornátics, 
a 1 es i nsuf i c i énc i es de 1 a po 1 i t i c a go ve r narnen tal, a la rnan c a 
de carbó, ais preus deis nólits, a 1 'actitud de les 
cornpany ies na vi 1 i eres , s " oposará la necesssi tat- de traure la 
produc ció ais rnercats.
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L " augment de la navegac i 6  a vela, 1 ' inc remen i de la 
navegac i ó de cabotatge i 1 ' aprofitament per al transport de 
barques de pesca; junt- amb 1 ‘adopció del contraban com a 
activitat ben extesa, són una colla de realitats contrastados 
durant aquests anys.

En segon 1 loe, com a efecte de 1 'entrada en acció 
d"aqüestes mesures alternatives, i de les mateixes 
f 1uc tuacions de 1s mecanismes norma1 s de1 corner g mar i t im, es 
produirá un desenvolupament- asincróni c del comer5 exportador 
val ene 1 á . Aquest-, junt amb la durada de la situació, determi
nará un progressiu cansament en els habitants del País. Les 
accions de lluita i de protesta que tindran al seu cárrec els 
més perjudicáis per la nova conjuntura, serán també progres- 
sivament més complexos. Conforme la crisi vaja afectant amb 
més i més cruesa, els distints mecanismos de defensa del 
afectats s'alteraran.

De com va percebre's la nova real i tat oberta després de 
1 " agost- de 1914, en par lar em més endavant. Les accions i les 
actituds de resistencia i de lluita davant i en contra de la 
crisi, serán l'eix del darrer apartat de la nostra 
investigació.
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NOTES AL CAPITOL 3

( 1> Per obtenir informació sobre la situació de la
industria espanyola abans del 1913 cal consultar l'obra 
de Jordi NADAL El fracaso de la Revolución industrial 
en España. Barcelona, Ariel, 1979. Espec ialment 
les pagines 226-246.

<2> Aquest quadre l 'hem extret de Miguel MARTINEZ CUADRADO, 
La Burguesia Conservadora 1374-1931. Historia de España 
Alfaguara, vol. IV. Madrid, Alianza Editorial, 1980, 
Sexta ed.p.112.

(3) ROLDAN, S. y GARCIA DELGADO, J.L. La formación de la
sociedad capitalista en España 1914-1920. Madrid, CECA, 
1973. pp.21-23.

<4> SERRANO SANZ, J .M. "La política arancelaria española al
término de la Primera Guerra Mundial: Proteccionismo, 
Arancel Cambó y Tratados comerciales", en VV.AA. La 
Crisis de la Restauración. España entre la Primera 
Guerra Mundial y la II República I Coloquio de Segovia 
sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. 
Tuñón de Lara. Madr i d , Siglo XXI. 1986. p .199.

(5) GARCIA DELGADO, -J.L. "La economía española entre 1900 y 
1923", en Revolución Burguesa, Oligarquía y 
Constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII de la 
Historia de España dirigida per M. Tuñón de Lara.
Barc e 1ona, Labor, 1981, p .419.

(6) Evidentment , el problema no es troba exclusivarnent en 
1 a def i c i ent moderni tzaci ó de f i na1s de1 segle XIX.
Per a Ramón Tamames els problemes del ferrocarril a 
Espanya arranquen de la forma com es va construir la
xarxa ferroviária. Són tres els problemes que assenyala 
Tamames: la falta d'inversió, la rigidesa de les 
tarifes i la bai.xa densitat de tráfic. Els tres varen 
fer que la situació deis ferrocarrils ais inicis de la
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guerra fos precária i, a més, s'agreujara posterior- 
ment: "el intenso tráfico a que se vio sometida 
nuestra red comportó un gran desgaste de sus 
instalaciones, y la inflación producida por 1os efectos 
de la guerra puso a las compañias explotadoras en un 
trance muy difícil, ya que mientras que se elevaba el 
coste de explotación se trataba de mantener las tarifas 
bajas. Por tanto la situación al terminar la contienda 
era mucho más grave que a su comienzo". TAMAMES, R. 
Estructura económica de España. Madrid, Guadiana de 
Pub1 i c ac i ones, 1969. Cuar ta ed. pp.451-452.

(7) AKERMAN, John. Estructura y ciclos económicos. Madrid,
Aguilar, 1960. p.27.

(8) GARCIA DELGADO, J.L. "La economia..."Labor, vol.VIII.
Op. Cit. p.427,

<9> TURON DE LARA, M. La España del siglo XX Barcelona, 
Laia, 1981. vol.I. p.84.

CIO) BERNIS, Francisco. Consecuencias Económicas de la
Guer r a . Madrid, Jun t a de Amp 1 i ac i ón de Es t-ud i os e 
Investigaciones Científicas, 1923. Cal teñir present, 
com diuen Roldán y Garcia Delgado, que "el alza de los 
prec ios no se 1 i mita a1 per i odo, estri c tamente 
c ons i de r ado, del c onflie to rnund i a1, extend i endose, una 
vez concluido éste, también a 1919 y 1920"; en La 
formación de sociedad..., Op. Cit. p.133. Caldra teñir 
en compte agó per poder comprendre la validesa de 
les fases assenyalades per Akerman, aixi com per 
entendre que els problemes que són a la base de la 
protesta social (la carestía deis articles de primera 
necessitat) no saturá amb la signatura de la pau 
europea.

(11) Per al tema de les repercussions de la I Guerra Mundial 
sob re 1' e c onorn i a espany o la és rno 11 útil c onsu 1 tar 1 ' o— 
bra ja clássica de Francisco BERNIS, que hern citat 
abans.
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(12) TURON DE LARA, M. La España del siglo XX. Op. Cit. 
p . 23.

(13) C-ARRION, Pascual. Los Latifundios en España. Su 
importancia, origen, consecuencias y solución. Madrid, 
Gráficas Reunidas, 1932.

(14) Sobre aquest- tema és conven i ent consultar un text 
clássic de Romá PERPINYA, Memorándum sobre la política 
del carbón, que va ser editat per la Insitució Alfons 
el Magnánim, amb próleg de Jordi PALAFOX. Ha esta 
publicat sota el titol De economía crítica (1930-1936). 
Valóne ia,1982.

(15) GARCIA DELGADO, J.L. "El ciclo industrial de la
economía española entre 1914 y 1922". Estudios de 
Historia Social, n.24-25. 1983.pp.12-15.

(16) GARCIA DELGADO, J.L. Historia de España, Labor.Op.Cit. 
p .433.

(17) RODENAS, Clementina. La Banca valenciana: una
aproximación histórica. Valóneia, Institució Alfons el 
Magnán i m , 1982. p .69.

(18) GARCIA DELGADO, J.L. Historia de España, Labor, Op.
Cit. p. 441.

(19) TURON DE LARA, M. La España del siglo XX. üp.Cit. p.34.

(20) En l'Apóndix I de l'obra de ROLDAN i GARCIA DELGADO 
(Üp.Cit. p. 443—459) des de les disposicions del 
Ministeri d'Hisenda a les disposicions del Ministeri 
d "Abastiments. En el 11 ibre de F . BERNIS (Op.Cit.
pp. 100-109) h i ha totes 1es rnodi f i c ac i ons a ranze1á r i es 
hagudes fins al 31-XI1-1918.

(21) El persontage en qüestió era un diput-at a Cor ts i ex
so ts-sec retar i d ’Hisenda. ROLDAN i GARCIA DELGADO,
Op.Cit.p.146.
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28) 

(23) 
(30) 
( 3 1 ) 
(32 ) 

(33 ) 

(34 )
(35)

(36)
(37)

(38)

(39) 

( 40) 

(41) 

C 42)

Idem, p.151.

Idem, p.155.

Idem, p .162.

Idem, pp.32-102.

El Mercantil Valenciano,(MV), 6-VII1-1914.

MV, 7-VI11-1314.

Ibid.

MV, 29— III—1915.

MV, 30-111-1915.

Ibid.

Ibid.

MV, 4-1-1916.

Ibid.
MV, 5-1-1916.

Ibid.

Ibid.
MV, 10-1-1916.

Ibid.

Ibid.
MV,11-1-1916.

BERNAL, A.M. "La llamada crisis finisecular (1872-
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43)

44)

1919)", en La España de la Restauración. Política, 
Economía, Legislación y Cultura. I Coloquio de Segovia 
sobre H i s toría Contempor énea d i r i g i do por M .TURON DE 
LARA. Edición a cargo de J.L. GARCIA DELGADO. Madrid, 
Siglo XXI. 1985. p .217.

Grupo de Estudios de Historia Rural CGEHR), "Notas 
sobre la producción agraria española (1391-1931). 
Revista de Historia Económica, núm. 2. 1983. p.226.
Com diu A.M. BERNAL al seu al.ludit trehall presentat- a 
Segovia, ais darrers anys cornencen a dissenyar-se dues 
tendéncies interpretativas: una, encetada per Carr, que 
parlará de 1'"espectacular progreso agrícola" com a poc 
a les regions exportadores; i una a11ra, amb Fontana 
c om a p r i me r si gnan t-, que p r esen ta la crisi finisecular 
c om un f e t. que ev i dénc i a la f eb 1 esa de 1 ' agr i c u 1 tur a 
española. Malgrat tot, no són excloents l'una amb 
l'altra, i ambdues ofereixen notables treballs sobre la 
qüestió no gens menyspreables. El País Valenciá, 
considerat tradicionalment com una zona afavorida per 
la Gran Depressió de les darreries del segle XIX, és un 
deis territoris peninsulars més treballats. Des del 
clássic trebal 1 de Giralt- a les més recents 
aportacions, es plantegen problemes al voltant de la 
valorac i 6 de les transf orrnac ions agr icoles registrados, 
decantant-se uns -com MARTINEZ SERRANO, per exemple- 
a valorar la importancia deis canvis introdui'ts en el 
régim de propietat, l'expansió de nous conreus i 
1 orientac ió exportadora de la producció agraria en 
general. Uns al tres com, per exemple, Teresa CARNERO 
(vid.CARNERO, T . "La anqu i 1os i s relativa de la 
economía valenciana durante el último tercio del siglo 
XIX", en VV.AA. La industrialización valenciana: 
historia y problemas. Valéncia, Almudin, 1978), 
prefereixen relativitzar el pes real d'eixes 
transforrnacions, matisant la bondat deis canvis 
enregistrats en les formes de propietat, al temps que 
posen de reí leu la crisi que va pat.ir l'arrós, produc te 
important per al camp valenciá. Malgrat tot, la 
mateixa Teresa CARNERO, en un deis seus últims
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treballs, afirma que el creixemeni de determinades 
activitats industriáis, "a través de un proceso de 
desarrollo industrial limitado y selectivo" és el 
resultat, en tona part, "de los efectos inducidos que 
c on 11 eva la c onf i gurac i ón de 1 Pa i s Va 1 en c i ano c orno una 
economía agraria y de exportación". CARNERO,T.
"Ec onorn la y Pode r Político en el País Va 1 en c i ano. 
1370-1914" Debats, núrn.8. p.ll. 1 mate i x Jordi PALAFÜX 
r e 1 a t i v i tza 1 ' adap ta ció* de 1' agr i c u 1 tu r a espany o la a 
les transforrnacions que per a d"e11 exigia el marc 
económic capitalista. En aquest- sentit, vegeu 1"article 
"Come r c i o Ex te r i or y v i a na c i onalista. Algunas 
consideraciones", en La Crisis de la Restauración, II 
Coloquio de Segovia, Op.Cit. p.180-197.

(45) Da van t- de possibles reductes encara existents s'al^á el 
contundent- article de Ramón GARRABÜU "Sobre la 
modernidad de la agricultura valenciana" en La España 
de la Restauración... I Coloquio de Segovia, Op. Cit. 
pp. 331-341. Póster i orinen t ha es tat- publicat- un 
important- 1 libre del mateix autor. Es trac ta d" Un fals
dilema. Modernitat o endarreriment de 1"agricultura
valenciana 1850-1900. Valéncia, Institució Alfons el 
Magnáni m , 1985.

( 46 ) GEHR , Op. Cit. pp. 204-209.

(47 ) Idem, p .215.

(48) FLORES DE LEMUS, A. "Sobre una dirección fundamental en 
la producción rural española". Moneda y Crédito, núm.
36, marzo 1951. Citat per GEHR en Üp. Cit. p.215.

(49) FLORES DE LEMUS, A. Op. Cit. recollit per A.M. BERNAL
en Üp. Cit. p .222.

(50) Per alt-ra banda, i en linia amb el que diem, cal veure 
el manta vegades esmentat article de GEHR, que critica 
-en part fent costat en alguns treballs de Jordi 
PALAFOX- 1"esquema implantat per Rorná PERPINYA, segons 
el qual 1"agricultura d "exportació tenia un paper clau
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<51)

(52)

(53 >

(54 )

(55)

en el f une i onarnent del sistema económic espanyol, ja 
que condi cionava el comportament- deis al t res grans 
sec tors ec onórn i c s ( agr i c u 1 tura extens i va de 1" i nt-er i or 
i agricultura periférica). En contra de la t-esi de 
Perpinyá que diu que 1'agricultura exportadora segregó 
i possibil i tá el creixernent- industrial de les tres 
primeres décades del segle, GEHR pensa que els 
ingressos obtinguts per 1"exportad6 de fruits no va 
equilibrar la balanza comercial. Aixó fa que dedueixi 
que les "exportaciones invisibles (turismo y remesas de 
em i gr antes), sa1 i das de meta1es prec iosos, i nver s i ones 
del capital exterior o el crédito a nuestros acreedores 
están financiando en mayor medida aún que el superávit- 
de nuestra balanza comercial agraria, las importaciones 
energéticas y tecnológicas precisas para mantener en 
f unc ionami ent-o la industria nac iona 1" i GEHR, üp. Ci t. 
p .240.

Aqüestes xifres cal en tend re-les i t-enint en compte 
que quan donem dades d'Espanya, Valéncia Provincia hi 
és inclosa. És a dir, que si descomptássem Valéncia, el 
creixernent encara seria inferior.

Totes les xifres estadistiques d'hect-árees dedicadas 
ais diferente conreus s'han elaborat- a partir de la 
i nf o r nía c i ó ex tre ta de 1 es Mernó r i es de la Camb r a Oficial 
de Comer£, Industria i Navegad6 de Valéncia 
corresponents ais anys 1916 a 1931.

PALAFOX, -Jordi. "Estructura de la exportación y 
d i s t-r i buc i ón de benef icios. La nar an j a en e 1 Pa i s 
Valenciano (1920-1930). Historia Económica, núm. 2.
1983.

MARTINEZ SERRANO, -J.A. "L'economia valenciana a 
principis del segle XX". Historia de l'Econornia 
Valenciana. Valéncia, Diputació Provincial de 
Valéncia, 1983. p.126.
El que diem cal entendre-ho amb una intenció genérica 
evident. Som consc ients que tan sois a grosso modo es
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po t- par lar no ja de 1 ' agr i c u 1 tu r a espany o la, si nó també 
de la valenciana. A.M. BERNAL diu que "más que una 
'agricultura española" habria que hablar de las 
agriculturas de España", afirmant tot seguit que 
"también habria que eludir plantear el problema 
c ampes i no a nivel espafío1 , i nd i f e r enc iado y en 
abstracto". BERNAL, A.M. Op. Cit. p .216. Per la seua 
banda, Ramón GARRABOU també opina que "no se puede 
hablar de una agricultura valenciana", afegint que 
"qualquier síntesis sobre la agricultura del País 
Valenciano establece una diferencia radical entre las 
tierras de las llanuras litorales y de las riberas de 
los r i os más importantes que se benefician del regadio y 
las tierras de secano". GARRABOU, R . "Sobre la 
modernidad..." Op. Cit. p .336. Peró, com el mateix 
professor GARRABOU diu par1ant de1 País Va1ene iá, 
aqüestes diferéncies entre unes zones i al tres no 
c ompo r ten una des c onnexi ó entre e11es, ans al 
contrari, ja que existeixen forts 1 ligaros entre amb— 
dues. Com podrem veure més endavant, les comarques
més dep r i m i des apo r ten la f o r <; a de t. r ebal 1 que ex i ge i xen
intermitentment les terres d'horta. Vid. G'ARRABOU, R. 
Üp.Cit. p.337.

(56) MARTINEZ SERRANO, J.A. Op.Cit. p.127.

(57) Garabou, R "Sobre la modernitat.. " Op. Cit pp.332-

(58) Do1ors, poble de la cornarea del Baix Segura, será el
primer nucí i del País Valenciá on es detecte la invasió 
de la fil.loxera. Per a més inforrnació sobre la vinya al 
País Valenciá, cal consultar el 1 libre de Piqueras,
Juan. La vid y el vino en el Pais Valenciano. Valéncia, 
Institució Alfons el Magnánim, 1981; i el de CARNERO, 
Teresa. Expansión vinícola y atraso agrario 1870-1900. 
Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980.

( 59) El fet- es produeix amb uns paral. leí ismes destacables 
en t-ant- que una cosa semblant havia passat- uns anys 
abans?ens referim ais anys en qué tota Espanya va viure
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una "auténtica "edad de oro, inseparable del mercado 
exterior, de la crisis del viñedo galo”. CARNERO, T.
E c onorn i a y pode r . . . Op. C i t.. p . 8.

( 60) PI QUERAS, Juan. Üp. Cit. p . 150.

(61) Per veure l'evolució de la implantació del taronger 
cal consultar 1"obra de Vicente ABAD Historia de la 
naranja. Valéncia, Comité para la Exportación de 
Cítricos, 1984.

(62) MARTINEZ SERRANO, J.A. Op. Cit. pp.123-125.

(63) GARRABOU, R. "Sobre la modernidad..." Op.Cit. p.333.

(64) SOLER, Vi cent. Guerra i expansió industrial al País 
Valenciá 1914-1923.Valéncia. Institució Alfons el 
Magnáni m ,1984. p .7.

(65) GARRABOU, R . " Sobre 1 a moderni t-zac i ó ... " Op. C i t. p . 339- 
341 .

<66) Idem, p . 341.

(67) BERNAL, A.M. "La propiedad de la tierra: problemas para 
enmarcar su estudio y evolución", en VV.AA. La Economía 
agraria en la historia de España. Propiedad, 
explotación, comercialización, rentas. Madrid,
Alt aguara, 1979. pp.93-112.

(68) GARRABOU, R. Un fals dilema... Op. Cit. pp.127-128. (3) 
Idem, p .129.

(69) Idem, p.129.

(70) RUIZ TORRES, P. "Los señor ios valencianos en la crisis 
del antiguo régimen: una revisión historiográfica". Es- 
tudis d'História Contemporánia del País Valenciá, n. 5.
p . 48.

(71) Idem, p. 73.
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(72) Idem, p.77.

(73) GARRABOU, R. Op.Cit. p.131.

(74) Ibid.
(75) Idem, pp.134-136.

(76) Idem, p . 136.

(77) GARRABOU, R. "Régimen sefíorial y reforma agraria liberal 
en el País Valenciano: nuevos planteamientos". 
Agricultura y Sociedad, n.29. Octubre-Diciembre,
1983.pp.267—268.

(78) CUCO, M.J., FABRA, M.A., JUAN, R., ROMERO, J. La qües-tió 
agraria al País Valenciá. Aedos, Barcelona, 1978, p.16. 
Aquests autors remeten al clássic trebal1 de E.
Halpern, escrit ais anys trenta i republicat en 1946 a 
Estudios Geográficos, pp.97-117, sota el titol de "La 
Huerta de Valencia". Aquest- autor, referint-se a la 
comarca de l'Horta xifrava la importancia de
1 ‘ arrendament- a inicis del segle XX en un 90%.

(79) BERNAL, A.M. Op. Cit. p.97.

(80) ROMERO, Joan. Propiedad Agraria y Sociedad Rural en la 
Espafía Mediterránea. Los casos valenciano y castellano 
en los siglos XIX y XX. Madrid, Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. 1983.

(81) GARRABOU, R. "Régimen sefíorial y reforma agraria ..."
Op. Cit. p .258.

(82) Les que no ho están, grácies a la genti lesa deis autors 
respec tius.

(83) ROMERO, Joan. Op.Cit. pp.255-256. Cita extreta de1 
Informe de la CRS. Información Oral y Escrita practicada 
en virtud de la R.O. de 5 de diciembre de 1883. Tomo
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III, pp.175-176. Madrid, 1891.

(84) Idem, p . 260. La referencia a A. CUCO es t-roba en el 
1 libre d ’aquest que porta el t-ítol Republicans i 
Camperols revoltats. Valéncia, Eliseu Clirnent, 1975. 
pp.15-143.

<85) Idem.pp.265-266.

(86) Tots els quadres que oferim són result-at- de 1 " el abo rae i ó 
propia" partint de les dades subrninistrades per Joan 
ROMERO en Op.Cit. pp. 296-297. Hern d " assenya lar que les 
xifres que ROMERO dóna de F’icassent resulten 
inversemblants, ja que no és acceptable un total de 85.1 
Ha. cul ti vades en un deis termes rnunicipals rnés grans de 
Valéncia Provincia.

(87) Tot i que tornarem a inistir en el problema, al capítol 
4, quan parlem de Relacions socials i problemática sa
larial, volern fer algún aclariment sobre aquesta clas- 
sificació que hern realitzat. En principi cal acceptar 
que qua I sevo 1 ti pus de r epa r t. i men t que f em a partir deis 
propietaris de térra, té rnolt d'artif icial. Aixi i tot, 
el nostre interés no ve donat, tant per l'afany d "esta
fa 1 i r una categorització sobre la propietat, com per fer 
evident- la magnitud del sector productiu que depen del 
jornal obtingut per la venda de la seua forca de tre
bal 1. és en aquest. sent-it que hern denominat Grans Pro-
p i e tar i s - i ja sabern que 1 a te r rn i no 1 og i a és rno 11. di s— 
cutible- .a aquel ls que tenen rnés de 5 Has. Ho fern arnb 
el convenciment que aquel ls que podern incloure en aquest 
grup, no necessiten fer jornáis per al manteniment propi 
i de 11 ur s f am i 1 i es. Aixi rna te i x , hern d " af eg i r que, en 
el grup següent, els mitjans propietaris podran o no 
-depenent- de l'extensió de llurs propietat-s- necessitar 
11ogar-se c om a j ornalers.
Cal advertir al lector que els gráfics Distribució deis 

Propietaris en Grups i Distribució de la Terra per 
Grups, no vol en representar rnagnituds agregados, sino, 
simplernent, una representado» que perrneta la captac i ó 
visual irnmediata del repar ti men t deis segments, tant de
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propietaris com de la ierra cultivada en el terme.

(88) ARNALTE, Eladi. Agricultura a tiempo parcial en el País 
Valenciano. Naturaleza y efectos del fenómeno en el re
gadlo litoral. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980. 
p .143.

(89 > Idem, p .243.

(90) TORRES, Francesc. "L"evolucíó de 1"estructura de la pro 
pie ta t en Ca rea i xen t- duran t el seg le XIX" Común i c a c i ó 
inédita presentada a la I Assemblea d'História de la Ri 
bera, 1980. CALATAYUD, Sa1vador. Crisis y condi c iones d 
trabajo en la agricultura naranjera: Carca i xen t. 1914-
1936Tes i de L1 i c ene i a tur a . Depar t.amen t d " H i s tór i a 
Con tempo r án i a de la Un i versi t-atde Valéncia, 1982 
(Inéd i ta).

(91) BURRIEL DE ORUETA, E. La Huerta de Valencia. Zona sur.
Valéncia, Institució Alfons el Magnánim, 1971. p.267.

(92) BMA. JCA. El regadio en España. Ministerio de Agricul
tura, 1918. p. 184. Es ciar que aquest plantejament del 
document ministerial és for^a reduccionista. El proble
ma no s ‘explica sois pels repar timents per herencia.

(93) CUCO, Josepa. La tierra como motivo. Propietarios y jor 
naleros en dos pueblos valencianos. Valéncia, Instituci 
A1 f ons e 1 Magnán irn, 1982. p . 216.

(94) Arx i u Mun i c i pa1 de Suec a (AMS >. Gove rnaci ó , 278. Vegeu 
la semblanza que hi ha amb les dades extret.es del llibr 
de Joan ROMERO. Si a fináis del segle XIX hi havia un 
total de propietats rnajors de 10 hectárees que sumaven 
5.359 Ha., en la documentadó que emprem -deis anys
t r en ta, rno 11 poss i b 1 emen t- han d i srn i nu 1 1 a 4. 200. A i x i 
ho confirma tant 1 ‘avaluad6 extreta a partir de ROMERO 
el procés de f ragrnentac ió de qué ja hern par 1 at.

(95) Ibid.
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C96) AMS. Governaci ó . Reformes Socials, 275.

(97) AMS. Governació. Reformes Socials, 271.

(98) Idem.

(99) Idem.

(100) Idem.

(101) AMS. Governaci ó . Reformes Soc i a1s , 273.

(102) Disposem d"un altre documeni idéntic al de 1909, que
no indica la seua data d ’’ e 1 abo rae i 6, encara que és segur 
cor r espon a pocs anys rnés tard, en qué prác tic ament- es 
mantenen la total itat de les xifres recol lides 
en 1909. Quan hi ha alguna variació entre arnhdós 
documents, és d'escassissirna importáncia. és per aixó 
que utilitzem el datat en 1909.

(103) AMS. S .P . 25.

(104) Idem.

(105)Biblioteca del Ministerio de Agricultura (BMA). El regadio 
en España. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1915.
p. 156

<106)FGNT DE MORA, F. "Notas de riegos y cultivos de la
región valenciana", en III Congreso Nacional de Riegos. 
Valencia 1921. Valéncia, 1922. També citat per GARRABOU,
R. a Un fals dilema... Op. Cit. p. 82.

(107)JANINI JANINI, Rafael."Técnica del riego, principalmente 
en los nuevos regadios", en III Congreso Nacional de 
Riegos. Op. Cit. pp. 90-92. Recollit- també per GARRABOU,
R. a Un fals dilema... 0p. Cit. p.83.

(108)LOPEZ GOMEZ, Antonio. "Riegos y cultivos en las huertas 
valencianas" Valéncia, Saitabi, XIV, 1964. p. 135. Per a 
una v i s i ó g 1 oba 1 i izado r a sob re el p r ob lema deis r egad i us
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en el País Valenciá, consulteu l'obra del mateix 
autor Geografía de les ierres valencianes. Valéncia,
Eli seu C 1 i men t., 1977.

( 109 ) I dem, pp. 133-135.

(110)LOPEZ GOMEZ, Antonio. "Nuevos riegos en Valencia en el 
siglo XIX y comienzos del XX", en Nadal, J. i Tortella, 
G. (Eds.) Agricultura, comercio colonial y crecimiento 
económico en la Espaffa Contemporánea Actas del I 
Congreso de Historia Económica, Barcelona 11-12 de Mayo 
de 1972. Barcelona, Ariel, 1974. pp.183-205.

(111)BMA. Junta Consultiva Agronómica. El regadío en Espafía, 
Madrid, Ministerio de Agricultura, 1915. p. 149. "...de 
268 pueblos que tiene la provincia, sólo 12 quedan sin 
riego, y esto no en absoluto"; BMA, JCA, Medios para 
suministrar el riego y distribución de la zona regable, 
Madrid, Ministerio de Agricultura, 1918. p.366. Cal
observar la notable diferéncia amb les 127.140 Has. que 
per a 1916 ens dóna la COCINV.

(112)Idem, p.150.

(113)Ibid.

(114)Idem, pp.150-151.

(115)Idem, p.159.

(116)LOPEZ GOMEZ, A . "R i egos y c u11 i vos..." Op.C i t. p . 139.

(117 ) " Apar te de espa c i os pequefíos en e 1 c u r so med i o , el
Palancia suministra riego a la zona desde Algar hasta el 
llano de Sagunto. Se divide el agua en tandas de quince 
dias, correspondiendo nueve a Sagunto y el resto a otras 
localidades". LOPEZ GOMEZ, A. Idem. p.138.

(118) Els vuit. s indi es pertanyen a les séqui es de Monteada, 
Mestalla, Rascanya, Tormos, Quart, Mislata, Favara i 
R'ove lia.
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(119>BMA.JCA. Medios para suministrar el riego... Op. Cit. 
pp.364—368.

(í 20)Idem, pp. 388—391.

(121)1dem, p . 333.

<122)Idem, p . 367.
(123)Idem, pp. 385 i 415. Oferim les xifres de totes dues

provineies i no tan sois les de les terres de litoral a
l'objecte que puga veure's el valor de les ierres de 
1 ‘interior.

C124)Idem, pp. 373 i 413.

(125)Idem, pp. 318 i 411.

C 126) Com podem apreciar a c op d ' u 11, h i ha una sens i t» 1 e
diferéncia entre él total d'hectárees regades a Valéncia 
Provincia en el quadre que oferim ara i el que hern vist- 
a la página anterior. Les xifres del quadre següent han 
estat extretes de les Memóries de la COCINV deis anys 
respectius, mentre que les del quadre anterior procedien 
de la JCA del Ministeri d 'Agricultura.

(127)Vegeu les xifres utilitzades per Ramón GARRABOU a Un fals 
d i 1ema... Op. Cit. p . 86.

(128)Idem, pp. 56—57.

(129)D 'elaborac ió própia, a partir de BMA. JCA. Avance 
Estadístico de Arboles y a arbustos frutales. Tubérculos, 
Raices y Bulbos, 1913 i 1923.

(130)"Las variedades de la patata cultivadas en la provincia 
son la Blanca Manchega. de Requena y Roja castellana,
c ómo más general es, exp 1 o tándose en rneno r escala las 
patatas inglesas de rifíón y Earlyrose, y las francesas 
Vitelot, Magnun y Marjolin". Avance Estadístico, 1313.
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Op.Cit. p.574.

(131)"Entre las numerosas variedades de patatas cultivadas en 
la provincia merecen citarse corno preponderantes las 
siguientes: Blanca del terreno, Ull fonda (Ojo hondo), 
Rizado de Alar, del ullet, del Riffón. , del bufet,
Imperial, rojas, finas, bobas, beatas, guadalaviar,
Churra, Inglesa" Idem, p.587.

(132)GARRABOU, R. Un fals di lema.. . Op. Cit. p. 115.(133) 3.200 
Ha. a Valéncia Provincia i 1.582 Ha. de regadiu a la 
provincia de Castelló. A més a més, en aquesta darrera 
provincia es cultiven 8.731 hectáreas de creí1les de secá. 
Ib i dem.

(134)Ibid.

(135)La cariota fou emprada com a substitutiu o alternativa 
per donar resposta ais migrats recursos ramaders, ja 
que "era conreada gairebé integrament per al bestiar, 
juntarnent amb els farratges va possibil itar un cert 
desenvo1upament d u n a  ramaderia intensiva en la zona 
litoral". GARRABOU, R. Un fals di lema.. . Op.Cit. p.US.

(136)BMA. Avanc e Estadi st i co, 1923.Op.Cit. pp. 580-581.
(137)PIQUERAS, Juan. La Agricultura valenciana de exportación 

y su formación histórica. Madrid, Ministerio de
Agr i cu1 tura, 1985. p . 53.

(138) BMA. J un ta Consu 11 i va Ag r onórn i c a . A van ce Es tad i s t i c a 
1913. Op. Cit. 281. Citat també per GARRABOU, R. a 
Modernitat o endarreriment... Op. Cit. p. 105.

(139)GARRABOU, R. Op. Cit. p. 104. Compareu amb les xifres 
que oferim nosa1 tres en parlar tant deis conreus 
generáis a Valéncia Provincia, com en fer-ho de les 
terres de regadi u .

(140)Idem, p . 106.
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(141)D "elaboració propia, a partir de les dades subministradas 
per 1es Memór i es de 1a COCINV de1s anys c or r esponents.

(142)D'elaboraci6 prOpia, a partir de Avance Estadisitco 1913. 
Op. Cit. pp. 272-293.

(143>Idem, p . 267.

(144)GARRABOU, R. Op. Cit. p. 91.

(145)Les xifres de 1904 i 1922 les hern pres de PIQUERAS, Juan 
Op. Cit. p. 184. La resta han estat obtingudes de les 
Memóries de la CÜCINV deis anys respectius.

(146)MemOries de la COCINV deis anys corresponents.

(147)BMA. Avance Estadisitco, 1923. Üp. Cit.

í148)MV. 14-VI11-1915. Aqüestes quatre collites referidas peí
diari eren larrós, el blat, el raim (per a vi i pansa) 
i la taronja.

(149)Idem.

(150)Idem.

(151)1dem.

(152)Idem.

(153)MV. 3-1X-1915.

(154)MV. 7-11-1916.

(155)MV. 10-11-1918.

(156)BCOCINV. MemOria corresponent a l'any 1915.

(157)MV. 11—III— 1916.
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<158)MV. 13-111-1916.

<159)MV. 14-III—1916.

<160)Idem.

<161> MV. 15—1X-191S.

(162)MV. 15—IX— 1918.

(163)Idem .

C164)Idem.

<165)MV. 12—IV-1915.

(166)MV. 20-V— 1915.

(167)MV. 22-XI1-1915.

(168)MV. 12-11-1918.
(169)MV. 12-1X—1917.

(170)MV. 12-1X-1917.

(171)MV. 24-1I1-1919.

(172)MV. 1O—X11-1916. 

<173)MV. 9-1V-1915.

(174)Idem.

(175)Idem.

(176)MV. 22-1-1918.

(177)1dem.

(178)MV. 24—X1-1919.
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(179)MV. 6-XII-1313.

<180)Elaborat a partir de BERNIS, F. üp.Cit. pp.118-119.

(181)Ais magatzems encara hi havia molt d'arrós de la
c arnpanya an te r i o r , quan la pr oh i b i c i ó de 1 Go ve r n va ser 
coneguda. Després d'una série de pressions deis 
agricultors i les institucions, Madrid autoritzará 
1 ■' exportac i6 de 30.000 tones, sernpre que el preu al 
mercal, interior no fos més de 25 pessetes els 100 quilo

<182)MV. 8—VIII— 1914.

(183)MV. 3-VI11-1314. El día 10 arribaran 700 repatriats més 
i 600 més el día 11.

<184)MV. 1S-VI11-1314.

(185)MV. 23—VIII—1314.

C186)MV. 18-VI11-1314.

< 187) MV. 23-IX — 1314..

C188)Arxiu de la Diputació Provincial de Valéncia (ADPV). 
Memória de la DRV referida a l'any 1314.. pp. 35—44.

(183)BCOCINV.Memoria de la Cambra de l'any 1314. p.III.

C130)Idem. p. IV.

(131)BC0CINV. MemOria de la Cambra de 1322. p.I.

<132)Ibid.

C133)Ibid.
(134)Ibid.

(135)Idem. pp.I- II.
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(196)Les estacions del ferrocarril de la Cia. del Norte eren: 
La Font- de la Figüera, Moixent, Vallada, Montesa,
L"Alcudia de Crespine, El Genovés, Benigánim, La Robla 
del Duc, Montaverner, AIbaida, Aguí 1ent, Ontinyent, 
Manuel, La Robla Llarga, Carcaixent, Simat de Valldigna, 
Tavernas de Valldigna, Xeraco, Gandia, Oliva, A 12 ira, 
Algemesi, Benifaió, Silla, Catarroja, Alfafar, Grao, 
Cabany a 1 , A1 bu i xe c h , El Pu i g , Ru^ol, Sagun t., Ben i f a i r 6 
de les Valls, Aldaia, Xest, Xiva, Bunyol, Ventamina, 
Rebollar, Requena, Sant Antóni de Requena.

(197)Les estacions de la Cia. de Aragón eren: Valencia, 
Sagunt, Albalat, Est-ivella, Algimia i Algar.

C198)Les estacions de la Cia. de Valencia a Villanueva de
Castellón eren: Paiporta, Picanya, Torrent, Picassent, 
Alginet, Carlet, Benimodo, Alcúdia de Carlet, Montortal, 
Massalavés, Alberic i Caste lió de la Ribera.

C199)Les estacions de la Cia. de Tranvias i FF.CC. de
Valencia, peí que fa a l'Horta Nord eren: Marxalenes,
Ben i mame t., Paterna, La Canyada, L E  1 i ana , La Pob 1 a de 
Vallbona, Benaguasil, Lliria, Burjassot, Gddella, 
Rocafort, Massarojos, Monteada, Masies, Bétera,
Ben imac1e t, A 1bo raía, Almásse ra, Me1 i ana i Fo i os.

(200)Les estacions del Ferrocarril de Al coi a Gandia eren:
A Icoi, Villalonga, Potries, Beniarjó, Almoines i Gandia.

(201)BCOCINV. Memória de 1916.

(202)Com ja s ha dit, 1'estac ió de Picassent pertany a la 
Cia. que feia el trajéete entre Valéncia i Castelió de 
la Ribera.

(203)BCQCINV. Memória 1917. p.VIII.

(204.) Idem.

C 205) BC0CIN V . Mernó r i a 1916.
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<206)BCÜCINV. Memóri a 1921. p .I.

(207)ADRV. Memória DRV, 1921. p.64.

(208>Biblioteca del Ministeri de Treball (BMT). Instituí, de 
Reformes Socials (IRS). Crónica acerca de las 
discusiones entre patronos y obreros de la industria 
naranjera. Madrid, Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1922.

(209)Idem, p.13.

(210)Ens referim al ja esmentat t.reba 11 que hem fet sobre 
Pi cassent <en premsa).

Notes a 3.4. El comer$ maritim valene iá.

(21DR0MEU, Fernanda. "La crisis de 1917 y sus consecuencias 
económicas y sociales en la región valenciana" Saitabi 
XIV, 1964. pp. 112-113.

C212)Idem, p. 111.

(2Í3)LAC0MBA, Juan Antonio. Crisi i revolució al País 
Valenciá. Valencia, Lavinia, 1968.

(214)S0LER, Vicent. "La coyuntura agraria en el País Valencia 
no durante la I Guerra Mundial", Agricultura y Sociedad, 
n. 18. p. 105.

(215>SOLER, Vicent. "La guerra europea: sus consecuencias eco 
nómicas", a De la Radicalización al final de la Dictadu
ra de Primo de Rivera. Nuestra Historia, vol.VII. Valén- 
c i a . Ed. Aramo, p . 16.

(216)MILLAN, Jesús. "La economía valenciana tras la meutrali- 
dad, 1914-1936". VV.AA. Historia del País Valenciano
Barcelona, P 1aneta, p .325.
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217)Aqüestes duanes són: Gaste116, Beni car16, Borriana, V i na- 
rós, Valencia, Cullera, Gandia i Sagunt. Les xifres que 
oferirem en aquest capítol han estat obtingudes al ABMH 
(Arxiu i Biblioteca del Ministeri d'Hisenda). Les del co
rriere exterior són de la Estadística General del Comercio 
Exterior de España deis anys 1913 - 1921, publicados per 
la Dirección General de Aduanas. Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Felipe Peña Cruz. Les del comere de cabo
ta t-ge , són de la Estadística General de Cabotage deis 
anys 1913 - 1921, publicados per la mateixa institució. 
Corn que totes les xifres que utilitzarem són producto
d "aques tes mate i xes f onts -bé d i rectes, bé roe1abor ades 
per nosa1 tres-, d"ara en endavant ens estalviarern de ci
tar-les.

218)ALP, 1916. p .61.

219)De la importáncia de la reunió celebrada a Alzira, en 
ten i m una idea per la convocatoria real i tzada en primera 
plana deis diaris valencians. S “hi podía llegir:"La cues
tión de la naranja. Convocatoria. Se convoca a los 
comerciantes, industriales, propietarios, sociedades 
obreras, y a cuantos se sientan perjudicados por la falta 
de transporte para la naranja y demás productos agrícolas 
de la región a la Asamblea que se celebrará en la ciudad 
de Ale ira mañana a las diez de la misma en el Ateneo 
Mercantil de dicha ciudad. A dicho importante acto 
asistirán la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, 
Ateneo Mercantil, Cámara de Comercio y Agrícola, Sociedad 
Lo Rat Penat, Cámara Arrocera, Federación Naranjera de 
Levante, Ayuntamiento de Villareal y el Comisario Regio 
de Fomento de la Provincia". MV, 31-X-1916.

220)BCOCINV. Memória 1916. p.V.

221)Idem, p. IV.

222)MV. 13-1-1916.

223)MV. 22-IV-1916.
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( 224)BCOCINV. Memória 1916, p.IV.

(225)ALP.1916, p .76.

(226)Ib i d .

(227)Es tracta de la Compañía Valenciana de Vagones Correo de 
Africa (20 vaixells, amb una capacita! total de 19.262 
tones), La Casa Ferrer y Peset (5 vaixells, 4.425 tones) 
1 a Compafí i a Españo la de Navega c i 6n (3 va i xe lis, 2.794 
tones), la Casa Borrás (3 vaixells).

(228)Idem. p. 77.

(229)MV. 14-1V—1916.

(230)Idem.

(231)1dem.

(232)MV. 2-11-1917.

(233)ALP.1916. p. 62.

(234)MV. 4-11-1917.

C235)MV. 19-11-1917.

(236)BCOCINV. Memória 1917. p. III.

C237)Idem. p. III-IV.

(238)MV. 21-11-1917.

(239)Idem. El subra111at és nostre.

(240)MV. 24-11-1917.

(241)La primera és del 26 de juny al 23 de juliol de
1917. La segona, del 2 de setembre al 9 d'octubre de
1918.
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(242)MV. 9-VI1-1917 . També f oren prohibí, ts els comentar is so
bre la guerra, de la mateixa manera que els relacionáis 
amb els mov i men ts de t. r opes espany o les i la qües t i 6 m i 1 i — 
t-ar en general, els man i fes tos i proclames soc i et-ár i es, 
les vagues, els mítings, etc.

(243)Les dates són les del dia en qué la premsa recul1 la 
noticia. Totes corresponen al MV. del dia citat.

(244)MV. 25-11-1917.

(245)Idem. Les causes de 1"enfrontament entre naviliers i 
govern eren que els primers demanaven a 1 ‘Administraci6 
e 1 següent: 1) Concedir ais mariners mercants els
avantatges deis funcionaris a efectes de pensió per 
i ncapac i tat o mor t. 2) Estab1 i r un c ánon ais va i xe11s , o
fer—los protegir navegant en comboi. 3) Assegurar els 
vaixells i les mer c ade r i es. Com j a se sap, 1es c ompanyi es
navileires obtingueren uns beneficis majors durant- els anys 
de la guerra. Especialment, perqué el Govern va instaurar 
el que sanomená primes per fallida.

(246)BCÜCINV. Memória, 1914. p. IV.
(247)Sobre la fiabilitat de les estadistiques del comer*; espa

ny o 1 cal c i tar t r es t r ebalis ben i n te r ess an ts: ANDRES 
ALVAREZ, Valentín. "Historia y Critica de los Valores de 
nuestra balanza de comercio". Revista de Economía, 1943. 
p.11-25, i "Las Balanzas Estadisitcas de nuestro comercio 
exterior", Revista de Economía Política, vol. I, n.l.
1945, pp.73-94. TORTELLA G. et al." Las balanzas del 
comercio exterior espafíol: un experimento histórico- 
estadisitco 1375-1913". Estudios en Homenaje a Valentín 
Andrés Alvarez. Madrid Tecnos, 1978, pp.487-513.

(243)Llei de Pressupostos 30-VI/1-VI1-1869. Recol1 ida per
FRAX ROSALES, Esperanza. Puertos y Comercio de Cabotaje 
en Espafía, 1875-1934. Madrid, Servicio de Publicaciones 
del Banco de Espafía, 1931, p. 14.
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C249)ANDRES ALVAREZ,V . "Historia y Critica..." art. cit. 
p .11. Citat per FRAX, E. Op. Cit. p. 27.

(250)FRAX, E. Op. Cit. p. 27.

<251)Idem, p. 28.

(252)TORTELLA CASARES, G. et al. art. cit. recol 1 it per FRAX,
E. Op. Cit. p. 20.

<253)Els quadres porten com a capgalera un títol que
reflecteix el contingut- d 'aquests. Han estat- elabórate 
segons els números indexs de 1 "evolució deis diferente 
productes al llarg del periode. Serripre s'ofereix, després 
de les xifres de cada duana, la xifra corresponent al 
total del País, aixi com la del total estatal, a fi d'afa- 
vorir les comparanees.

<254)FRAX, E. Op. Cit. p. 35.
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C4.- La vida.

4.- VIDA OBRERA I QUOTIDIANITAT PUBLICA.

Parlar del salar i deis obrers agrIcoles valencians 
durant- les dues primeres décades del segle presenta greus 
dificultáis. Amb un aparat- estadistic que encara avui dia 
té nombrosos problemes a nivel 1 estatal, és comprensible que 
el coneixernent de les series salaríais de l'any 1314 i els 
següents siga rnés aviat complex. De la mateixa manera que ara 
podem llegir a la prernsa critiques no gens velades a la 
lentitud i a la poca fiabilitat deis resultáis obtinguts de 
les estadistiques, ja aleshores -ais anys deu i vint- eren 
ben consciente de "las dificultades con que nuestro país 
tropieza para la aplicación de las normas acordadas en la 
Conferencia nternacional de Estadística del Trabajo reunida 
en Ginebra el a fío 1923" (1).

Aquesta constatació duu ais responsables deis servéis 
estadistics espanyols a reconéixer públicament que "seria 
vano empefío el de pretender que nuestra Estadística de sala
rios y jornadas Se ajustara exactamente a los principios 
acordados en la Conferencia Internacional de 1323" (2). Les 
raons d aquest incompliment cal relacionar-les amb la manca 
d'informació per par t- del serve i encarregat- de realitzar les 
estadistiques. Algunes de les dades imprescindibles que man
quen són tan significatives com ara les estadistiques de 
remuneracions efectivas, les tarifas de salaris establerts 
mitjan^ant contráete col.lectiu, els jornals corrents 
acceptats per les organitzacions patronals i obreres, les 
estadistiques d'at-ur forgós, els indexs del cost de la vida 
(espec ialment. a 1 imentac ió, habitat-ge i vestit) i, per últim, 
informació sobre els pressupost-os de les families obreres.

Malgrat- tot# els funcionar is del Ministeri -"los profe
sionales en su lucha constante contra los obstáculos, que 
hacen casi imposible la investigación" <3)- varen realitzar a 
posterior i una invest-igació sobre els moviment-s salar ials en- 
registrat-s a Espanya durant el període 1314-1920.

A i x i done s , par t i n t d " aques t- pun t , hern de di r que 1 c om 
sobre la validesa que pot ten i r aquesta recopilació per a les
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comarques centráis del País Valene iá. Les critiques que poden 
fer-se ais resultats obtinguts per l'IRS, tant peí que fa ais 
salaris com peí que fa ais preus, ja han estat avaluades per 
h i stor i adors de reconegut. prest.i gi . Nosa 11.res no hi podern f er 
res, sinó uti1 itzar-les; ja que és la font més rica de qué 
disposem. és ciar, per6 , que la informadó emanada de l'IRS 
la sotrnetrem tant com pogarn a una revisió a la llum d"al tres 
fonts. Siga quina siga aquesta nova font, segurameni ha estat 
sinó el resultat-, si 1 "origen de les dades que ens ofereix la 
Sección de Estadísticas Especiales del Trabajo.

No obstant a i xó, tornant- al que ja hem dit sobre la 
validesa deis resultats per a Valéncia Provincia, volem 
ressaltar que amb la dinámica d'enquestes empresa pels 
estadistics del Ministeri, la resposta obtinguda des de 
Valéncia és important. Deis milers de fitxes trameses per 
1"IRS, Valéncia, després de Barcelona i Madrid, és la tercera
provincia que aporta un major nombre de dades: 46.2 per mil
<108.7 Barcelona i 43.3 Madrid) (4). Co és, les dades de
Valéncia són, en aquest- context, una de les més representa-
t i ves.

Voldriem fer dues consideracions més abans de comentar 
l'análisi de les xifres obtingudes. Les quantitats en 
pessetes guanyades en una activitat laboral qualsevol ens 
diuen, per se, ben poca cosa. No ens serveix de gaire que 
pogarn dir que un collidor d'Alcásser guanyava 4.5 pessetes en 
1321 si no sabem quina era la capacitat adquisitiva 
d"aqüestes pessetes: qué podia comprar/obtenir amb el les.
Ca 1 c omparar, nec essár i ament., els salaris amb els preus per 
a obtenir informació sobre alió que ens diuen sobre el nivel 1 
de vida deis treballadors <5).

4.1.- La renda salarial.

Essent- cert- el que hem dit, aixó no invalida de fer una 
altra api i cae ió de les séries salar iais. Per exemple, 
l'análisi de 1 "augment salarial en relacio amb els nivells de
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lluit.a obrera reivindicativa durant un determinat periode.
El que volem dir és que no podern considerar casual que en el 
rnovirnent de salar i s-hora per ais anys 1914-1330 es puga fer 
el quadre que oferim <Q-77).

Com diuen Roldan i 6 arcia Delgado, que en una época tan 
definida com 1 " estudiada per nosaltres es produesquen alces 
salar iais de distinta consideració, "pero muy diferentes 
según las regiones, provincias o actividades industriales", 
és que1 com que no respon a una acció coordinada per ningú.
Més aviat són el resultat "de la propia expansión de la 
demanda, de las fluctuaciones y los desequilibrios del 
mercado de trabajo, asi como la fuerza y la eficacia de la 
acción sindical y de la capacidad de respuesta por zonas y 
actividades de las diversas organizaciones obreras” <S).

En aquesta linia, si anal i t-zem, per a aquellas mateixes 
provineies, el rnovirnent vaguistic que va teñir lloc durant el 
critic periode 1915-1919, els resultáis són ben expressius
CQ—78).

A més, volem introduir unes xifres que ens semblen molt 
significativas. Es tracta d'un breu resum deis quadres que 
ofereix l'IRS sobre 1 origen de les vagues que tenen lloc a 
1'Estat- Espanyol durant els cinc anys que van del 1914 al
1919 CQ-79).

Els quadres mostren que, ma Igra t- no ha ver— hi cap 
determinisme, com ja s "ha dit, és més probable que els 
augments salaríais en época de crisi siguen més eleváis en 
zones amb una forta i potent resposta obrera. Valéncia és 
la provincia de totes les que hem estudiat on 1 'índex 
salarial entre 1914 i 1920 augmenta més, fins i tot més que a 
Barcelona. En aquest aspee te,la provincia de Valéncia és la 
tercera d'Espanya després de Biscaia <246) i Oviedo <222). 
Aixi mateix, Valéncia també ocupa el tercer lloc en nombre de 
vagues <després de Barcelona i Saragossa): el tercer en 
relació al nombre de vaguist-es <després de Barcelona i 
Madrid), i el segon en relació al nombre de jornades perdudes 
<després de Barcelona).
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Fcnt: IVE. El.laboració propia a partir deEstadística de Salarios 1914-1930.

PROVINCIA 1914 Index 1920 Index 1925 Index 1930 Index

VALENCIA 0.45 100 0.99 220 1.05 233 1.04 231
ALACANT 0.50 100 0.93 186 0.97 194 0.94 188
CASTELLO 0.39 100 0.74 189 0.89 228 0.85 218
MADRID 0.60 100 1.10 183 1.24 207 1.20 200
BARCELONA 0.54 100 1.09 202 1.26 233 1.21 224
AUCRIA 0.42 100 0.66 157 0.73 174 0.78 186
ORENSE 0.45 100 0.67 149 0.94 209 0.92 204

MUJA ESTATAL 0.43 100 0.80 186 0.93 216 0.92 214

PjjjrACS.flyjíJ.i.tUSt̂ .Salaris/HDra  _•.......
1914-1930 Q  „ 7  ?



§5tadfjs>jtca_ vagues puinguani 1915-1919
Q - 78

Font: BMT.Estadísitca de Huelgas .Mano-ría 1919.’ . . . . . . . . . . . . .

1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL VAGUES NOMBRE VAGUISTES JORNALES PER
QUES

VALENCIA 4 . .... 17..... ___ 21....... 28 59 129 53032 1274956
ALACANT 4 4 2 4 24 38 20190 316998
CASTELUO 2 _ 3 1 6 3607 19788
MADRID 10 14 14 11 26 75 73964 838671
BARCELONA 37 72 50 34 40 233 129201 3993899
ALMRIA _ _ 2 5 2 9 1616 49049
ORENSE _ _ - - 1 1 30 150

TOTALS D'ESPANYA 91 178 176 256 403 1104 486577 10403000



Causes de les Vagues qjinqjeni 1915-1919 
(Realitzades en Espanya) Q - 79

Font: BMT. Estadística de Itelgas.
Menoría de 1919.

CAUSA 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL VAGUES

AUCTENT SALARI 2 9 .... ... 33..... ...96....... ___ .149...... . . .  _15Z..... ....524....... .*
AJJCFENT SALARI + ALTRES RACNS . . . .3 ........... 30 27 48 139 253

T O T A L 38 123 123 197 296 777

% del TOTAL DE VAOJES QUE
GBE1XEN A PROBLBtS SALARIAIS 41.75 69.10 69.88 76.96 73.44 70.38
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C4.- La vida.

Que la relació vagues/augment salarial no és directa 
proporc ionalrnent és una cosa que queda clara tant al quadre 
15 <v. Alacant i Castelló), com en el cas de Biscaia i 
Oviedo. Molt- possiblement en aquest-s darrers llocs la forca 
de 1 organització obrera, per si mateixa, va fer 
innecessáries un cert nombre de vagues, ja que els objectius 
són ac onsegui ts sense arribar-hi.

Apuntem un altre factor que ens parla de la conflicti- 
vitat obrera i de la resistencia patronal; és a dir, del grau 
d ‘enfrontament a qué arriba la 1 luíta de classes. Ens referim 
al nombre de jornades perdudes per vaguista, on veiem com Al
mería, per exemple, se sitúa, junt. a Barcelona, per da van t de 
Valencia. I totes tres per davant- de la mitjaría estatal (7).

Pe1 que fa a l'análisi de les dades de que disposem 
sobre el percentatge de vagues que obeixen a problemas 
salarials, pot observar— s'hi un crescendo fins al 1913, 
incloent-hi un índex en 1919 per damunt de la mitjana deis 
cinc anys. Amb 1'agudització de la crisi, els obrers es 
preocupen, com es lógic, deis seus salaris, que són la font 
del manteniment propi i de la seua familia. Que- un any tan 
conflictiu com el 1918 registre que tres de cada quat-re 
vagues varen teñir una motivació salarial s'ha de valorar bé. 
Si global itzern les dades del periode, observem que durant 
aquesta época, que hem denominat deis avalots, el 70.38% de 
les vagues que l'IRS registra a Espanya han tingut com a 
mo ti vació principal el salar i. Més endavant veurem quina fou 
1 "evolució deis preus i, per tant-, quin era el nivell de vida 
de la classe obrera espanyola i valenciana.

Segons el Delegat. Regional del Trebal 1 en Valéncia, en 
un esc r i t que j a hem c i ta t, publicat el 1930, " 1as c i r c us tan-
cias excepcionales de la guerra europea fueron propicias para 
las ganancias ilimitadas que determinaron la elevación de 
precios y la carestía de vida. Los obreros hubieron de lu—  
char, al mismo t i empo, por la e1eva c i ón de 1os sa1a r i os pa r a 
poder vivir, sin que nunca pudieran llegar estos al nivel de 
elevación de los precios y conseguir suficiente capacidad 
adqu i s i t i va" (8>.
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Són clares i contunden ts les paraules del represen tant. 
ministerial en Valéncia. Premune iades, és ciar, a posteriori, 
en uns mornen ts, durant la Dictadura, en qué segons el senyor 
Michelena, s'han reorganitzat' les institucions obreres per 
" poder servir ac ti varnente 1 os j ustos intereses de 1 
proletariado y conseguir por medio de los cauces legales, 
todas aquellas mejoras factibles que el Poder constituido les 
brinda en su legislación proteccionista" O). Ja parlaren*! en 
una altra ocasió de los justos intereses del proletariado du
rant els anys del paternal isme repressiu del Marqués 
d 'Est-el la i els seus delegats provine ials. Centrern-nos ara en 
el que aquest funcionari ens conta d "una época en qué els 
salaris "en la mayor ia de las veces era insuficiente para el 
sostenimiento personal del obrero", una época en la que, peí 
que f a a 1es c ond i c i ons de vi da, era norma1 que 1es f am i 1 i es 
obreres visquessen "en pernicioso hacinamiento en casas anti
higiénicas" .

Per contraposició al benestar assolit en el temps de la 
Dictadura, ens ha donat dues pinzellades de rea1 i sme sobre 
les condic ions de vida deis obrers va1ene ians en els anys 
anteriors. Uns anys en els quals "los precios de los 
artículos de primera necesidad sufrieron alteraciones consi—  
derabíes, pudiendo calcularse su subida del 75 al 100 por 
100, por térm i no rnedi o , y en algunos c asos, c orno la v i v i enda, 
en más del 100 por 100" (10). La c arest i a sumí els obrers 
-sernpre segons el Delegat- de Trebal 1- des deis inicis de la 
guerra "en una desazón constante, siendo causa, en su mayor 
parte, de la serie de huelgas y conflictos que se vinieron 
desarrollando en esta región, por la necesidad que se impuso 
a los obreros de dar real idad‘a sus salarios, poniéndolos al 
nivel del precio de las subsistencias" (11). En resum,
1 augment excepcional deis preus durant els anys de la guerra 
i els següents, va comportar un "alza de los salarios (que) 
fue general en toda la Nación". L ‘a1 £ a salarial "obligada por 
las circustancias (va esser) conseguida por la intervención 
de los sindicatos obreros, que lucharon tenazmente para 
lograr las mejoras económicas que demandaba la realidad"
( 1 2) .

Quan des deis documents oficiáis es reconeix la gravetai
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del problema de la fractura entre els salaris i els preus, no 
es trac ta de cap sobrevaloració deis efectes de la guerra.
Els canvis originats en aquest- respecte per l'inici del 
conflicte bél.lic s 'evidenciaren ben aviat.

El mateix mes d'agost del 1314 va ce1ebrar—se una 
importan!, assemblea obrera a la Casa del Pueblo de Valéncia, 
on va discutir-se, com a punt- únic de l'ordre del di a, el que 
comen^áva a conéixer-se com el problema de les subsisténcies. 
Els treballadors, representante de totes les societats 
integrants del Comité de Centre de la dita Casa del Pueblo, 
varen acordar:

1. - Demanar al President Dato la derogad6 de 1 aranzel
del blat.

2.- Visitar al Govemador per a manifestar— 1 i l'oposició 
obrera a 1‘increment del preu del pa i de qualsevol 
altre producte de primera necessitat. (13).

Tot amb tot, aquests primera moments serán, més aviat, 
de desconcert: Malgrat que 1 a1arma davant de la situació 
augmenta, encara se senten veus obreres que demanen calma i 
tranqui1. 1 itat, ja que, com deia una altra reunió d'obrers a 
Valéncia, hi ha qui pensa -i ho pot dir públicament- que "la 
situación es grave, pero que mientras que las autoridades no 
demuestren lo contrario están al lado del obrero y no mercan 
censuras" (14).

La incidéncia de la crisi sembla, per ó, indiscutible .ja
des d ‘aquests primers moments. L "Assoc i ac i ó de Car i tat 
constata un increment de la mendicitat ais carrers de la Ciu-
tat, i sol.licita de les autoritats un increment de les
assignacions per ais més necessitats. La dita associació 
compta amb un pressupost de 0.46 pessetes per persona i dia, 
"incluídos el alqu1 1er de la habi tac ión que ocupen 1os 
socorridos, la ropa y gastos totales del personal" (15). Es 
calcula que caldria incrementar lassignació fins a assolir 
almenys les 0.55 pessetes per persona i dia per poder 
"atender bien a la manutención del obrero" (16).

La dinámica d'alga de preus i el desfasement- permanent
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deis salaris respecte ais preus, será una constan! durant 
tots aquests anys. La premsa es fa ressó del malestar , de 
la rábia i de 1'angoixa deis qui pateixen aquesta situació:

"el clamoreo de las amas de casa va subiendo de 
punto y nada dificil será que llegue hasta las 
nubes, para colocarse al nivel que alcanzan ya casi 
todos, por no decir todos los artículos 
indispensables para la vida" (17).

Com no trigarem molt a veure, agüest- fenomen no fou una 
anormal itat deis anys de guerra. La fi de la conflagració al 
continent no va significar per a Espanya l'acabament de la 
conjuntura alcista en matéria de preus. Aquesta real itat que 
abordaren» a 1'apar tat vinent. fou contemplada amb perplexitat. 
per bona part deis afectáis, tal com poden» comprovar en una 
editorial de El Mercantil Valenciano publicada a fináis de 
1318:

"Pero...¿aún continua la guerra? Es realmente 
escandaloso que a estas alturas todavía cueste el 
vivir en Valencia un doble o más de lo que costaba 
durante la guerra, sin que las autoridades pongan 
freno al desmedido afan de lucro que se ha adueñado 
de un gran número de mercaderes para quienes la 
guerra constituía un encanto (...) Y tan 
persistente es el abuso, que reputamos como un 
milagro el que no haya estallado ya un conflicto, 
uno de esos terribles conflictos que dejan huella 
perdurable. Sin duda, el hambre, de tal modo ha 
depurado el ánimo de las gentes, que ya no les 
restan ni energías para protestar contra los 
tiranuelos de la miseria" (18).

Ara, dones, ja tenim informació de tipus general sobre 
com va incidir la crisi de guerra en la qüestió deis salaris 
i, el més important, sobre corn aquesta problemática va 
incidir en les condicions de vida i en la resposta que els 
obrers valencians varen donar—hi.

339



C 4 . - La vida.

Passem a veure la dinámica salarial a Valéncia Provincia 
durant- aquests anys. Abans, peró, per si sembla que ho fern 
una mica in extenso, direm que volem deixar clara la siiuació 
deis obrers del carnp, peí que fa ais salaris, al cos tat 
d "al tres obrers valencians.

En el quadre que hem oferet és ciar que les alces 
salar ials són espec ialment. important-s entre el 1314 i el 
1320, aixó coincidint justament amb la conjuntura alcista i 
el procés inflacionista d"aquests anys. Cal matisar que, peí 
que fa ais aprenent-s, que registren les majors taxes de 
creixement, 1"increment cal relacionar-lo "con los ínfimos 
niveles de retribución que con anterioridad venían 
percibiéndolos trabajadores -generalmente niños- agrupados en 
dicha categoría laboral" (13).

Com hem pogut veure en el quadre anterior, llevat- d'un 
pare11 d"ocasions, els indexs salaríais si més no es 
dupliquen, cosa que no passa si observem les xifres est-atals. 
En aquests anys és el salar i de les dones el que augmenta 
menys, que només es duplica? mentre que el deis homes 
-qual if icat-s, peons i aprenents- s' incrementa en 220, 233 i 
238, respectivament. Més endavant, ja en la década deis 
vint-, les dones -joves i grans- obtindran un sensible 
augment deis indexs salaríais que, t-anmateix, cal 
relativitzar a tesa la seua quant-if i cae ió real. Observem que 
les diferéncies entre els salaris deis homes i els de les 
dones és favorable ais primers. La retribució deis homes per 
hora trebal 1ada triplica la de les dones. La diferénc ia 
salarials entre els sexes és clara des deis aprenents, i es 
mant-indrá durant les dues décades anal 1 1-zades, si bé durant 
els anys vint la separae i ó entre ambdós es reduirá 
1leugerament.

Aqüestes xifres, referides exclusivament a obrers 
industriáis, no són alt-ra cosa que una aproximac ió 
general i t-zadora. Si intentem baixar un graó més, veiem que no 
tot s els obrers varen obten ir els mat-eixos avenaos quant- a 
1'abast. deis seus salaris. En la t-aula que presentem figuren, 
com és lógic, oficis ben representatius i, alguns d'ells o
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gairebé la majoria, amb una torta organi tzac ió obrera.
Aquesta és, rnolt- probablemente la causa que tots -amb dues 
exc epci ons s i gn i f i c a t i ves: a1 i mentac i ó i transports— , 
vagen per da van t- de la mit-jana d'augment provincial (220).
No obstant aixó, -i ens referim ais anys 1914-1920-, es veu 
c om dos t i pus d " i ndús t.r i es t r ad i c i ona 1 men t organ i izades 
sindicalment (arts gráfiques i fusta) obtenen els millors 
indexs d'alga salarial. Malgrat tot, les xifres, que sovint 
són enganyoses, poden fer-nos veure que, efectivament, entre 
1914 i 1920 es registren tant a nivel 1 valenciá com espanyol 
uns augments general i t-zats en la quantia deis salaris 
i ndust. riáis. Cosa que, dita a i x i és ver i tat, ens amaga 1 a 
r ea1 i ta t. Ens exp1 i c a rem.

És ben cert- que els salaris deis obrers valencians 
registraren un important increment entre 1914 i 1920: ja hem 
vist- que augmenten el 120% de mitjana. El fet que dóna una 
nova dimensió al problema deis salaris és que 1 'a1ra no és 
sincrónica i presenta a1ts i baixos interessants d'analit- 
zar. Vegeu el quadre següent:

El primer que hem de dir és que per a 1 ‘elaboració 
d'aquest- darrer quadre (Q-82), hem utilitzat diverses fonts 
(20), si bé la informació de l'IRS és la fonamental. Malgrat 
que 1"origen de la informació són sempre els treballs 
real i t-zats pels estadista es de l'Inst-itut, les diferéncies, 
com és evident-, són ben import-ants. En el cas de la 
informació sobre salaris/hora, hem multiplica! -per extraure 
el jornal diari-, per 8, que era el nombre d'hores legáis de 
t-rebal 1 .

No obstant aixó, com que plantegem els problemes de les 
fonts per deixar constérne ia del perill de les xifres 
aillades, peí que fa al periode 1914-1920 els Inspectors de 
Treball ens donen peu a una reflexió que no es pot plantejar 
des de les dades que anteriorrnent- haviern exposat-. Destaquen, 
en primer lloc, els forts increments en els salaris deis 
homes i deis salaris mitjans de les dones. Peró, alió que ens 
sembla més interessant es veu en les dues columnes de salaris 
rnáxims. Segons aqüestes, els jomáis deis obrers industriáis 
valencians no varen pujar des del principi -recordem que
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Claris deliptrers Industriáis en Espanya   Fait: IVE. Salaris 1914-19»

Q- 80

ANY Valéncia Prov. Espanya Index Valéncia 
Provincia

Index Espanya

1914 0.45 0.43 100 100
OBRERS 1920 0.99 0.80 2» 186
qUALIFICATS 1925 1.05 0.93 233 216

1930 1.04 0.92 231 214

DOtCS 1914 0.17 0.17 100 100
QUALIFICADES 1920 0.34 0.31 200 182

1925 0.44 0.» 259 223
19» 0.43 0.43 253 253

PEQNS 1914 0.» 0.29 100 100
1920 0.70 0.55 2» 189
1925 0.73 0.63 243 217
19» 0.58 0.59 193 203

APPPfWS 1914 0.13 0.12 100 100
1920 0.31 0.24 2» 200
1925 0.» 0.29 277 242
19» 0.31 0.31 2» 258

rmitNRS. 1914 0.06 0.08 100 100
19» 0.12 0.17 200 212
1925 0.23 0.» 383 250
19» 0.» 0.21 333 262
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estern parlan! deis salaris máxims, lógicament els guanyats 
en els sectors i els oficis més ben pagats, gairebé al Ib que 
diriem 1'aristocrácia obrera, que albora gaudia d 'organitza- 
c ions sindicáis més o menys acceplables. Els salaris no tan 
sois no augmentaren, sinó que fins i tot minvaren, no recu
peran! el nivel de 1914. fins al 1913. En 1919 i 1920 s'arribá 
a superar-lo ámpliament. Exactameni igual passa amb les 
dones. Justament els salaris deis obrers més ben situats en 
el cercle de la produceió, els que més guanyen, són afectats 
negativament- per la situació de guerra, per la crisi de 
subsisténcies, tot i teñir en cornpte que, com ja s'ha dit, la 
industria valenciana viu, en general, moments positius.

Possiblement, si girern la vista al camp puguem trobar 
alguna explicació. Un camp que pateix amb cruesa la crisi, 
que és excedentari en má d'obra i que produeix un corren! 
migratori que té en Valéncia -el centre industrial- la 
primera meta. Aquesta má d'obra -sense qualificar, és cert, 
peró existent— , pot haver incidit en la política salarial de 
la patronal.

Sembla que hom pot afirmar que -com veurem més endavant- 
la resposta obrera, que és 1'origen de l'anomenada época deis 
avalots, comenta ben aviat; es radical itzará i es fará 
general a partir del 1917 i el 1913. La situació s'agreugerá 
en el moment que esclatin els confie i tes amb una certa 
cárrega de violéncia

Una darrera qüestió al vo1tant deis salaris deis obrers 
industriáis valencians. La pérdua de poder adquisitiu en una 
conjuntura alcista afectará el manteniment del merca! que 
Valéncia Ciutat havia representa! históricament per ais pro
ductos de les comarques properes. Com ja hem dit al principi, 
la reduce ió d'un merca t com Valéncia, lóg icament, afect-á de 
forma importan! 1"economía d "una zona agrícola com la nostra.

Passem, ara que és un bon moment, a veure que podem dir 
deis salaris deis obrers agrícoles durant el periode.

La primera cosa a constatar és que, a 1 'hora d'analitzar 
1"evolució deis salaris agrícoles, la informació de qué dis-
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Salacis oficis industriáis (salaris¿hora) .......    Font: IVE. Salaris 1914-1930.

Q -81

Industria 1914 1920 1925 1930 Index 1914 Index 1920 Index 1925 Index 1930

__METALL................
QUIMICA

....
0.35

.....1,10____
0.78

___ JtQ9......
0.92

.... .1,10....
1.03

___ _1QQ......
100

...m ....
223

218.......
263

1i1i

SjS

CGNSTRUCC10 0.50 1.20 1.30 1.05 100 240 260 210
ELEC1RIQUES 0.35 0.87 0.87 0.91 100 248 248 260
ALITtNTARIA 0.43 0.85 0.97 0.93 100 197 225 216
LLIBRE n Kn . -L44 - - - __ J -40-_____ .... .1.47.____ ___ .100...... 288..... ...2aa...... ...294.......
TEXTIL .0,31. . . JL81___ ....0,95.....

1.29
____ 0,94....

1.15
.....100.....

100
____ 26.1.....

279
...306.......

226
303 ......
202FUSTA 0.57 1.59

TRANSPORT 0.49 0.98 0.98 0.67 100 200 200 231
MDBLE 0.44 1.12 1.12 1.10 100 254 254 250
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Jomáis diaris a Valéncia Provincia Fonts: BMT. Informes Inspección General de Trábelo

M&xim Index Mítjá
HO€S

Index Mlnim Index

Q -82

i Mixim Index
DGTCS

Mitjá

anys 1914-1920.
IVE. Estadística salarios 1914-1930, 

Index Mlnim Index
Ü9Í4 4.90 100 2.70 100 0.35 100 ■ 1 2.15 100 0.45 100 0.60 100
1915 4.00 82 2.75 102 1.50 429 1.50 70 1.06 233 0.60 100

1916 4.50 92 3.00 111 1.40 400 1.65 77 1.15 256 0.70 117

1917 4.25 87 3.25 120 2.00 571 1.75 81 1.45 322 1.00 167

1910 4.50 92 3.25 120 2.00 571 2.00 93 1.50 333 1.00 167

1919 8.00 163 5.00 186 1.5 428 2.50 116 1.75 389 0.86 142

1920 9.39 191 4.66 172 2.59 740 2.82 131 1.59 353 1.29 215

1930 * 11.36 232 5.68 210 2.48 709 5.12 238 2.48 551 1.60 267

1930 ** 7.36 150 4.72 175 2.40 686 3.44 160 1.60 267

* Es tracta de salaris referits a Valéncia Provincia
** Es tracta de salaris referits a Espanya. La font d'antodos es la mate i xa, IVE. Estadlsitca de salrios 1914-1930.
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posem és mol i més reduida que no la que tenim quant- ais 
emoluments deis obrers industriáis. Atesa la dificultat de 
t. robar séries completes de salaris agrícoles que ens per me ten 
l'análisi de la seua evolució -tal com hem fet amb els in
dustriáis-, ens centrem en el quadre que oferim a continuació 
(Q-83). Fa referéncia ais salaris agrícoles de Valéncia 
Ciutat. recollits per 1 “Instituto Nacional de Estadística en 
els seus anuaris del 1915 al 1930 (21).

A fi de poder establir comparances i de poder veure amb 
major c laredat- l'evolució deis salaris deis obrers del camp 
val eneiá, hem estudiat l'evolució deis jornáis agrícoles a la 
ciutat de Sueca (Ribera Baixa) durant els anys de qué 
d i sposem i nfor ma ció (22)

La informació que tenim, que és bastant incompleta, tan 
sois ofereix les dades des del 1916 fins al 1923, amb la 
important excepció de les deis jornáis pagats en 1917. Tot i 
que tornar em a parlar deis salaris a Sueca en aquest ma te i x 
c api to1, quan abo r dem 1 a qües t i ó de les r e1a c i ons so ciáis i 
les negoc iac ions salarials, hem volgut oferir ara un quadre 
sint-étic de la real i tat salarial a Sueca durant el periode 
esmentat.

Com podem veure, la discrepáncia entre les xifres que 
ens subministra 1'INE referidos a Valéncia Ciutat, i les que 
hem obtingut a Sueca és total, és ciar que aixó podem 
explicar-ho a partir de la diferent. configuració de les fonts 
emprades. El que ens proporciona 1 “ INE és, sens dubte, una 
elaboració feta a partir de la recol 1 ida d “informació deis 
pobles de Valéncia Provincia. Les dades de Sueca provenen 
deis convenís -les Bases de Trebal1- signades per obrers i 
patrons en un poblé ben concret-, amb uns trets característies 
espec if ics i en dos moments clare de la vida económica 
d “aquest poblé: bé la plantada, bé la recol.lee ció de 
larrós. Prácticament, tan sois restaría concloure amb la 
constatació que hi ha una diferéncia evident- que ve donada 
per la distinta naturalesa de les fonts emprades. De totes 
maneres, al vo1tant de les séries estadistiques, partint 
d'el les, cal fer alguns aclariments, matisacions i comentaris 
al fil de la problemática que presenta l'estudi deis salaris
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Salaris agrícoles en Valéncia Ciutat Font: El.laboració propia a partir deis
........ ...............  ........................  Anuario? EStáfllátl&JS' Óf ESp&rva,-"Q -83 correspanents ais anys 1915-1930.

ANV
HO»

MAXIM
ES

INDEX
HO

MIN1M
IES

ÍNDEX
DO»

MAXIM
ES

MINIM
XIQ

MAXIM
JETS
MINIM

1§14 3.00 100 2.00 100 • . 1.50 1.00
1915 3.00 100 245 123 - - 1.50 1.00
1916 3.00 100 2.25 113 1.50 1.00
1917
1918 3.00 100 1.50 75 1.50 1,00 1.50 1.00
1919 3.50 117 2.50 125 2.00 1.00 1.50 1.00
1920 5.00 167 3.00 150 2.50 1.50 2.50 1.00
1921 5.00 167 4.00 200 2.50 2.00 2.50 1.50
1922 5.50 183 2.50 125
1923 5.00 167 4.00 200 2.50 2.50 2.50 1.50
1924
1925 7_,0Q___ --..234_____

167
.... 4.00. ...

4.00
...,2P0......

200
_______2*50____________

2.50
___ _2_.00.....

2.00
... 2.50.....

2.50
__1.50.....

1.50 ............
1926 5.00
1927
1928 5.00 167 4.00 200 2.50 2.00 2.50 1.50
1929 5.00 . 167 4.00 200 2.50 2.00 2.50 1.50
1930

,



Salarls Agrlcoles de Sueca Font: AMS. Governació.Reformes 
Socials, 27T.’............

1916 1918 1919
19

Plantada t
20
e l'arrós

1921
Plantada

1921
Reolecció

1922
Recolecció

S§g¿r Arrós 5,50 6,50 11 Plantar 15 16 13 11
Segar ..donpint alcanp 13 Arrancar 15

_ G§rbeiar 4 6 11 13 11
Secar i treball trilladora 5,50 5,50 9 Segar blat 14 15 9,50 8
Desbarbar 4 7,50 12 Feines era 13 14 12
Arralar garbes ger a trilla 4 6 9 Cavar dacsa 13 10
Pujar talegjes 1er.pis 0,05 0,08 0,25 0,25

Jd, 2“ Ris 0.10 0,15 Cavar aixada 7,50 8 0,50 0.45
Descarregar al sequer 0,10 Cavar Uigona 7 8
Carregar carros palla 4 7

..PJf9C.tRSO.ls........... 4 7 Fer guano 8 8,50
Col 1 ir moniatos 7

r Kesta teínas. 6,50 7

Jorn§l mlnim hivefn 2,50 -
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agrícolas a Valéncia Provincia. Anem-hi, dones.

- Les xifres que hern ofert fan referéncia ex c 1 us i v arrien i a 
salaris agrícolas de la c i uta i de Valéncia, la qual cosa .ja 
ens diu que -atesa la di ver si tai de comarques, condi cions 
d'aqüestes, costums locáis, etc.- és ben difícil que les 
dades puguen ésser representativas de tota la provincia. En 
aquel ls anys, el pes del c amper o 1 at. a la Ciut-at es forga 
inferior al que gaudeix ais pobles i a les comarques. A i xó té 
dues conseqüénc ies: a) La capacitat de pressió és reduida 
respecte a la deis seus companys de les zones eminentment 
agr i coles. b> Com veurern més endavant-, els obrers agrícolas 
de la capita 1 presenten una major homogeneitat- salarial, tal 
vegada com a resultat d' un grau d "organitzac i6 superior que 
compensa la menor capacitat de pressió i que és producte del
contac te amb els obrers industriáis, tradi c iona 1 rnent més ben 
organitzats sindica1ment.

- Tabular els salaris agrícolas presenta unes dificultáis 
suplementáries qué están lligades a la mate i xa concreció de 
les relaci ons de p r odu c c i ó a 1 Carnp i, també, a1s c qndi c i o- 
naments a 11ens al control absolut deis obrers o deis patrons. 
Cal partir del fet que la contraetació de jornalers agrícolas 
és majoritáriament real i izada cada dia a la placa deis 
pobles. és ciar que durant tots els mesos de l'any les feines 
agrícolas no exigeixen el mate i x nombre de bracos. Quan
la feina minva, lógicament també ho fan els jornals. Encara 
que el cicle productiu del carnp valencia, almenys a les 
comarques centráis de litoral, no es tanca mai, no és el 
mateix 1"época álgida de la sega de l'arrós o de la recol 1 ida 
de la taronja que les restants. D"al ira banda, les operacions 
a fer són moltes i molt diferents, cosa que fa que quan es 
negocien les Bases -convenis col. lee tius-, la part social 
sernpre pretenga quantificar els diferents t-ipus salaríais per 
a cada feina. Les diferents remuneracions segons 1'estac i ó 
anual, segons la tasca a fer,-tot amb el filtre de la 
situació del rnercat-, fa que les series de salaris agricoles 
siguen més dif ic i 1s d 'elaborar.
- En relació amb el fet de la contractac ió diária, és en si 
mateix f orea diferent- quant a les relacions de produce i6 al
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carup i al taller. Hern de remarcar la importancia que té 
1"existéncia d'époques diferents dins l'any, peí que fa ais 
ingressos familiars. L'obrer industrial amb feina pot cobrar 
cada se imana, m entre que l'obrer agrícola ho fa genera Iment- a 
diari. A més a més, l'obrer industrial manté una línia més o 
menys c onstant d 'i ngressos, mentre que 1"agr ic o 1a v i u 
més, com si diguéssin, per etapes. L'obrer agrícola, durant. 
les pr imeres dé cades d'aquest segle, sol viure del préstec, 
a 1 espera de 1'arribada deis me sos de treball fo-rt.
- Els pobles va lene ians presenten una real i tat diametra lment- 
diferent a la que puga proporcionar la capital peí que fa a 
la lectura que hern de f e r dels salaris. De i xant de banda 
aquelia irnat-ge, que ja hern criticat- servint-nos de Ramón 
Garrabou, del Levante feliz, segons la qual práct-icament 
tot-hom al País Va1ene iá és propie tari de te r res fértils» és 
cert- que la térra —com hern pogut veure abans— está molt- 
repartida. Sobretot si ho comparem amb al tres zones de 
1 'Estat- espanyol. Malgrat aixó, hern d'ésser conscients que 
aquest- minifundisme no implica que els propietaris gaudesquen 
d'unes * condicions de vida acceptables.

és obvi que amb pareel.les de les dimensions que diern, 
una familia no pot sobreviure. L'home i, en cas de tenir-los, 
els filis han dañar a fer jornáis. És a dir, que tenen com a 
activit-at- principal, encara que siguen propietaris, anar a 
fer jornáis; cosa que els fa jornalers agricoles de 
professió. Ben diferent és que els qui disposen d'aquella 
parce1.1a puguen obtenir -autoexplotant-se <23)- un 
sobreingrés bé per la producció d "autoconsum, bé per 
l'obtenció d'uns diners que les dones de la casa guanyassen 
en el mercat o, potser, a la porta de 1 "habitat-ge familiar. 
Aquest sobreingrés, junt-ament amb l'obtingut- per les dones al 
magatzem -ais pobles tarongers o fruiters- o c os i n t per a 
fora, és el que en certa mesura explica que en una época de 
crisi es puga suportar uns salaris més baixos ais pobles que 
a la capit-a 1.

Per aci podem trobar alguna explicació a les distáncies 
salar iais que hern pogut observar ais quadres 32 i 83. En el 
segon quadre podem constatar, també, que, semblantment- al que
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passava amb els obrers industriáis, 1"alca salarial no arribé 
fins al 1919, esseni ver i tablement significativa tan sois en 
1920.

A més, les diferencies entre un jornal méxim al camp o 
bé a la industria, que eren ja significativos en 1914, 
s "agreujaren amb la crisi bél.lica. Si interpretem els 
resu1tat deis anys deis avalots en clau salarial, veurem que 
els resultats obtinguts pe1s obrers industriáis foren molt 
més positius que els que obtingueren els obrers agri coles.
Tot i teñir en compte el que hern exposat sobre les diferents 
possibi1 itats que oferien camp i ciutat per resistir la cri- 
si, caldré teñir present aquesta real itat quan plantegem la 
resposta obrera a la crisi; sobretot la resposta passiva per 
exc e1.1énc i a: 1'emi grac i ó .

4.2.- Els preus deis productes bésics.

Els primers dies de novembre del 1914 els forners de 
Valencia fan palesa la seua intenció d'apujar el preu del pa 
en 0.02 pessetes per lliura. El desmentiment oficial de la 
noticia a cárrec de les autor itats locáis i provineials es 
contestat pe1s industriáis del ram amb un manifest publicat a 
la premisa, en el qual expliquen a la ciutadania la seua 
dec i si ó .

Els obrers c onvoquen reun i ons, assernb 1 ees i un m i t i ng.
El Mercantil Valenciano aprofita 1"avinentesa per criticar 
ais governs local i central. "El Gobierno de Dato es el 
principal culpable de la subida del pan y el Ayuntamiento 
debe pedirle que suprima inmediatamente los derechos 
arancelarios" (24), dirá el diari valene i á en titulars de 
primera plana.

Els obrers reunits a la Casa del Pueblo estudien la 
forma de respondre col. lee ti varnent 1'' amena c a que suposa 
l ' encariment del pa. H i 1ar i Ar1and is proposar á que s 'actue de 
forma paral.lela a 1'empresa pels treballadors cata1ans: 
la vaga general. Davant- la proposta del rnilitant -
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anarco—sindicalista el delegai governatiu preseni a l'assem- 
blea dona l'ordre de suspendre l'acte "originándose un 
tumulto formidable". Peró, veus que reclamen pau i tranquil- 
litat- salcen entre els assistents i la reunió pot continuar, 
encetant-se un debat- entre radicáis i moderats. Els moderats 
són encapaalats per un ebanista de congnom Gil qui "se opuso 
a que se recurra a la huelga, recomendando los procedimientos 
de templanza" C25). El resu1tat d'empat a qué arriba la 
sessió es concreta en el comunicat final votat pels reuníts, 
que, ajornant el problema, recomane "a la clase obrera que 
espere un plazo de 72 horas con el fin de ver como se 
desarrolla el actual conflicto, y en caso de que no se dé a 
éste solución, reunirse de nuevo para tomar acuerdos 
def i ni t ivos" (26) .

L 'endenté el pa augmenté de preu, assolint les 0.22 
pessetes la lliura de pa blanc, a 0.20 el dit pa suis i a 
0.17 1 anomenat moreno o comú. Davant els fets consumats, els 
obrers exigirán a les autor i tats la supressió» deis aranze 1 s 
per al blat, la regular i t-zac ió deis preus del blat i la 
fariña, la confiscació del cereal abassegat i la minva del 
preu del pa.

Els dies següents, encara sense resposta postitiva a les 
seues demandes, els obrers continúen reunint—se. Una 
assernblea és dissol ta per les f ore es d'ordre en proposar els 
assistents anar a la vaga general, eixint els obrers davant 
la mirada atenta de "las numerosas fuerzas de la guardia 
civil y de seguridad apostadas en distintos puntos de la 
calle de Gracia y sus alrededores" (27). A partir daquests 
moments les forjes d'ordre públic comentaran a patrullar pels 
carrers més signif icat.ius de la capital del País éh previsió 
de disturbis.

La vaga general, finalment, es produirá, a pesar del vot 
en contra de distingits dirigents obrers, com ara el F’res i - 
dent de la Casa del Pueblo, Soler, que dimití el cárrec junt 
amb la seua directiva. Tal vegada, dones, la divisió deis 
sectors obrers influí en el fracás de la vaga. Per tant, 
aquesta será una de les primeres derrotes que els obrers 
valencians, agricoles i industriáis, patiren durant aquests

352



C4.- La vi da.

anys en intentar de frenar 1' a 1 £ a deis preus.

és ciar que no tot será l'increment deis preus deis 
articles de consum directe. Ja hern fet asment- amb 
anterior itat de la difícil si tuac ió que viu 1'agricultura 
valenciana, atesa l'escassetat de productes químics i dadobs 
necessaris per al camp. Aquests productes, cas de trobar-los 
ais rnercats, assoleixen uns preus astronómics. Ais perjudicis 
de la prohibició d'exportar i de la manca de vaixells i de 
vagons per al transport-, caldrá afegir els preus prohibitius 
de productes com el sulfat amónic, o bé la manca total 
d al tres, com la potassa.

Amb el pas deis mesos el problema no fará sinó agreujar
se. La premsa del País es fa resó del sentir de mo1ts 
ciutadans quan diu:

"Los huertos de naranjos han estado dos años a 
ración de escaso entretenimiento, y este año 
necesitan ser abonados y en lo posible fumigados. 
Para abonar los huertos es posible que haya 
amoniaco, y si lo hay, costará a prec ios 
intolerables que harán dificil o imposible su 
empleo.

El conf1 icto para los arroceros es inmenso; los 
ministros, sin duda alguna, lo ignoran, porque 
ninguno de ellos se ha tomado la molestia de venir 
por aquí, y sin banquetes ni agasajos insultantes, 
recorrer los pueblos y enterarse de lo que sucede" 
<28) .

Ev i dentment, 1a s i tuac i ó no pot ser desc ontextua1 i tzada. 
A ulls deis afeetats, Madrid és el culpable de la s i tuac i6, 
ja que "la estúpida prohibición absoluta de exportar arroz, 
habichuelas, patatas, habas, etc., ha colocado a los 
labradores en la más triste situaci6n, porque se encuentran 
con los graneros llenos de frutos y los bolsillos vacios de 
dinero, y el sulfato amónico a 70 pesetas, con tendencia a 
subir de precio" <29>.

Una situació, en resum, no gens falagüera, que pot
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resumí r-se seguint- les paraules d'un diari va lene iá:

"...la naranja mal vendida; el arroz, las patatas 
y las habichuelas en los graneros; sin una peseta
en la caja, y el negro porvenir de la imposibilidad
de cultivar, y por tanto de tener cosechas.

El hambre nos espera” (30).

Passem, peró, després aquesta breu introduceió, a veure 
la problemática deis preus, intentant d'analitzar la seua 
evolució al llarg d'aquests anys, en lima amb el que abans 
ham fet amb els salaris.

Algunes págines enrera hern al.ludit- a les critiques que 
qualificats historiadors han fet a les dades que ens
proporciona l'IRS, tant peí que fa ais preus com ais salaris.
Per ais primers ens cenyirern a unes de les critiques més 
ser ioses, de Roldan i García Delgado, els quals assenyalen 
encertadament que -tal com es diu a la publicació d'on han 
extret les dades (31)— "se trata exclusivamente de índices 
que recogen doce productos alimenticios que 'no miden el 
total encarecimiento de la vida, sino solamente el movimiento 
del alza o baja de precios de artículos necesarios al 
sustento, si bien por tratarse de sustancias de uso muy 
general en toda Espafia ofrecen una base segura para los cál
culos'" (32). Hi ha a1 tres consideracions al voltant de les 
xifres que ens ofereix l'Institut, entre les quals hauríem de 
reflectir, com fan els referits historiadors, alió que "las 
informaciones sobre precios al por menor, complejas y siempre 
laboriosas, lo son mucho más en los periodos de guerra, 
caracterizados por una especulación creciente, "por la 
intervención del Estado en los mercados y en el régimen de 
abastecimientos’ " (33). Per tot aró volern acabar amb un 
c onse11 expressat per Francisco Bern i s , que ens rec omane 
la necessitat d 'uti 1 i tzar les f onts a qué amb rei terae ió ens 
referím "con algunas reservas" (34).

Per la nostra banda, hern d'afegir una insuficiéncia 
suplementári a que ja a priori ens planteja la font esmentada. 
Les xifres que oferim en primer 1 loe tenen carácter estatal, 
no servint-nos informació particular sobre Valéncia
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Provincia. Aquest- és un gran hándicap en un est-udi d'história 
local com el nost-re. Les fluctuacions en els preus deis 
art-icles entre, per exemple, Valencia i Burgos fan que les 
xifres d'Espanya perder» validesa a 1 'hora de veure l'evolució 
de la relació preu/salari en Valencia Provincia. Malgrat- 
aixó, i independentment que més endavant utilitzem un alt-ra 
font per a parlar de l'evolució deis preus a Valencia 
Provincia, vegem com va anar —segons l'IRS— la marxa deis 
preus de 1 s dot-ze art-icles a 1 imentaris esrnent-at-s durant- els 
anys 1914-1922. Més enllá de les 1 imi tac ions esrnent-ades, és 
ben cert- que l'análisi de la perspectiva estatal ens 
facilitará la reflexió sobre la relació preu/salari durant 
1'época objecte del nostre est-udi.

De l'análisi de l'evolució deis preus CQ-85 i Q-86), es 
pot concloure que durant els tres primers anys de la guerra, 
fins al mar? de 1917, el moviment d'elevació deis preus es 
continu, peró rnoderat- (els indexs arriben a 123.6 en les 
capita1s i a 125.6 ais pobles). Ben al contrari, ais darrers 
anys de la guerra, i els mesos posteriors, entre 1'abril del 
1917 i el mar^ del 1919, els preus pugen amb rapidesa. Passen 
de 123.6 i 125.6 a 167.7 i 178.5. Al final de la guerra el 
moviment ascendent- ha est-at- frenat-, peró no ha est-at- 
suficient- per a de turar-lo i tornar—lo descendente

Durant la primera etapa de postguerra continué 
la carestia, fins a l'est-iu del 1920. En el periode que va 
de 1'abril del 1919 al setembre del 1920, els indexs passen 
de 167.7 a 202.6 en les capit-als; i de 178.5 a 220.3 en els 
pobles. Finalment, a la tardor del 1920 cornenc a la baixada 
deis preus que, amb alts i baixos, tendirá cap a l'estabi—
1 i tzaci 6 en 1922 (35).

A la vista deis resu1tats, s'aprecia una relació rnolt 
variable entre les xifres deis pobles i les de les capit-als. 
La di vergénc i a entre ambdues s a c  c ent-ua "cada vez más en los 
años de desenfreno económico; alcanza el máximum cuando los 
precios han alcanzado también su mayor altura, en el verano 
de 1920 (202.6 en las capitales y 220.3 en los pueblos)"
(36). Aquesta real itat per a la qual l'IRS no té explicació, 
la mate i xa inst-itució la lliga amb "el movimiento de
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emigración desde el campo a las ciudades, que se ha 
verificado en tan vastas proporciones durante los años del 
desequilibrio económico" (371). Ja hi tornarem més endavant..

Vegem ara com es presenta l'evolució deis productes de 
forma individual. A les capit-als, l'art-icle que assoleix 
1" índex més elevat- és el sucre (índex 261). Ais pobles, la 
dot-zena d'ous gairebé triplica el seu valor, passant de 1.10 
pessetes abans del 1314 a 3.13 (índex 230) a 1"estiu del 
1321. L'art-icle que menys s'encareix, t-ant a pobles com a 
les c i u tats, és la llet-. És 1 "única mercadería que no encet-a 
un procés a la baixa, tendónc i a que seguirán al tres 
productes. Aquel ls que augmenten els seus preus per damunt- 
de 1"índex 250 són, t-ant- en les capit-als com en els pobles, 
el bacal 1á (263. 3 i 253), 1es c re i 11es (285.7 i 253.3), els 
ous (230 i 250.7) i el sucre (272.1 i 261). Contráriament, 
els que no han arribat a duplicar el seu preu són, a les 
capit-als, els cigrons (130.1), 1'arrós (174.1), el vi 
(183.1). la llet- (162.5) i l'oli (163.8). Ais pobles són 
1 arrós (132.4), el vi (186.4) i la llet- (175) (38).

Abans hern anunciat que fariern una reflexió sobre el 
problema que presenta el binorni preus/salaris durant- els anys 
que est-udiem. Ara és el mornent de parlar—ne.

Si comparen* els indexs deis salaris deis obrers 
valencians (hornes i dones industriáis i agrícolas) amb els 
deis preus que l'IRS ens ofereix per ais pobles i les 
c i uta ts, el resu 1 tat és ben interessant-.

La primera constatació, Obvia, és que els salaris sempre 
van al dar rere deis preus, tal com deiem en recol 1 ir les 
paraules del Delegat- Regional de Treball de Valóneia ("sin 
que nunca pudieran llegar estos (els salaris) al nivel de 
elevación de los precios"). Tenint- en cornpte que hern 
ref lee ti t els salaris máx i ms t-ant- deis hornes c om de les 
dones, de la industria i del camp, s 'entendrá que la 
repercussió de la crisi hagué d'ésser molt- forta per ais 
sect-ors obrers. La gráfica most-ra que fins al 1318 no cornenca 
1" a 1 £ a salarial general i t-zada, rnentre que els preus han 
emprés un cami ascendent- des del mat-eix 1314. El poder
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adquisit-iu deis t-rebal ladors és reduit. des de l'inici de la 
conjuntura bél.lica, ja que si bé els preus deis art-icles 
pugen sense obstacle, els salaris deis treba1 ladors del camp 
es mantener) en els nivells del 1314, i els deis industriáis 
perden punts respecte a les cotes de qué havien gaudit abans 
de la Guerra. A falta d u n a  quant-if i cae i ó precisa sobre les 
despeses per al imentac ió, habitat-ge i d' al tres efectes, el 
que ens diuen les corbes és que —fos quina fos la ret-ribució 
salarial (no oblidem que les corbes representen els indexs)-, 
els obrers valene ians varen perdre capacitat adquisitiva fins 
al 1918. En aquesta dat-a s" inicia un procés de recuperació 
de la capacitat adquisitiva, que, rnalgrat tot, com ja hern 
dit-, no arribará rnai més igual que en 1314.

El desfasement més greu és de l 'any 1917. Cal observar
que si bé la corba del preus inicia una forta acceleració (en 
pobles i capit-als) durant- el 1917, els salaris no segueixen 
la traject-ória ascendent- fins al 1918 i durant- aquest- any. De 
tota manera, cal dir que són els obrers industriáis els que 
presenten una real itat més favorable; la resta de col.lee- 
tius, tot i encetar un procés d ' augments salarials, no 
recuperen amb la mateixa fortuna el t-erreny perdut- des del 
1914.

Per a 1 estudi que ens ocupa, cal destacar la forta a 1-
£a del preus ais pobles espanyols, i l' augment desigual
de 1 s i ndexs salar ials. Nec essá r i amen t-, hern d " ex traure c om a 
conelusió que les condicions de vida al camp, tot i les 
consideracions reí terades peí que fa a la relació preu/sa
lari, es va veure agrujada durant els anys de la Guerra Gran 
i els següents.

Hern ut-ilitzat- una alt-ra font en matéria de preus.
Aquesta ens proporciona informació deis preus referi ts a 
Valéncia Provincia, la qual cosa ens permetrá de comparar més 
acuradament l'evolució deis salaris a la mateixa zona 
geográfica. Aixi i tot, no és aquest- el mot-iu d'introduir 
aquesta nova série estadística, ja que el nos t r e des i g és, 
a partir d'ella, fer els cálculs sobre les despeses de la 
familia obrera. Ho farern més endavant- en aquest mate i x 
capítol. No obstant aixó, el quadre de gráfiques ens perrnet
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de veure que la série obtinguda del But-llet-i Oficial de la 
Provincia de Valencia (39) , no és mol i diferent- de les xifres 
enregistrados per l'IRS (Q-87 i Q—8 8 ).

En general, i malgrat que 1" índex de preus determina que 
les corbes s'assemblin (G—39) , segons quina siga la font 
utilit-zada -de l'IRS o bé del BOP de Valóne ia-; podem dir que 
seguint una mateixa tónica -les inflexions de les corbes 
coincideixen-, els preus valencians es mantenen per sota deis 
que l' IRS rnarcava per a pobles i les ciutats, 1 levat de 1921. 
Amb tot, la forta esbranzida de 1917-1918 té la mateixa 
i n t-ens i t a t-. Passa e 1 mate i x si obse r vem el pe r i ode 1917-1920, 
any aquest últ-im en qué els preus assoliren el máxirn de la 
conjuntura. Per últ-im, tan sois ens resta destacar -més 
anecdót-i cament que signif i cat- i vament-, la coincidencia de les 
alces deis indexs deis salaris deis obrers industriáis i els 
deis preus en 1918. Un fet- que, de cap manera, no invalida en 
l’afirmació que els obrers varen correr darrere deis preus 
sense atrapar—los mai.

4.3.- Relacions socials i problemática salarial.

Ara ens proposem, d u n a  banda, emmarcar el segment 
so c i o 1 óg i c del c anipe r o 1 a t- que és el centre d " aques t-a Tes i 
Doctoral, és a dir, els petits propietaris i arrendataris i 
els jornalers purs. I, de l 'altra, intent-erem de conceptúa- 
1 it-zar aquest segment dins 1 'estructura de classes existent 
al País. En un tercer estadi, intentaren* fonamentar la nostra
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Preus de Valéncia Provincia

CO
Ot>

0 -87
Font: ACPV. El.laboració propia a partir 

deis Boletines o rrc ia te 'de * \s Prwinri- 
de Valéncia, anys 1914 a 1922.

PRCDUCTE 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922

Pa Kg.. 0,41 P*41 0.42 0.45 0.50 0.57 0.65 0.80 0.72
Petroli 1. 0.00 0.80 0.84 0.97 1.55 1.46 2.17 2.03 1.79
Oli 1. 1.04 1.43 1.39 1.50 1.82 2.00 2.47 2.74 2.68
Cartó Qn. 9.47 8.89 10.64 11.62 15.05 17.74 20.70 21.98 20.65
Cam Kg. 1.08 1.92 2.04 2.20 2.00 3.52 3.84 3.04 3.76
Vi 1. 0.38 0.32 0.42 0.42 0.38 0.36 0.60 0.44 0.44
Bacallá kg. 1.43 1.48 1.50 1.60 2.34 2.62 2.69 2.63 2.48
Fesols kg 0.47 0.51 0.57 0.63 0.71 0.73 0.92 0.94 0.83
Cansalá Kg 1.72 1.78 2.02 2.23 2.80 3.58 4.04 3.84 3.56
Arras Kg 0.55 0.57 0.56 0.60 0.71 0.78 0.93 0.87 0.83
Creílies Kg 0.19 0.23 0.19 0.21 0.25 0.29 0.36 0.31 0.32
Cigrons Kg 1.18 1.05 1.02 1.09 1.25 1.32 1.50 1.39 1.35
Faves Kg 0.31 0.29 0.31 0.25 0.47 0.51 0.48 0.59 0.53
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Preus de Valéncia Provincia (Nos. Index) Font: ACPV- BGP. Anys 1914-1922.
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C4. — La v i da.

conceptual i iza c i ó a partir d u n a  real i t-at. ben concreta, com 
és la discussió de les Bases de Trebal 1 durant el període.

Págines enrera hern parlat de la configuraci6  de 
1 'estructura de la propietat al nostre País. Tot i que, com 
ja sabem, no es pot argumentar que hi ha una homogene i tzac i ó 
absoluta, si que hern comprovat- que t-ant per la mateixa 
dist-ribució de la propietat com per les par t i cular i tats de 
1 agricultura valenciana, en un cert sentit- és válida la 
formulació de Karl Kautsky quan parla de la proletarització 
deis camperols (40).

És ciar que acceptant- la conceptual i tzac i ó del teóric 
alemany ensopeguem amb un bon problema: un concepto tan ampli 
i complex com és el de c amper o 1 o el de c amper olat. Seguint- 
els espec ial ist-es podem afirmar que " aún en la actualidad 
estamos lejos de haber alcanzado esa aceptación general en • 
torno a una definición que, por su sencillez rigurosa y su 
plasticidad analítica, pudiera ofrecer el marco de referencia 
adecuado para centrar los esfuerzos investigadores en el 
análisis del entramado social y de los mecanismos de las 
relaciones sociales que la organización social campesina 
lleva consigo" (41).

El problema sorgeix ímmediatament després d'emprar el 
concepte campero1, en pretendre de delimitar-lo com a 
subject-e de 1 acció histórica. Qui és c amper o 1 ? ¿El que 
t-rebal la la térra i, n'és el propietari, o bé el que la 
treballa i no n'és, de propietari? ¿El que en el primer 
supós i t rna1da pe r asso1 i r obj e c t i us empr esa riáis o bé el que 
ho fa per mantenir la seua familia? ¿El gran propietari que 
en cornptes de trebal lar les seues terres les lloga en 
arrendament? ¿Els petit-s propietaris que es veuen f o r ̂ a ts a 
t-rebal lar com a assalar íats en al tres expío tac ions? Aqüestes 
i al tres preguntes semblen no teñir una resposta acceptable 
per a tothorn.

Tal vegada és per aixó, que alguns historiadors de 
reconegut prestigi prefereixen no caure en el problema de la 
definició analítica del camperolat, i se centren en les 
reflexione sobre la xarxa de relacions socials que tenen lloc
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al si de la societat camperola i les ínterrelacions entre 
aquesta i la resta de la societat (42).

Nosaltres també hern procurat ernprar la categoría de 
camperols el rninim imprescindible, conscients de la 
dificultat per a ser utilitzada, i també ens preocupem més 
que per la descripció analítica del mot, per esbrinar la 
complexa trama de relacions socials existents al nostre País.

Llegint Boguslaw Galeski (43) entenem que si partim del 
concepto del procés de formació del capital com a procés 
social general, se ns ofereix una millor comprensió deis 
c anvi s esdev i nguts en 1 "estruc tura sóci o-económi c a rural. 
Vista la desigual tat del desenvolupament- capitalista, es 
poden comprendre els dos efectes que el procés d'acumulació 
de capital ha produit a les zones rurals. En primer lloc, 
"conduce a una estratificación de clase análoga a la que se 
produce en las ciudades a medida que la clase campesina 
antaño homogénea se divide en capitalistas y proletarios 
(el problema aquí es determinar la dirección de la 
polarización de clase y no si en realidad se han llegado a 
formar tales grupos)". En segon lloc, "dentro de la 
estructura de la sociedad global los miembros de todo el 
estrato campesino se ven reducidos a la posición de un 
proletariado con tierra" (44). Aquests dos efectes, 
contradietoris entre ells, originen una trama ben ámplia que 
produeix una estructura social for^a complexa.

Aquesta c omp 1 ex i t-a t ens exp 1 i c a pr ob 1 emes que j a hern 
vist- amb anterior i tat en aqüestes págines, com ara les 
accions conjuntes deis diversos sectors camperols davant 
de problemes concrets. Com diu Galeski "podemos mantener que 
bajo las condiciones del capitalismo el estrato campesino 
actúa como un todo en ciertas situaciones" (45).

Al País Va1ene iá, almenys a la part que nosaltres 
estudiem, les comarques centráis de litoral, les relac ions 
socials de produceió s 'estableixen fonamentalment al voltant 
de dos t-ipus d “ explotac ió agrícola. En primer lloc, les grans 
propietats treba1 1 ades bé amb má d'obra assalariada, bé amb 
arrendataris; peró en qualsevol de les dues formes amb una
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elevada rendibi 1 i tat-. En segon lloc, les pe ti ies i rnolt- 
peti tes expíotacions cultivados pels propietaris o per arren
da taris; si bé cal teñir en compt-e —com ja hern vist amb 
anterior itat- que fins i tot en aqüestes, deponent del 
producto que hi ha cultivat, pot ser-hi important la 
partíc ipac i6 d'obrers assalariats, genera1ment no 1 logáis peí 
propietar i , sinó pe 1 cornerc iant. que n " ha cornprat la producc i6  
quan aquesta encara era al camp (aixó en el cas de la 
taronja; en el de 1 "'arrós la contrac tac i6  deis treballs una 
vegada el gra está a 1 "era rnolt- sovint va a cárrec deis 
industriáis mo1iners). Recordem que mo11s, la ma jor i a , 
d"aquests pet-it-s i rnolt- pet-its propietaris, aixi com bona 
part- deis arrendataris, es 1 loguen a la plaga pública deis 
pobles com a jornalers per a t-reballar t-ant- a les grans 
p r op i e t-a t-s c om a les pe t- i tes i mo 1 1- pe t- i tes.

Tot amb tot, com hern vist- al capit-ol anterior, el 
procés de f r agmen t-a c i 6  de la p r op i e t-a t, a les c orna r ques 
centráis del País no es doná amb la mateixa int-ensitat a tot 
arreu. Com indiquen les xifres abans exposades, sembla que 
la Ribera 6 aixa -recordem els casos de Sueca i Albalat- és 
una de les zones on a les primeros décades del segle XX hi 
res ten p r op i e t-a ts de d i rnens i ons mo 1 1- r espe c t-ab 1 es.

Es ara quan, en f une i ó de tot el que hern dit- (recordem 
quan, al capítol anterior, parlavem de La térra i el problema 
de la propietat), t-ornem fer explícita la riostra concepció de 
la distribució social al camp del País durant 1'época 
estudiada. Els grans grups que el conformen serien: grans 
propietaris (+5 Ha.), camperols benestants <0.5—5 Ha.), 
pet-it-s propietaris i ar renda tar i s <0—0.5 Ha.), i jornalers 
purs.

Entenem que els primers -els que anomenem grans 
propietaris- són aquel ls que t-reballen les torres de llur 
possessió tota1 rnent amb má d "obra assalariada o amb 
arrendataris. Els dits camperols benestants són els que tot i 
t-reballar les seues terres, ádhuc amb la necessitat de 
contract-ar-hi assalariats, poden o no, necessitar fer jornals 
fora de la seua propietat, deponent- de 1 "extensió d'aquesta. 
Peí que fa ais grups rest-ant-s, al nostre parer, el t-ret-
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definitori del seu status es trobar ia en el fet que amb térra 
o sense térra, amb propietat o amb lloguer d'arrendament, la 
seua font d*ingressos més important —exclusiva per al cas 
deis jornalers purs- vindria donada pels guanys obtinguts en 
vendre la seua forga de trebal 1 .

Aquesta configuradó pot ser un bon exemple de la 
complementar ietat de qué par lava Kautsky (46), i ell ens dó- 
na peu per intentar de plantejar el problema de 1 'estructura 
agrária, entenent la dual itat gran/petita propietat com a 
part de la dinámica del capitalisme (47).

Kautsky és per a molts, encara a hores d ara, el millor 
teóric marxista sobre 1 evoluc i6  de 1 'agricultura en relació 
amb 1 "avang del capitalisme. és coneguda la seua tesi de la 
progressiva desparició de les petites explotacions familiars 
en benefici de les grans explotacions agráries. Kautsky era 
ben conscient, péró, que aquest procés exigir ia una 1 larga 
evolució, ádhuc amb la possibil itat que l'al.ludit procés 
pogués arribar a ésser temporalment invertit.

I és que el teóric alemany dóna una gran importancia -a 
la complementarietat entre la gran propietat territorial i la 
pe ti t-a. Per a Kautsky, el gran propietari incrementa els seus 
beneficis, quan al seu volt-ant. n'hi ha molt-s de pet-it-s i de 
mitjans que 1 abaste i xen de má d " obra quan la necessi t-a, i 
que, fins i tot, poden adquirir l'excedent- de la seua 
producció.

és a dir, per a Kautsky la t-endéncia es prou senzilla: a 
mesura que el capitalisme avanga, la gran propietat 
capitalista va imposant-se. Malgrat- aixó, peró, és possible 
que en funció de la complementar ietat- més que factible entre 
la gran i la pe ti t-a propietat, aquesta dar r era puga 
subsistir.

La polémica sobre la validesa de les tesis de Kautsky 
está més que justificada quan, ara, a les darreries del segle 
XX, en paisos amb un capital isme ul tradesenvolupat-, les 
petites propietat-s continúen existint.
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Aquesta permanénc i a vol dir que d' alguna forma els 
plant-ejaments de Kautsky han fallat. Hi ha autors que 
teoritzen i donen explicacions sobre aquest fet: el 
manteniment de les petites explotacions. Entre aquests 
i nvest-i gadors podem citar a Servo 1 in, Lebossé o Postal—V i na y 
(48), segons els quals la supervivéncia de les petites 
propietats és a causa de:

1. - La superioritat técnica que han assolit. les grans 
explotacions no és tan gran com la que va preveure Kautsky. A 
més, mol tes de les mi llores t-ecnológiques han pogut ésser 
absorbidos per les explotacions petites. I mol tes que no han 
pogut assumir -maquinaria a gran escala, instal.lacions-, no 
tenen un efecte tan determinant sobre la productivitat com
s ‘hauri a pogu t pr eveur e .

2.- Les divisions del trebal1 i, tanmateix, la cooperac i6 , 
són dificils de fer en la gran propietat (49).

3.- Les dificultat-s de la concentració en grans propie tats no 
són alienes alts preus de la térra.

4.- Hi ha hagut. raons poli tiques que han provocat que els 
Esta ts es dec i dissen a protegir ais pet-it-s camperols, 
mitjangant mesures proteccionistas i/o amb ajudes oficiáis.
5.— Per a alguns investigadors, com Posta 1 -V i nay, la pet. i t-a 
expíotac ió pot enfrontar—se amb les crisis agrícolas i a la 
competéncia de les grans explotacions perqué no t-enen un 
carácter empresarial, ja que responen més a una mena de 
pet-i t-a produc ció mercantil. Des d'aquesta' perspectiva el 
petit propietari només cerca una remuneració a la seua feina, 
sense preocupar-se per la t-a xa de guany que obt-é.

Un altre teóric, J.L Cavailhes (50), opina, en aquest 
respecte, que, en general, les análisis de Lenin sobre 
1'agricultura s " han llegit- d'una forma superficial. La 
interpretació de Cavailhes ("la interpretación que nos parece 
ilumina de modo más fértil el fenómeno que tratamos de 
analizar", en paraules de Miren Et-xezar reta (51)) ens explica 
que aquella vis i ó de Lenin sobre el progressiu increment- de
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la rná d ' obra assalariada en el sector agrari a mesura que 
avanza el capi tal isme, ha d " entendre' s més ámpl iament-.

Com que Lenin té una visió total i tzadora deis problemes 
de la societat, diu Cavailhes, en la seua análisi no es 
de tura en alió que s'esdevé només dins el sector agrari.
L'error consisteix a considerar que la proletar i tzac i6  de la 
població camperola es produeix dins el sector agrari, quan 
realment la prova que aquesta proletarització es produeix 
s"evidencia en l'eixida de població agrícola cap a la ciutat, 
tot i nc remen tan t- el proletar i at. del sector industrial o de 
servéis.

Bona part- de les conclusions que Miren Etxezarreta 
extrau en el seu article que hern c i tat reiteradament, ens 
semblen ben interessants. Especialment, aquella que considera 
la interpretació de Cavailhes com la més válida, destacant-ne 
els elements següents:

1.- Partini de la descomposició feudal, permet d "ana1 itzar 
1 ' apar i ció en un primer ’moment de la pet- i ta produce ió 
mercantil, per, en un segon mornent, ar replegar la nova 
descomposició d'aquest rnode de producció en dos desenvolupa
mente diferents: d "una banda, les empreses agráries 
capitalist.es; i, de l'altra, la proletar i tzac i ó deis 
camperols que no s'hi poden integrar. Cal dir que, en aquest 
segon cas, la proletarització podrá produir-se bé dins o bé
f or a de 1 mate i x se c to r.

2.- Ens dóna un esquema que permet d ‘explicar el problema de 
1 "estructura agrária en un sentit. general. No la divideix
en dos blocs <grans i petites, unes a la recerca del benefici 
i unes al tres de la reproducció simple), sinó que permet 
d " integrar-los com a part d una dinámica própia del rnode de 
producció capitalista.

Les distintes interpretacions que hern vist preposen 
diferents actuacions de classe per ais grups anal i tzats. Per 
a Kautsky "dos almas viven en el interior del pequeño 
campesino: la del campesino y la del proletario" <52)5 
malgrat que, com diu Etxezarreta, aixó només és una frase, ja
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que de la resta de la seua obra se"n dedueix que, per a el 1 , 
els camperols són uns petits burgesos preocupáis només per la 
defensa deis seus interessos económics. D'alt-ra banda, el 
proletariai sorgii de l'increment de les grans explotacions 
haurá d ' enf roniar-se amb la seua elasse dominant-: els grans 
pat-rons.

Servo1 in, després de considerar que entre les grans i 
les petites propietats es dona una complementar i etat-, opina 
que no exist-eix lluit-a de classes entre els grans i els 
petits propietaris, i per aixó els interesos del sector poden 
ésser consideráis homogenis.

Per a Lenin—Cava i lhes, els pet-it-s camperols componen una 
petita burgesia, peró sense cap unitat, "en parte formada por 
productores para quien el status de pequeño burgués es un 
paso adelante, un paso hacia la gran empresa, y por una parte 
de productores para quienes es un paso atrás, un paso hacia 
la explotación parcelaria y el proletariado". Aixi dones, la 
pet-it-a burgesia és una classe inestable que es debat- entre la 
burgesia cont-rarevoluc ionaria i el proletar i at revolucionar!
< 53 :>.

Segons Miren Etxezarreta "esta dicotomía de la pequeña 
bu r gues i a i mpedirá la formación de par t i dos po1 i t i c os 
campesinos, ya que a causa de su carácter doble y 
contradictorio no puede establecer un proyecto coherente. La 
i nterpret-ac i ón teórica de 1 c ampes i nado c orno pequeña bur gues i a 
inestable permite entender este hecho, que ninguna otra 
construcción teórica logra explicar. El carácter de pequeña 

^burguesía del campesinado dificulta la adscripción de éste a 
la clase obrera, a la alianza del campesinado y los 
trabajadores industriales" (54).

Dones bé, ja estem un alt-ra vegada a l'inici de la 
reflexió d ‘aqüestes darreres planes, ja hem esdevingut de 
be 1 1 nou amb una formulació tan genérica que dificilment ha 
d "aprofitar—nos. Quan es fa la classifi cae i6  teórica del 
c amper olat dins del bloc de la pet-it-a burgesia, tan ines
table com vulguem, tornem a preguntar-nos: bé, peró, ¿qué és 
el camperolat?.
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Seguini el cam i t r a c a t per Hobsbawm, i defugim 
d"intentar donar un contingut- acurat- al concepta, ens cenírern 
en el segment- del c amper olat sobre que treballemt Aleshores, 
la pregunta a plante jar—nos és bas t-ant més concreta i, dalt o 
baix, es podría formular així: ¿Són els petits i rnolt- petits 
propietaris i els arrendartaris valencians de la segona 
déc ada de 1 seg le XX ass i rn i 1 ab les al que hom diu pe t- i t-a 
burgesia inestable?.

Part-irn de la base, seguint Hobsbawm, que quan diern 
política ens referim a aquella act-ivitat- "que relaciona a los 
campesinos en sociedades más amplias de las que forman parte, 
es decir, la política constituida por las relaciones de los 
campesinos con otros grupos sociales, tanto los que son sus 
supe r i o r es o exp 1 o t-ado r es e c onóm icos, sociales y po 1 i t- i c os, 

como los que no lo son -los obreros, por ejemplo, u otros 
sectores del campesinado— y con instituciones o unidades 
sociales más globales -el gobierno, el estado nacional-"
<55). Des d'aquest punt- de partida, ¿caldria incloure els 
sindicats de trebal ladors del camp sota l'epigraf de partit-s 
politics camperols? Tot i que no volem tancar els ulls davant 
la diferencia entre un par ti t- poli tic i un sindical-, ¿no 
seria corréete incloure les organitzacions revindicatives en 
aquel 1 grup que, t-enint- un proj ec te coherent-, és plasmac i6  
d una int-enció conscient de reso 1 dre els problemas, almenys 
els més immediat-s, que els afecten com a grup?.

Som d'acord en el fet que, efectivament, com hern dit en 
aques tes mate ixes pág ines, h i ha con tr adi c c i ons impor tant-s 
que impossibi1 i ten l'adscripció d"aqüestes organitzacions 
d"obrers del camp a les de la classe obrera industrial. També 
-i en aquesta Tesi ja se n "ha fet esrnent— és indiscutible la 
dificult-at- d ‘ una alianza clara entre els obrers agr i coles i 
els industriáis que els per me t-a la unit-at- d'acció. Malgrat 
a íxó, peró, una qualificació global i t-zadora deis sectors 
menys benestants deis hómens de la t-erra en les primeres 
décades del segle dins la pet-it-a burgesia se'ns fa bas tan t- 
difícil d ' ac c ept-a r . Vegem e 1 per qué.

Ens servirem d u n a  part- de la documentació recol 1 ida
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sobre la negociació salarial entre patronal i obrers del camp 
ais anys que estudiem. Aquesta negociació donava com a fruit. 
el que es coneixia com les Bases de Treball, que1com semblan! 
a 1 que avui anomenariem conveni col.lectiu, les qua 1 s 
consituien el docurnent que regí amen lava 1 " organi tzac i 6  del 
treball i la percepc i6  salarial per a la temporada laboral. 
Aqüestes Bases es negoc i aven t-ant a les zones tarongeres com 
a les arrosseres i a les d'horta.

A les comarques centráis del País Valenciá és válid un 
esquema ,que en 1 i ni es generáis es repeteix, amb un rnode 1 que 
es pot fer extensiu a giarebé la total itat del territori que 
estudiem <56)5 si bé cal constatar les diferéncies lógiques 
introduides pels costums de cada poblé. Segons Salvodor 
Calat-ayud, "en las zonas naranjeras, y en concreto en 
Carcaixent, solían darse dos tipos de Bases: las que regula
ban el trabajo de las temporadas de cogida de la naranja, y 
las que establecían las condiciones para el resto de trabajos 
del campo ya estuvieran relacionados con la naranja o ya se 
tratara de otros cultivos" C57). Aixi mateix, a les zones 
arrosseres se signaven dos tipus de Bases, unes al maig per 
reglamentar la plantada i unes a 1 tres a l'agost per fer el 
mateix amb la sega de 1 "arrós. Generalment- en ambdues 
s'introduien anotacions gairebé margináis que preceptuaven la 
resta de les faenes agr icoles a real i t-zar en el terme. A 
1"Horta-Albufera hi ha una major fluidesa quant a 1"época de 
lany en qué es negocien les Bases, tot i que, atesa que tam
bé un importan! nombre de faneeades dedicades a 1 "arrós i a 
la taronja, no és estrany que coincidís amb els rnesos as- 
senyalats per a les dues zones de la Ribera.

El rnode1 de funeionament era, a tot arreu, ja.ho hern 
dit, el mateix, amb les matisacions locáis escaients. En 
linies generáis consistia en el fet que els obrers agricoles 
discutíen al si de les seues organitzacions una proposta a 
presentar a la patronal, utilitzant 1"Alcalde com a mitjacer. 
Els propietaris, generalment sense organització estable, es 
reunien en assemblea en rebre informaci6  del cap del 
municipi i, aleshores, feien una contraoferta. Amb els 
estira-i-arronsa comprensibles, s "arribava a un acord que era 
signat per totes dues parts, i que constituía les Bases de
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Trebal 1 per a la temporada.

És ciar que, corn diu Calatayud, 1'actuad ó de 1 'Alcalde 
tenia una importancia decisiva, bé presentant propostes de 
sintesi o bé decantant-se per una de les dues posicions, 
generalment la de la patronal, sector arnb qué solia teñir una 
certa afinitat, si és que el ma te i x batí le no era propietari 
o pertanquera a una familia de propietaris.

De les nostres paraules no pot dedüir-se que el procés 
de negociació fos senzill. De vegades les postures eren tan 
enfrontados que la part- social havia de recórrer a la vaga 
com a forma de pressió, qüestió aquesta que, de no ser ben 
aviat resolta, donava 1 loe a qué el Govemador Civil de la 
provincia hi fiqués el ñas, arnb la qual cosa el procés de 
signatura s "accelerava. "Finalmente, una vez aprobadas las 
Bases por cualquiera de los medios referidos, se publicaban 
octavillas o bien se editaban en un pequeño folleto que se 
repartía entre los trabajadores. Con la normativa en la mano, 
a lo largo de la campaña, se sucedían las acusaciones mutuas 
de incumplimiento de algún punto, acusaciones que en algunos 
casos se convertían en denuncias legales" (58).

Part. de la informació de qué disposem ha esta t 
obtinguda de les Memóries corresponents ais anys compresos 
entre el 1316 i el 1920, elaborades per l'Institut de 
Reformes Socials. Es tracta, en totes les ocasions, informes 
més o rnenys breus o —com és el cas de les vagues del 1919- 
de l'escarida noticia deis conflictes vaguístics enregistrats 
en e 1 s pobles de 1 'Horta-A1bufera.

Com que la noticia do c umen tada sob re el p r ob 1 enia 1 abo ral 
ha d ésser, generalment i també peí que respecta ais pobles, 
proporcionada a l'Institut per 1"Alcalde de la localitat 
-que tebricament- és el president d'una gairebé sempre 
inoperant Junta Local de Reformes Socials-, són molts els 
factors que poden influir perqué la noticia de la vaga no 
a r r i be, o a r r i be deformada, a la se c c i ó de c onf1 i c tes de 
l'IRS. Sovint els alcaldes són els primers interessats a fer 
el si lene i sobre un c onf lie te social. De vegades, per «ó, la 
negligéncia del ma te i x cap del municipi o deis obrers
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implicáis impede i x que es c ortega la vaga, ja tota lm en i , ja 
parcialment. Passa una cosa semblan i al que, f reqüeniment, 
demunc i aven els Inspectors de Tr eba1 1 :

"La lenidad de las autoridades gubernativas y 
riiun i c i pa1es, inclinadas al per dón o a la 
indulgencia, sea por temperamento de tolerancia, 
por t r ans i gene i a c on 1os pa t r onos, por evita r 
enojosas reclamaciones o por desden a un orden de 
faltas que no reputan punible, se da la mano con la 
indolencia de las Juntas, y concurre con éstas a 
esterilizar la acción correctiva de los 
inspectores" <59).

Davant- l'inici de la plan tac i ó d'arrós i, molt més, a 
1 'hora de la sega, és quan els obrers de 1'Horta—Albufera 
-junt ais al tres pobles productors- plantegen les seues 
reivindicaeions. La crisi que pateix la taronja durant aquest 
periode produeix, entre al tres mol tes coses, una sensació 
d " inseguretat en els treballadors i les t-rebal 1 adores. Per 
tant, s entén que els c onflie tes es plantejaren quan els 
rnagatzems estaven en f une ionarnent atenent les més o menys 
ámplies demandes deis exportadors. Després, hi ha uns 
mornents en qué els interesaos deis obrers, els propietaris i 
els exportadors poden coincidir: davant la manca de vagons o 
nólit-s que donen eixida ais productos agricoles. En aquests 
mornents, és relativament- senzill que es puga arribar a una 
contesa general i izada.

També hi ha conflictos parti culars ais pobles, 
hostil i tat-s declarados peí sindicat o sindicato locáis allí 
on existeixen i tenen forga <60), i que atenen els interéseos 
i les preocupaciones estrictament locáis. La participació en 
aqüestes lluit.es -com podem veure en els casos en qué l'IRS 
proporciona xifres- és quasibé absoluta. La durada és 
generalment breu — t-ot-s tenen presea per arribar a un acord- 
i les reivindicacions són de caire salarial i societaria 
aqüestes Ultimes de marcat- accent local C reconeixement de la 
societat obrera i contractació preferencial deis obrers del 
poblé, generalment). Quant a 1 "época en qué es produeixen els 
conflictos, són també, com és comprensible, coincidents arnb
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mornents molt concrets del cicle agrícola, com ara la plamta- 
ció o bé la collita deis distints productos.

Manca de vagons i de vaixells, i el gravamen d'Urzaiz 
sobre 1 ' arrós al cornen<;ament de 1 1916, arnb les 1 Ogiques 
repercussions sobre 1 'Horta-Albufera. Tot plegat, junt arnb la 
sensible a1 $ a del preus, conduirien cap al més de juny a una 
de les primores respostes obreros locáis: la vaga d'Alfafar. 
Una contesa p1ante jada per la Soc ietat de Treba11adors de1 
carnp Estrella del Progreso, en la qual "solicitaron de los 
propietarios la jornada de ocho horas y media de trabajo y la 
admisión preferente de los vecinos de la localidad a los 
forasteros" (61). Una de les cláusules de les Gases que 
f i nalment la patronal i els obrers varen signar, deixava una 
porta oberta a la remodelació del conveni, ja que, segons 
s'hi deia, "los precios estipulados en los jornales de este 
contrato regirán hasta que la validez de las cosechas y 
condiciones del tiempo lo permitan; pero cuando haya rebaja 
de los primeros, o por los malos tiempos, se considerarán 
nulas todas las cláusulas de este contrato, firmándose uno 
nuevo. Lo mismo sucederá en caso de sufrir crisis la clase 
trabajadora por qualquier circustancia" (62).

Les vagues deis obrers de Massanassa -un deis pobles més 
act-ius quant a les reivindicac ions obreres- mostren que hi 
ha una capacitat de resposta del proletariat agrícola 
d"aquesta zona davant l'agressió que suposa 1 'empitjorament 
en les seues condicions de vida. No es pot oblidar que 
durant aquests anys s " agreu j a la si tuac i ó d" inferior i tat- deis 
treballadors del carnp quant ais nivells de vida. Els obrers 
de Massanassa, membres de la Societat El Sustento, informen 
1'Alcalde del poblé, en juny del 1917, de la intenció de 
dec 1 arar-se en vaga arnb motiu de la no acceptació per par t 
dels patrons de les Bases proposades. La intervenció del cap 
municipal, que contacta arnb la societat Círculo Liberal i la 
societat La Libranza evita el conflicte. Se signen les 
Bases, en les quals també hi ha un art-icle que diu -com hem 
vist en parlar d'Alfafar- "el presente contrat será 
reformable siempre que imperiosas necesidades por ambas 
partes asi lo exigiesen" (63).
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Mesos després, en mar£ del 1913, acol1 i nt-se a aquesta 
cláusula, els obrers demanen augment de jornáis. Els patrons, 
davant. a i xó, "alegaban que sus modestas propiedades no les 
permitian aceptar reforma alguna del contrato anteriormente 
celebrado (el de 1917), además de que las c i r c ust-anc i as no 
eran tan apremiantes que exigiesen la novación de lo 
estipulado" (64), Les converses entre els patrons i les 
societats obreres, arnb 1 'Alcalde com a mitjacer, varen donar 
poc resultat. En maig els obrers declaren la vaga, i ais tres 
dies se signen les noves Bases, arnb augments significatius.

Després de veure 1"esquema básic o, més aviat, el model 
general de negociadó de les Bases de Treball, i, també, 
algunes de les particularitats que presentava la real i tat 
social i económica deis pob les de 1 "Hor ta-Albuf era, c entrenó
nos ara en la ciutat- de Sueca (Ribera Baixa) . Fer-ho ens 
permetrá d aprofundir més i millor en aquesta qüestió.

Com ja hem vist-, generalment són els obrers els qui 
donen el primer pas de cara a la concertac i6 salarial. Vegem 
aquest primer escrit- adregat- a 1 "Alcalde de la Ciutat:

"Salvador Nacher Sos, de 52 años de edad, 
profesión campesino, vecino de esta ciudad y 
habitante en el secadero propiedad de Manuel 
Car rasquer Marqués, camino de dos Pontets, según 
cédula personal que acompaña, pone en conocimiento 
V.S. que mañana 21 del corriente a las 19 horas 
ruego a V.S. como Presidente de esta entidad que 
reúna a los patronos comerciantes confeccionadores 
de frutas de esta ciudad para una reunión amisto— 
ámente y aprobación de las bases de trabajo que 
p resenta 1a Soc i edad de Campes i nos y s i m i 1a res que 
se han de regir en la próxima campaña naranjera.

Lo que comunico a V.S. cumpliendo con lo que 
dispone el art. 1. de la ley de reuniones vigente 
del 15 de junio de 1880, a los efectos y fines 
consiguientes" (65) .

Si aquesta és la convocatória per a fixar les condicions 
i les remuneracions deis collidors, la de les obreres que han
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de fer la seua feina ais magatzerris de confecció de la tar»r»nja 
segueix el mateix esquema expositiu anterior:

"Francisca Ribera Roig, de 35 años, casada, 
profesión confeccionadora de frutas, vecina de esta 
ciudad y habitante en la calle de Figüeras n.28, 
según cédula personal que acompaña, pone en 
c onoc i mi en to de V.S. que mañana 21 del c o r r i en te a 
las 19 horas, ruego a V.S. como Presidenta de esta 
entidad que reúna a los patronos comerciantes 
confeccionadores de frutas de esta ciudad para una 
reunión amistosamente y aprobación de las bases de 
trabajo que presenta esta Sociedad de Obreras 
manuales "la Unión Femenina" que han de regir en la 
próxima campaña naranjera" (66).

Una vegada tramesa la ci tac ió» ais qui han de partici
par en la reunió» negociadora, el »dia i 1'hora fixat fan acte 
•de presencia a 1 ' A juntament de la ciutat els representante de 
totes «dues parts. La reunió pedia transe«órrer bé per 
estament-s, en dues sales diferents per intentar aproximar 
les pretensions de ca»dascú; bé reunit-se directament la par t 
social i la patrona. Aquesta dar re ra moda1 i tat se so1 donar 
quan les p»z»stures ja han arribat a aproximar—se suf ic ientment 
perqué si»ga possi ble 1 acord.

Més endavant- veuren »que s»ón els patrons els que, a titc»l 
individual, solen discutir entre el1s la proposta deis obrers
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del camp. Un altra modal itat, peró, és que 1' Alcalde 
convoque els representantes de les distintes organi tzac ions 
poli tiques, econórniques i ciutadanes a la reunió on s " han 
d acordar les Bases de Trebal 1. Un exemple d “aquesta darrera 
c‘ircustánc ia fou la negociació del 1919.

El dia 19 de maig d 'aquest any són reuníts a la Casa de 
la Vi la diferents persones en representac ió de les següents 
entitats i agrupacions: Societat "La Peffa", Círculo Liberal, 
Círculo Tradicionalista, Círculo Conservador, Círculo Liberal 
Monárquico, Ateneo Sueco del Socorro, Centro Republicano, 
Casino de la Villa, Círculo Recreativo i Sociedad Artística 
D'aqüestes organitzacions, hi van dos representants de cas- 
das c una d'elles en qualitat. d ' inter locutors de la patronal, 
peró una bona part. hi envien, també, dos representants en nom 
deis obrers del camp. Tan sois tres entitats hi eren repre
sentados únicament en la part obrera: la Unión de Trabajado
res del Campo, el Centro Obrero i el Seminario Obrero.

Arnb aquesta singular composició es reúne i x la cornissió 
que ha de negociar les Bases de Treball i, en primera instan
cia, la vaga que han endegat els obrers agricoles en no haver 
estat acceptades, en un principi, les seues pretensions. A 
l'inici de la sessié "el Alcalde Presidente Don Juan Miragall 
Fabra, como cuestión previa, pregunta a todos los 
concurrentes si verdaderamente estaban autorizados para 
concertar las bases que sirvieran para solucionar la huelga 
de campesinos planteada el dia de hoy, contestando todos 
af i rmati vamente" (67).

Tot seguít, 1 alcalde Miragall exposa ais reunit-s que
dies enrere "una comisión de braceros del Seminario Obrero, 
le presentó un escrito fijando los precios que debían regir 
durante la presente temporada, para los distintos trabajos de 
braceros del campo y pidiendo que se pusiera en conocimiento 
de los propietarios; cuya constestación esperarían hasta el 
dia catorce por la noche" (68>. L"autor itat municipal, 
nogensmenys, considerant- que el termini de reflexió ofert 
pels obrers era insuficient, reuní ais patrons el dia désset 
"por medio de bandos que se fijaron en todas las sociedades" 
(69). El dia setze, peró, els obrers varen anunciar que a
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partir de 1'enderná es declararien en vaga els "campesinos de 
esta ciudad hasta tanto no se aceptasen las bases presentadas 
a los patronos de todos los pueblos que integran la 
Federación Regional de Campesinos" (70).

Arnb la vaga ja en marxa tenia 11oc la reunió a qué ens 
referim» 1'Alcalde concloia la seua intervenció dient que 
demanava a tots que "sin prejuicios ni odios" i peí "bien 
estar (s i c) de todos los ve c i nos a c or dasen por unan i mi dad 
unas bases que permitiesen la continuación de la vida normal 
y el desarrollo de la producción, cuyos beneficios a todos 
alcanzan" (71).

A continuació, es passa a llegir la tarifa de preus 
presentada per la part social, aixi com les condicions de 
t.rebal 1 , "cuyas partidas fueron todas particular y 
detenidamente discutidas, dentro siempre de la mayor 
corrección, acordándose por unanimidad lo siguiente:

- Se contratará con preferencia a los braceros vecinos de 
Sueca, y al efecto no se alquilaran forasteros mientras 
ex i s tan de aquelíos sin t r aba j o .

- Para evitar confusiones, los de Sueca se situaran en la 
Plaza de la Constitución y los forasteros en la de 
Salmerón.

- No se contratarán forasteros antes de las seis horas y 
treinta minutos, ni mientras queden parados de Sueca.

- Los braceros se colocarán alrededor de unos carteles que 
indicarán las distintas clases de trabajo que aquellos 
real izan.

- Queda prohibido el trabajo a destajo, sin embargo si al 
terminar el jornal queda hasta un diez por ciento de 
trabajo por realizar para terminar un campo, en relación 
con el efectuado durante el dia podrá realizarse con el 
aumento proporcional del precio" (72).

Després, i finalment, es va fixar la taula salarial de 
les distintes faenes a fer.

En la negociad ó» de l'any 1919, els obrers del camp 
suecá havien convocat, ja, una vaga. A més, hem vist- com hi
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havia una certa coordinac i 6 entre els t. rebal ladors agr i coles 
deis pobles valencians. Tot i que no trigarem gairé a tornar 
a la qüestió de l'acció conjunta deis treballadors agrícolas 
del F'ais, vegern ara algún altre exemple de negoc iac i6.

F'oseni per cas la del 1316. F'rév i a convocatória de les 
par t-s en la forma a l"ús, es constata que les di se repánc i es 
entre la part. social i la patronal no són excessives, si bé, 
i po t se r c om a ef e c te d 'a i xó, 1'assisténc i a de propi e tari s no
era gens nombrosa. Amb tot, a la reunió varen fer ús de la 
par aula bona par t deis assis ten t-s, els quals apostaren peí 
desig i la conveniéncia de "resolver un serio conflicto que 
tan directamente afecta no sólo a los intereses materiales de 
todos y cada uno de los vecinos, sino tal vez más 
intensamente a la tranquilidad moral y porvenir de la Ciudad 
por ser notorio que las cuestiones sociales deben resolverse 
siempre que sea posible de común acuerdo entre patronal y 
obreros, poniendo todos a contribución su patriotismo y amor 
al prójimo, para que las bajas pasiones e infundados odios de 
clase, desparezcan y no empafíen el brillo esplendoroso de la 
paz social" <73).

Els acords presos a la reunió van en la lima de no 
c onf rontac ió que destil.len les ratlles que acabern de 
transeriure. Peí que fa ais salaris, aquests registren una 
moderada pu jada, a tés que 1es principáis feines a fer 
atenyen uns preus lleugerament superiors ais de la temporada 
anterior.

Quant a les condicions de trebal1, val a dir que serán 
les ñorma1s al poble i qué, en linies generais, hem vist 
reflectides en la negociació del 1919. és a dir, preferéncia 
deis obrers locáis sobre els forásters i contrac tació en la 
forma habitual. El document signat, peró, admetia el treball 
a preu fet -som al 1916- "cuando escaseen los brazos (...) 
su j e tando su retribución a 1os p r e c i os i ndi c ados, que 
necesariamente servirán de base" (74); i, d'acord amb els 
pressupostos ideológics mantinguts per 1‘Alcalde i bona part 
deis assistents, feia explicita la idea que "el bracero de 
Sueca que no cumpla con su deber en el trabajo que se le 
encargue, estará reputado como mal ciudadano y sujeto a ser
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expulsado de la reglamentación del trabajo” <75).

Aqüestes valoracions més aviat moráis, que contenen una
torta cárrega ideológica 1 ligada al catol icisme social més
ortodox, serán superadas per la dinámica social en els anys 
a venir. Sens dubte la durada i el pes de la crisi, junt- a la 
major capacitat organiizativa i de lluita que varen adquirir 
els treba1 ladors agricoles valencians, matisarien bastant 
aquests pressupostos en els anys següents.

Un punt important de la miliora de les condic ions amb 
qué els obrers del camp s"enfrontaren a la negociació 
col.lectiva durant- aquesta época es ta ben palesa, com ja hem 
indicat, en la uni tat assolida de cara a les reivindicaeions 
a presentar a la patronal per a la discussió. Bon exemple 
del que diem és, també en 1919, els acords presos en el 
Congrés de la Federación Regional de Levante de Agricultores 
y Similares i la Confederación de la Plana, celebrat- a Alzira 
1'agost del 1919. Segons el compromis assolit pels delegáis a 
1 -esmentat- Congrés, es varen redactar unes Bases de Trebal 1 
que foren presentados pels obrers tarongers a tots els pob1 es 
del País, de de la Plana a la Safor, que comptaven amb 
Sindicat adherit a la Federac i ó Regional de Treballadors.

Amb el model de reivindicae ió aprovat per a les obreros 
deis magatzems delaboraeió de fruita, podem veure l'altissim 
nivel 1 de concreció de les demandes, l 'ajust- a les 
disposicions legáis favorables a la part social i la
i ntroduc c i ó d ' aspee tes tan pos i t. i us c om 1 a demanda
d ' assist-énc ia facultativa i de medicaments per cornpte del 
patró en cas de malaltia d'una obrera.

Les reivindicaeions acordados al Congrés d"Alzira 
recol lien els pun t-s següents:

1.— La jornada será de vuit hores "distribuidas en cada loca
lidad c orno lo es t. i men c on ven i en te. "

2.- El t-rebal 1 nocturn tindrá un máxim de tres hores, pa
gan t-se mig jornal amb el 25% d'augment.

3.- La jornada dominical será de quatre hores, "cobrando el
jornal comp1eto de hocho Csic)".
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4. - " Con a r reglo a ley sob re el ir aba j o de mu j e r es y n i fíos,
vienen obligados los patronos a ceder una hora diaria sin 
descuento en el jornal a todas las obreras que tengan 
hijos en el periodo de lactancia, cuya hora se dividiré 
en dos o cuatro partes a juicio de las madres".

5.- Les encaixadores cobraran un salar i minim de 2.5 
pessetes.

€>.- Les ajudants d 'encaixadores, t r i adores i empa pe r adores 
cobraran un jornal de 2 pessetes.

7.- Les que es dediquen a marcar i a tallar paper cobraran
2.5 pessetes.

8.- Les enearregados de magatzern cobraran 3 pessetes.
9.- Les que treba11en a les andanes de l'estació, aixi com 

les que real i tzen trebal 1s de neteja ais horts, cobraran
2.5 pessetes.

10.-El pagament del jornal es fará diáriament-.
11.-"Para ir a trabajar fuera de la localidad, vienen 

obligados los patronos a sufragar los gastos de viaje, 
ofrecer camas que reúnan condiciones higiénicas, luz y 
local para cocinar, siendo también de cuenta del patrono 
los gastos de asistencia facultativa y medicamentos en 
caso de enfermedad de alguna de las operar ias forasteras; 
además los patronos abonaran el jornal de los dias 
laborables que las operarias permanezcan en la localidad 
donde hayan sido contratadas".

12.-Per despat-xar una obrera caldrá al. legar una causa 
justificada, avisant- el patró sempre amb vint— i-quatre 
ho r es d ' an te 1 a c i ó .

13.-Si en un poblé hi ha obreres parades, no podran fer-se 
hores extraordinarios a cap magatzem.

14.-Serán preferidas les ob reres de la local i tat. (. 78)

Del compliment- deis acords signa t-s a les Bases de 
Trebal 1, generalment, se n 'encarregaven unes cornissions de 
patrons i obrers creades ad hoc. Tot i que aquest paper 
hauria de correspondre legalment a les juntes locáis de 
reformes socials, el funeionament incorrecto d" aqüestes i, 
en la rnajor part deis casos, la simple inexisténcia, feien 
necessári a la comissió par i tár i a obrera i patronal.

La composició d 'aqüestes cornissions especiáis, malgrat-
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tot, tenia una certa correspondencia amb les JLRS, ja que 
1'encarregat de convocar— les i presidir— les era -igual que en 
les cornissions dependents de l'IRS— 1"Alcalde de la 
1ocal i tat. Aquest, davant la denúncia presentada, convocava 
els denun c i a ts:

"En virtud de denuncia presentada ante la 
Comisión Mixta de patronos y obreros para aplicar 
las bases del convenio regulando el trabajo y su 
remuneración de la presente recolección de arroz e 
imponer las debidas sanciones se cita a los sres. 
del margen para el dia 28 de los corrientes a las 
13 en esta Casa Capitular y Salón de la Junta de 
Aguas" <77).

La demos trac i ó que aquesta Cornissió c omp lia un paper 
important de control i de seguiment de 1' api i cae i ó de les 
Bases de Treball, ho ratifica el document que oferirn a 
continuació. Una demanda presentada contra un propietari 
local que havia c ontractat forasters quan encara hi havia 
filis del poblé sense feina, motiva la reunió de la Cornissió. 
Els obrers shavien presen tat al camp on est-aven treballant 
els forasters i demanaren de substituir—los en un nombre 
igual al d'ells. Com que el patró es negá, varen presentar- 
hi denúncia.

Davant la Comi ss i ó va c ompar é ixe r el denun c i a t, el qua1 
"alegó que su negativa obedece a que los cuatro de Sueca que 
se presentaron a trabajar en su campo, no eran lo 
suficientemente aptos para cobrar, digo, segar, por 
inexperiencia debida a su escasa edad, pues apenas si cuentan 
con diez y ocho años". La Cornissió paritaria, tot i acceptar 
aigunes de les explicacions del denunciat, va dictaminar que 
"debe éste pagar nueve pesetas a cada uno de los cuatro 
ve c i nos rnenc i onados, en c onc ep to de j o r na 1" < 78 > .

Tot i que creiem que el model negociador -la seua 
organització i el desenvolupament- es pot trobar al llarg de 
totes les comarques a qué ens referim en aquesta Tesi 
Doctoral, és ben ciar que les api i caeions concretes que hem 
vist referides a 1"Horta-Albufera i a la Ribera Baixa no són
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exportab1es.

En aqüestes dues comarques es donen unes condicions 
quant al t-ipus d" organi tzac i ó obrera que no és general i tzable 
a la resta del País. L 'existéncia de sindicáis locáis lligats 
amb ana r c o-s i nd i c a 1 i s tes i soc i a 1 i stes, a i x i c orn amb 
republicans, és un fet que no es pot- extendre a la total i tat 
de les comarques que abraca el nostre estudi.

Fins i tot en aquel les, i no cal dir en al tres, on són 
gairebé els únics, hi trobem sindicáis de caire católic. 
Aquests, generalment, han estat creats com a antidot per les 
forjes conservadores locáis en teñir noticia de 1 ‘existéncia 
d "un s i nd i c a1 i sme de c1asse en a 11 res pob1es i c orna rques.

és ciar, dones, que el desplegament del meeanisme 
negó c i ado r -r e i v i nd i c a c i 6/p r ess i ó/negó c i a c i ó- no és 1 “emp r a t 
per tots els petits propietaris, arrendataris i jornalers 
purs del nostre País. Evidentment, al eostat d ‘organitza— 
cions amb una clara orientac i6 de elasse hi havia poderoses 
entitats que agrupaven els treballadors de la térra sota 
concepcions confessionals i reaccionáries. Resulta 
indiscutible que molts deis afiliats ais generalment 
anomenats Sindicats Católics, sovint foren utilitzats com a 
esquí rol s per la classe patronal i per les autor i t-ats 
desitjoses de mantenir 1'ordre social. Amb certa freqüéncia, 
els afiliats a aqüestes organitzacions lligades a l ’Església 
foren mobilitzats en els mornents més greus de la lluita 
obrera. I ho t'oren no tan sois per solucionar conf lie tes amb 
les poderosas organitzacions sindicáis existents en alguns 
sectors no agraris (el cas de les vagues del Port de Valéncia 
será paradigmátic en aquest sentit), sinó per suplir la manca 
de bracos per fer faenes agrieoles en mornents de forta 
confrontadó social a les comarques o els pobles més conf1 i c- 
t-ius.

És a dir que som consciente de les limitacions del 
nostre estudi. Saben» que estem parlant d'una minoria -fins i 
tot els obrers industriáis enquadrats en organitzacions de 
classe ho eren, de minoritaris. De tota manera, ens sembla
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que aixó no ha de fer-nos menysienir 1'anal isi de les seues 
formes i la capacit-at de lluit-a i de resist-énc i a . Al 
capdava 11, és fonamenta 1 per comprendre mi 11 or tant- la 
difícil conjuntura que visqué el País durant els anys de la 
Guerra Gran i els immediatament posteriors, com la 
indiscutible mi llora de les possibi 1 i tats de lluit-a sindical 
al camp valencia.

Com a conclusió, per t-ant-, podem dir que en aquests anys 
ja hi ha petits propietaris, arrendat-aris i jornalers purs
que han assolit -i sabern rnassa bé que aquesta no será una 
sit-uació irreversible, ans al contrari- uns nivel ls 
d "organi tzac i ó que poss i b i 1 i ten 1a d iscussi ó i 1'aprovaci ó 
d "una proposta de convenis. Aquests serán presentáis ais 
campero ls benest-ants i ais propiet-aris i corriere iant-s, davant 
els quals estaran en disposi ció de pressionar i de negociar, 
amb la inclusió de la vaga com a mesura essencial. Finalment, 
arribaran a un pacte que els obrers s ''encarregaran de 
difondre i de vigilar-ne la validesa a partir del seguiment 
del seu compliment.

Sabern que tot el que diern es produeix en una conjuntura 
molt concreta i especifica. Sabern que no es pot parlar de 
nivells organitzatius equiparables ais deis obrers 
industriáis. Sabern que no es qüest-iona l'ordre social. Sabern 
que fins i tot les formes més perfeccionados de lluit-a, per 
exemple les directrius emanados de la Federació Regional, 
tan sois són aixó, directrius. Sabern, en fi, que dificilment 
es produiran accions coordinados entre els campero1s de 
distints pobles i comarques, encara que de vegades s"hi arri
be.

**:

Tot- i pa r t i r d ' aques tes c ons ta tac i ons, ens i n c 1 i nern per 
qual íf i car aquest. ampie sector del camperolat- valencia com a 
obrers agricoles o prolet-ariat- agrari, amb o sense térra 
(lluny llavors d'adscripc ions a la pet-it-a burgos i a , tot 
1"inestable que vullguem) <79). La seua posició davant la 
lluit-a de classes existent- a les nost-res comarques durant el 
periode estudi a t- ho ratifica. Sobre t-ot-, quan compre nern que 
determinados accions de caire aparentment- int-erc lassist-a en 
qué participen no són producto, com podria semblara cop
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d'ull, sinó d una coincidéncia parcial d'interessos deis 
distints seciors socials agraris.

Que en diversos pob les i comarques, davant. els problemes 
origináis peí retal 1 que pateixen les exportacions i per les 
conseqüéncies que comporta, s'arribe en determinados ocasions 
a parar totalrnent les activitats, i a la man i fes tac i ó massiva 
deis habitants demanant mesures a 1"Administració, no ha 
d'ésser interpretat com una col.laboració innocent o com una 
claúdi cae ió deis obrers agrieoles. Si no hi ha exportació, no 
hi haurá jornáis. Uns i al tres, els sectors benestants i els 
treballadors, demanaran el mateix. Tots plegáis demanaran 
solucions. Ara bé, en acabar aquel 1 s actes rnajoritaris, uns 
tornaran a casa preocupáis pels guanys de l'anyada, i els 
al tres peí jornal de 1'endemá. Que almenys alguns d "aquests 
trebal ladors són ben conscients de la situació, sembla provat- 
i indiscutible. La mi llora de les formes d 'organització i de 
revindi cae ió ho ratifica.

4.4.- Les despeses de la familia obrera.

Després d ' ha ver vist- 1 evo lució deis indexs salaríais i 
de preus, i una vegada d i bu i xa t. el perfil deis nos tres tre
bal ladors del camp, és el moment de tornar a parlar de 
pessetes concretes, deis guanys reais deis obrers agricoles. 
Sois així ens podrern plan te jar, tot seguí t-, l'important 
problema del cost de la vida de la familia obrera. Diguem-ne 
unes paraules prévies abans d'entrar en matéria.

Aquest és un problema que no es pot resoldre més que amb 
un plantejament quasi de laboratori, que -i aixó ho hem 
d'admetre des del principi- és més aviat. un exercici d'apro— 
ximació que un cálcul acurat. Hem de prendre massa decisions 
arbi trár ies com perqué el resultat- siga a j ustat a la real i tat 
del manteniment de les families obreres al camp valenciá.
Ca1, en principi, respondre algunes preguntes. Que menjaven?, 
quina quantitat?, en quina época de l'any?, quina part del 
que menjaven era necessária d "abasti r-se a la botiga?, sabern 
el preu -la seua evoluc ió- deis articles de la dieta-básica?,
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c om calculen» 1 es despeses d " hab i i a t-ge, r oba, ass i s t-énc i a 
sanitaria, etc.? Intentaren de respondre'n algunes, albora 
que reflexionen» sobre alguns part-iculars, partint de la base 
que ens anem a centrar ais pob 1 es de la zona arrosera (80).

Menjaven segons uns patrons no gens variats, sinó 
monótons i, no cal dir-ho, poc equilibrats peí que fa a 
vitarnines i calor ies. La carn no és un al irnent f orca 
utilitzat- en la dieta obrera, contrár i amen t- al peix salat- i 
a 1 irnent-s rics en hidrats de carbó. Si atener» a la informació 
que ens dona l'IRS sobre 1'alimentació deis obrers de 1'arrós 
ais pob1es de la comarca de 1"Ho r ta-A1buf era, les 1 i ni es 
mestres de la dieta serien aqüestes:

ALBAL I BENIPARRELL: Arrós, creílies i bacallá.

ALFAFAR: Creí lies, arrós, bacallá, pa, carn, cansa1ada i sa- 
ladures.

CATARROJA: Pa, bacallá, arrós, poca carn, llegums i fruites.
MASSANASSA: Arrós arnb fesols (paella), tornaques, creí lies, 

bacallá, pa, xocolata, carn de corder.

SEDAVI: arrós, creí lies, bacallá i cansa1ada.

SILLA: Creí lies amb bacallá, arrós i pa (SI).

No canvien rno11 els háb i ts a1 i men ticis peí que fa a la
comarca de la Ribera Baixa, on els productes més consumítis
serien aquests:

ALBALAT DE LA RIBERA: Pa, carn, embotit, bacallá i al tres
saladuras, paella d'arrós i fesols.

CULLERA: A r rós, 11egums, bacallá, tony i na, pa, f o míatge i 
fruites.

SÜLLANA: Dos men j ars d"embotit, i un men jar fort- d'arrós amb 
11egums.
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SUECA: Paella arnb fesols al men jar principal, c ansa 1 ada i 
saladuras a la resta deis menjars (82).

La tónica quant- ais a limen ts consumit-s es man té a 
d "altres pob1 es on hi havia marjal, inf1uint-hi ben poc que 
la ma d'obra forastera fora més o rnenys nornbrosa. Aixi 
ocorreix a la R i be r a A 1 ta, zona amb una c onsi de rabie 
presencia d ' obrers vingut-s d" al tres comarques per a real i tza r 
les feines de la sega de 1 arrós (tot i que aquests 
contingents són pe r c en t-ua lment- inferiors ais que es registren 
a 1 a R i be r a Ba i xa); i també a 1" Ho r ta No r d , on p r á c t- i c amen t 
no hi ha ma d'obra forastera. Vejam la dieta deis obrers 
arrosers a aquests pobles.

ALZIRA: Pa, carn, arrós i 11egums.

CARCAIXENT: Saladures, cansa1ada i embotit. Sernpre compa
ña t-ge, i per les nit-s paelles d'arrós amb 
baca1 1 á i 1 1 egums.

CORBERA: Arrós, pa. tonyina, carn de porc i, espec ialment-, 
embotit.

FAVARETA: Ma j or i tar i amen t- c empanat-ges.

FORTALENY: Pa, carn i arrós.
GUADASSUAR: Companatge durant el dia i a la nit- paella.

LLAURI: Pa, arrós, bacallá, saladures, cansa1ada, raim i 
me 1ons.

EL F’UIG: Compana t-ge i saladures.

F’UCOL: Pa i emboti ts (83).

Queda ciar que la base de 1 'al i men tac i ó está fet-a a base 
de cinc productes básics: pa, arrós, creí lies, bacallá i 
embot-its. Agó ens ha estat. rat-ificat- per les entrevistes que 
hem r ea 1 i tza t- per ob ten ir f on ts oráis. Els anys que abr a <; a el 
nostre estudi són recordáis com anys de fam (84). Tarima te i x
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se'ns confirmen la major part deis punts respecte a la dieta, 
de la qua 1 des taca sernp re la i mpo r tan c i a de 1 arrós -"el dia 
que no rnenges arrós és com si no menjares" <85)- i del baca- 
11 á ( 8 6 ) . La i nf or ma c i ó que, a r r ep 1 egada de 1 " IRS, hem of e r i t. 
sobre 1 'al imentació deis obrers de 1 "arrós está referida en 
bona mesura ais obrers forasters, per la qual cosa es fa 
necessari mi llorar-la un poc perqué puga ésser aplicable ais 
obrers autóct-ons. Els ous, obtinguts a casa, i la carn < co
rnil ls i pollastres), així com 1 ‘embotit (en bona part deis 
pob1es es feia la matanza del porc) mi lloren els nivells 
d ‘a1 i mentac i ó . Les f on ts or a1s ens han apor tat una 
i nteressant informació sobre 1 ‘ a 1 i mentac i6  deis xiquets, 
basada en l'entrepá. Molt sovint el sopar deis menuts i els 
j oves consistia en un entrepa de creí lies fregídes amb alls, 
qüestió aquesta que fa eos tat a alió que hem dit- sobre els 
hábi ts a 1 i men ticis ais pob1 es va1en c i ans.

Calcular les quantitats consumídes de cadascun deis 
al iments básics de la dieta és ben difícil. Si creguéssem en 
1 "ex i s tenc i a d u n a  a 1 i mentac i ó equ i 1 i b r ada podr i em fe r-ne un 
cálcul de calónes, peró per raons obvies hi renunciem (87). 
Malgrat tot,a aquest respecte podem oferir les paraules del 
que va ser metge titular de So11ana (Ribera Baixa):

"En general la alimentación de los habitantes de 
este pueblo, sin ser muy abundante y rica, es 
suficiente para que sus naturalezas gocen de buena 
salud. El pobre jornalero que durante largos 
períodos de tiempó se ve privado de jornal, halla 
medios con la caza, pesca y captura de ratas 
campestres para ganarse el sustento, a base siempre 
de estos productos con lo que logran una 
alimentación bastante nutritiva y reparadora"
(88)

La introduceió d aquesta real itat no modifica, peró, la 
validesa del model alimentar i que hem f et explicit algunes 
railles més amunt. El mateix facultatiu és qui ens diu que 
"la gallina, pollo y la paloma se reservan para uso de los 
enfermos y componen la alimentación ordinaria las otras 
carnes mencionadas, pescado fresco de rio y albufera,
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bacalao, sardina y otros salazones" (89>

El Dr. Vera Verdú ens ofereix al seu estudi una interes- 
sant- inforrnació sobre el que anomena alimentació ordinaria 
a Sol lana. Tot i que 1 "al.ludit metge afirma que "tanto el 
rico como el pobre tienen iguales costumbres en lo que a 
comidas se refiere diferenciándose tan sólo, la de unos y 
otros, en la calidad y número de platos que las constituyen" 
<30), a parer nostre el quadre que ofereix, i que transeribim 
a continuación no és representatiu del model alimentar i deis 
obrers del camp. Segons Vera Verdú els tres menjars diaris 
serien aixi:

MENJARS HORA ALIMENTS

Xocolata amb xurros, o pa amb 
café amb llet, o entrepa amb 
emboti t.

Arrós, postre, pa i vi.

Angu i 1a , pe i x , o carn amb f e— 
sois, creí lies, boíl it, pa, 
postre i vi (31).

Aques ta d i s tr i buc i ó i c ompos i c i ó de1s menjars seis 
sollanencs se'ns apareix com a poc creíble. Ni els horaris 
són els més aportuns per a un treballador agrícola, ni els 
components de cada menjar es corresponen ni tan sois en la 
inforrnació ofenda abans peí Dr. Vera Verdú.

Eli mateix ens fa reafirmar-nos en les nostres hipótesi 
quan, un poc més endavant, al seu 1 libre, ens fa una 
quantifi cae ió de les calories inger ides pels habitants de 
So11ana. Es aques ta que a c ont i nua ció ofe r i m :

ALIMENTS CALORIES

Desdej un i 07-08.00

Diñar 12.00

Sopar 19.00

Q-89
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150 gr. de carn 
150 gr. de llet.

500

1 0 0 0  gr. de pa moreno 
1 0 0  gr. de c rei 1 1 es 
1 0 0  gr. d"arrós 
1 0 0  gr . d " hor ta 1 i sses 
2 0 0  gr. de vi 
150 gr. de café

16.6
380
33. 7 
85. 3

2 2 . 1 
103

TOTAL 3.293.5 (92>

Q - 9 0
El nietge autor de 1 "estudi a que estem fent referéncia 

aqüestes darreres pagines manté que "la ración energética del 
hombre normal es de 1.700 calor ias (xif ra que ens resulta 
extremadament baixa), aunque Voi t la supere en 1.300 
calónas; teniendo en cuenta que el hombre que se dedica a 
trabajos rudos del campo hace un consumo mayor de energias 
estimaremos para nuestro labrador la última cifra (és a dir 
3.000/ xífra que tanmateix se'ns apareix com a insuficiente 
dejando la primera para los que llevan vida sedentaria (93).

A parer nostre el desmesurat- consum de pa, reconegut peí 
mateix Vera Verdú, desmente i x les seues anteriors 
afirmacions, espec ialment- la de la identitat d'habits 
al iment-ic is entre els que ell anomena rics i pobres. Al tra
men t cal dir que 1 0 0  grams d "arrós al dia és una quantitat 
f or g a inferior a la que podriem considerar com a satisfacto
ria per a un home, tant més en aqüestes terres on la gramínea 
és un producto básic de la dieta.

Llavors, vist. 1 "anteriorment dit, ¿com es pot fer un 
cálcul grosso modo del que menjava al dia la familia obrera?. 
Dones bé, nosaltres partim de la base de considerar una 
familia de mat.r imoni i dos filis, i en dif erenc iem les 
despeses alimentáries originados per 1 'home de les que cal 
posar en c ompte deis a 1 1 res mernbr es de la f ami 1 i a (94). 
Entenem que 1'home i els filis si treballen, dinen al camp, 
preferentment pa amb embotit; la dona, a casa es fa qualsevol
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cosa. El menjar fort- es fa a la ni i, després de la feina, i 
consisteix en una paella d"arrós amb bacallá, o de creilles 
estofadas amb el mateix peix. Un poc arbitráriament 
considerem que fruites i productos d'horta (verduras) no 
demanen una despesa de diners, ja que els incloem dins el 
c ap i to1 de 1 'au topr oduc c i ó .

Ja, gairebé, hem elaborat un menú tipus, al qual no 
resta més que afegir les quantitats. La proposta sobre la que 
ara treballem presenta tres blocs que obeeixen ais següents 
apar ta t-s: despeses de l'obrer, gastos de la dona i els filis, 
i despeses generáis. Els diferents components de cada grup de 
despeses són valorats segons preus vigents, primer en 1314 i 
després en 1320, de forma que podern veure 1"evolució de les 
despeses generáis de la familia al llarg d "aquest període. El 
resultat es aquest:

DESPESES DE LA FAMILIA OBRERA CAMPEROLA (1314-1320)

OBRER

Pa (1/2 kg.) 
Emboti t 
Vi (1/2 1.) 
Tabac

0,205 
0 ,250 
0 , 130 
0, 100

0,305 
0,500 
0,300 
0,200

DONA I FILLS

Pa (1/2 kg. )
Emboti t

0,205 
0,250

0 , 305 
0, 500

DESPESES GENERALS

jopars Ar rós C750 grs.) 
Bacallá (1/2 Kg.) 
Creilles (1/2 k g .)

0,410 
0,715 
0,035

0,530 
1,340 
0, 180
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Pa (1 kg.) 0,410 0,650

Al tres.... Oli (1/4 1.) 0,260 0,610
Cansa1ada (1/4 kg.> 0,430 1 , 0 1 0
Petroli (1 1.) 0,800 2,470
Car bó 0,410 0,650

Lloguer casa 0,310 0,600
Roba i ne tej a 0,250 0,500
Me t-ge i al tres 0 , 1 2 0 0,250

TOTAL PESSETES 5 , 0 0 0 10,450

Q -91
Un al ira possibil itat és útil i izar 1"esquema que 

Salvador Calatayud va obtenir referit a Carcaixent, i que 
havia es tat tr arnés per 1 ' Ajuntament d ‘ aquest poblé de la 
Ribera a l'IRS en 1921 OS). Es aquest que oferirn a 
cont muac i 6  i que hem valorat segons les nos tres x i fres 
de preus.

DESPESES FAMILIARS (SALVADOR CALATAYUD)

Pa (1,5 kg.) 
Carn (1/4 kg.) 
Peix (1/4 kg. ) 
Creí 1 les (Ikg.) 
Arrós (1/2 kg. ) 
Vi (1/2 1.)
Llet- (1 1. ) 
Petroli (1 1.) 
Oli (1/4 1. )

0,675 0,975
0,470 0,960
0,350 0,670
0,095 0,180
0,275 0,465
0,190 0,300
0,360 O ,550
0,400 1,080
0 , 520 1, 230
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TOTAL PESSETES 3,330 6,410

0-92
Es a dir, en arnbdues fórmules s"aprecia el sensible 

augment- del cosi de la vida produit- entre 1914 i 1920. Segons 
el nostre rnodel la pujada és d"un 109%, mentre que segons 
1 arreplegat- per Calatayud és el 92.49%. Cal fer notar que en 
aquest darrer, ultra no ésser gens realiste Cal menys no ho 
és a parer nostre, ja que ni la carn, ni el peix, ni la 1 1 et, 
formaven part de la dieta quotidina deis obrers del camp), 
so1 s presenta despeses d a 1 imentac i ó (96).

Algunes de les preguntes que ens formulárem fulls enrera 
ja han estat, a parer nostre, constestades. Es dificil pen
sar la part de productes que havien de comprar a la bot-iga, 
ja que, després del que hem dit, cal entendre-ho no com un 
conjunt de productos sinó com una abstrae ció que ens ha de 
fer comprendre que una part del consum al irnent- ic i, els obrers 
agr i c o 1es 1 "obteni en de 1 'au toabas t i ment.

Recordem que segons els Anuarios Estadísticos, els sala- 
ris agricoles máxirns a la ciutat de Valéncia eren 3 pessetes 
en 1915 i 1920. Aqüestes xifres, cal entendre-les amb molta 
prudencia i només amb un carácter indicatiu. Arnbdues 
contrasten amb les 5 pessetes assenyalades com a jornal máxim 
per a Alfafar en 1916 i les 7.50 enregistrades per a 
Massanassa en 1918, o les 11 de Sueca en 1919 (97). Malgrat- 
la discrepancia de les xifres és obvi que -no oblidem que 
parlem de salaris máxims, obtinguts la major part de les 
vegades en les époques de feina f or ta ais pobles— els 
j or na1s agr i c o 1es són cíarament i nsuf i c i en ts per a a c onsegui r 
el minim de subsistencia que haviem marcat, sobre tot si 
tenim present que no tots els dies s ' obté el máxim salar i 
-ni tan sois tots els dies hi ha salar i-, i si tots els dies 
hi ha despeses minimes fixes.

Aquesta situació -anys de fam ja ho hem dit- obliga a 
que tots els cornponents de la familia aporten o intenten
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aportar guanys al pressupost col.lectiu. Les dones cosint- per 
a fora o venent product.es de l 'horta a la porta de casa o al 
mercat. Els filis fadrins anant a 1 logar-se a la placa igual 
que el cap de familia. Les xi cones fadrínes, en el pitjor 
deis casos, posant-se en amo, és a dir servint; si la 
situació no és tan greu, cosint per a fora -amb la mare o 
so1es-, c osa que també apor ta uns diners. Fe i na típica tan t
de mares com de filies, — fins i tot menudee- és anar al
magatzem. Tots en la familia, incloent-hi els més petits,
poden aportar uns quinzets a casa: els xics anant al camp 
(98), i les xiquetes ja de ben menudes al magatzem per fer de 
triadores o de tiradores de caixa. Abans, ais pobles 
tarongers, 1 'entrada de les x i quetes petites en els procés 
productiu es produ i a molt prompte, ja que c ornenc aven a 
aportar uns diners a casa -o almenys guanyant-se el berenar o 
el diñar, o anant al que es deia a barat el menjar (feina a 
canvi del menjar)- fent de passejadores. Aquesta ocupació 
consistía en atendré ais filis més menuts, els lactants, de 
les dones que anaven al magatzem. L'obligadó de les xiquetes 
consistía en passejar els menuts poblé amunt- poblé aval 1 
mentre la mare treballava, a més de dur-li'l a les hores 
d "amamantar perqué el xiquet fos alirnentat (99). En cert 
sentít, com veiem, és ben cert que més que parlar de 
camperols, cal parlar d'unitats familiars camperoles (1 0 0 ).

Hem fet esment del trebal1 infantil. Cal que parlem
encara que breument, d ’una real itat que —com gairebé sempre- 
estava molt lluny de les influéncies de leí legislació.

En 1 " informe deis Inspec t-ors de Trebal 1 de 1914, els de 
Valencia Provincia al.ludeixen di reclament a aquest problema:

"...en los almacenes destinados al empaque de 
naranja subsiste la jornada completa para los 
menores de* catorce años. En esta industria 
generalmente son los obreros los que defienden y 
amparan la infracción de la Ley en este punto. Se 
trata de niñas comprendidas entre la edad de diez y 
catorce años, que trabajan como auxiliares de sus 
madres o hermanas mayores: la operación que realiza 
se reduce a poner las naranjas útiles al alcance de
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la operaría adulta, que las empaqueta para su 
envase (tiradores de caixa). Si se tiene en cuenta 
que la operación no es penosa, puesto que la 
operaría la realiza sentada; que la jornada de 
trabajo no es excesiva (ordinariamente, nueve horas 
y media), y que trabaja bajo la vigilancia 
inmediata de personas de su misma familia, se com
prenderá la resistencia de las familias obreras a 
la supresión o modificación de esta clase de 
trabajo, que produce un pequeño aumento del salario 
familiar. La acción inspectiva es difícil en este 
punto; la industria del empaque de naranja es de 
carácter temporal, durando el trabajo entre cuatro 
y ocho meses, según las condiciones de cosecha y 
las necesidades de la exportación; el número de 
almacenes dedicados al empaque varia también de 
unos a otros años; cada almacén suspende o reanuda 
sus trabajos, según las necesidades del comerciante 
o exportador que se encarga de la colocación de sus 
p r odu c tos, que hace muy difícil, s i no i mposi b 1e , la 
vigilancia de la inspección, que soLamente seria 
eficaz si se pudiera contar con la cooperación de 
la Junta Local o con personal auxiliar adecuado" 
<101).

Resulta curiós que els mateixos inspectors afirmen en un 
document oficial que "la jornada de trabajo no es excesiva 
(ordinariamente, nueve horas y media)" quan la Llei de 13 de 
mar£ de 1900 (1 0 2 ) que fixava les condicions de trebal1 de 
do—nes i xiquets deia en els seus primers arti cíes:

Art.l.— Los menores de ambos sexos que no hayan 
cumplido diez años no serán admitidos en ninguna 
c 1ase de tr abaj o .

Art.2.- Serán admitidos al trabajo los niños de 
ambos sexos mayores de diez y menores de catorce 
años, por tiempo que no excederá diáriament de seis 
horas en los establecimientos industriales y de 
ocho en los de comercio, interrumpidos por 
descansos que no sean en su totalidad menores de
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una hora" <103).

De tota manera el que ens interessa no és el problema de 
1 ' i n c omp 1 i men t de la 1 eg i s 1 a c i ó sob r e t r eba 1 1 infantil 
-que1 com comprovat, d'altra banda- sinó la imbricació del 
trebal1 infantil en el volum deis ingressos familiars. El que 
hem dit queda demostrat. en 1 " informe deis Inspectors de 
Trebal1 de 1315, on es pot llegir:

•"Debe observarse que, a pesar de la grave crisis 
porque atraviesa en la actualidad el comercio de 
exportación de la naranja, no se han reducido los 
jornales en la industria del empaque, conservándose 
el máximo de 1.25 pesetas, que corresponde a las 
empaquetadoras de la fruta, y el mínimo, de 0.75 
pesetas para las obreras auxiliares de éstas, que 
suelen ser casi siempre menores de catorce anos; el 
jornal medio es de 1 a 1.10 pesetas" (104).

No obstant la crisi també afectará ais menuts, i per 
tan t el p r essupos t- familiar. Són els ma te i xos I nspe ctors els 
que, també en 1315, escriuen:

"Ha de observarse que en toda la región continua 
disminuyendo la proporción de menores de catorce 
afíos, en relación al total de menores y al de 
operarios. Sería esto una ventaja, si estos 
menores ocuparan el dia en la escuela; pero al no 
ser asi, por desgracia, resulta más bien un 
perjuicio, que sufren las clases obreras al no 
poder trabajar sus hijos menores de catorce afíos, 
ni encontrar medios de que esten recogidos, 
recibiendo enseñanza en las escuelas municipales"
(105).

Aixi dones, pensern que la situació de qué venim parlant 
en aqüestes darreres págines es podria sintetitzar de la 
següent- forma: la crisi que afecta especialment a
1 'agricultura exportadora colpej a amb torga els obrers 
agricoles valencíansí la seua situació, ja endarrerida 
respecte deis obrers industriáis, es veu agreujada durant els
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anys 1914.-1920, época durant- la qual la seua capacitat- 
adquisitiva es veurá forga reduida per l'increment important 
que registren els articles de primera necessitat; els 
mecanismes que poden compensar la insuficiéncia económica 
(petites pareel.les per a 1 "autoconsum produit grácies a una 
sob r eexp 1 o tac i ó , el sob r e i ng rés ob t i ngu t. per les dones ais 
magat-zerns i peí s xiquets en qualsevol de les seues possi bles 
activitats, etc.) no sempre equilibrará les disponibi1 itats 
arnb les necessitats económiques. Davant d'aixó, hi haurá dues 
eixides: la resposta individual i la col.lectiva. La primera
será 1 'emigración la segona la lluita obrera per la mi llora 
de 1es p r ópi es c ond i c i ons de vi da.

Abans, peró. de passar a par lar-ne de totes dues, vol- 
driem aturar-nos breument en que 1 com al que ens hem referit- 
adés, i que sovint passa desapercebut: el paper de la dona.

4.5.- La dona camperola valenciana.

Un altra vegada, aquesta ben intencionadament, ens 
trobern davant el rnot c amper o 1 , en f emeni , c om a cap^alera 
d ' un apar tat- d ‘aquesta Tes i Doctoral.

Dei a Fierre Vi lar ja fa uns quants anys, que a d'ell el 
que li preocupava era el que s'emprara la paraula campero1 
sense qual if i cat.iu, "corno si existiera un campesino-concepto, 
un campesino en si" (106). A nosaltres, no sois ens preocupa 
sinó que -com el lector ja haurá esbrinat-ens alarma. Arnb 
tot, com que ja págines enrera hem fet aclariment del 
contingut que donem al mot campero1, pensern no ens calen rnés 
matisacions ara que hem de fer referéncia a les dones del 
carnp va lene iá.

Cal dir que emprenem aquesta tasca arnb el convenc irnent. 
de la certesa i la .coincidencia en les paraules de Pilar 
Folgüera quan escribia que "la propia Historia ha realizado 
un proceso de selección, eludiendo aquellas parcelas que no 
han constituido punto de interés para los grupos de poder. La 
mujer y su participación en el proceso de la Historia
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C 4 . - La vi d a .

constituye una de esas lagunas, lo que le impide aparecer 
como sujeto visible del discurso histórico" (107).

Es una de les hipótesi centráis d “aquesta investigació 
el que, davant de la cruesa de la crisi encelada de forma 
gairebé paral, lela al conflicte bél.lic de 1914 i següents, 
les possibil itats de resistencia deis petits propietaris i 
arrendataris va estar 1ligada a la possibil itat de, autoex- 
p 1 otant-se al máxirn, aconseguir man ten ir uns nivel ls d'ingre
saos quasi de subsistencia que els permitirá mantenir-se ais 
pob 1 es sense teñir que emigrar. L '* au toexpo 1 o tac i ó , els 
recursos obtinguts a les terres propies o arrendados, i els 
jornáis devengáis peí treball a les Ierres alienes, juní a la 
lluita cada vegada más organiIzada per les seues reivindica- 
cions, varen possibil i lar eixa permanéncia. A nosaltres, com 
creguem haver deixat ciar a 1'apar tat anterior, no ens 
resulta possible entendre aquella, digam-ho aixi, victoria, 
sense acceptar que ens cal assumir la concepció de la familia 
campero1a quant ais ingressos o guanys necessaris per a la 
supervivencia.

El treball deis menuts al camp? de les xiquetes ais 
magatzems, ádhuc abans de teñir l'edat per anar a d'ells 
-recordem el paper de les passejadores-, o cossint o possant- 
se en amo; i el de les dones mares de familia fent aqüestes 
mateixes feines, o portant-ne al mercat la producció de la 
par ce 1.1a, obviant ais intermediar i s o, simplement-, poss ani
ñe un cabas a la porta de casa; tot aixó és el que va
permetre aquella victoria de la que parlavem adés.

Més enllá del problema de les font-s, clarament insufi- 
cients a parer nosire, per asegurar un resultat satisfactori 
per al nostre treball, sorn ben conscients de que arranquera al 
nostre estudi en un mornent ciar de la História del nostre
País. Com diu Rosa Mar ia Capel, "el ingreso de la mujer en el
mundo del trabajo va a traer consigo, desde 1914, un auge de 
su sindicalismo. Dentro de él la corriente católica alcanzará 
mayor desarrollo favorecida por la mentalidad consumidores de 
la obrera y el peso cualitativo de las trabajadoras a domici
lio, las servidoras domésticas y las agricultoras. Por su 
parte, los sindicatos socialistas y anarquistas consiguen
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arraigar entre las obreras fabriles, donde resultan claramen
te mayor i tarios5 ello les va a permitir adquirir una 
conciencia de clase de la que es prueba su participación 
reciente en las huelgas que se convocan y que alcanzan a ser 
equiparables a la de los obreros" (IOS).

Nosaltres afegirem que el sindicalisme de classe també 
va teñir certa inc idénc i a entre les obrares agricoles, com 
hem pogut veure págines enrera quant a les negociacions 
col.lee tives de les dones per a conseguir unes Bases de 
Treball dignes. Som conscients, peró, de la importancia o, 
podriem dir millor, de la preponderáncia del sindicalisme 
católic entre les dones.

Un sindicalisme católic, moralista i puritá, que no era 
sinó el cornplement d'una política dirigida a restar o, ádhuc, 
impedir l'afiliació deis homes i les dones ais sindicats de 
classe. C:,-i que diem és ben fácil de comprovar sois que ens 
fixem, per exemple, en el Regíament d "una d'aqüestes 
agrupacions com era el Sindicato de Obreras Católicas de 
Sueca.

Aquesta associació, -oberta "a las obreras de’cualquier 
oficio o profesión que trabajen por cuenta de otro, bien en 
el servicio doméstico, en talleres de aguja, en fábricas o 
almacenes" (IOS)- tenia per objecte "el estudio, defensa y 
desarrollo de los intereses morales, profesionales y 
económicos de las asociadas" (110).

Que en primer 1 loe es situé la defensa deis interessos 
moráis de las afiliadas ja és tot un simptoma, peró si quan 
es parla deis rnitjans a utilitzar peí Sindicat per a cumplir 
els seus fins -perque es diu Sindicat, la dita associació- es 
possa a la capgalera d'aquests que aixó es fará "estudiando 
la relació«n de las obreras entre si, y de las obreras con» la 
clase patronal" (111), la qüestió resta ja bastant perfilada.

Tot formava part d'uns plantejaments ideológics forra 
definits que ben aviat. es feren molt explicits. Estaven en 
linia arnb un sucós escrit que, per cert, es va presentar ais 
Jocs Floráis de Sueca de 1920. Aquesta assaig signat per un
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mossen, el Padre Amado, concursará ais dit-s Jocs que aquel 1 
any dugueren el t-it-ol de "Solución al problema social de 
Sueca". Dones bé, Mossen Arriado, que va obten ir un accésit-, 
man tenia, en sintonía arnb el Sindicat d ' Obrares Catól iques, o 
del Sindicat arnb el 1, que t-ant se val, el següent: "más 
discúrrase lo que se quiera: fuera de la caridad de los que 
poseen y la paciencia de los que sufren, predicadas por la 
santa religión de Jesucristo, bien entendidos y bien 
armonizados, no hay solución posible al pavoroso problema 
social. Lo contrario es un absurdo que de entronizarse, 
durará poco, como poco dura lo violento y antinatural" (112).

Com ens relata -i tornen» al Sindicat- una de les joves 
que va estar afiliada, aquest es va crear just en els moment-s 
rnés greus deis conflict-es deis anys que estudien»: "lo cierto 
es que por esos años del 17 y 18, ya trataban de unirse los 
obreros y pedían más jornal. Entonces las Damas de Acción 
Católica trataron de hacer sus trabajos, hicieron un llama
miento a las chicas que íbamos a coser a los talleres y se 
organizó el 'Sindicato Católico de la Aguja'" C113).

C-lar que no sois era el Sindicat, l'ambient del treball 
venia lógicament- imbricat en el que eren els presupost-os de 
1'organit-zació. Matilde Gras es refereix al clima de 
religiositat extrema en el que es treballava:

"...nos hacia rezar cada hora que daba el reloj 
del campanario: ‘El ángel del Señor anunció a...",
a las diez de la mañana 'La meditación', en ella se 
leia los párrafos de un librit-o, y hasta las once 
no podiamos hablar de nada, solamente a pensar lo 
que se nos había leido. Por las tardes el rosario: 
cada día le tocaba a una chica rezarlo o pasar el 
rosario, y todas a contestar... y por la cuaresma 
el ' v i a crucis'; por San -José, los 'siete gozos'; 
en noviembre el mes de las ánimas; el mes de junio 
las peticiones de San Antonio de Pádua, y en mayo.
Y aparte de todo esto nos alentaba todos los días a 
ir a la iglesia.En fin, era como una brujeria(114).

Com ja sabem, a Sueca, peró, també hi havia una
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organi t-zac i ó de t-rebal 1 adores que es t-robava mol i lluny 
ideológicament- i organi t-zativament del sindical isme católic. 
Ens referim a la Sociedad de Mujeres "El Avance Femenino", 
societat- que va aprovar el seu regí amen t- arnb data d'll de 
febrer de 1*319 (115), encara uns me sos abans que 1'autor itat 
governativa aprovara els del Sindicato de Obreras Católicas 
(116), la qual cosa ens fa pensar en una actitud de reacció 
del conservadurisme clerical de la ciutat. davant la formació 
d'un sindicat de dones adscrit- a la CNT.

No ens caben dubtes sobre l'adscripció ideológica de El 
Avance Femenino, organi t-zac i ó que confesa teñir una final i tat 
instructiva, que compta en 1919 arnb 501 afiliados, i que te 
el seu domicili social al Carrer de Mendizabal, 21; lloc 
aquest- on tenen la seua seu la resta de les organi t-zac ions 
1ligados a la CNT, tal com la Sociedad de Constructores de 
Carros, la Sociedad de Obreros Campesinos, la Sociedad de 
Obreros Molineros, la Sociedad de Oficios Varios, la Socie
dad de Pintores, la Sociedad de Trabajadores del Campo por 
Tracción Animal i la Sociedad de Podadores. Totes aqüestes 
entitats diuen ser no polit-iques, sinó instructivos, i están 
an la ' 1 i n i a del que, rnés expl ic i t-ament afirma la Sociedad de 
Oficios Varios en la qual s'integra el Sindicat Femeni, la 
qual diu que "las varias agrupaciones que la constituyen 
(sumen) un total de 2.240 (afiliat-s) todos Confederados en la 
Regional Levantina; siendo su carácter independiente de toda 
opinión política ni religiosa; no persiguiendo otro objeto 
este Centro que la instrucción y mejoramiento material y 
moral de sus asociados" (117).

Ja verem pagines enrera el document reivindicat-iu de les 
dones deis magat-zems de fruites, on assumien les direct-rius 
emanados del Congrés de la CRL celebrat- a Alzira poc abans.
En setembre de 1919, davant la vaga deis obrers de l'arrós, 
les dones de El Avance Femenino varen aturar els seus 
t-reballs, la qual cosa comunicaren a 1'Alcalde de la Ciutat 
en un escrit al que dien: *

"La Sociedad de Mujeres El Avance Femenino como 
organización de la Sociedad de Oficios Varios,
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tiene a bien comunicar a V.S. «que caso que los 
patronos no den satisfacción a las bases 
presentadas por los campesinos/ esta Sociedad, en 
un sentir de sol idar idad declara la huelga para el 
•día cuatro «del presente mes" (113).

Aqüestes constatac ions ens fan veure una real itat 
complexa i dif erenc ia»da peí que fa al paper de les dones 
quant a la producció i «quant a 1 '' organi t-zac i «i» sin«dical 
reivin«dicativa. Quelcom «d'aix«í« haviem vist a 1'apartat 
anterior al parlar «del treball de les x i «que tes ais magatzems, 
seguint els informes deis Inspectors «del Treball. Voldriem 
ara integrar al nostre «discurs la informació «que ens propor
cionen dos documents «de «distinta procedéncia i valúa.

El primer «d'ells és una monografía publica»da peí 
Ministeri d'A«gr i cultura que -malgrat- que escrit ja en la 
•década deis trenta-, ens permet esbrinar. la concepc i6 «que de 
la «dona del camp va1ene iá es tenia aleshores des «de posicions 
conservadores. El segon és la Topografía Médica de Sol lana 
que ja hem utilitzat en al tres págines d'a«questa investigac ió 
(119).

El treball citat en primer lloc es producté «de 
1"interés despertat- ais organismes «oficiáis per la 
incorporad ó social «de la dona, i está escrit «des d'una 
perspectiva ideológica «que, utilitzant paraules «de Rosa Maria 
Capel, "recoge, justifica y defiende la pervivencia «de la 
división vi «gen te de cometidos sociales entre ambos sexos; 
todo 1 «o más, ac ep tan ciertas mod i f i c ac i ones «de su expr es i 6n 
externa -trabajo, inquietudes sociales de tipo benéfico, 
etc.- concebí «das, eso si, como transitorias, complementarias 
y sus ti tu ti vas «de lo que debe ser la misión fundamental «de la 
mujer: la f am i 1 i a" (120).

En e 11, en el document, advertim la «doble mitificad6 
«del camper«i< 1 per les societats urbañes «de «que parla Fierre 
Vilar, "«de un la»do el «desprecio «del 'rústico', «de otro el 
culto-al labrador (¡o al pastor!), la 'alabanza «de al «dea'"
(121). Tot i peró, arnb 1es autodesca1 if i cac ions en els que 
cau l'enginyer agrónom que el signa, 1'informe conté alguna
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inf orma c i 6 i nteressant.

Peí que fa al treball del Dr. Vera Verdú, ja hem dit en 
altre lloc d 'aquesta Tesi que es tracta d'un molt documentat 
i pormenor i tzat. estudi realitzat. sobre un poblé de la Ribera 
Baixa, elaborat- peí que 1 lavors era 1'Inspector Municipal de 
Sani tat.

Lógicament, no podia ser d'un altra forma, L.H. Robredo, 
1'autor de la publicació ministerial, comenta informant-nos 
de que "aunque la expansión de la vida actual, favorecida por 
la facilidad de comunicaciones, va borrando las diferencias 
de los tipos españoles, aún podemos decir que las labradoras 
valencianas suelen ser hermosísimas, de ojos grandes y 
rasgados, predominando el color negro en sus ojos y cabello"
(122). Ciar que a la conservac i6 d 'aquesta bel lesa ajuda un 
factor important, ja que si les llauradores del País 
presenten "el cutis incomparable en delicadeza y blancura", 
es deu al "no hacer frecuentes faenas de campo, expuestas a 
un sol abrasador, como en otras regiones de España" (123).

Bastant más ponderat i molt lluny d'aquella alabanza de 
aldea de que parlava P. Vi lar, el Dr. Vera Verdú realitza la 
seua análisi a partir d'una mostra antropométrica de les 
dones de Sol lana. Arran d'ella conclou que després la 
comparanza de les xifres obtingudes de máseles i femelles, 
aqüestes acusen escasa diferéncia, "dándonos en conjunto un 
individuo con buen desarrollo orgánico y bien conformado, sin 
que pueda definirse un tipo exacto de procedencia si bien 
parece indubitable la preponderancia que toman las dos razas 
semítica y jefática en nuestra observación desfiguradas más o 
menos por los cruzamientos habidos con el transcurso del 
tiempo" (124). En llnia arnb el parágraf transcrit-, for^a 
influit- com es veu per les doctrines antropológiques 
imperants a 1"época, el metge de So11ana és menys apasionat 
que l'enginyer ministerial peí que fa a la bel lesa de les 
dones. En aquest sentit. escriu

"La mujer es con pocas diferencias de igual 
conformación y complexión que el varón, con los 
mismos tres tipos descritos (125), lineas
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contorneadas y perfil agradable, sin que por la 
hermosura sea mode1o de be11eza y tipo escu1 tura1"
( 126)

Incidint en qües t i ons de rna j o r c on t i ngu t- c i en t- i f i c , Vera 
Verdú afirma que a Sol lana les dones presenten "un desarrollo 
pélvico bueno, entrando en la pubertad a los 14, 15 o 16 
años, hasta los 46 o 50 y aún más, que entran en la 
menopausia". A rnés d"advertir-nos que es constata "una 
tendencia bien marcada sobre todo en la mujer a la obesidad", 
el doctor Vera Verdú ens diu que "la fragancia de la mujer 
suele perderse pronto influyendo el trabajo, las penalidades 
y vicisitudes de la vida, a más de la maternidad" (127).

La qüestió del treball, de les feines al camp per banda 
de les dones, pot ser siga la part rnés interessant del 
document de Robredo, tot i que aquest. está impregna i de 
l'espirit d'alló que deiem el Levante feliz. Segons 
l 'enginyer la participació de les dones ais treballs del camp 
varia bastant segons les iones.

A les terres de regadiu, les que viuen arnb petites 
parcel.les en propietat o en arrendament "acarrean al mercado 
de abastos los productos recien recolectados y los venden • 
d i r e c t-amen te al po r me no r , c on lo cual pueden 1 og r a r mayo res 
ventajas que si los ceden a los intermediarios (asentadores y 
contratistas)" (128). A l'eixida del sol carreguen les 
cistelles de verdura col lides pels homes la nit anterior.

A l'horta propiament- dita, "actúan más las solteras que 
las casadas en los trabajos (...) como son la recolecc ión de 
habichuelas, pimientos, tomates, guisantes, fresas, etc.
(...) Respe c to a t r aba j os ho r t i c o1as, so1amen te a 1gunas, 
cuando tienen escasa familia o poseen poca fortuna, suelen 
dedicarse también a regar o escardar" (129). Molt important 
resulta també el treball ais magatzems, ja que "en las épocas 
de ello, se dedican a la se1ecc i6n de esos produc tos 
(d'horta), especialmente cebollas y patatas que tanto se 
exportan al extranjero, y a la separación del cacahuet"(130)
A les iones taronjeres "son ellas las que envasan el 
producto, siendo admirable la destreza y rapidez con que
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seleccionan la naranja y la envuelven en papel de seda"(131).

A les ierres del secá "ayudan a la vifía a la vendimia o 
trabajan en la recolección de la aceituna, algarrobas y 
almendras" (132).

Les feines arnb el rama t no són importants donat. que el 
País no és una regió ramadera, si bé segons el document 
publicat. peí Ministeri d'Agricultura "en toda casa hay 
algunas reses. Dos a cuatro carneros, uno o dos toros o 
vacas, algún cerdo, conejos y, desde luego, gallinas". Les 
dones "venden los huevos de éstas en los pueblos inmediatos, 
(essent) la mujer la que cuida en la casa de gallinas y 
conejos y del cebo del ganado vacuno, lanar y porcino" (133).

Tot i que Vera Verdú possava de reíleu les penalitats de 
la vida de les dones, que les feia envellir arnb rapidesa, 
coincideix arnb Robredo -en certa mesura matisant el que havia 
di t- en que la real itat quotidiana de les dones era rnenys 
feixuga que la deis hornes. Aquesta idea, en la que 
s'adverteix una infravaloració de les feines doméstiques, ve 
induida per les expectativas de vida segons el sexe deis 
individus:

"La longevidad es muy relativa, alcanzando mayor 
número en el sexo femenino por causas fácilmente 
explicables cual son la clase de trabajo y género 
de vida, que en el femenino es recatada y pacífica 
frente a la del hombre que es casi siempre agitada 
y penosa ya que sus trabajos exigen la permanencia 
en el agua no ya solo en verano con las faenas del 
arroz si que también durante el invierno y 
primavera en cuyas épocas se practican en las 
arterias de riego" (134).

Més enllá de l ' ámbit concret de la produceió, 1'informe 
de l'enginyer Robredo ens fa saber que el nombre de filis per 
familia és for^a variable, peró inferior al d'altres regions 
peninsulars. Els xiquets menúts "no son objeto de cuidados 
especiales, pues aunque sea buena madre, la labradora no 
puede prestar constante atención a sus pequeños, dadas las
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ocupaciones que ya hemos mencionado y las del cuidado de la 
casa. Ahí viven los chiquillos al aire libre, muchas veces 
desnudos y descalzos, sin preocupaciones higiénicas, a las 
que no c onc eden i mpo r tanc i a , y c on a 1 i men taci 6n poc o 
reglamentada. 'Sin embargo, se crian y desarrollan con entera 
salud por lo general" (135). De tota manera "frecuentemente 
las familias más pobres son las que tienen más hijos". Si bé, 
a par er de 1"autor de 1'informe, "aquí la densidad de 
población se debe, más que a la fecundidad de la mujer, a la 
fecundidad del campo, que extiende sus medios de vida y, por 
tanto, la pob1ac i6n rura1" (136).

Per concloure arnb aquest punt en que ens hem fet servir 
de 1'informe del Ministeri d'Agricultura, ens sembla 
important deixar constáncia i possar peu fiter en el fet de 
que, rnés enllá de les particularitats, rnés anllá d'eixe clima 
quasi de Levante feliz que enmarca a la camperola valenciana, 
el ben cert es que -com deiem adés en paraules de Rosa Mar ia 
Capel, el lloc de la dona del camp valenciá está en casa 
seua, al front de la seua familia -al front doméstic, és 
ciar-. Una dona, la valenciana, que per a l'enginyer Robredo 
no desenvolupa tota la seua inteligéncia -com per exemple fa 
la dona camperola gallega-, perque "su vida és más fácil, 
porque los demás trabajos del campo los realiza el hombre, 
dedicándose ella a faenas propias de la mujer" (137). Una 
dona que, es reconeix a 1'escrit, triomfa en 1'empresa tant 
si vol com si no vol, ja que en les cases "todo está limpio, 
reflejando la luz en su brillante superficie"? i és que les 
dones d"aquesta térra "tienen que ser limpias(...) no sólo 
por su propia voluntad, sino porque el sol de esta región és 
un delator que descubre la menor falta" (138).

Donada la forta cárrega conservadora de 1'informe i, el 
que és pitjor, la manca de profunditat d'un document que és 
merament descriptiu, no és massa el profit que podem obtenir 
d'ell. Ens ha aport-at, peró, coneiximents que caldria 
remarcar per si de cas poden passar desapercebuts.

Els dos aspee tes rnés importants que hem d'assenyalar 
són, d'una banda 1'anormal itat que significava la preséncia 
de les dones al camp? d'altra, la importártela de la seua
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col. laboració al manten i ment. de la llar familiar grácies ais 
guanys obtinguts en la venda directa deis productes conreats 
a les petites parcel.les.

Junt a les virtuts de la publicació, les insuficiéncies: 
la panorámica de L.H. Robredo está absolutament centrada en 
la comarca de l'Horta, i aixó el duu a infravalorar la feina 
de les dones ais magatzems. Parla «d'ella, la nomena, és ciar, 
peró sembla que cal entendre-1a com una activitat gairebé 
marginal o, al menys, poc rel.levant. Nosaltres ja sabem que 
no és aixi. Anem per parts, nogensmenys.

Ful les enrera, a 1"apartat anterior, ja hem fet esment 
de la importáncia que podia arribar a assolir, peí que feia a 
l'economia familiar, la venda al mercat, pels carrers del 
mateix poblé o, ádhuc, a la porta de la propia casa, deis 
productes obtinguts a les propies terres. Un complement i, en
els moments rnés greus de la crisi o deis mesos de menys
jornáis, una important font d'ingressos de la familia campe- 
rola. No cal, dones, parlar-ne rnés de la qüestió.

L'altre punt- que hem possat de reí leu és el que sois 
event-ualment, i sempre a realitzar trebal 1 s considerats de 
dones, van les feme11es al camp. Poden col.laborar, aixó si, 
a les zones d'horta, per a col 1 ir productes com llegums i
hortalises, peró gairebé sempre com a singularitat, mai com a
norma.

Aquesta real i tat no li resta en absolut. importáncia al 
paper que les dones juguen a l'ámbit de la producció. El les 
ocupen un lloc fonament-al en funció» del seu treball ais 
maga t zems d ' e 1 abo r a c i ó» de f r u i t es i «d' a 1 tres p r odu c t es 
agr i c «ules.

El treball ais magatzems presenta unes particularitats 
que el fan molt interessant d'analitzar. Presenta alguns 
trets -divisi«5 del treball, real i t-zac ió» rnés aviat- estática 
•d'acjuest-, possibil i tat »de parlar mentre es t rebal la , real it- 
zació en llocs t-ancats, etc.- que en certa mesura el fan 
assirni lab le a una organi t-zac i ó» que es tr oba a pr»z«p «de la «que 
es »dóna a fábriques i tallers. D ’altra banda, la contractac i6

408



C4.- La vida.

diaria i el t- i pus de dependen c i a que aquesta comporta, el fan 
rnés assirnilable a una feina de carácter agrícola.

Paral.lelament a aixó, la evident interrelació entre el 
grau de funcionament- del treball ais camps a cárrec deis 
homes, i la posterior elaboració que els productes agraris 
reben ais magatzems -net-eja, selecció, encaixament, etc.— 
fan que la imbricadó entre ambdues moments de la producció 
agrícola siga capital.

Quan hi ha un aturament en l'eixida comercial de les 
col lites, quan el rnercat mostra signes de no acceptar la pro
duce ió de les comarques agricoles, homes i dones, obrers del 
camp» i trebal 1 adores «deis magatzems serán els primers 
perjudicats. Es a dir, que en una época de crisi lligada a la 
dificultat- de la cornerc ial i t-zac ió de la prc<ducci6 «del camp 
va 1 enc iá, com la de 1 s anys que estem est-udiant, de f orrna 
paral, lela a la reducció «del nombre de jornáis o de la 
quantia d'aquests, es produeixen uns efectes semblant-s a 
aquelles feines rea1 itzades per les dones. Llavors dos de les 
font-s d"ingressos de les families carnperoles, les rnés impor
tants, es tancaran o reduiran de forma drástica. La 
conjuntura haurá «deixat fora de cc»mbat 1'economía familiar.
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4.6.- L'emigració com a eixida personal a la crisi.

La profondi tat de la crisi económica esdevinguda sobre 
les nosires comarques com a efecte de la I Guerra Mundial va 
ser; ja ho hem vist- arnb claredat, f o r £ a gran.

La devaluac ió deis nivells de vida de la classe obrera 
valenciana, industrial i agrária, va assolir els nivells que, 
ádhuc quantificadament, hem vist págines enrera. Hem posat 
peu fiter en les possibil itats de que gaudien els trebal la
do rs del camp per a resistir davant la crisi: 1 ' autoexplo- 
tació familiar (arnb la unitat familiar camperola com a 
col.lectiu que colabora en bloc per l'obtenció de guanys que 
asseguren la supervivencia), en gran mesura 1 ligada a la 
possessió de peti tes o molt peti tes pareel.les en propietat o 
en lloguer.

Es ciar que els camperols valencians no es varen quedar 
impassibles observan! els estralls de la crisi ais seus 
pobles i comarques. Millorá 1 'organització reivindicativa 
deis treballadors agraris, augmentá la conf1ictivitat i la 
c ons c i én c i a da van t. 1 a p r óp i a si tuac i ó . Tot i arnb a i xó, 
aqüestes reaccions podriem qualificar-les com a possitives, 
almenys quant signifiquen una actitut de rebe1.1 i a davant la 
rea1 i tat of egadora.

No t-ots, peró, varen teñir el valor, o la sort, o la
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possibi1 itat, de plantar cara a la crisi. Molts, per les més 
diverses raons, es veren obligáis a una reacció que més aviat 
pod r i en» qua 1 i f i c a r com a pass iva. Es trotaren en la 
necessitat- d 'abandonar la seua térra i cercar bé a la 
Capital, bé més enllá de les fronteres espanyoles, bé, ádhuc, 
a a1 tres continents, les possibi1 itats de sobreviure que 
se'ls hi negaven al seu País.

Siga com fos, el ben cert és que durant la segona década 
del segle es van assolir unes cotes desconegudes fins 
aleshores. Malgrat. l'abséncia de xifres concretes que ens 
hauri en per més quan t i f i c a r al p r ob1ema de 1“em i gr a c i ó , semb1a 
no hi ha error si afirmern que l'abandó de les ierres de 
naixenga va ser, durant aquests anys, un drama general itzat a 
les ierres del nostre País.

El decenni 1910-1920 va ésser com ja sabern, utilitzant 
una frase de Jordi Nadal, una época de grans convulsiona, uns 
anys de "crisis agrícolas (...) con nutrida expatriación de 
campesinos valencianos y castellanos viejos en dirección a 
Francia" (139).

Efectivarnent, Franca va ésser un deis paisos on la 
colónia de procedéncia espanyola va assolir un gran volum. 
Espanya es va convertir durant la década deis vint en la 
proveídora "de obreros agrícolas, y por nuestra situación 
geográfica quienes, con los italianos, nos encontramos mejor 
colocados para atender las faltas crecientes de mano de obra 
de1 Med i odía de Francia" (140).

Dins aquesta nombrosa embaixada obrera, pobra i 
ignorant, els valene ians varen ser -durant els anys de la 
Guerra i següents- un deis grups més amplis (141). Els del 
conflicte bél.lic foren anys difícils per ais obrers 
agr i coles de les comarques exportadores del País; un deis 
trets que els diferencien com a tal és la importáncia deis 
corrents migratoris registrats. El professor Burriel que 
parla -a parer nostre un poc exageradament- deis anys de la 
Guerra com els de "la época dorada del arroz” , ens diu que 
malgrat la continuació deis aterraments a 1 'Albufera -per 
damunt de prohibicions i vigiláncies- i l'ambient optimista
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del Congreso Internacional Arrocero de 1914, "los datos 
demográficos nos hacen dudar (...) porque ofrecen estos 
pueblos una crisis destacadle en el decenio 1910-1920 en el 
crecimiento de la población absoluta y aparecen con un 
balance de emigración neta a considerar" (142).

'Efectivament/ 1'eixida d'emigrants és un fenórnen que 
sense ésser desconegut a les nostres terres, es veu agreujat 
durant els anys del conflicte bél.lic i posteriors. EÍs 
saldos rnigratoris publicats per l'INE, no obstant, 
reflecteixen un descens en la pérdua d 'habí tants de Valéncia 
Provincia durant els anys 1910-1920, respecte del deu anys 
anteriors. La série estadística de l'emigració és la següent:

1901-1910.. .... - 7.461
1911-1920.. .... - 6.519
1921-1930.. .... + 46.070 (143).

La menor pérdua del segon decenni respecte del primer ha 
d'ésser explicada en funció de l'obligat retorn deis 
emigrants d'Europa a Valéncia Provincia que es va produir arnb 
l'esclat de les accions de guerra al Continent. No cal 
dubtar, peró, que 1'index d'emigració es va veure augmentat 
"en los años de la guerra por la crisis de la exportación de 
sus más preciados frutos naturales" (144).

A la Safor entre 1910 i 1920 la població sois pujá un 
2. 13 %, la qual cosa suposa un importan!, retrocés respecte la 
década anterior (que registré un increment del 11.41 30 i 
també respeste la posterior (amb un augment del 14.23 30. Les 
causes d'aquest retrocés són -sense oblidar la incidéncia 
negativa de l'epidémia de grip de 1913- : "la crisi agrícola
i comercial que s ”inicié en 1914 i s"al largaré fins a 1923
(crisi que provocaré un corrent migratori cap a América, 
Africa del Nord i al tres llocs interiors per tal de trobar-hi 
treball)" (145).

Constancio BernaIdo dé Quirós, aleshores cap de la 
secció agrosocial de l’ IRS, ens dóna algunes xifres que ens 
parlen d'una emigració valenciana poc coneguda cap a América. 
Aqüestes xifres que a continuadó oferim "apenas representan
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la tercera parte de la emigración real, pues no sólo hay que 
contar con la emigración clandestina sin pasaporte, sobre 
todo a Francia, a través de los pasos del Pirineo, sino 
también la emigración levantina legalizada o documentada a 
los Estados Unidos desde los puertos atlánticos, Vigo 
s ingularmente" <146).

DADES SOBRE EMIGRANTS VALENCIANS

F’ai sos <147) 
1920

1919

Franca 1. 158 123
Estats Units 135 142
Anglaterra 72
Argentina 50
Cuba 44
A 1 ge r 29 4
Al tres Falsos d "Europa 13
Al tres Falsos d"América 10 10

Q -93
Aixi i tot, comparan! l'emigració» valenciana arnb les 

d'al tres zones de 1"Estat, aquella oferéix algunes 
caracteristiques especifiques. Respon ais trets de l'emigra
ció» denominada estacional, "desarrollándose en un ciclo de 
seis a ocho meses, con regreso para recoger las cosechas y 
nueva marcha después de *la sementera o de la recolección del 
otoño" C148).

En resum, llavors, podem dir que l'emigració va ésser 
una resposta clara a la crisi agrícola que afectá el camp 
valencia durant els anys de la Guerra europea. Aquesta, unida 
-com diu Burriel- a la política francesa d' atrae ció» de má
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d ’ obra, especialment nec essitada a la zona del Midi (149), 
fará créixer la xifra d'obrers agrícolas que es dirigirán a 
Franca. Les xifres, i sois disposem de les que el mate i x 
Burriel va publicar referidas a Catarroja i Massanassa, són 
ben significativas.

MOVIMENTS DE POBLACIO A LA ZONA DE L 'HORTA-ALBUFERA

CATARROJA MASSANASSA

1301  —  1910

Creixement real + 934 + 107
Creixement- vegetatiu + 1.059 + 413
Migració neta — 125 — 306
1911-1920
Creixement real + 331 + 6
Creixement vegetatiu + 468 + 225
Migració neta — 137 — 219
1921-1930
Creixement real + 74S + 930
Cr e i xemen t vege ta t i u + 794 + 309
Migració neta 
1931-1940

46 + 621

Creixement real + 1. 381 + 564
Creixement vegetatiu + 606 + 263
Migració neta + 775 + 321 (ISO)

0 -94
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Queda ciar, tant. per les xifres particulars deis dos 
pobles de 1 'Horta-Albuf era, com per les ant-eriors que 1" INE 
ens donava sobre Valéncia Provincia, que els anys vini 
marquen una frontera bastant- clara entre dues etapes peí que 
fa al fenómen migratori. Després deis anys en qué emigrar era 
fugir de la fam, ran de 1921 comentará un corrent- inmigratori 
que será la base del creixement niodern de totes les comarques 
centráis valencianes (181).

4.7.- Els obrers forasters. Un cas del seu comportament: 
l'arrós.

L ■'arrós, un deis conreus de bona part deis pobles valen
ciana mereix un estudi més detingut. Contem, per a fer—lo, 
arnb un preciós informe elaborat per Francisco Garcia de 
Cáceres y Ansaldo i publicat- per 1 ' IR3 en 1916 (152). Aquest. 
treball, que abraca tot 1 ’árnbit de les comarques centráis 
del País Valene iá on hi ha produceió arrossera, ens será útil 
per parlar de les condicions socials de 1a vida deis obrers 
agricoles valencians durant aquests conflictius anys. Ho fem 
arnb la consciéncia que estern parlant d'una de les feines 
agricoles més importants de la zona, i arnb un cert- carácter 
de represen tat i vi tat. No obstant, peró, com ac lar i ment. cal 
dir que es podrá advertir alguna contradiceió en matéria 
salarial entre el que diu Garcia de Cáceres i algunes de les 
dades oferides anteriorment. Qpinem que, per múltiples raons, 
es comprensible una desconnexió entre aquest estudi i poste
rior s elaboracions sobre temes referits ais jornáis agrico
les, totes real i tzades al si de l'IRS. No creiern que aquest 
aspeete, més aviat quant i tatiu puga desmeréixer el treball 
que emprem com a base del nostre estudi (153).

Déiem al principi d'aquest treball que l'arrós és 
el producto agrícola va lene iá que, malgrat els entrebanes de 
Madrid, produirá benef ic is. Abans del conf1 i c te bé1. 1 ic 
continental, l'arrós valenciá eslava pat i ni una certa crisi 
que era producto de la competéncia de l'arrós asiátic, la
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qual competencia evidenciava la baixa productivitat existent 
a les nosires ierres. El tancament del Canal de Sués 
significa que el mercai eúropeu quedá lliure de competéncies 
per ais agri cultors valencians. Ja ho hem d i t, peró, que les 
limitacions que els governs de Madrid posaran a la lliure 
exportació i la manca d'una xarxa comercial adient varen re- 
duir els guanys que somniaven els arrossaires (154). El 
sector va viure no obstant, si no una época daurada (155), si 
uns bons moments que es veuran matitzats al termini de la 
Guerra, quan "los temores a la competencia del arroz italiano 
se cumplen. 1919 ya es un a fio de dificultades para el sector 
y las huelgas y desórdenes vuelven a hacerse normales en las 
comarcas arroceras" (156).

La normativa sobre subsisténcies del 3 d'agost de 1914, 
que arribé a prohibir 1 'exportació» d'arrós és -com hem vist 
arnb anterior itat- bastant contestada per les forces vives 
-politiques i comerciáis- i quan no s'aconsegueix de teñir 
via lliure per a vendre a l'extranger, el frau i el centra
ban es fan presents. Els preus de taxa, marcats a 44.5 pes- 
setes/100 kg. són amplament superats (157), fet que no es pot 
explicar més que per l'existéncia d'un centraban organitzat. 
Martínez Serrano diu que la legal itat de les transacc ions es 
trenca quan com a destinac i6 de les partides arrosseres 
figura Barcelona, Mallorca o qualsevol provincia fronterera, 
i aporta un testimoniatge de 1917 en el qual es diu ". . . se 
habla de mucho arroz embarcado en contrabando en bocoyes y 
pipas, que contenían esta graminácea en vez de vino y aceite"
(158).

Hem i n ten tat d 'es tudi a r 1 ‘ evolució de la p r odu c c i ó 
d'arrós durant els anys deu, peró no hem trobat més que fonts 
discrepants. Garcia de Cáceres, al seu estudi, ens dóna la 
produceió valenciana deis anys 1908 a 1912. Ceba11os Teres i
(159), d ' a 11ra banda, ens propor c i ona la produc ció espanyo1a 
de 1901 i de 1913 a 1930. La Cambra de Comer£ de Valéncia ens 
ofereix dades acurades des de 1916 a 1921. Els dos primers es 
complementen i, si ens hi basem, podem establir la següent 
série:

PR0DUCCI0 D'ARROS A VALENCIA PROVINCIA

¿16



C 4 . - La vi d a .

ANYS MILÜNS DE QUINTALS INDEX
901 1,74 100
908 1,72 y 9
9u9 1,71
910 1,75 - 101
911 0,28 16
912 2,08 120
913 2, 23 123
914 2,47 142
915 2,35 135
y 1 b 2, 42 139
917 2 ,36 136
y 1 y 2,08 120
919 2,02 117
920 2,89 167
921 2,61 151
922 2,74 • 158
923 2, 42 140
924 2,95 170
925 3,06 176
926 3 ,20 184
927 3,09 179
928 2,92 168
929 3,04 175
930 3, 13 179
CFont: García de Cácers, Op. Cit. Ceba líos Teresi, Op.Cit.)

Q-95
En canvi , la série, molt- més reduida quant els anys que 

abraca, que ens proporciona la Cambra Oficial de Comer5 és la 
següent:

ANY MILIONS DE QUINTALS
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1*316 
1*317 
1318 
1 *319 
1*320 
1321

0. 40
0. 37 
0.31 
0.44 
0. 37 
0. 31

0-96
Com es veu, la diferéncia entre amdues fonts és 

considerable i sense possible conjugació. Llavors no hi ha 
més sol.lució que definir-se per una d"elles i nosaltres ho 
fem per la segona, és a d i r, per la de la Cambra de Comer»;.
La C0CIN de Valéncia ens dóna informació detallada de les 
tones de grá produides a cada poblé de la provincia, la suma 
de les quals és la que ens dóna la producció total.

Arnb aquesta pe tita introducció ens centren» en l'análisi 
de 1'informe el.laborat per a 1'Instituto de Reformas Socia
les per Fra»“»cisco García* de Cáceres. L'objecte del mate i x és 
conéiicer les condicions socials en les que s'efectúa el con- 
reu de l'arrós, per a la qual cosa va remetre ais alcaldes i 
ais metges ti tulars de cada un deis setanta-dos pobles de la 
provincia un qüestionari. Al temps, 1 'enquesta es passá a una 
série de sindicáis agricoles, deis que destaquem el Sindicat 
Agrícola d'Alfafar, Sindicat Agrícola Cooperat-iu de Catarro- 
ja, Lliga Agrícola i de Córner^ d'Albal i Unió Cristiana de 
Sueca. Les respostes obtingudes correspolien a un territori 
que suposa el '30.64 % del total dedicat a l'arrós, per la 
qual cosa -tenint- en compte el volurn d "entrevistáis- ens 
dóna un ampie marge de fiabilitat a 1'enquesta.

Respecte d "aquesta, podem dir que abraca problemas refe- 
rits ais salaris, hores de treball, nombre d 'obres necessa- • 
ris, alimentació, allot-jament, accidents i malalties, preus, 
relacions de patrons arnb soc ietats obrares . . . Sobre el 
resultat de 1"enquesta hem de parlar a continuació.

La informació recol 1 ida sobre salaris impressiona per la 
plural i tat d'aquests i, encara més, per la seua d i vers i tat.
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L'amplária de 1"especiré.económic remuneratiu de les feines 
rea1 itzades pels obrers de l'arrós es considerable. Evident— 
ment, cadascun deis tres grans blocs en els que es diferen
cia el treball deis jornalers (operació de plantación de con- 
reu i de recolecció), dóna 11oc a unes al tres tantes 
operacions especifiques. A i x i, dins de les operacions de 
plantació hi concorrien els preparadors de planters i els 
trasplantadors? disn les operacions de conreu, ens trobem les 
de birbar, tirar el guano i d'altres? dins les feines de re
colección ens trobem els segadors, els traginers i els trans
portadora a les cambres. Si pensern que 1 'informe ens facilita 
el salar i máxim, el minirn i el més corrent de cada una 
d ‘aqüestes activitats i de cada un deis pobles de Valéncia 
Provincia/ ens farem una idea del que suposa la relació de 
salaris deis obrers de l'arrós. A partir d'aquesta informació 
hem el.laborat. el següent quadre (Q-98), centrant-nos en els 
partits judieials com a unitat geográfica.

Per tal de veure la plural i tat de rernuneracions, fins i 
tot per a les mateixes feines especifiques, posarem un 
exemple concret i intentarem d'explicar algunes de les raons 
que hi han al darrere, la qual cosa no fa Garcia de Cáceres,. 
al seu treball descriptiu. Si observen» el partít judicial de 
Torrent. ens adunarern que peí que fa ais segadors, el jornal 
minirn és de 2.5 pessetes, que correspon a Catarroja i Silla, 
i el máxim, de S pessetes, correspon a Alfafar. Els tres 
pobles es troben en un radi inferior a S km. i són prácti- 
carnent, pobles contigus.

Com que les explicacions poden ser váries, anem a -cen
tran t-nos en el cas d ’Alfafar i Catarroja- intentar esbrinar 
el perqué de tan sensible diferéncia salarial per a una 
mateixa feina. Alfafar posseeix 405 Hes i Catarroja 665? per 
altra banda -com veurem més endavant- a Alfafar s'hi ocupen 
1.200 obrers <900 deis quals són forásters) i a Catarroja 600 
<200 forastera). A Alfafar la recolee ció es fa en quinze dies 
i a Catarroja, contráriament, dura un mes. Es a dir, que 
menys terreny arnb més obrers i arnb la meitat de temps 
(Alfafar) pot suposar doblar el jornal (recordem que no 
par1em de salaris f i xes, s i nó de máx i ms i mi nims) <160).
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Salaris deis obrers de l'arrós a Valéncia Provincia (1914?) * Fuente: El.laboraclfi propia a partir de EMT. García 
de Cáceres. Op. Cit.

PARTIT5
JUDICIALS OPERACIONS OE PLANTACIO TREBALLS DE CULTIU OPERACIONS OE RECOLECCIO 1

Preparació Planters Trasplantadors Birbar Adcb Al tres Segadors Traginers i 
Carregadors

iriiiaoors IPaflstcrtádiyí 
a les cartees

ALBERIC 2 3.5 2.5 1.5 6 3 1.5 3 2.5 1.5 3 2 2 3 2.5 2.5 6 3.5
ALZIRA 2 5 3 2 6 4 1.75 3.5 2 2 6 3 2 6 2.5 3 8 4
CARLET 2 2.5 2.25 2.5 5 3 2 2.5 2.2 Z 2.5 2.2 2 2.5 2.2 3 6 4
GAMJIA 1.5 3 2 2.5 4 2.75 1.5 2.5 2 1.75 5 2.5 2 3.5 2 3 5 3
XATIVA 1.5 4.25 2 2 4 2.5 1.5 2.5 2 1.5 2.5 2 1.5 2.5 2 3.5 5 4
SAGUKT 2. 3 2.5 3 5 3.5 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 2.5 2.2 3 5 3.5
SUECA 2 3.5 2.5 3 6 4.5 2 6 3 2 6 4 2 3 2.5 3 7 5
TDRRENT 2.5 5 2.5 3 7 4 2 4 2.5 2 5 3 2 4 3 2.5 8 4.5
VALENCIA 2.5 2.5 2.5 4.5 5 4.5 2.5 3 2.5 4 4 4 4 5 4.5 4 5 4.5 10 ** g ** 10**

* Les tres colimes de cada tasca especifica representen el salari mlnim, máxim i el més normal.
** Resulta prácticament inposslble oferir els jomáis per a aqüestes operacifins, Ja que influeix si el treball ador aporta carro, carro art animal, 
carro anto dos animals. Tanrrateix, peí que fa ais carregadcrs , hi ha que teñir en carpte, el pes, etc. Oferim els vigents en Valéncia Ciutat ccm 

_ a mostra representativa donada la seua hcmogeneitat.
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L "expli cae ió, de tipus genéric, que dóna García de 
Cáceres per tal de justificar les diferéncies salarials és 
d'ordre metereológic: el risc de tormentes, molt alt- en les 
comarques centráis del País durant 1'época de recol.leeció, 
és la causa de qué els propietaris tinguen molt d'interés per 
tal d'acabar-hi el més aviat possible. Aixó, tot i ser cert-, 
no explica la causa. No hi ha res que ens puga fer pensar en 
1'existencia de una diferéncia entre els propietaris 
d ’Alfafar i els de Catarroja quant a la por de corrert rises. 
Tant els del primer corn els del segon poblé, són interessats 
en teñir 1 ‘arrós a les cambres en el menor ternps possible. A 
més a més, sembla exagerada la necessitat- de bracos a Alfafar 
(doble que a Catarroja), per a una superficie inferior, tot i 
tenint- en compte que la feina es du a terme en la me i tat- de 
temps.

La resposta no és complexa, si be no 1 ‘hem trobada ais 
arxius, sinó arnb el rastreig de la informació oral, amb els 
testimonis vius. Alfafar era, almenys aleshores, un poblé amb 
rnolts propietaris arrossers, i les propietats molt sovint hi 
eren fora del terme, normalment del Perelló fis a Sueca. Les 
contrac tacions, peró, es feien a Alfafar (el que explica 
1''abundant má d 'obra contractada) i la collita s ’’acabara 
rápidament (sois quinze dies>, car els propietaris volien 
comentar d ’ hora els treballs deis carnps que ten i en a d 'al tres 
termes. Els treballs els feien les mateixes colles contrae- 
tades per a treballar al terme d"Alfafar, raó que pot 
explicar la possibil itat d'aconseguir uns salar is sensible- 
ment més elevats, paga t-s lógicament pels propietaris amb més 
terres (1S1>.

D ’altra banda, també s'hi presenta una bona dispersió 
salarial en 1 ‘apartat de les operacions de recol.leeció. 
L'arrós que no s'ha venut ais sequers ha d'ésser transportat- 
a les cambres del propietari, les quals molt sovint es troben 
al primer o segon pis de la vivenda d' aquest. La intervene i6 
d'animals d 'arrossegament i de carros, la distancia variable 
i el pes variable deis sacs, fa prácticament impossible com
parar la informació rebuda (162).

Hern al.ludit al nombre d'obrers que eren necessaris per

í 2.1



C4.- La vida.

a la collita de l'arrbs a Alfafar i Catar roja, peí que fa a
d ■' a 1 tres pob les del País la s i iua c i ó la podem veure a c on ti -
nuació (Q-99). Tanmateix, indiquen» els forásters, la seua 
Proe edénc i a i els dies de durada de les feines.

OBRERS PER A LA SEGA DE L'ARRÜS *

POBLE TOTAL FORASTERA
OBRERS

PROCEDENCIA DI ES 
COLLITA

Alberic 1.600 1. 000 Alacant¡Albacete 
i Enguera 20

Massa1avés 2.000 1. 000 Enguera, Canal de Na
va rrés i Tous. 20

Pobla Llarga 300 
Caste11ó de

100 La Valí d 'AIbaida 15

la R i be r a 1.800 1. 000 La Marina i Canal de 
Navarrés.

15

Alzira 1.500 400 Pobles provincia O
Ca r c a i xen t 1.000 100 La Valí d'Albaida. 10

Llauri 500 300 La Valí d AIbaida, 
la Safor i la Marina 30

Rióla 750 200 La Marina i Albacete 15
Alginet 1.500 250 La Ribera i la Marina 10

Xeresa 1.250 500 La Safor i la Marina 10

Xátiva 1.000 700 La Costera i la Val 1 
d "A1ba i da.

Massalfasar 1.400 _ 20

Albalat. de
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la Ribera 1. 000 600 La Ribera, la Valí 
d ’Albaida, la Safor, 
la Plana de Castelió i 
la Marina. 12

Cu1 lera 2 . 500 1 . 250 La Marina, Murcia i 
Albacete 12

So11ana 4.500 4. 000 Albacete,Alacant,Cas- 
te 1 ló,Cuenca,Teruel i 
Valénc ia. 25

Sueca 14.000 8 . 000 Id. 25
T ave m e s 1. 700 600 La Safor i la Marina 30
A1 f af a r 1. 200 900 La Ribera,Els Serrans 15
Massanassa 1. 500 700 Els Serrans, la Cos

tera i la Ribera. 20
Silla 2.000 500 L'Horta, Serrans i 

Teruel 25
Valénc ia 1. 400 1. 000 Robles comarca i alguns 

de Cuenca i.Albacete. 15

(Font: Garcia de Cáceres, F. Op. Cit. >

Q -98
Tal com es recu 11 a l'inforrne, la recol. lecció de 

l'arrós origina arnpl is moviments de població obrera, car en 
teñir que acabar el trebal 1 en un p 1 ac breu no hi resta rná
d "obra suficient ais diferents pobles, la qual cosa obliga a
1 logar—ne de forasters, ja que "el momento de la madurez de 
la espiga del arroz no es el mismo en todas partes, suelen 
los obreros trasladarse de unas localidades a otras, aunque 
no puedan extender mucho su radio de acción, a causa de la
poca diferencia de dias que hay en la madurez, tanto en los
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distintos pueblos como entre las diferentes variedades que se 
cultivan " (163).

En parlar de la capacitat adquisitiva deis salar is deis 
obrers del camp, ja al.ludirem els menjars del jornalers de 
l ’arrós. Abans d ‘entrar en una lleugera análisi de 
1'alimentació/ cal dir que "la comida de los obreros corre 
por su cuenta, según manifiestan todas las contestaciones.
Sólamente Sedavi indica que los segadores, siguiendo la regla 
general comen por su cuenta? pero los que trabajan en las 
eras reciben la comida por cuenta del propietario o del 
colono" (164).

Peí que respecta ais productos básics d'alimentació, com 
ja hern vist (165), en són principalment cinc: pa, arrós, 
creilles, bacallá i embotit. El diñar, al camp, sol ésser ero
bot i t entrepá o saladures? de nit, un plat de calent 
(normalment, paella de bacallá).

L 'alimentació deis obrers forasters no només es pobra en 
proteines i en vitamines, sinó que a més a més es poc 
abundosa. Els jornalers deis Serrans o la Marina, obligats 
encara més a 1"esta1vi, redu i en les despeses per a menjar a 
un mínirn de subsisténcia (166). Ja hern explicat amb 
anteriori-tat que la situació deis jornalers locáis no era 
tan greu, tot i amb aixó, no podien permetre's gaire alegries 
alimenticies. Hern vist com el salar i obtingut.no bastava per 
al man ten i men t de la llar familiar. La def i c i en t a 1 i men ta c i ó , 
junt a la consumició d'aigües no potables, es trobará en la 
base de mol tes malalties o, almenys -per les baixes defenses 
degudes a la deficient alimentació- n'explicará d"al tres
(167).

Les malalties que afectaven els obrers de 1"arrós n "eren 
d i verses. Ev i den t ,men t , la més c omú er a el pa1ud i sme que, c om 
és sabut, consisteix en una febre endémica molt normal a les 
zones pantanosos. Bona part de l'Horta i la Ribera, aixi com 
d" al tres zones del País han estat tradicionalment castigades 
per aquesta malaltia. A .J .Cavani 1les, ens deia a les 
darreries del segle XVIII:
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"En los sitios naturalmente pantanosos, que 
forman una extensión considerable (Albufera,
Catarroja, Albal, Silla, Almusafes, So11ana, Sueca, 
Cu1 lera i Tabernes, y la mayor parte de los 
tér m i nos de Rióla, Po 1 ifiá, For ta 1 eny y Corbera) , 
inútil para todo fruto, cenagosa y poblada de 
vegetales y de insectos, se deben permitir por 
ahora los arrozales, porque cuando no basta el arte 
para secar las lagunas, es laudable la industria y 
cualquier obra que contribuya a disminuir la masa 
de infección. Poner en movimiento las aguas 
embalsadas por naturaleza; arrancar las plantas 
expontáneas, que, muertas y podridas despiden un 
hedor insoportable, e impedir la multiplicación de 
los insectos son medios poderosos para lograr aquel 
beneficio que puede resultar del cultivo del 
arroz...Sin el valor de los intrépidos operarios, 
que, pisando cieno y trabajando siempre dentro de 
las aguas, sacan preciosos frutos de aque1 suelo, 
que pareeia destinado a una esterilidad perpetua, 
seria, sin duda, más infecta la atmósfera. Tales 
hombres son acreedores al general reconocimiento: 
parece que el Estado debe darles las gracias y 
fomentar su aplicación con premios y con absoluta 
libertad" (168).

Aqüestes condicions, encara que molt superados a les 
al tures deis anys deu del segle XX, continuaven cobrant-se el 
preu de la salut deis habit-ants d*'aqüestes terres. El quadre 
que Garcia de AnsaIdo obté deis metges rurals sobre les 
malal ties que afecten expresament ais obrers de 1'arrós és el 
següent:

POBLE MALALTIES REMEIS UTILITZAT

ALBAL I BENIPARRELL Febres palúdiques Qu i n i na 
Id.ALFAFAR 

CATARROJA 
MASSANASSA

Paludismo (no significatiu) Id. 
Pu1moni es, r euma t i srne,
Palud i srne intermi tent
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SEDAVI
SILLA
ALBALAT
CULLERA

neurálgies a frigore, cerca- 
d i ts, f 1 ernons, pa 1 ud i srne.

Pa 1 ud i srne i i nf ec c i ons 
intestinals 
Pa ludí srne atenuat 
Paludisme i febres
Pocs casos de paludismo

"En los casos 
importantes 
acuden al mé
dico" .
Quinina

Id.
Purgante i 
descans 
Assisténc ia 
facultaiiva

SOLLANA
SUECA

Paludisme i reu- Quinina i assisténcia
matisme
Febres < poques)

Q-99
f acul tat-i va 
Quinina (169)

Com es veu totes les malalt-ies consignades están 
directament- 1 ligados al t-reball a la marjal. Amb tot, la més 
general i izada i la més preocupant- és, óbviament, el 
paludisme. Els metges de la zona opinen també sobre com es 
podría evitar o, al menys reduir, la incidéncia de la 
malatia. El meige d'Alfafar afirma que "no estancándose las 
aguas, cosa que es imposible en este término, por estar 
lindante con el lago de la Albufera" (170); aspee te en el que 
incideix el seu col. lega de Silla, el qual categóricamente 
afirma que la solució només es pot obtenir "desecando el lago 
de la Albufera". De tota manera, una reduceió deis mals quasi 
endémics de la zona poden ésser aconseguits, segons el meige 
de Sedavi, simplement "con el consumo de aguas potables", tot 
i que -al seu parer- "el paludismo es imposible, o casi 
imposible de evitar" (171).

Una a1 ira malaltia ben estesa era el reumatisrne (així 
com les pulmonies i bronquitis), indicada peí metge de 
Massanassa i també pels d'al tres pobles del país, com ara els 
de Sueca i So11ana, essent aquest darrer molt contundent quan
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diu "el reuma no puede evitarse, por tener que trabajar 
metido en el agua el obrero" (172).

Per concloure podem dir que la situació sanitaria eslava 
condicionada peí tipus de treball, ja que gran part de les 
feines es real i t-zaven dintre de l'aigua, normalment 
estancada. La duresa de l'ofici es veurá agrujada per una 
a1 i men ta c i ó poc nutritiva i cíar amen t i nsuf i c i en t. Dóna 1 a 
impressió que el mitjá de defensa més habitual davant les 
febres palúdiques era 1 'automedi cae i ó amb sulfat. de quinina. 
Tal i com diu el metge de Massanassa, els obrers només 
demanen assisténcia médica en els casos extrems. Anys 
dificils sense dubte.
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NOTES AL CAPITOL 4

(1> BMT. Ministerio de Trabajo. Dirección General de
Trabajo. Sección de Estadísticas Especiales del Trabajo. 
Estadística de Salarios y Jornadas de Trabajo referidas 
al periodo 1914-1930 Madr i d , M i n i ster i o de Trabaj o y 
Previsión, 1931. p.l.

C 2 ) Idem, p .V111.
(3 > Idem, p .V11.
(4) Alacant. dóna un coeficient del 24.6, lluny del de 

Valéncia, peró encara alt si el comparem amb el de 
Castelló amb un 15.3. Idem, p.XIX.

í5) "La valoración del salario para la clase obrera se halla
fundamentalmente relacionada con el coste de la vida. De
ahí que la situación efectiva del proletariado sólo 
puede apreciarse mediante el cálculo de los salarios 
reales, que expresan el poder adquisitivo de* la moneda 
con que se retribuye el trabajo". Contestació del 
Delegat Regional del Trebal 1 de Valéncia D. Manuel 
Michelena en ZANCADA, Práxedes. El problema de los 
salarios reales y una política de altos salarios.
Madrid. Imp. de los Sobrinos de la Sucesora de M. 
Minuesa de los Riuos, 1930. p.43.

<6> ROLDAN S. i GARCIA DELGADO, J.L. Op. Cit. p.176.
(7) El significatiu cas d'Almeria ens conduiria a un error. 

La re1ac i ó nombre de vaguistes/hores perdudes, quan el 
col.lectiu d'obrers en lluita es molt reduit, com en 
aquest cas, ens indica que, efectivament-, la
c ombat i v i tat és e 1evada —de 1a matei xa que i mp1 i ca una 
forta resposta patronal-, encara que aixó no implica que 
de l' acció es deriven mi llores per a un grup ampie 
d'obrers de la provincia.

(8 ) Contestació del Delegat... en ZANCADA, P. OP. Cit. p.43.
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(9) Idem, pp. 44-45.
<10) Idem, p. 44.
(11) Idem, p. 43.
(12) Idem, p. 44. L'augment- del eosi de la vida va obeir per

al Delegat. de Treball, a banda del problema de la guerra
" que i ras to c ó toda la ec onorn i a mund i a 1" , a una a 1 i r a 
raó: "la falta de rendimiento de la mano de obra en 
muchas industrias, explicable en algunos momentos por el 
temor del obrero a quedarse sin trabajo, o por 
contribuir a que tengan colocación al mayor número 
posible de obreros". El pintoresquismo de l'análisi és 
matisa després quan Michelena fa al.lusió al cost. de la 
produceió, en el qual poden influir (apunta), no sois 
l'augment salarial i la manca de rendíments, sinó "el 
margen excesivo de patronos e intermediar ios (i) el que 
los métodos de producción en general, salvo excepciones, 
son an t i c uados, 1o m i srno que la maqu i na r i a , los útiles y 
las herramientas". Idem, pp.44-45.

(13) El Mercantil Valenciano (MV), 10-VII1-1914.
(14) MV, 7-1X— 1914.
(15) MV, 12—X— 1914.
(16) Ibid. Es ciar que 1 ‘ Associació de Car itat es mou en uns 

marges d 'estricta subsistencia, com ho demostra que en 
aquelis ma te i xos moments, 1r as i gnació per d i a i per sona 
a l'Exércit és de 0.65 pessetes, i de 0.45 a les 
presons.

(17) MV, 25-IX-1915.
(18) MV, 29-XI—1918.
(19) ROLDAN y GARCIA DELGADO, Op. Cit. p.175.
(20) Hern utilitzat les següents: BMT. Informes de la
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Inspección General de Trabajo deis anys 1914 a 1921; i 
Estadística de salarios i Jornadas de Trabajo, üp. Cit.

(21) Hern constatat, i el lector ho podrá fer aixi mateix 
algunes págines més endavant, que la informació 
arreplegada per 1 ‘INE -sovint provinent deis Butlletins 
d'Estdistica Municipal- no té correspondéncia amb al tres 
séries salaríais pare iais de que dispossem i que
of er irer/i més endavant. Aixó, pot obeir a vár ies raons, de 
les quals par larem en aqüestes págines.

(22) Arxiu Municipal de Sueca (AMS). Governaci6 , Reformes 
Soc i a1s , 271 i 273.

(23) La Ley de Descanso Dominical, una conquista obrera
acenseguida en 1904, resultava prácticamente inexistent 
al camp. Amb entrevistes oráis hern constat la práctica 
inexi st-énc i a de 1 diumenge com a f esta, corn a desc ans.
Per ais 11auradors, per ais obrers agrícolas, aquest dia 
de la setmana exigía el ma te i x esfor^ de treball per al 
manteniment familiar. Quan parlem d 'autoexplotació ens 
referim al treball efectuat en hores de descans del 
treball quotidiá, després de la jornada diaria.

(24) MV, 6-XI-1314.
(25) Idem.
(2b ) Idem.
(27) MV, 12-X1— 1914.

) MV, 21-1-1917.
) Idem.

(30) Idem.
(31) BMT. IRS. Movimiento de precios al por menor en Espaffa 

durante la guerra y postguerra (1914-1922). Madrid. Imp. 
Sob. de la Suc. de M. Minuesa de los Rios, 1923.
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(32) ROLDAN y GARCIA DELGADO, Op. Cit. p. 128.

(33) Idem, p. 129.

(34) BERNIS, F. Consecuencias económicas... Op.Cii. p. 113

(35) Movimiento de precios al por menor. . ,üp. Cit-. p,8,

(36) Idem, p. 9.

(37) Ibid.

(38) Idem, pp. 16-17.

(39) Arxiu de la Diputació Provincial de Valénc i a (ADPV). 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, Anys 1914 
1922. Aquests són els preus que paguen els militars peí 
suministres a les tropes. Es rea1 i iza mensualment 
atenent "los testimonios adquiridos de los precios que
han tenido en esta plaza y cabezas de partido, los
artículos que constituyen el suministro de tropas y 
caballos del Ejército". Hern tret els preus del mes de 
mar*; de cada any, i les dades base de la nostra
reelaborac i6 es poden trobar en els BOP de dates 27-1V- 
1914, 22—IV-1915, 6—V— 1916, 17-V-1917, 7-V-1918, 30-IV- 
1919, 6-V— 1920, 14-V-1921 i 6-V-1922.

(40) KAUT3KY, Karl. La questión agraria. Barcelona. Laia. 
1974.

(41) MOYANO ESTRADA, E. i Sevilla Guzman, E. "El campesinado 
como clase y su acción política". Agricultura y
Soc i edad,n .6.p.255.

(42) Vid. per exemple a aquest- respecte HQBSBAWM, E. Los 
campesinos y la política i ALAVI, Hamza. Las clases 
olvidadas y las lealtades primordiales. Arnbdos en 
Barcelona, Anagrama, 1976.

(43) GALESKI, Boguslaw. Sociología del campesinado. Barcelo
na, Península, 1977.
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< 4-4 ) I dem, p . 184.

(45) Ibid.

(46) KAUTSKY, K. Op.Cit. p.172. Quan KAUTSKY parla de les 
ventajes de la pe ti t-a propie tat envere la gran, hi ha 
una que ens sembla especialment significativa, i .no sois 
peí fons sinó per alió que diriem la forma que utilitza 
el dirigent socialdemóerata per a enunciarla: "...la 
propiedad que estimula al campesino a deslomarse más que 
el asalariado no propioetario, le obliga a reducir el 
nivel de vida al mínimo, aún por debajo del asalariado". 
Op. Cit. p .118.

(47) Ens farern servir ara del molt interessant article de 
ETXEZARRETA, Miren. "La evolución de la agricultura 
campesina". Agricultura y Sociedad, n.5.pp.52-141.

(48) Recollits per ETXEZARRETA, li. en Op. Cit. pp. 58-72.

(49) Actualment hi ha un plantejament for^a extes sobre les• 
dimensions optimes d'una explotació agraria, la qual 
propugna que aquesta és la que el propietari i un 
ajudan't a temps parcial puguen treballar.

(50) Cavailhes, J.L. "L'analyse leninista de la 
desconposition de la paysanerie". Critiques de 
l'economie politique. Paris, Maspero,n.23. Citat per 
ETXEZARRETA, M. en Op. Cit.

C 51) I den». p . 132.

(52) KAUTSKY, K. Op. Cit. p.348.

(53) Ambdues citacions de V. I. Lenin pert-anyen a la seua obra 
El desenvolupament del capitalisme, recol lides per 
ETXEZARRETA, M. en Op.Cit. p.141.

(54) Ibid.
(55) HQBSBAWM, E. Op.Cit. p.6.
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(56) La comprobad ió de la validesa del roodel de que parlero 
per a la Plana de Castel16 es pot constatar en BMT. IRS. 
Crónica acerca de las huelgas y discusiones entre 
patronos y obreros de la industria agrícola valenciana 
(1321-1922).

(57) CALATAYUD, Salvador, -Op.Cit-. p. 96.

(58) Idem , pp. 97-98.

(59) BMT.IRS. Memoria de la Inspección de Trabajo, 1917.p.10.

(60) Adonern-nos de que a tots els pobles de 1'Horta-Albufera 
on es produeixen vagues locáis, hi ha una organització 
sindical vinculada a la CNT, tal i coro veurero al capítol 
v i nen t.

(61) BMT.IRS. Estadística de las huelgas, 1916. p.212.
Tanmateix s "espec if ica que en cas d "ésser contractats 
obrers forasters, el salar i será el rnateix que el deis 
treballadors del poblé.

(62) Idem, pp.213-21A .

(63) BMT.IRS. Estadística de huelgas, 1917. p. XLVI.

(64.) BMT. IRS. Estadística de huelgas, 1918. p. 165.

( 65) AMS. Gover nació. Ref o r roes Soc i a 1 s , 272.

(66) I dero.

(67) AMS. Gover nació. Ref or roes Socials, 267.

(68 ) I dero.
(69) Idem.

(70) Idero. El subrrallat és nostre. Cal teñir present. aquest- 
extrero perque indica una capacitat organitzativa i de
c oo r d i nac i ó supr a 1 oc a 1 que és ben i ropor tan t. A l a r  eun i ó
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del día déset sois varen acudír quaire propietaris que 
"no se consideraron con facultad suficiente para aceptar 
o rechazar las pretensiones de los braceros" (Idem). 
Malgrat- que no se'ns diu qui eren aquests quatre 
propietaris ens inclinem a pensar que al rnenys dos 
serien els representante del Centre Republicá.

(71) Idem.

(72) Idem.

(73) AMS. Gove r na c i ó . Ref o r mes So ciáis, 273.

(74) Idem.

C 75) Idem.

(76) AMS. Governac i6. Reformes Socials, 272.

(77) Idem.

(73) Idem.

(79) Formulació aquesta que a Miren ETXEZARRETA li resulta 
válida per a 1 'agricultura euskaldun.

C 80 ) En aques t apar tat ut i 1 i tzarem f onarnenta 1 ment i nf or mac i ó 
oral, aixi com un interesant document: BMT. GARCIA DE 
CACERES Y ANSALDO, F. Condiciones sociales en que se 
realiza el cultivo del arroz en la Provincia de 
Valencia. Madrid, Irnp. de la Suc. de M. Minuesa de 
los Rios, 1916.

(81) Idem, p. 28—29.

(82) Idem, p .27.

(83) Idem, p .28.

(84) Entrevista amb Vi cent OLMOS realitzada el 5 de juliol de 
1985 a Catarroja. "Anys de farn, tot i que els camperoís 
sempre han tingut més possibi 1 i tais de solventar el
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problema".

(85) Ibid.
(86) Es curiós, tot i comptant alguns deis pobles amb una 

nombrosa col.1ec tivi tat de pescadors -Catar r o j a és, tal 
vegada, el nvillor exemple-, els productos de 1"Albufera 
no hi són consumits ais pobles. El bacallá -i d ' al tres 
saladures- són part de la dieta deis habitants 
d'aquests pobles durant el periodo estudiat.

(87) MARTINEZ ALIER en el seu molt interessant 1 libre La 
estabilidad del latifundismo, Paris, Ruedo Ibérico,
1968, pp. 94.-35, afirma que 82 grams de proteínas i 4.600 
calories "son suficientes para un hombre de envergadura 
mediterránea que trabaje". Tot i aixó, nosaltres hern 
calculat les quantitat-s de cada aliment- consumit al di a 
per un mét-ode tal vegada rnenys erudit, per ó -al nos i r e 
parer- molt útil: 1 'entrevista oral.

(88) VERA VERDU, Francisco. Topografia Médica de Sol lana, 
p. 102. ( Inédit) . Copia mecanográf ica, cedida amablernent 
per la familia de 1"autor. Malgrat la data de
f i nal i tzac i ó de l'estudi real i iza t peí Dr. Vera, aquest- 
está elaborat- a partir de dades referides majoritaria- 
ment ais anys 1310-1920.

(83) Ibid.

(90) Idem, p. 104.

(31) Ibid. Sembla interessant la informació que dóna el Dr. 
VERA VERDU sobre el pa: "El pan que se come en Sol lana 
es moreno y blanco, el primero se obtiene con trigo del 
país solo o mezclado en alguna proporción a las llamadas 
harinas de fuerza. Se cuece también pan blanco, menos 
higiénico y saludable porque la harina con que se 
fabrica contiene sólo la porción central amilácea del 
grano de trigo, faltando la albuminosa que constituye 
con las sales y fermentos especiales a la corteza un 
factor nutricio importantísimo". Idem, p. 102.
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02) Idem, p. 105.

(93) Ibid.
04) Seguirn el rnodel que va marcar en 1921 el Sindicato

Católico Obrero de San Isidro de Borriana, que fa quatre 
blocs per a calcular les necessitats familiars: despeses 
de l'obrer, despeses generáis, despeses de la dona i 
despeses deis filis, liés endavant tornarem sobre aquest 
rnodel.

(95) Ens referím a "Datos remitidos al delegado estadísitico 
del Instituto de Reformas Sociales, 28-X-1921". Citat 
per CALATAYUD, Salvador en Crisis y condiciones de 
Trabajo en la agricultura naranjera: Carcaixent 1914- 
1936. Tési de L1i cene iatura. Departament d'Historia 
Con tempo r án i a de la Universitat de Valéncia, 1982 
(Inédita). Aquesta composició de 1'alimentació obrera 
ens resulta molt artyificial, i no gens ajustada a la 
rea1 i tat, donada la seua riquesa i plural itat.

(96) Peí que fa al cálcul de les despeses per 1 loguer, roba i 
neteja, rnetge i d"al tres, ho hern fet de la següent 
forma. Hern utilitzat les xifres que el S indi cat Católic 
de -Borriana ofereix pér a 1920-1321 i hern rebaixat -per 
a obtenir els de 1914- 1"Índex de creiximent deis preus 
al consum durant els mate i xos anys. Els resultats ja els 
hern vist. Segons les dades obtingudes del BOP de 
Valéncia, els preus pujen entre 1914 i 1920 de 1'índex 
100 al 193. Després de la seua api i cae ió a la riostra 
proposta de despeses de la familia obrera campero1a , 
obten i rn que aqüestes paseen de 5 pessetes en 1914 a 
10.45 en 1920, és a dir, de 100 a 209, o el que és el 
rnateix, un augment del 109%. Utilitzant- 1'esquema 
aplegat per Salvador CALATAYUD -que no compta amb al tres 
depeses rnés que les del rnenjar-, 1' índex passa de 100 a 
192.49. Com és lógic ens reafirmem en la nostra proposta 
i defensern que el cost de la vida de la familia obrera 
agrícola girava el 1914 al volt-ant de les 5 pessetes.

(97) Les dues xifres han estat extretes de BMT.IRS.
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Estadística de las huelgas 1316 i, també, de 1918. 
Madrid, Suc. de M. Minuesa de los Rios.

(98) En 1es negó c i ac i ons salaríais sov i nt es c ontemp1en els
jomáis que han de rebre els xiquets. Al respecte es pot- 
veure els resultáis per a la campanya 1921-1322 en 
Carcaixent, en BMT.IRS. Crónica acerca de las huelgas y 
discusiones entre obreros y patronos de la industria 
naranjera. Madrid, Suc. de M. Minuesa de los Rios, 1922.

(33) Informació obtinguda a 1'entrevista real i izada a Aigües 
Vives PEREZ PIQUER —historiadora que coneix en 
profunditat el món de les obreres de les zones 
tarongeres— el 5 d ’abril de 1385. A i x i mate i x , els 
xiquets i les xiquet.es menuts podien obten ir uns guanys 
anant a replegar bonyigues, les quals eren molt 
aprofitades com a adobs naturals per al camp. El 
repertori de treballs infantils seria molt extensl si 
hern de parlar de 1'arrós, cal dir que ais pobles 
arrossers, les feines anaven des de garbejar a ajudar.a 
les feines deis sequers.

<100)SEVILLA GUZMAN, E. y PEREZ YRUELA, E. "Para una
def i n i c i ón soc i 1ógi c a de1 c arnpes i nado". Agr i cultura y 
Sociedad, 0ctubre-Desembre, 1376. p. 23.

(101)BMT.IRS.Informe de los Inspectores... 1314. p. 232.

(102)Gaceta de Madrid del 14 de mar^ de 1300.

C103)ADPV. Anuario Social de España de 1934. Cap. VI.Legisla- 
ción del Trabajo, p. 368.

(104>BMT. IRS. Informe de la Inspección...1915. p. 238.

<IOS)Ibid.
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(lOS)VILAR, Fierre. "Refíexiones sobre la noción de economía 
campesina" en La economía agraria en la Historia de Es
paña . Op.C i t.p .351.

(107)FQLGUERA, Pilar. "Notas para el estudio de la Historia 
Social de la mujer en España" en Actas de la Primeras 
Jornadas de Investigación Interdisciplinar. La mujer en 
la Historia de España. Siglos XVI-XX. Madrid, Servicio 
de Pub1 icac iones de la U .A .M . 1982. vo1.I.pp.47-48.

(108)CAPEL MARTINEZ, Rosa M. "La mujer en el reinado de 
Alfonso XIII. Fuentes, Metodología y conclusiones de un 
estudio histórico" en Actas de la s Primeras Jornadas... 
Op. Cit. p.182.

(109)AMS.Governa c ió. Ref o r mes So ciáis, 264.

(110)Idem.

(111)Idem.

(112)GRAS, Matilde. Camilo Albert. Memóries de la viuda d'un 
sindicaliste suecá. Introducció de Salvador Vendrell. 
Quaderns de Sueca, 1981, p.6.

(113)1dem, p .19.

(114)Idem, pp.18—19.

(115)AMS.Go ve r na c i ó . Ref o r mes So ciáis, 271.

( 116) La data d ' aprovac i 6 del Regí amen t- d'aquest dar rer
sindicat va ser el 25 de Maig de 1919. AMS. Governac ió. 
Ref o rmes So ciáis, 271.

(117)AMS. Governac i ó . Reformes Socials, 272.

(118)AMS. Governac i ó . Ref ormes Soc i a1s , 271.

(119)BMA. Cómo es y como vive la labradora valenciana. Madrid
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Ministerio de Agricultura. Dirección General de 
Agricultura. Hojas Divulgadoras. Afío XXX, 1936. n.3. 
VERA VERDU, ‘Francisco. Topografía Médica de Sollana. 
Cop i a mee anogr áf i c a .

(120)Capel Martinez, R.M. Op.Cit. p. 175.
(121)VILAR, P . "Ref1ex i ones sobre 1a noci ón de ec onorni a 

c arnpes i na " Op. C i t. p . 35 i .

(122)BMA. .la labradora valenciana". Op.Cit. p.l.

(123)Idem, p.2.

(124)VERA VERDU, F. Op. Cit. p.94.

(125)Idem, p. 95. Aquests tres tipus descrits a que fa refe
rencia el Dr. VERA VERDU eren -"con la variación que 
fisiológicamente sufre el de la mujer efecto de la 
maternidad"— els següents: "Es el hombre de una talla 
media más alto que bajo; con habito exterior fuerte y de 
una complexión robusta, con buen desarrollo muscular, 
pelo castaño u negro liso comunmente y sin brillo, 
calvicie algo prematura todavía, piel morena, ojos 
pardos, cráneo redondeado, cara estrecha, órbitas 
hipoconcas, nariz prominente, mentón señalado con 
hoyuelo, tórax bien conformado, extremidades bien 
robustas y agil(...) Existe otro tipo de talla más baja, 
de cuerpo más recio, pelo negro, frente ancha, nariz 
afilada, mentón agudo, conformación supérior y con 
desarrollo muscular grande, mirada penentrante, carácter 
vehemente y temperamento nervioso(...) Suele ser ya raro 
aunque ex i s te o tro ti po de más e 1evada ta111a , c abe11o 
rubio, piel blanca, cara redondeada-, ojos azules, 
pelirrojos, con menor actividad, con cierto carácter 
abúlico y temperamento frió que contrasta con los tipos 
anteriores".

(126)Ibid.

(127)Ibid.
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(128)BMA."...la labradora valenciana” . Op. Cit. p .S .

(129 )Idem, pp.8-9.

< 130)Idem, p . 8. La f e i na d " espo 1 sa r cae aue t. és un t r eba 11 
caracteristic de les dones a les cornarques de 1'Hort.a 
i la Ribera.

(131)Ibid.

(132)Idem, p.9.

(133)Ibid.

(134)VERA VERDU, F. Op. Cit. p. 95.

(135)BMA. "...la labradora valenciana". Op. Cit. p. 10.

(136)Idem, p .2.

(137)Idem, p.3

(138)Idem, p .11.

(139) NADAL, Jordi. La población española. Barcelona, Ariel,
1984. p .242.

(140) BMT.IRS. Aragón Montejo, José."La emigración española
a Francia". I Congreso de la Sociedad para el Progreso 
Social. Barcelona, junio de 1929. Madrid. Imp.Sob. de 
la Suc. de M. Minuesa de los Rios, 1929, p.9.

(141) Ibid.

(142) BURRIEL DE GRUETA, E. La huerta de Valéncia.Zona sur.
Op. Cit. p.581.

(143) Estadísticas básicas de España 1900-1970 (Saldos migra
torios por provincias). Madrid, CECA, 1975. p.134.

(144) BMT. IRS. Bernaldo de Quirós, C-. La emigración obrera en
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España después de la Guerra. Madrid, Sob. de la Suc. de 
M. Minuesa de los Rios, 1920. p.S.

(145) AA.W. El 1 libre de la Safor----------------------------

(146) BMT. IRS. Bernaldo de Quirós, CL Op. Cit. p.9.

(147) Ibid. Aqüestes xifres les hern calculat. comptabi1 itzant 
els passaports degudament 1ega1 i izáis al Govern Civil 
Valénc ia.

(143) Idem, p.10.

(149) BURRIEL DE ORUETA, E. Demografía de la Huerta de
Va1ene i a . CSIC. Un i v . Au tbnoma de Mad r i d , 1971. p .56.

(150) Idem, p . SS.

(151) Idem, p. 55.

(152).BMT. IRS. 'GARCIA DE CACERES Y ANSALDO, Francisco. 
Condiciones sociales en que se realiza el cultivo del 
arroz en la provincia de Valencia. Madrid, Imp. de la 
Suc. de M. Minuesa de los Rios, 1916.

(153) Concretament ens referim a unes apreciables diferéncies 
entre els salaris consignats en Condiciones sociales... 
Op.Cit.. p.22 per ais obrers arrosers, per exemple a 
Alfafar, i les consignades a Estadística de las huelgas 
(de 1915 a 1916). Op. Cit. pp. 212-214.

(154) MARTINEZ SERRANO, J.A. et. al. História de 1'Economía 
Valenciana (L'economia valenciana a principis de segle)
Valéncia, Diputació de Valénc ia, 1983. p.131.

(155) Aquest. qualificatiu ens sembla un poc fort. Al nost-re 
parer, per molt que el mere at europeu fora lliure de 
competénc ia, 1 ''arrós també va patir els problemes del 
transport, i la insuficiéncia de la xarxa viaria, igual 
que al tres productes agrícolas del País.
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C 1 5 6  :> 

C157)

( 158) 

í 159)

< 160) 

C161) 

< 162)

( 163) 

( 164) 

(. 165)

i. 166 )

MARTINEZ SERRANO, -J.A. ., REIG, E. i SOLER, V. Evolución 
de la economía valenciana (1878-1978). Valéncia, Caja 
de Ahorros de Valencia, 1978. pp.95-96.

Abans la Guerra sois la varietat d ”arrós anomenada 
bomba es coi i iza va a 44 pesset.es/100 kg. Per contra, la 
varietat Benlloch, que representava el 85% del conreu, 
es podia fixar en les 25 pessetes/100 kg. v. Garcia de
Cáceres, 0p. Cit. p.8.

v. MARTINEZ SERRANO, REIG i SOLER. Üp. Cit-. p.95.

CEBALLQS TERESI, J.G. Historia económica, política y 
financiera de España en el siglo XX. Vol.VIII. Madrid, 
Talleres Tipográficos "El Financiero". 1932.

A Catar roja el jornal máxim deis segado rs era de 5 
pessetes.

Informació oral obtinguda amb antrevista rea1 i izada el 
26 de juny de 1985 a Vi cent OLMOS i Antóni LOPEZ.

Resulta curiós observar com a Valénc i a Ciutat. la
qüestió salarial resta molt més clara que no a les
comarques. Peí que fa a les operacions de transport, 
és ciar que 1' expl i cae i ó , cal cercar-la en 1 "exist-énc i a 
d'un potentissim Sindicat d'Obreros Carreteros, 
Tragineros y Similares. L'homogeneitat que també 
s' evidéncia a d"al tres tasques, pot obeir també, a una 
major for<;a sindical, com ja hern indicat al parlar deis 
obrers agricoles de la capital.

Garcia de Cáceres. Op. Cit. p.23-25.

Idem, p . 29.

Ja hern fet. relació del que menjaven a cada poblé en 
pa ría r de les c ond i c i ons de vida obrera.

"Hi havia qui per a diñar es posava dins el pa un tros 
de xoris que havien portai del seu poblé. Anaven
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menjani al temps que esi i r aven del xorís cap a baix. 
Quan acabaven el pa, tornaven a guardar el xorís per a 
l'endemá". Entrevista amb Vi cent OLMOS real i tzada el % 
de juliol de 1985. A 1'informe de Garcia de Cáceres, el 
testimoniatge del metge de Llauri, cónsultat respecte 
de c om es pod r i en redu ir les ma 1 a 11. i es i les ep i dem i es 
que afectaven ais obrers de -1'arrós, ens diu que "se 
podrien atenuar alimentando mejor al obrero, que, para 
volverse a su pueblo con muchos ahorros, acorta en lo 
posible su alimentación" (p.37).

(167) El metge titular de Sueca opina que els nivells de 
salut- deis obrers de 1 'arrós mi 11 orar i en sensiblement 
amb "alimentos más nutritivos y dando al trabajador 
agua potable en lugar de beber de las acequias", en 
Garcia de Cácers, Op. Cit. p. 40.

(168) CAVANILLES, A.J. Historia Natural del Reino de 
Valencia. Citado por Garcia de Cáceres en Op. Cit. p.
47.

(169) Idem. p . 38—41.

(170) Idem, p.41.

(171) Ibid.

(172) Idem, p .40.
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5.- ELS ANYS DELS AVALOTS.

Alfons Cucó, un deis histor i ador s que ha estudiat la 
génesi i desenvolupament- d'alguns moví men ts de lluita i 
reívindi caeió deis homes del camp valene iá, afirmava que tant 
al segle XIX com al XX el que es produíren foren moviments 
primitius -seguint Hobsbawm Cl)-. En ells enquadrava des deis 
motins de 1801 fins ais aixecaments de caire anarquista 
enregistrats durant la II República. Per a Cucó, en 
definitiva, "bandolerisme latent, freqüents jaequeries, 
tensions socials constants, són (...) les conseqüéncies 
d 'importants desajustaments estructuráis que semblen presidir 
prolongadament la trajee t-ór i a de la societat valenciana" (2).

Aquests plantej ament-s han es tat matisats pocs anys des- 
prés peí mateix autor, en afirmar que —referínt-se exclusi— 
varnent a les agitacions campero les de dar rer ies deis anys 
vuitanta del segle passat- "en bona part, tenen encara la 
morfología d'un període de. transíció en el qual la revolta ha 
deixat de ser un moviment abso1utament prímitiu -tot i con
servar encara molt de les ve11es jaequeries— sense que per 
altra banda hi trobem encara les ideologies, les formes asso— 
ciatives ni els métodes d'actuació propis deis moviments so
cials moderns" (3). En aquesta ocasió el professor Cucó 
coincideix amb els plantejarnents que respecte d'una época 
concreta havia defensat George Rudé. Juntament amb aquest, 
caracteritza els protagonistas de les sublevacions semblants 
a les valencianas de 1878 i 1878 com a "inflamats tant peí 
record de drets consuetudinaris o la nostalgia de passades 
utopies, com per afliccions aciuals o per esperances de 
progrés material, els quals administren una ruda peró ef i cae 
justicia natural" (4). Tot i aixó, les seues actuacions 
estarien marcadas per uns innegables nivells de violéncia 
(destruint- maquines, cremant granges, pallises, rnolins, etc.) 
"peró rara vegada cobrant-se alguna vida" (5).

Malgrat que tornarern més endavant a fer al.lusió a 
aquest 1libre d'Alfons Cucó, volern ara referir-nos a les te
sis defensades per Georges Rudé quan parla de la transí ció a 
la societat industrial. Rude afirma que, amb el desenvolupa-
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meni del comer; i de la indústria va canviar la natura1esa de 
les protestes populars, les quals anaren perdent les caracte- 
ristiques que havien presentat- fins aleshores. A poc a poc 
desapa requeren les formes anteriors d' a c c i ó directa, essent. 
substituí des per formes més organi tzades. A la indústria va 
desapa r e i xe r el 1ud i sme i a1 c arnp va ocórrer el mate ix amb 1a 
dest-rucc i 6 general i izada de trilladores deis anys anteriors. 
Només els incendis provocáis continuaren com a caracterist.ica 
clara de la protesta agrária.

En resum, es pot dir que, en aquesta nova época de tran
sie ió, 1'espontañei tai dóna pas a 1'organització i, a més a 
més, apareix un nou tipus de líder. Només la crema de 
col lites o hisendes es mantinguda com a reducte del passat. .

Evidentment a 1 'época que nosaltres estudiem en aquesta 
Tesi, els canvis esmentats ja s'han produit al País Valen- 
ciá, almenys a les comarques centráis de litoral. Les noves 
formes organitzatives i de lluita es faran ben pa1eses a l'é- 
poca que hern denominat deis avalots.

és ciar que els problemas que planteja l"estudi d'uns 
fets com ara les protestes deis obrers del camp, són dificils 
de solucionar per la quasi total abséncia de fonts documen
táis. Recordem que els indexs d "analfabetismo que patien els 
més d i r e c tarnen i i rnp 1 i c a t. s eren el e vad i ss i ms, i a i xó ten i n t. 
ben present que la documentació de qué dispossem sovint re
flecte i x només e1 pun t de vis ta gove r namen ta1 o d "un de1s 
sectors en pugna , el qua1, per raons óbvies, sol ésser el 
patronal. A més a més, ens trohem amb una situació ja 
denunciada, entre altres, peí professor Cucó fa deu anys, 
quan deia "els arxius que podríen donar alguna llurn sobre 
aquesta problemática -polícia, guárdia civil, exércit, 
audiéncies i jutjats- són hic et nunc, de molt difícil o
impossible accés" (7). Malgrat tot, davant la tessitura
d'haver d "esperar uns canvis for;a anunciáis peró no 
rea 11tzats, ens decantem per no aturar-nos i continuar
t-reballant fins on les fonts i les nostres for;es ens ho
permeten.

(6) .
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5.1.- La conjuntura valenciana.
Tragar paral.leíismes és, ja ho sabem, un exercici apas- 

sionant i, encara més, perillós. Amb aquesta senténcia sempre 
present en el nostre ánim, ens llancem a fer un repás de les 
condicions especifiques que Cucó descriu com a ruare general 
on enquadrar les revoltes que es produiren ais anys fináis de 
la década deis vuitanta del segle XIX.

Se'ns permetrá ara, peró, una petita disgressió al vol- 
t-ant del que pretenem. Obvi amen t el nostre objectiu, amb 
aqüestes primeres ratlles, no és un a11re que evidenciar, 
malgrat les aparents coincidéncies, la impossibi1 itat 
d'aplicar 1 'esquema que Alfons Cucó va dissenyar al anal it- 
zar les revoltes de fináis del segle XIX.

és ciar que no ens plantejem el discutir la possible 
validesa del model del professor Cucó per ais anys setanta 
del segle XIX. No és aquesta 1 'época estudiada per nosaltres.

. El que pretenem és, partint de l'explicació deis disturbis de 
darreries del segle passat, evidenciar els canvis qualitatius 
enregistrats en la conf1ictivitat camperola del nostre País.
I ho farem de forma que, en acabar, restaran clares totes les 
rnodificaeions i canvis sustanciáis produits a 1‘expresi6 con
creta deis conf lie tes socials al c arnp valenc ia.

Una vegada realitzada la nostra análisi, haurem neces- 
sáriament de rebutjar aquel 1 p 1antejament defensat per Alfons 
Cu c ó , segons e1 qua1 h i hav i a un f i 1 c ondú ctor deis movi men ts 
de lluita i reivindicaeió deis homes del carnp valenciá, entre 

* 1370 i 1333-1936, que els faria assirni lab les al que diguem
moviments primitius. Aixó, peró, ho veurem després de real it- 
zar la nostra investigació. Continuem ara, no obstant, amb 
aquells parel.1ismes per i liosos que hem considerat inel.ludi
dles per a servir d 'introduceió al nostre discurs.

Cucó diu que ais anys setanta les tensions socials, sem
pre latents al carnp valene iá, varen aguditzar-se. L'origen 
immediat d'aqüestes tensions cal cercar-lo en els problemas 
de desabas t- i men ts produit en uns anys duran t els quals els 
freds persistents i la secada varen suposar "l'aparició de
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l'espectre de la f arn a nomhroses comarques del País Va 1 ene iá" 
(3) .

La fam, sempre la farn, havia es tat el resultat de la 
depreciació de les exportacions agráries -Las Provincias 
feia esment deis baixissims preus de la taronja al rnercat 
bri-tánic-, i de la pujada deis preus d'alguns arti cíes de 
prime-ra necessitat (el pa, per exemple) "especialmente 
sensible para las clases trabajadoras" O).
Davant d'una situació de crisi que es materiali iza en el pa- 
timent. d'una necessitat tan primaria com és la falta de men- 
j a r , 1 es e i x i des eren el bando 1 e r i sme i 1' ern i g r a c i 6 pe r una
banda, i el conflicto agrari per una a 11ra. El bandolerisme, 
f enornen endémic al País Valene iá, es va veure refor^at per 
l'increment del nombre de roders, especialment a les comar
ques interiors. Aquest, el roder, és un nou tipus de bando
lerismo, el d'aquells que per poder sobreviure es veuen for— 
?ats al furt o a l'assalt, peró que s ‘emportaven només 1"es
tríe t-ament- indispensable i no utilitzaven la violéncia gai- 
rebé mai (10) .

Junt amb el bandolerisme més o menys ortodox, l’emigra
d ó  és una altra via per a fugir de la fam. Tant les 
tradicionals emigracions estacionáis com les de carácter 
permanent varen incrementar—se (11), fenomen aquest més 
conegut- per la premsa d ‘aquells anys, que no per 1 ‘exist-énc i a 
ú 'estadistiques a l'abast.

De les mesures que les classes di r i genis varen propiciar 
per donar remei a la situació: obres públiques, repoblac ió 
forestal i petició d'ajuda al govern central, només la 
primera es va dur a la práctica. Una altra mesura es va 
aplicar quan la resposta deis afectats assoli uns nivells 
d'agitació preocupants per ais sectors benestants de la 
capital. Com assenyala Alfons Cucó, fins i tot un diari 
demócrata com El Mercantil Valenciano fa saber al governador 
que pot comptar amb "nuestro leal apoyo cuando se trate de 
combatir la plaga del bandolerismo, sea cual fuere la forma 
que adopte" (18). No cal dir que aquesta mesura, mitjancant 
1a qua1 1es c o tes d ‘ef i c a c i a for en no tab Temen i mi 11o r ades,
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fou la repressió.
Aixi dones, hem vist que a les dar re res dé c ades del se

gle XIX una baixa del comer£ exportador, relacionada amb la 
persistencia d "un régim de ge1ades que es combina amb una se
cada especialment greu, es tradueix -en paraules d'Alfons 
Cucó- en una crisi de subsisténcies que fa apareixer no tan 
sois el fantasma, sinó la real itat de la fam. La resposta a 
aquesta situació ja l'hem vist: bandolerisme, migració i 
revoltes camperoles.

és ciar que aquest esquema presenta -en principi, ja 
veurem més tard— , certes coincidéncies amb la situació que 
hem anat desfullant ais capitols precedents. A priori es po
dría pensar que, llevat el fenomen deis roders, quasi desa
par egut a les décades iniciáis del present segle <13), la 
resta de els peces del trencaclosques social va1ene iá semblen 
mantenir-se. Aquesta és, peró, una mena de connexió entre un 
periode i un altre que és més aparent que no real.

Efectivament, hi ha un descens de 1'exportad6 agrícola 
lligat a la conjuntura de la Guerra Gran, un procés infla— 
cionista agut que fa -una altra vegada- apareixer la fam.
Da van t aixó, hi ha, ho hem dit- págines enrera, dues eixides, 
la individual i la col. lectiva; és a dir, 1'emigrad ó i la 
lluita. Ara ens centraren» en la segona, i veurem que el pro
cés seguit per importants sectors deis hornes del carnp valen- 
cié ja no tener» res a veure amb aquel ls moviments primitius.
T o t- amb to t, t ampo c no a c c ep ta r em la c ons i de r a c i ó - c orn h a 
fet. el mateix Alfons Cucó», en referí r-se ais fet-s de 1919- 
de moviments revolucionaris protagonitzats*per part de la co
mún i tat camperola. Entre aqüestes dues ref erénc i es situarern 
la conc lusió de la nostra análisi. Anern, «dones, a fer-la.

Mancats «d " al tres elements, un deis in«dicadc»rs «que hem 
utilitzat per a f er una prospec c i ó» de la r esposta «que els 
obrers agri-coles donaren davant la situació» en «qué es 
t robaren immers«:«s, ha es tat la vaga. Des «d'una perspectiva 
marxista, se»guint el teóric Richard Hyrnan, hem de considerar 
les vagues c»om "una manifiesta ruptura «de la rutina «de la 
subor«dinac ión obrera al patrono en las relaciones
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capitalistas de producción (14). En ésser o cconvertir-se amb 
facilitat en actes i 1.legáis, les vagues poden ésser 
considerades, a 1'época que tractem, com un desafiament més o 
menys implicit a 1"Estat. A més a més, les vagues varen 
formar part-, sovint, deis esclats generáis de descontentament 
de la classe obrera.

Per ais sindicalistes d'arrel anarquista les vagues es 
plantegen des d'una perspectiva distinta, car el1s defensen 
la idea de vaga general. Aquesta concepció está 1 ligada a 
l'estratégia de Bakunin, que pronosticava aixecaments 
espontanis de les classes oprimides, tant deis camperols com 
deis obrers industriáis, insurrecc ions mit-jan^ant les quals 
l'Estat seria abo 1 it i reempla^at per comunes autónornes, 
vinculadas fede— ralment en nivells regionals, nacionals i 
internacionals <15).

Pensern que cal analitzar el fenomen vaguistic, en si ma
te i x , des d'una perspectiva marxista, per «ó, peí que fa a les 
causes i objectius, aquesta visió ha d'ésser completada amb 
el punt que introdueix l'estratégia deis seguidors de Baku
nin. É s a d i r ,  a més d'un desafiament a l'Estat, a més d'en- 
tendre la vaga com a expressió del descontentament deis 
obrers, hem de mantenir la perspectiva d'un cert moviment 
insurreccional impulsiu deis desheretats. I ho ha d"ésser 
perqué el nostre treball fa referéncia a una zona geográfica 
i a uns moments h i s tó r i c s en els qua1s 1'anareo-s i nd i c a1 i sme 
és prácticament la for<;a hegemónica. Aixó si, una for;a que 
no respon gaire a la descripció amable i un poc ingénua -si 
se'ns permet- amb qué Gerald Brenan dibuixava els 
anarquistas valencians quan deia que "los famosos anarquistas 
de esta tierra no provienen de la zona de regadio, sino del 
secano que la rodea, donde la pobreza y el hambre se hacen 
sentir diariamente. La mayor parte de los hombres de estas 
zonas emigran a las grandes ciudades, mientras que las 
mujeres emplean su tiempo en hacer encaje de bolillos" <16).

Aquesta concepció, en qué horn hi endivina la creénca en 
eixe Levante Feliz del que ja hem parlat massa Csituat a les 
terres de vora mar), és, com veurem, no gens real, o tan poc 
ajustada a la real itat com la visió del paper de les dones.
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La nostra posi ció, tot i partint de la base que no hem 
de caure, com encertadament. adverteix X. Pañi agua, en 1' error 
de considerar 1' ana r qu i sme c om un mov i men t. un i f o r me (17), es
tá forgia allunyada del que s'entreveu al parágraf de Brenan.

Que al País Valenciá, i més en concret a les seues co
ma r ques 1 i tora 1 s , 1'' ana r c o-s indi cal i sme va arrelar en t r e 
aquelis treba11adors de qué par1em, és un f et c ornprovab1e , 
cónsultant les actes deis congressos de la CNT, o en el seu 
detecte, alguns deis treballs d'Alfons Cucó (18). Com ja 
sabem, després de la formació en Córdova, el mes d 'abril de 
1913 de la Federación Nacional de Agricultores Españoles 
CFNAE), que unia camperols i jornalers sota els auspicis sin
dical istes, el rnajor éxit que els plantejaments de caire li- 
bertari obten i ren fou 1 ‘ arre lamen t. d " aqüestes postures, tant 
al País Valenciá com a Múrcia. Seguint Malefakis podem 
afirmar que la tasca organitzadora empresa per la FNAE entre 
1913 i 1917 resulta rnolt- rendable (19). No obstant aixi, i 
malgrat que durant aquests anys la resposta obrera es va fer 
més intensa, la inf ras truc tura organi t-zati va no va mi llorar 
en excés, atés que la iniciativa es mantenia en mans de les 
diverses seccions locáis. L'augment important- enregistrat en 
el nombre d'afiliats, no va aconseguir mi llorar la necessária 
un i tat d'acció. Ni la fus i «ó de la FNAE amb la CNT, en 
desernbre de 1918, va posar reme i a la manca de si nerón i a 
existent entre les reivindicacions industriáis i les 
protestes rurals. En opinió d'Edward Malefakis "las huelgas 
agrícolas en las diversas regiones siguieron privadas de toda 
coordinación geográfica y nunca se logró superar la amplia 
brecha existente entre el sector industrial y el rural en el 
seno de la CNT. Los disturbios agrícolas e industriales 
s i gu ieron obedec i endo a r i irnos i ndepend i en tes" (20).

Després de l'esmentat envol de 1 ‘anarco-sindicalisme 
agrari valenciá en 1913, és ciar que el seu afiangiament es 
produi durant els anys 1917 i 1918, en relació molt directa 
amb la crisi que afectava el País com a repercussió de la 
Guerra Gran; Com ja hem vist en capitols anteriors aquesta 
crisi va traduir-se en una forta polarització social que per 
a Alfons Cucó es la base de la vertebració obrera i camperola 
al nostre País (21).
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En efecte, «després de diferents congressc«s c amper oís 
celebráis abans «de 1914 a Alfafar, Sueca, Benaguasil, Cas
is lió i Valéncia, es va crear la Federación de Sociedades 
Agrícolas de Levante, la qual s"integré posteriormente en 
mai«g de 1914, en la FNAE. Mesos després de la fus i ó «d'a«ques- 
ta amb la CNT -"la incorporación al seno «de la madre amoro
sa que es la CNT" en paraules «de Manuel Buena casa (22) - es va 
fundar la Confederación Regional del Trabajo de Levante, ads
crita a la CNT.

Quan els delegat-s anarco-sindical istes «de tot l ' Estat es 
reuniren al Congrés del Teatre de la Comedia# el desembre «de 
1919, constituint el que Diaz «del Moral «qualificá com "el 
e j ér c i to prole tar i«:« más compacto y entusiasta «que registran 
los anales del «obrerismo espaflol" (23), els r ep resen tan ts 
va lene ians eren la tercera organi t-zac i «ó «quan i al nombre «de 
dele«gats (després deis cata 1 ans i «deis an«dalusos, malgrat la 
diferén-cia de població absoluta entre el País Valenciá i 
An*dalusia) Efectivament 1' anarc:5-sin»dical isme valenciá era 
una for9a ben c«onsi«derable.

Les organi tzac ions agrár ies representa»des al congrés 
varen ser les se«güents:
ENTITAT POBLE ADHERENTS
Sindicato de Trabajadores Alcácer 520
Sind. Obreros Agrícolas Alcu«dia Car 1 et 600
Sind. Agricultores Al «da i a 150
Sin«d. Trabaj . del Campo Alfafar 80
Sin«d. Obreros Agr i cu 1 tores A 1 gar 200
So c . T r aba j ad«o r es de 1 Campo A1 ge mes i 300
Fe«d. Comarcal distrito Liria Benaguasil 2.970
Soc . «de Traba j a«d«ores Ben i f aió 800
Soc.Trabajadores del Campo Benisanó 150
Soc. Trabajadores «del Campo Bétera 400
Soc.Trabajadores Ag i c o 1as Bunyo1 450
Soc. Trabajadores «del Campo Camporrobles 130
Soc. Trabajadores «del Campo Carcaixent 2.000
Soc. Trabajadores «del Campo Castellar 80
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S i nd.T rabajadores Catarroja 800
Unión Agrícola Obrera Cullera 1. 200
Soc.Agr i co1a Caba11er i as Cullera 200
Soc.Trabajadores del Campo Fuen te r rob1es 200
Soc.Trabaj adores Agr icolas G'ode 11 e ta 250
Soc.Trabajadores Agrícolas Gestalgar 200
Soc.Trabajadores del Campo Guadasuar 310
Soc.Trabajadores del Campo L 1 i r i a 450
Soc.Trabajadores del Campo Llutxent 200
Sociedad Obrera Llauri 100
S i nd.Tr aba j adores de1 Campo L1ombai 110
Sind.Trabajadores del Campo Macastre 200
Sociedad de Campesinos Mareny 87
Sindicato de Agricultores Massanassa 250
Sociedad Obrera Massamagrel1 300
Sind.Obreros Agricultores Montroi 62
Sind.Obreros Agricultores Montserrat 200
Sind.Agricultores Paiporta 200
Trabajadores del Campo Pedralba 350
Sind.Agr icultores Picassent 500
Trabajadores del Campo P i nedo 300
Soc.Trabajadores Pobla de Vallbona 400 .
Soc.Obreros del Campo Requena 260
Soc.Obreros Agr icolas Riba-roja 150
Trabajadores Agrícolas Set Aigües 200
Sind.Trabajadores Silla 400
Societat Unión Obrera Sol lana 60
Federación Coma rcal Sueca 3. 000
Soc.Trabajadores Agr i co1as Tor is 600
S i nd.T rabajadores de1 Campo Utiel 150
Soc.Trabajadores del Campo latova 150

Q-100
Aquests 13.689 afiliáis, xifra que no ha de teñir sinó 

un carácter aproximatiu varen ésser part important del quadr 
d'actors de la vida del País durant els anys que hem 
denominai com 1"época deis avalots (24).
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5.1.1.- Anys de treva?
Tal vegada és el mornent de rebaire alguns deis planteja- 

ments exposats per E. Malefakis en el seu 1 libre ja al.ludit, 
tot partint del que ell mateix ens diu que "los desórdenes 
agri colas del trienio bolchevique fueron excesivamente com—  
piejos y han sido poco estudiados; no podemos, pues, preten
der analizarlos con detalle" (25) .

Malefakis cau, pensem que per l 'efecte de les genera1 it- 
zacions degudes a la manca d"estudis d"história local, en uns 
quants errors realment greus. Aixi, per exemple, quan diu "la 
situación económica mejoró aún más cuando, al estallar la 
Guerra Mundial, España, que había permanecido neutral, asumió 
el papel de proveedora de los paises beligerantes (...) La 
agricultura, sobre todo, experimentó una prosperidad notable, 
debido a la sucesión de cosechas especialmente abundantes" 
(26). Com hem demostrat al llarg d"aquest treball aixó no és 
cert, al rnenys peí que fa al territori estudiat per nosal- 
tres.Ans al contrari,el que ocorregué exactament fou que l'a- 
gricultura s'esfon^á amb les repercussions que hem enunciat 
més amunt, la qual cosa no tindria cap importáncia a no ser 
perqué, a parer nostre, Malefakis en partir d'aquests supó- 
sits dibuixará un panorama social i politic que, al rnenys a 
les nostres comarques, no és acceptable. Per al professor Ma
lefakis, el trienni bolxevic comenta efectivament. després 
deis fet-s revoluc ionar is del 1917, essent aquest conseqüéncia 
de la coincidéncia en el temps de tres factors especifics.

Val a dir que.1 "única argurnentac ió que 1 "historiador 
americá fa valdré per recolzar la seua hipótesi, es centra en 
el fet- vaguistic. Aixi ¿ seguint l 'IRS, ens diu que "la acti
vidad huelguística, pese a seguir aumentando, no alcanzó ni
veles intolerables. El Instituto de Reformas Sociales regis
traba 23 huelgas agrícolas en 1915, 35 en 1916 y 46 en 1917; 
pero hasta los últimos meses del año 1917, estas huelgas eran 
esporádicas y carecían de importancia" (27).

En fune ió d"aqüestes dades, el professor Malefakis -que 
qualifica aquests dos anys, 1915-1916, de "larga tregua"- ens 
parla deis ja al.ludíts tres factors que coincidiren perqué
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la treva final i izara. Els tres factors, exposats de forma 
sintética, foren:

La fí de la recent prosperitat de qué gaudia la classe obre
ra. L"augment de la demanda exterior de productos espanyols i 
la desapar i ció de fonts d'oferta estrangera, "a la par que 
es t i mu1aban la a c t i v i dad e c onóm i c a ejercieron p r es iones i n- 
flacionistas" <28>; el cost de la vida va pujar el 120% entre 
1914 i 1920, si bé rnés de les tres quartes part-s d"aquest 
augment s'enregistra arran la primavera de 1917. El desfase 
entre els preus i els salaris —"que no se elevaron paralela
mente a la brusca subida de precios iniciada en 1917"- fou 
la causa per la qual "la reciente prosperidad de la clase 
obrera se desvaneció de golpe" (29).

La crisi política del sistema restauracionista, especialment 
evident en 1917. La crisi inf’lac ionista va coincidir amb una 
crisi política. La feblesa del Torn, la for£ a en augment de 
republicans, socialistes i regionalistes, les repercussions 
de la desfeta davant els Estats Units; tot aixó, amb 
1 ‘apar i ció de les Juntes de Defensa, i la coincidéncia de la 
situació inflacionista que colpejava la classe mitjana 
assalariada, feren del 1917 un any especialment difícil i 
conflictiu. "La crisis inmediata pasó cuando las elecciones 
de 1918, realizadas en un clima de relativa libertad, no 
dieron como resultado la mayoría esperada para los partidos 
que había pertenecido al movimiento de renovación" (30).

L'impacte de la Revolució russa d'octubre, "que coincidió 
precisamente con la cumbre de la crisis política española, 
completó el conjunto de condiciones previas del trienio 
bolchevique al suministrar el mito social cuya carencia se 
había hecho sentir hasta entonces" (31).

Fins ací les opinions del professor Malefakis. Anem ara 
amb les nostres.

No sorn d'acord, de cap manera, amb eixa treva de dos 
anys -sempre parlant des de la perspectiva valenciana- per 
diferents raons. A més deis conf1 ictes produits per 
l'exportació d'arrós -recordem que fou l'únic producte 
agrícola que obtingué bons beneficis durant 1"época bél.lica-
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amb els estira-i-arronsa entre el govern i els exportadors 
arrossers la situació social va comentar a ésser tibani des 
del mateix novembre, quan la pujada de dos céntims per lliura 
de pa va fer que el governador adoptás fortes mesures davant 
les previsibles alterac ions de l 'ordre públic que, malgrat 
t-ot-no es produi ren (32). Com j a hem vist amb anter ior i tat, 
tot i que les protestes obre res es varen fer present-s des 
deis primers moments, durant els mesos immediatament 
posteriors a l'inici de la guerra no aniran més enllá de 
mitings i reunions més o rnenys nombroses-.

D 'altra banda, al mateix novembre,el retraiment deis ex- 
port-adors t-aronjers féu que els mat-eixos propietaris decidis- 
sen enviar el fruit peí seu compte, el que provocá un excés 
de mercaderies al Por t de Valéncia degut a l'abséncia de va i- 
xells. F'eró, les primeres entrades de fruit-a al mercat 
anglés, de bona qua 1 i tat, resolgué la greu qüest-ió que 
"amena-zaba con una crisis pavorosa en todos los pueblos de 
la Ribe-ra, pues se abrieron la mayor i a de los almacenes y se 
pudo dar de comer a millares de familias ocupadas en las 
diferen— tes faenas de la confección y exportación de la 
naranja"(33).

Si durant aquest-s darrers mesos de 1914, la situació no 
va anar més en11 á de les pors i les amenaces, 'el 1915, ja des 
del principi, es presentá ben diferent. Durant els mesos de 
gener i febrer les ge 1 ades perjudicaren molt notablement- la 
t-aronja i les hort-alisses, el que dugué a la suspensió deis
treballs tant al carnp com ais magat-zems. Aixó, juni amb les
pluges persistents i una mena d ’huracá que afeetá la provin
cia (34), provocá una situació al carnp valenciá for<;a t-ibant-. 
A la c iutat-, per altra banda, s " instal. 1 aren menjadors de be
neficencia per auxiliar els obrers despatxats per les empre- 
ses que comengaven a patir els problemes originat-s per la 
guerra.

Ais pobles, depenent- de les reper cus i ons de la-nova si
tuació sobre les respe c t i ves econornies locáis, l'ambient so
cial es veurá més o rnenys afee tat. Aixi, t-enim noticies de la
capital de la comarca de Carnp de Turia:
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"La población obrera de Liria, a causa de la an
gustiosa situación por que atraviesa, ha adoptado 
una situación alarmante.

Para evitar en lo posible probables desórdenes 
públicos, ha sido reconcentrada en aquella ciudad 
toda la guardia civil de la linea" (35).

Les plujes del mes de juny agreujaren la situació agrí
cola, i a l'agost augmenta esc anda1osarnent l'emigració obrera 
cap a Franca. Tan elevados foren les xifres d'emigrants que a 
tots els diaris s'alearen veus preocupados peí fet "que a la 
recolección del arroz faltasen braceros. No ocurrió asi, pero 
ello fue debido a los estragos que produjo el rnildiu en los 
vifíedos, y que anuló casi por completo los trabajos de la 
vendimia" (36).

Al setembre, després d'una important assemblea a la Cá
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valéncia, 
s'acordé demanar al govern de Madrid facilitats per a efec
tuar l'exportació tarongera, en un intent d'evitar una repe- 
tició del desastre de la campan y a anterior. El diputat- per 
Alzira Montesinos Checa sol.licité i obtingué de les compa- 
nyies de ferrocarril del Norte i del Mediodía la tarifa 
mínima per al transport de la fruita. Aixi mateix la 
Diputació Provincial de Valéncia realitzá gestions davant els 
Governs d'Anglatérra i Franca per tal d'aconseguir "el libre 
paso de cargamentos de naranjas llevados por barcos españoles 
a puertos alemanes para procurar descongestionar de la citada 
fruta los mercados ingleses, regularizando con ello la 
exportación y consiguiendo, por lo tanto, mejora de precios 
que aliviase la crisis porque atravesaba dicha producción" 
(37).

Malgrat gestions i promeses, , el cert és que el mes de 
novembre la manca de vaixells i vagons para 1 it-zé de bel 1 nou 
1'a c t i v i ta t expo r tador a , i, c om és 1óg i c , els maga tzems 
tancaren les seues portes, al ternps que la fruita románia ais 
arbres. La insuficiéncia de vaixells, els preus deis nólits i 
la manca de vagons que dugueren la taronja a la frontera 
francesa n 'eren la causa. Milers d ’ obrers i obreres quedaren 
parats.
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Si mal acabé el 1915, pitjor va comentar el 1916. El 
ministre Urzaiz decretá un gravémen a 1'exportaci6 d'arrós de 
4,30 pessetes per cada 100 quilos. Aquesta vegada, el viatge 
a Madrid de la pertinent comissió sorgida d'una magna 
assemblea s'arrossers, no va tenr éxit <3S). A fináis del mes 
de gener, i a resultes deis últims esdeveniments Las 
Provincias escrivia:

"Quebrantada la riqueza arrocera por efecto del 
golpe asestado contra ella por el Ministro Urzaiz; 
paralizado el negocio naranjero a causa de la ca
restía de los fletes, y encarecidos los artículos 
de primera necesidad, el malestar del vecindario 
(és) g r ande C 39 >.

Tan gran que, per fi, el 27 de febrer es va produir la 
primera vaga general de Valéncia Provincia després de l'inici 
de la guerra. El problema que es denominé de les 
subsisténcies, i les creixents xifres d'atur n'eren la causa. 
Dies abans de la declaració de vaga general el grerni de 
forners havia decidit tancar les portes deis seus negocis, 
al.legant que no podien mantenir la produceió amb els preus 
vigents. Davant el problema 1"Alcalde Paredes ofer i ais 
forners la possibilitat que durant deu dies l'Ajuntament de 
la capital es fera cárrec de les despeses originadas per la 
diferencia entre el preu de la fariña demanat- peís fabricants 
i el que estaven disposats a pagar els forners. En negar- 
s'hi, l'Ajuntament accepté manten i r la proposta, peró sense 
aclarir els dies que aquesta romandria efectiva, la qual cosa 
va obtenir el vist i plau del gremi de forners.
Malauradament 1"acceptac i6 per la patronal de l'oferiment 
coincidí amb 1"entrada deis obrers forners en la vaga general 
convocada, el que impedí que es normal itzassen les 
ex i s ténc i es de pa.

No obstant aixó, la darrera proposta de la Corporació 
realitzada per 1"Alcalde Paredes, amb el supori de les 
minóries monárquiques, fou rebutjada peí Pie del Consist-ori 
per les mateixes miñor i es, per la qual cosa Paredes presenté 
la seua dimissió. El día 29, la vaga general tingué -ais 
ulls de Las Provincias- "desde el principio un marcado
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carácter revolucionario. Aquel día fueron volcados algunos 
tranvias, asi como apedreados otros y varias tahonas, 
agredida la fuerza pública, etc. (...) Hubo otros desmanes, 
barricadas, cargas, et c ." (40).

Aquel 1 mateix día fou nomenat el nou Alcalde, Fidel 
Surrea, alhora que es feia un prec ais forners per tal que 
aplacaren deu dies la seua vaga. Mentrestant ais carrers de 
la ciutat. es produia el primer, mor t d ' aquesta época que hem 
anomenat deis avalots. El primer mort, paradoxalment, fou un 
guárdia civil. Un accident. explicable per a la premsa 
conservadora, perqué

"...la intranquilidad habíase señoreado de Valen
cia por la actitud levantisca de los huelguistas.
En la plaza de San Francisco, una sección de la Be
nemérita disparó contra dos personas, una de las 
cuales dirigíase hacia aquélla con un revólver en 
las manos. Fue una dolorosa equivocación, pues se 
trataba de un guardia civil (...) que, vestido de 
paisano iba a entregar a la Benemérita a un revol
toso. Resultó muerto el desgraciado" (41).

La vaga general es va man ten ir fins el día 6. La gent. de 
1 Horta doná suport a la vaga, "los mercados estuvieron de—  
s i er tos, ni entraron los huertanos, ni las revendedoras ocu
paron sus puestos" (46A). Mentre tant l'Ajuntament de Valén
cia havia fet gestions davant el Govern de Madrid per tal 
d'agilitzar el programa d'obres públiques. A pesar de la pro
mesa del govern central, els obrers es resistien durant els 
primers dies del mes a tornar a la feina —els que en tenien- 
i exigien que se solucionés el problema del pa.
L'Ajuntament, convengut que aquest era un problema de primer 
ordre s'incauté deis forns i amb el concurs deis soldats - 
malgrat les deficiéncies- abasti de pa la població.

Tanmateix el día 6 acabá la vaga deis forners "mediante 
una complicada fórmula de aveniencía, en la que se modificaba 
el peso y la forma de las piezas de pan, y con el compromiso 
del Ayuntamiento de admitir en sus brigadas de obreros a un 
crecido número de trabajadores" (43).
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La situació va mantenir-se amb la tibantor que hom pot 
imaginar; i amb els pobles, com sernpre, molt pendente del que 
passava a Valéncia. S'inicien assemblees d'obrers del carnp, 
la primera de les quals, realitzada a Benaguasil, es fa "con 
el objeto de pedir mejoras económicas" <44>. Al mes d'agost, 
davant una excel.lent col lita de creilles a la zona de l"Hor- 
ta, els productors adregaren al Govern el prec que permetés 
lexportació deis excedents que no pogueren col.locar al mer- 
cat interior. La negativa de Madrid fou molt mal rebuda. Pro
ducto d "aquesta resposta, i per solidaritat amb els afectats 
peí problema de la creí lia es declararen en vaga els 1laura- 
do rs i els obrers de tota la comarca de l'Horta. El desabas- 
timent deis mercats es mantingué fins el día 7 de setembre, 
registrant-se mentrestant disturbis en els quals es cromaren 
pallisses d ' aquel ls que gosaren vendre product.es de l'Horta 
durant els dies que durá el conflie te.

Si els disturbis no passaren a més, fou, sense dubte, a 
causa de la magnifica campanya arrosera, no només abundant-, 
sinó amb. bons preus <25 pessetes els 100 quilograms). Tanma- 
t-eix d 'al tres productos agr icoles comentaren a assolir els 
mercats europeus, la qual cosa permeté un respir a les zones 
productores. Aixi i tot, la convocatoria de vaga general a 
tot l'Estat, per al 13 de desembre, va obte-nir a Valéncia un 
éxit. total. La paralització fou absoluta, tal era el grau de 
la protesta contra el que es qualifi cava d'ineficácia del 
govern enfront la dinámica d ' a 1 g a de preus <45).

Els inicis de 1917 foren dificils per l'economia taron— 
gera. La pujada deis nólits per efecte de l'ecassesa de to
na t-ge , i la manca de vagons, accentuava el malestar a les co
marques. La negativa del govern anglés a enviar sulfat d'arnó- 
nic, necessari per al manteniment deis arbres, agreujá la si
tuació. Els arrossers, sorpresos per la darrera prohibició 
governamenta1 a la 11iure expor tac i ó de gra, es sumaren ais 
descontents.

El mes de febrer dugué l'anunci del govern alemany -am
para t en la seua suposada impressionant flota de submarins- 
que restava prohibit l'intercanvi maritim amb la Gran Breta-
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nya, Franca i Italia. Sois el por i de Cet-te hi restava 11 iu- 
re. Com ja varem dir amb anterior itat, al analitzar la i n c i - 
déncia real del b 1 oque i g alemany, 1'impacte de la noticia va 
teñir les seues repercusions.Els naviliers espanyols 
dec i di r en suspendre temporal me nt- els seus servéis, la qual 
cosa encara va fer més dificil la situació deis tarongers. 
Mentre el Govern afirmava realitzar improductius intents per 
tal que la decisió fos suavitzada, els pariidaris de trencar 
la neutral itat augmentaven i milers de tarongers foren 
arrancats <46).

El mes de maig, el día 18, i com a conseqüéncia novament 
de la negativa del Govern a permetre 1'exportació de creí—  
lies, tota l'Horta es declara en vaga general. El día 20, els 
alcaldes de la comarca presenten la seua dimissió en solida- 
ritat amb els 1lauradors. El día 22, la Unión Arrocera s'afe- 
geix a la vaga i 72 molins són tancats. El día 25 són els ve- 
nedors deis mercats de Valéncia, lógicament perjudicáis peí 
desabastiment, els que s'uneixen a la protesta. Els incidents 
i els enfrontaments entre vaguistes i forges d'ordre públic 
es fan presents. Ni aquests, ni les detencions practicadas, 
fan aturar la protesta. Sois 1 ' autor i tzac i ó , el día 26, per 
part de Madrid de l'exportació limitada -deixant el 40% de 
la producció per al consum intern al preu de 0,13-0,14 pesse- 
tes per kilo- en permetrá la fí.

A principis de juliol, el Govern novament autor i tza 
l'exportació de 13.000 tones de ereliles, la qual cosa rebai- 
xa la tensió ais pobles de l'Horta. Mentrestant, les cornar—  
ques de 1'interior es veuen afee tades per vagues par ciáis 
deis obrers del carnp, que pateixen els preus de les subsis—  
téncies i la manca de feina. Ensems amb aixó, el día 18, co
menta a Valéncia la vaga de ferroviaris que tradicionalment 
ha estat considerada com l'esclat deis fets del trienni bol- 
xevic. Aquesta vaga té una lectura valenciana que está 1 liga
da a la repercussió que va teñir al llarg de tot el País. A 
pobles com Gesta1gar, Godelleta, Bunyol i d"a1 tres la repü—  
blica va ésser proclamada. El balang final deis fets -fona- 
mentalment deguts a l'actuació contundent de la Guárdia Ci
vil- va ésser de quatre rnorts, 21 ferits i prop d'un cente
nar de detinguts (47).
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A aquesta crónica apressada que hem fet deis més de dos 
anys i mig que separen els,fets de juliol de 1917 de l'inici 
de la Guerra Europea, no li correspon en absolut- aquel 1 qua- 
lificatiu atilitzat. peí professor Malefakis d'anys de treva. 
Pot ser si ens quedem només amb la informació que ens dóna 
l'IRS, la irnpressió siga tota un altra. Vegem el que diu 
1"Inst i tut de Ref ormes Socials:

VAGUES AGRICOLES A VALENCIA PROVINCIA

1914

Pedralva 
Ribarroja 
Benaguas i 1 
Benaguasi1

Obrers Agricoles 
Magatzem seba 
Obrers agri coles 
Magatzem ceba

Augrnent. sa 1 ar i
Id.
Id.
Id.

1915

Pobla de Vallbona 
Vilamarxant

Obrers Agri coles 
Magatzem ceba

Id.
Id. i recone’ixi- 
ment soc.Obrera.

1S16
Alfafar Obrers agri coles Augment salar i

1917

Bétera
L'Alcudia de Carlet 
Massanassa 
Gestalgar 
L 1 i r i a 
Pedralva

Obrers agríeles
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Augrnen t. sa 1 a r i
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

(Font: Estadística de las huelgas referidas ais anys 
1914-1917. IRS. Memóries d'aquests anys)
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Efectivamente l'IRS no ens dóna tota la informació. La 
premsa ens ha posat sobre la taula tot un grapat. de proble mes 
que varen afectar, durant aquests mesos, al carnp de les co—  
marques centráis del nostre País...............................

Un temps en qué es produeixen dues vagues generáis -fe- 
brer i desembre de 1316-, la primera d'elles de més de vuit 
dies; dues vagues generáis a la comarca de l'Horta -setembre 
de 1316 i rnaig de 1317- amb dimissió deis alcaldes inclossa 
durant la darrera; en qué les activitats exportadores es re- 
dueixen fins a 1'extrem que els magatzems de taronja i ceba, 
entre d'altres productes, són tancats per la patronal amb 
freqüéncia; en qué, fins i tot, es tornen a veure accions 
gairebé arcaiques com la crema de pallises; en qué l'emigra- 
ció augmenta fins el punt de preocupar les classes dirigente 
per la possible abséncia de bracos; en que es registren en— 
frontaments entre vaguistes i les forjes d'ordre públic, amb 
un saldo de rnorts, f.erits i detinguts; un temps, en suma, com 
el que hem descrit, dificilment pot suportar el qualificatiu 
d 'anys de treva.

A tot el que hem dit cal af egi r , malgrat que impl i c i t-ament 
ha estat present en aqüestes darreres págines, la situació 
d"extrema inseguretat que una situació com la descrita provo
ca, sobretot, en aquells que es troben més indefensos davant 
la crisi. Els obrers agricoles pateixen durant aquests mesos 
l'angunia de no saber si l'endemá hi haurá jornal, d'ignorar 
si al día vinent hi haurá menjar a casa. Aquesta congoixa va 
produint una sensació d'empait. a la qual será fácil conectar 
determinadas act-ituds de resposta dura, fins i tot violenta.

Si al que hem dit darrerament- unirn el record de les 
gráfiques de 1 ‘‘ evo lució deis preus i sa 1 ar i s tant deis obrers 
industriáis com deis treballadors agrícolas valenciana, po- 
drem entendre la nostra diserepánc ia respecte de la idea de 
Malefakis quan diu que en 1317 la prosperitat de que gaudia 
la classe obrera "se desvaneció de golpe". A parer nostre, ja 
ho varem dir al parlar de preus i salaris, 1317 significa 
1"agreujament d'una situació que ja des del mateix 1314 havia
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comen?at a deteriorar-se.

5.1.2.- La situació política.
Qué es pot dir de la crisi política de que parla Malefa

kis, i que la sit-ua en 1917?. Obviament les repercussions de 
les juntes de defensa, deis fets vaguistics de l'estiu, de 
l"Assemblea de Par 1amentarar is i de la incontenible inflació 
repercutirán negativament en la opinió pública. La qüestió de 
la preséncia de les forpes d'oposició -i cal llegir republi- 
cans, socialistes, regionalistes- és que1com del que cal 
parlar una mica més.

Peí que fa al País Valenciá, i a les seues comarques 
centráis, sobretot a la capital, la preséncia deis republi- 
cans, la forta preséncia, hi és un fet innegable. No val a 
dir el mateix ni deis socialistes, ni de cap forpa de caire 
regionalista. De tota manera, la preséncia electoral deis 
republicans es redueix prácticament a Valéncia Ciutat fins a 
les eleccions d'abril de 1916, data en qué es fa realitat 
1" al ternati va denominada Alianza de las Izquierdas (43), tot 
i que 1 "Alianza sois presentará un c and i da t. per la provincia. 
En concret es tractará del Dr. Gil i Morte, que ho fará peí 
dist-ricte de Sueca, on no será elegít. Será a les eleccions 
de 1918 quan la situació c anv i ará radicalmente Anem, peró, 
per parts.

Sobre les eleccions del 9 d"abril de 1916, Aguiló Lúe ia 
diu que "en la provincia es algo que se realiza y elabora en 
el Ministerio de la Gobernación, en el Gobierno Civil y en 
las sedes de los partidos dinásticos, al margen siempre de la 
opi n ión púb1 i c a" < 49) .

Aquesta realitat breument esbossada peí professor Aguiló 
és la plasmadó de l'anomenat Torn restauracionista. La divi- 
sió en dos grans blocs de les alternativos existents repercu
tirá en tota la geografia espanyola. Com ja hem vist els país 
a les rodes que significará la preséncia dins 1"espectro po—  
litic de republicans i socialistes, tot just tindrá incidén—
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cia ais nuclis rurals <50).

Malefakis ens parla del difícil i conflictiu any 1917 i, 
com ja hem dit, afirma que el desassossec social no tindria 
repercusió en la consulta electoral de 1918, ja que els par
tí.ts de la renovació no varen obteñir els resultáis esperáis 
(51).

Novament és impossible enquadrar a Valéncia Provincia 
dins aquesta perspectiva, possiblement- perqué la situació 
económica i social és també singular. Cal teñir en compt-e que 
la ciutat de Valéncia enceta l'any 1918 a fosques per la man
ca de carbó (52), tot i que l 'Ajuntament ha fet una crida ais 
veins perqué hi posaren bombetes ais baleons, crida que va 
teñir una pobra resposta popular. La campanya tarongera, en
cara més dolenta per les baixissimes temperatures enregisira- 
des a desembre i gener i per la manca de vaixells, és catas
trófica. A més a més, els preus pugen sense fre, la qual cosa 
origina reuníons d'obrers amb les forces poli tiques l'll de 
gener a l'Ajuntament, on s'acor da la constitució d'jjna Junta 
de Defensa per a la qual se sol.licita a les classes benes—  
tants un donatiu del 10% de la contribució fiscal durant un 
any (53). Sacorda també la constitució d'una Junta de Defen
sa de Transporta, a la qual oferirá la Transmediterránea els 
seus vaixells a fi d'abastir-la de carbó. La Junta elegida va 
delegar en 1'Alcalde de Valéncia per a trac tar de lluitar 
contra "la burla de que estaba siendo victima Valencia, por 
parte del Gobierno, en la requisa de barcos para el envió de 
carbón, barcos que no llegaban nunca" (54).

Dos dies després, el día 13, milers de dones es manifes- 
taven peí centre de la capital en protesta tant peí preu de 
les subsisténcies, com en contra de les activitats deis abas- 
segadors.

En aquest context cal situar les eleccions del 24 de ge
ner de 1918, unes eleccions en que es manté 1'Alianza de las 
Izquierdas amb lescissió deis sor ianistes -que passaran a 
ésser el Partido Republicano Regionalista- i en les quals es 
manté, agreujada, la divisió entre les forjes monárquiques.

La consulta electoral esdevindrá en victória de les for-
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ces opositores. L'Alianza de las Izquierdas triomfa i és, per 
a alguns, la resposta de "un pueblo consciente y emancipado a 
los malos españoles vendidos a Alemania"(55) Daniel Anguiano, 
el dirigent socialista que, per haver estat membre del Comité 
de Vaga de l'estiu de 1917, es troba a la presó de Cartagena, 
és elegít diputat, fins i tot amb més vots que el republicá 
b1asqu i s ta Félix Azza ti. A les c ornar ques, per ó , 1es c oses són 
diferente, ja que 1"Alianza només presenta candidats pels 
partits judieials d'Alzira, Xiva, Sueca i Torrent. Sois a 
Sueca obtindrá el triornf de má d'un horne de tant prestigi com 
el reformista Gil i Morte. A Torrent, la domarcaci6 per la 
qual més candidats es presentaren, l'acta de diputat va 
tornar a ésser per al conservador ValIdecabres. El prietista 
Sánchez Ocaña va triomfar a Manisses i Massanassa, el radical 
Mi lego, presentat per 1'Alianza de las Izquierdas només va 
guanyar a Silla, i el maurista Joaquín Ros no obtingué la 
victoria a cap poblé (5b) .

La lectura que podem fer d"aquests resultats és, obvia- 
rnent. allunyada de la interpretac i ó de Malefakis i d" al tres 
historiadors possiblement molt influits per treballs com ara 
el de Diaz del Moral sobre les agi tac ions camperoles 
d "aquells anys a Córdoba. El notar i de Bujalance, referint-se 
a les eleccions de febrer de 1918, va escriure:

"El estupor y el desencanto de los derrotados fue 
tremendo: indudablemente, el pueblo continuaba su- 
m i do en su le ta r go secular, i púeb1o de es c1avos, 
victimas del cacique, era incapaz de redención!.
Más no habían cesado aún los comentarios de desa
liento, cuando empezó a notarse una extraña agita
ción, entre las masas trabajadoras: los campesinos
iban y venian, celebraban conferencias, reorganiza
ban antiguas sociedades en estado durmiente i cons
tituían otras nuevas" (57).

Com hern vist, a les comarques centráis del País Valenciá 
feia molts mesos que la letargia no era tal, i, a més a més, 
les eleccions tenen un caire distint al d"al tres zones de 
l'Estat. Ja hem parlat de 1'important triornf a Valéncia Ciu- 
tat, on els més votáis són els candidats de 1 'Alianza. Ais
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pobles, els candidats de les esquerres triornf en a Algernesí i 
Fortaleny ion será segon per a la plaga de diputat del dis—  
tricte d'Alzira, després del ciervista Montesinos Checa); a 
la circumscripe ió de Xiva, el socialista Ovejero va guanyar a 
Alginet, Bunyol i Toris; a la de Sueca, ja ha estat dit,
1"Alianza va traure l'escó, i Gil i Morte obtindrá la victo
ria a Cul lera, Sol lana, Sueca i a les désset. sec c i ons de l'Á- 
juntament de Valéncia que pertanyien a aquest districte elec
toral; per últim, recordar que a Silla també va véncer el 
candidat de les esquerres.

Aquests resultats a alguns pobles va 1 ene i ans -no parlen» 
ja deis de Valéncia Ciutat-, evidencien que malgrat el cae 1- 
quisme i el que aquest comporta, hi ha obrers, obrers del 
c arnp, a més a més, que par t i c i pen po1 i t i c ament. Es • i mposs i b1e 
entendre la victoria deis candidats de 1 ‘esquerra a Silla,
Sollana, Cullera, Algernesí o Sueca sense acceptar que en cer
ta mesura els jornalers i camperols d 'aquests pobles voten la 
seua candidatura. Tal i com diu Rarnir Reig "en el terreny 
electoral la conjunció societats <obreres) partit (blasquis- 
ta) , fou expl i c i tament- buscada pels blas'quistes, ja que era 
1'única forma d'aconseguir un minim triornf" (58).

En pobles com Silla, Massanassa, Catarroja o Sueca, 
existien des de principis de segle casinos republicans, perO 
com diu Reig són més aviat nuclis que es troben ai 11ais del 
conjunt de la població, més aviat sotmesa al cacic correspo
nen t. . Es per aixó que els republicans donaran gran importáñ
ela a la creació i enfortirnent de les societats obre res com a 
instrument. "d'emane ipac ió social" ja que "forts enfront deis 
cacics en el terreny laboral podien mostrar-se independents 
en 1'aspee te po1 i t i c" (59).

Aquest tema de la relació PURA-Societats Obreres, sobre 
el que tornaren» més endavant-, havia donat sucosos fruits, per 
exemple en Massanassa, poblé en el que "la Sociedad de Traba
jadores del Campo y el partido republicano estaban estrecha
mente unidos. No eran dos, formaban una sólida y resuelta 
(or gan i tzac i ó)" (60) .
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5.1.3.- La influéncia de la Revolució Russa.
El tercer factor que explicaría la fi de la treva reg- 

nant- fins 1917 era, per al professor Malefakis, 1' impacte de 
la Revolució d'Octubre. Pensem que ja ha quedat ciar que a 
les comarques centráis del País Valenciá no hi ha cap treva, 
i que, a més a més, les eleccions de febrer de 1918 no signi
ficaren cap desengany -al rnenys a nivel 1 local, un altra co
sa seria la repercusió que al País tingueren els resultáis 
estatals-. Aixi i tot, volern dir alguna cosa sobre la inci—  
déncia de les noticies de Rússia, que sembla varen teñir tan 
f or ta repercusió que explicaria en gran mesura els fets que 
han marcat una época de les més conflie tives de la história 
d "Espanya.

Nosaltres no neguem la importáncia que un fet com la 
presa del poder pels bolxevics pogué teñir, el que volern és 
fer algunes anotac ions que condueixen més bé a la reflexió.
I ho fern amb 1'interés de demostrar que a les comarques cen
tráis del País Valéncia els moviments de protesta, lluita i 
reivindicació, tingueren o no carácter revolucionari, comen
taren molt abans de 1917. Es per aixó que fenomens com la Re
volució Russa no tingueren l'efecte que sovint s'ha apuntat- 
al parlar d" al tres nones de l'Estat. La nostra hipótesi és 
que les noticies de Rússia arriben tard i mal, i si bé juguen 
un paper important en els moments més durs de les lluites so
cials, la consigna "fern com en Rússia” -gó és, presa del po
der pels obrers- será perfectarnent válida en algunes zones.
A parer nostre, en aquests primers anys, fins 1920 aproxima
damente la Revolució Russa dificilment- va teñir una reper cu- 
si ó més profunda.

Ens centrarem en quines varen ser les reaccions davant 
1'arribada de noticies sobre el que estava passant a Rússia 
i, finalment, ens preguntarem quina va ser la recepció que 
aquest fet históric assoli entre els t-reba 11 adors del carnp 
valenc iá.

Al PSOE 1a posi ció que s'adopta davant la revolució deis 
bolxevics és forg:a coherent, tant. amb la política del par ti t 
durant. la guerra europea, com amb la seua estrategia de cara
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a la revoluc ió política,  ̂o és, de rebu i g da van t. el que de no— 
rn i na ven p r esa de 1 pode r pels " max i ma lis tes " .

Peí contrari, com diu Carlos Forcadell, si que s"identi
fiquen amb la Revolució de Febrer, ja que, d'aquesta forma, a 
més de capi tal i izar el model de la via parlamentária "solu
cionan la contradicción que significa el que un país con un 
régimen político reaccionario, el zarismo, luchara junto a 
los a 1 i ados" (61) .

En aquest sentít en El Socialista es pot llegir:

"Aunque parezca una perogrullada, queremos insis
tir sobre el hecho de que de todas las revoluciones 
de Rusia, la que ha alcanzado un triunfo mayor ha 
sido una revolución de origen parlamentario. Quere
mos insistir por la enseñanza que tiene el hecho 
para los partidos revolucionarios todos" (62).

Peí contrari, 1'inconveniéncia que els produeix l'éxit 
de l'estratégia revolucionária deis bolxevics es fa palesa a 
les primeres reaccions que apareixen a l'órgan oficial, tal i 
com el famós editorial "Seria bien triste" en el que es podia 
11eg i r:

"Las noticias que recibimos de Rusia nos producen 
amargura. Creemos sinceramente que la misión de 
aquel país era poner toda su fuerza en aplastar el 
imperialismo germánico (...) Elevados y respetados 
son los ideales en que se han inspirado los real i —  
zadores de este último movimiento. Pero también 
inoportunos, y por inoportunos, acaso funestos"(63)

Encara en 1318, Pablo Iglesias es referirá a la Revolu
ció d '0ctubre c om "una per turbac i ón que no c ons i der amos dura
dera" , i, en una clara intenció tranqui1 itzadora cap a l'opi- 
n i ó púb1 i c a espanyola, a 1hora, af i r mava que a la c a i guda de 
la monarquía en Espanya no ocorriria res que s'hi assemblés.

Aqüestes reaccions i consideracions de la di receió del 
PSÜE, en un moment de radicalització obrera, els va produir
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els problemes interns que es lógic imaginar. I és que a les 
bases del partit i a les seues árees d "influéncia, les noti
cies que ven i en de Rússia eren acollides amb alegre expecta- 
ció. F'rova del que diem és que al Congrés de 1913, el Comité 
Nacional tindrá que respondre a acusacions de "no haber apo
yado a los socialistas rusos". Davant d"aquesta acusació, Ju
lián Besteiro replicará dient. que

"El Comité Nacional, como seguramente todos los 
socialistas españoles, tienen puestos en aquellos 
movimientos todo su entusiasmo y su fe, esperando 
con ansiedad que el conocimiento de la verdad de 
los hechos deshará toda la campaña de difamación, 
de calumnias y de mentiras con que los elementos 
burgueses, deseosos de conservar lo viejo y lo ca
duco, tratan de ahogar los regímenes nacientes"
< 64 ) .

Aquesta actitud, peró, alrnenys ambigua, de la direcció 
socialista, no és compartida per un grup minoritari que da—  
vant la impossibi1 itat d ’accedir a les págines d'El Socialis
ta per donar la seua opinió, creen, l'agost. de 1918 un set ma
nar i que, sota la cap^alera de Nuestra Palabra es convertirá 
-seguint G.H. Meaker- en "la cuna del comunismo español"
(65) .

Peí contrari, entre els anarquistes la Revolució russa 
fou rebuda amb aldarull, fonamentalment perqué demostrava que 
1a dorn i na c i ó c ap i ta1 i s ta pod i a ésser e 1 i m i nada, per ó també 
perque feia paleses les postures reformistes deis socialis—  
tes. Els ana r qu i s tes creien amb f e r ma c onvi c c i ó que era el 
seu ideari el que havia triornfat a Rússia, i tot el que a la 
premsa socialista era silenci o retret-, a 1"anarquista era 
pública assumpció i defensa de la Revolució Russa. La dicoto
mía ref o runa/ revoluc i ó que els enfronta va amb els soc i al istes 
fou cap i tal i izada^ pels anarquistes, i és el lider Manuel Bue
na c asa qui 11aneará la pregunta:

"¿Quien después -de la Revolución Rusa- en Es
paña siendo anarquista, desdeña el motejarse a si 
m i smo de bo1c hev i que?" < 66).
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I és que els anarquistas, tal vegada per manca d'infor
mación veien a la Revolució a través del soviet corn un procés 
antiestatista i descentralitzador, el que unit al principi de 
la solidar itat revoluc ionár i a fará escriure al rnateix Buena—  
c asa í ...................................

"Nosotros que somos enemigos del Estado, como lo 
hemos demostrado (...'.> entendemos que la Revolución 
Rusa, por el hecho de ser una revoluc ión que ha 
trastornado todos los valores económicos o, mejor 
dicho, por el hecho de ser una revolución que ha 
dado al proletariado el poder, los instrumentos de 
producción y la tierra, nos debe interesar siquiera 
en ese aspecto Puesto que los socialistas no
lo han hecho, nosotros que no somos socialistas,de
bemos estar unánimemente de acuerdo para apoyar la 
Revolución Rusa; pero no con palabras, sino con he
chos" <67) .

També será significativa la i ntervene i 6 que, ja en 1919, 
al Congrés de la CNT, va teñir un altre deis seus liders, 
Carbó, qui deia:

"Otra nota simpática que recojo del movimiento 
so en su relac ión con nuestro país. ¿Sabéis cual 
és? (...). Es algo que surge espontáneo de mis en
trañas , que me ha sublevado muchas veces; una de 
las cosas que me han dicho a mi que el movimiento 
ruso valia mucho, aún sin tener documentos donde 
apreciarlo exactamente, ha sido la circustancia de 
haber visto a los socialistas españoles cubrirlo, 
por espacio de tres años, de ignominia, de vergüen
za y de descrédito" (63).

Vista la recepció que els direccions de les dues princi
páis organitzacions de carácter obrer varen efectuar sobre el 
que havia passat en Rússia, ens sorgeixen varies preguntes. 
Parlem-ne de la principal.

Si les noticies de qué varen disposar els estats majors
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del F'SOE i CNT es varen man ten ir en un profund desconeiximent 
respecte deis fets de Rússi a , cal pensar que la recepció que 
varen teñir les bases de les respectives organitzacions deixá 
molt que desitjar.

P r egun tem-nos qu ina seria la r ea c c i ó d " un ob r e r agrícola 
valencia -que tenia prop d'un 70% de possibi1 itats d'ésser 
analf abet-— al assabentar-se de que a Rússi a havia hagut- una 
revolució. Rússia, és possibie que algú ho sabera, era un 
país gran i 1lunyá, un país en el que els obrers havien fet 
la Revoluc i6, havien llevat el Poder ais amos i el controla
ven en el seu propi interés. Poc més d'aixó és el que podien 
entendre uns homes prácticament sense cap tipus de formació 
cultural quan algú llegia en veu alta algún d i a r i o full edi — 
tat. a l'efecte. A més, amb l'agravant de qué eixes publica—  
cions sernpre estaven escritas en castellá, 1 lengua estranya 
ais obrers del camp valenciá encara molt més que no per ais 
obrers de la ciutat.

En aquest sentit podem entendre que la repercussió deis 
fets de Rússia aniria més bé en la línia que marquen les res- 
senyades intervencions de Buenacasa. No es pot parlar d'una 
influéncia revoluc ionár ia quant a les táctiques, 1'' organ i tza- 
ció, el model revolucionári ni, encara menys, quant a plante- 
jamen t-s teórics. Per tant, 1'influéncia de la victória bolxe- 
vic sois va teñir, a parer nostre, dues conseqüéncies clares: 
la primera, la més clara, evidenciar que els explotáis podien 
véncer, i, a més a més, utilitzant uns plantejaments d"en- 
frontament total; la segona excitar la solidar itat interna—  
c ionalista, qüestió aquesta que encara que amb feblesa comen
té á a posar-se en marxa (69).

Al analitzar les repercusions de la Revolució d'Octubre 
sobre els obrers agricoles valencians, junt a' d 'a 1 tres fac —  
tors supra indicáis, no es pot deixar de banda el tractament. 
que la premsa valenciana va donar al fet de la presa del po
der pels bolxevics. Aquest no es pot considerar un fet alié a 
les mateixes influénc i es que el fet revolucionari tindria al 
nostre País. Ja a mitjans de novembre, apareix la primera 
noticia sobre el que está passant. a Rússia. Es un comentar i 
editorial aparegut a El Mercantil Valenciano en el que es
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diu:

"Era de esperar. La revolución rusa tenia que 
llegar hasta el leninismo.¿Se detendrá ahi?.Toda
vía el leninismo, salido del socialismo marxista 
-un socialismo a la rusa que admitía los procedi
mientos terroristas y que se llamaba maximalismo— , 
quiere poderes orgánicos. Asambleas deliberantes y 
fuerza armada. Más detrás se agrupan los liberta
rios cosmopolitas, que prornetieron dinamitar la 
constituyente, y que predican la desaparición de 
toda au tor i dad.

(...) El leninismo es la crisis. ¿Será preciso 
que la anarquía se arme contra sus utopías o bas
tará su fugaz dominación para que Rusia halle su 
senda" (70).

D'ara en avant, la informació originada peí conflicte 
revolucionári será dificilment classifi cable. No se sap ben 
bé si es tracta d"informar o d'aleccionar. Fins i tot és di- 
ficil saber quan es tracta de simple desconeiximent o d'un 
interés conscient de desinformar. Tots els temes són conec
táis a la Revolució, i un diari demócrata -el Mercantil- no 
dubt-ará en publicar:

"Rusia se agita. ¿Volverá de nuevo a la guerra 
contra los imperios centrales? Nada tendría de par 
t- i c u 1 a r . . . Los max i nía lis tas, que han pod i do dom i - 
nar, aunque de mala manera, la situación hasta la 
fecha, llevan todas las de perder.

Las últimas noticias nos dicen que Lenine y Trot-
scky han huido. Siberia se declara independiente,
se prepara una contrarrevolución en toda regla 
(...) La Situación en Rusia, es un hecho, ha cam
biado o está muy pronta a canviar" (71).

Davant possibles simpat-ies deis sectors d"esquerra cap 
l'acció revolucionária deis bolxevics, es 11aneen missatges 
perfectament. adregat-s. Els social istes de base són un deis 
objectius clars d ’’aqüestes noticies. Exemple del que diem és
el resó donat a un mani fest "que los representantes de los
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partidos socialistas rusos han dirigido recientemente desde 
Suecia a la opinión socialista del mundo entero” (72). En 
aquest manifest, es fa una descripció de la situació interna 
de Rúss i a :

"Nuestra vida es un infierno. Nuestros hijos mue
ren de hambre. Y los hambrientos reciben plomo en 
vez de pan, y todos cuantos se quejan en voz alta 
son declarados enemigos del pueblo. La libertad de 
palabra está abolida(...). Nuestras organizaciones 
están perseguidas. Las huelgas están prohibidas. No 
existe justicia alguna (...). Nos gobiernan gentes 
que venían como aristócratas, en los quales no po
demos tener ninguna confianza, que carecen de fe,de 
ley y de honor, que sólo están animados por una te- 
rible sed de poder y que, para conservar este po—  
der, nos han traicionado y nos han vendido" (73).

Finalment l'article, que és de«la redacció del diari, no 
una col.laboració, ja que no va signada, es fa resó de que el 
manifest deis socialistes russos demanen ais seus correligio- 
naris europeus la creació d 'una comissió internacional, la 
qual podrá comprovar sobre el terreny la ve rae i ta t. de tot el 
que ells diuen. Tanmateix, fins i tot els més excéptics po—  
dran comprovar que "el bolchevikismo no ha dado ningún paso 
positivo hacia la realización del socialismo, y que toda su 
acción no ha tenido otro efecto que la completa destrucción 
de la industria, el desastre de la economía nacional, la fal
ta de trabajo general y el hambre" (74).

Des deis mesos fináis de 1918 cornencen a apareixer al 
Mercantil bastants articles que toquen el tema de Rússia i la 
Revolució. Tots sense excepció, són atacs furibunds contra la 
nova situació que es viu a aquel 1 país després els fets d'oc- 
tubre. Lenine és presentat com un tirá,i els seus correligio- 
naris com uns bárbars del segle XX. De vegades són articles 
de col. laboradors excepcionals (destaquen entre aquest-s els 
signats per un tal C. Granzow de la Cerda), de vegades són 
articles de col.laboradors habituáis del diari (com Joan 
Guixé) , i en altres ocas ions són reproduce ió* de textes apare- 
guts a altres diaris o revistes, bé de Madrid o Barcelona, bé
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estrangers.

Una de les preocupac ions constants deis editorial ist-es 
és la de posar peu fiter en que el que ha passat. en Rússia 
sois allí pod i a passa r.

"Ante todo hay que hacerse cargo de que el bol---
cheviquismo es un fenómeno puramente ruso, surgido 
de las circustancias que se produjeron durante el 
afío 1917 en Rusia, y que no pueden desarrollarse 
más que en un medio tan especial como el antiguo 
imperio de los ex-zares" (75).

En segon lloc es tracta de deixar ben ciar el carácter 
brutal i sanguinari de la revolució.

"...(els) asesinatos continúan al azar de las de
nuncias o de un simple incidente según el húrnor 
bocheviki; los pelotones de ejecución funcionan a 
toda hora; en plena calle, en el fondo de los pa
tios, en todas partes se encuentran cadáveres. Ade
más de es tos f us i 1am i en tos a c i egas hay el r égimen 
de los puestos fuera de la ley, a los cuales el mi
nistro bolchevik i Steinberg declaró en una circular 
que daba "el derecho a matar a los hombres y violar 
a las mujeres"" (76).

* Tot just en maig de 1919 -el moment no pot ser una coin- 
cidéncia- apareix un article de Fabiá Vidal, col.laborador 
habitual del Mercantil. Está dirigit- ais hornes del camp, i el 
centre de 1"argumentació és un document redactat per una de- 
legació deis social i st-es europeus que han visitat- Moscú. Els 
component-s de la dita comissió, que afirmen ser cárrecs carn- 
perols elee tes, escriuran:

"Nosotros, delegados campesinos, declaramos a 
nuestros electos, a los millones de hombres de la 
población campesina y al país entero, que los go
biernos actuales que se titulan "gobierno de los
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campesinos y de los obreros' han restablecido en 
toda integridad su violencia, la arbitrariedad y 
iodos los horrores del régimen aristocrático derri
bado por la gran revolución de febrero" (77).

Com a conclussió, dones, podern dir que a la manca d'in- 
formació o a 1' interés per confondre d 'anarquist.es i socia- 
1 istes, hi ha que afegir la campanya d 'intoxicació en la 
premsa, ádhuc la d'arrel demócrata i republicana.

En aquest- sentit- est-ern d'acord amb E. Malefakis quan diu 
que 1'impacte de la revoluc ió bolxevic sois va aportar el rni- 
t-e social, mi te que -tot amb tot- en una situació tan tor
mentosa socialment com la deis anys divuit i següent-s, jugá 
un paper no gens menyspreable (73).

Aixi dones, i respecte del p 1 antejarnent global que feia 
E. Malefakis, ens pronunciem per mantenir la tesi que a les 
comarques centráis del País Valene iá 1'época deis avalots 
-d'avalots que gaudeixen d una molt import-ant part-icipació 
popular', de vegades amb aires d'agit-ació social- c ornen £ a 
just- el 1915. Per aixó opinem que no es pot. parlar de trien- 
ni, ja que els conflie tes abracen una época de major durada 
(79) .

Tanrna te i x , opinem que 1 ' ag r eu j amen t de la situació a 
partir de 1917 i, espec ialment de 1913, es deu a un augment- 
de la capacitat- d'agressió del capital isme espanyol -cada 
vegada més ávid deis guanys sense límit- cap els sectors més 
perjudicat-s per la conjuntura de crisi, és a dir, els obrers, 
t-ant industrial com agricoles. La resposta obrera assolirá 
les més altes cotes d "af ectivitat- a partir que la crisi de 
subsist-énc ies arribe a uns nivel ls inaccept-ables i de que 
el 1 s mi lloren la seua infraestructura organi tzat- i va. La 
resposta deis obrers agri coles, que és la que aci ens ocupa, 
a les comarques centráis valenc ianes, és l'objecte de les 
pág i nes v i nents.

5.2.- La rebel.lia, 1'única eixida.
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En parlar de 1 "época deis avalot-s, dins la rea 1 i tai d"a- 
quells anys, ens situem en l'eix de la resposta deis obrers 
agrícolas del País, davant l'agressió ferot-ge del sistema. En 
aquest punt ens adonem qué la nostra interpretació sobre els 
fets produits ais distints pobles, difereix redicalment de la 
que ens of e r e i :>í el ja clássic llibre de J uan Di az del Mor a 1 
sobre les revoltes agráries esdevingudes a Córdoba durant el 
rna te i x pe r i ode.

Se"ns permetran unes paraules al volt-ant d"aquest, ja 
diern, clássic estudi real i tzat per un apassionat tes ti moni 
d "exc epc i ó que, amb c or atge, pr en par t i t pe1s desposse i ts. 
Diaz del Moral, al principi del seu llibre, ja ens avanea la 
i mpor tán c i a de 1"explicació en clau sicológ i c a de1s mov i men ts 
proletaris andalusos. Préviament, cal dir-ho, Diaz del Moral 
ens adverteix que

"El proceso parcelario de los latifundios, empe
zado el pasado siglo, había llegado a alcanzar una 
gran intensidad en los últimos años; desde 1305 no 
se había conocido el hernbre en estas campiñas; el 
progreso agrícola era mayor que el de casi todas 
las provincias españolas; la usura había desapare
cido en muchas partes; el absentismo no era ni ha
bía sido nunca un mal de la región; la población se 
elevaba en algunos términos municipales a 100 habi
tantes por kilómetro cuadrado; no se conocía la 
emigración; se podían citar poblaciones en las que 
no se encontraban ni una sola finca mayor de 100 
hectáreas; en otras estaba tan dividida leí propie
dad que eran contadisirnos los cabezas de familia 
que no fueran propietarios; los jornales habían su
bido en el año 1317 y en los meses anteriores a las 
agitaciones obreras; las comidas de los trabajado
res, aunque poco variadas, eran sanas y abundantes; 
ciertos señor i os (Medinaceli, Alba, Infantado) ha
bían elevado muy poco sus rentas, y aún donde al- 
c anzaban sub i das c o t i zac i ones no i mped ian pr osper a r 
a los pequeños y a los grandes colonos; por el 
traspaso en arrendamiento de una fanega de tierra 
llegó a apagarse a veces hasta 400 pesetas; la pro-
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vincia entera atravesaba un periodo de indudable 
prosperidad, iniciado mucho antes de la guerra. Y 
es el caso que estas manifestaciones de progreso 
culminaban y estaban muy atenuadas en la sierra, en 
donde, con muy escasas excepciones apenas habían 
repercutido las conmociones sociales" (SO).

La cita ha estat ben 1 larga, peró opinem que és ciar i —  
ficadora. Des d 'aquesta perspectiva és més comprensible que 
Diaz del Moral dedique especial atenció "al aspecto psíquico 
del problema Ccamperol) y (a) la contextura esperitual de una 
raza" (31). Per al notar i-historiador, l'obrer agrícola anda- 
lus "entusiasta, idealista, inconsciente, desdeñará la mejora 
material inmediata y aspirará en cada exaltación a conseguir 
en un momento el triunfo definitivo; recorrerá en pocas sema
nas el arco ascendente hasta alcanzar el cénit, y en menor 
todavía descenderá hasta los abismos del nadir" (32).

No ens pot sorprendre que amb aquest plantejament-, Diaz 
del Moral parle amb menyspreu deis anal i st-es que després de 
destapar "el ánfora de los tópicos, de las fraées hechas, de 
las ideas de clisé" dictaminen que el "llamado problema agra
rio andaluz" (83) estava originat en 1'endarreriment deis 
c onr eus, 1a despob1a c i ó de1s c amps, els baix i ss i ms j ornals, 
la fam, el caciquisme, el latifundisme. . . Übviament- el nostre 
estudi no permet plantejar-se la qüestió en clau psicológica, 
i preferim acostar-nos a les fonts existente per ana1 itzar la 
informació que ens suministren i interpretar— les a la llum 
de1s nos tres c onei x imen ts.

Malgrat tot, no ens agradaria que per contraposició amb 
els p 1antejaments de Diaz del Moral -els quals no hem de 
discutí \—  es pogués entendre que on ell parla d ' en tus i asme i 
d'idealismo com a eséncies de l'obrer agrícola andalús, no- 
sal tres diern fredor i mesquinesa referidos ais valencians. 
Pretenem defugir deis grans qualificatius, aixi rnateix com no 
caure en els tópics i en les frases fetes, tot i sabent que 
en qualsevol activitat humana, singular o col.lectiva pot 
apareixer la 1luita obstinada per la utopia fent costat amb 
el més puntual deis pragmatismos.
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Hem fet- esment-, en parlar contra del plante j amen t. d'E. 
Malefakis sobre la treva deis dos anys, deis conflictos va- 
guisitcs de 1'IRS arreplegá en les seues memóries anyals i 
que varen teñir les comarques centráis del País Valenciá com 
a escenar i. Hem d i t , tanmateix, que la premsa ens informava, 
no ja de molts més conflict.es parcials que els ressenyats per 
l'Institut, sinó de la real i tzac i 6 en aquel 1 periodo de dues 
vagues generáis — 1916 i 1917— aixi com de protestes, deten— 
cions, crema de pallisses, disturbis en suma, que ocorren al 
País abans del que s'ha considerat elássie com a inici del no 
rnenys acceptat trienni bolxevic.

Inici -la vaga deis ferroviaris- sobre el que s'ha fet 
girar tot un grapat de consideraeions sense arribar a expli
car el perqué del desfase d'un mes entre els fets de Valéncia 
i 1" esc 1 at- del moviment revoluc ionar i a nivell estatal. Ob—  
viament no anern a entrar aci i ara en el tema de la situació, 
més o rnenys revolucionária de juliol de 1917, peró si que 
voldriem dir quelcorn d'ella.

Siga quin siga el resultat- de properes investigac ions 
sobre el tema del déset. valenciá, és, pensem, indiscutible 
que algunes de les premises mantingudes fa anys per J.A. 
Lacomba (84!) són necessariament revisables. Parlarem de les 
que directament- ens afecten en aquest t.rebal 1 sobre .la 
resposta del proletariat agricola.

A parer nostre, Lacomba enfoca mal el tema en fer recau- 
re tot el pes de la "crisi regional" sobre la taronja i els 
seus problemes. Punt aquest. que és ben explicit. al seu 1 libre 
quan Hautor afirma que eixa crisi regional "d'arrel purament 
económica" que sois afecta al País Valenciá "és conseqüéncia 
directa d "una economia basada, essencialment, en el conreu de 
la taronja i en la seua expor tac i ó" (85).

Aquesta crisi coincidirá en el temps i 1'espai amb un 
altra, "la crisi social (...) fruit de la conjuntura general 
del País i de la dinámica de la 1luita de classes en que es 
troba inmers" (86). Peró, aquesta coincidéncia no implicará 
superposició, és a dir, que "dues crisis paral.leles 
c oex i s te i xen al Pa i s Va1en c i á sense arribar a c onfluir",
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malgrat que hi ha "evi»dentment, interconnexions mútues i 
relacions entre totes dues" 037).

Es ciar que resulta difícil arribar a entendre que es 
vol dir quan es parla que, malgrat la coincidencia temporal i 
espacial, dues crisis coincideixen i tenen interconnexions i 
relacions entre elles, peró sense arribar a confluir. Al 
rnenys per a nosa 1 tres si que ho és, de difícil. Tot i aix«á, 
entenem que alió que di r i em 1'esper i t del d i seur s ens vo1 fer 
concebre la idea qué per un costat hi ha un problema (o cri
si , que tant se val) económic i, per un altre un problema so
cial. I que, a més a més, 1'un és regional i 1"altre és esta
tal. En aquest punt no som d'acord.

Ni la crisi regional és sois tarongera -com creiem ha- 
ver demostrat- ni les reconegudes interconnexions són tan 
febles que ens permeten parlar de dues crisis a i 11ades. S'ha 
d "entendre que es dóna una estreta relació entre la ciutat- de 
Valéncia i les comarques que l'envolten. Comarques que, en 
gran mesura, han modificat els seus cultius perqué la capital 
és la des ti nació» d'una important part «deis pro«ductes a»gr Ico
les. Lacomba veu la crisi tarongera lligada' exclusivament- a 
1 "exporta c i 6 i aixó» li dóna una vi si ó» parcial de la »qüesti«d.
A les comarques centráis del País Valenciá el que es produeix 
durant aquel 1 s anys és una -uti 1 itzant- la terminología de 
1"época- crisi de les subsisténcies i, tant el camp com la 
ciutat —els seus respectius habitants, és ciar— es veuen 
greument afectats. La situació» inf lac ionista que perju«dica 
els sectors populars de la ciutat, amb la pérdua de capacitat 
a«d«qu isitiva afecta el man ten i men t de Val énc i a c om a me r cat 
natural deis productes «de les comarques. A les comarques, el 
descens «de la demanda en un moment en qué el córner^ exterior 
ha caigui bruscament, la xarxa viária aixi com la ferroviária 
no f a c i 1 i ten p r e c i ssamen t 1"abas t i men t al merca t espanyo1 i 
la situaci«i« es fa ben greu.

Ara bé, que no esti«guem d"acor«d amb el fet «que es pot 
parlar de «dues crisis paral, leles no vol «dir «que entonguen»
«que no més fora una la resposta a la crisi «de les subsistén- 
cies. Es més que possibie que, si ana 1 itzárern les accions «de 
resposta obrera a la crisi en les que hi ha con j une ió> entre
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el camp i la ciutat, ens adonárem que en són mol i poques. Tot- 
i aixó, creguern que no seria qüest-ió de tornar a parlar de 
dues crisis, sinó d'enfrontar-nos amb el tema de la insufi- 
ciéncia teórica i organit-zativa de 1 "anarquismo -donada la 
seua gairebé hegemonia sobre el moviment obrer va lene i ó d"a-
leshpr.es-. sobre tot perqué, com diu Pan i agua, les propostes
deis t-eórics anarqui st-es "son en la mayor i a de los casos de
seos basados en presupuestos morales extraidos de la critica
de la sociedad capitalista" (38). Caldria dir, per tant, que 
les dues vessants d'una mateixa crisi, la de 1 es subsistén- 
cies, 1 ligada a 1 "esc 1 at- de la Guerra Gran, produirien 
respostes no sinc ron i t-zades. A aquesta mane a de sintonía en
tre ambdues r espos tes, no se r i en a1 i enes les i mpo r tan ts 
contradiccions existents entre els interessos deis obrers 
agraris i deis industriáis, contradicció a la que ja ens hem 
referit rei teradament-.

1*317 és també 1 "eix central d'un conegut- artic le publi— 
cat en 1364 per Fernanda Romeu (83). Aquest és, segons diu 
1"autora, una part d'una obra inédita dedicada a les repercu-
si ons de la guerra mundial en 1"economía valenciana. Ignorem
el plantejament- del 1 libre -del* qual no tenirn noticies que 
ha j a esta publicat-, per ó estero en desacord amb la tes i cen
tral d "aquest article, $o és, el b 1oque i g a1emany de febrer 
de 1317 va ésser el desencaderant de la greu situació que 
afectá el Pais Valenciá durant aquests anys. Aixó, unit- a la 
consideració de 1" economía valenciana com a major i tari ament. 
tarongera, fa -al nostre parer- malentendre a 1"autora les 
dimensions de la crisi.

Que 1 "economía valenciana no és sois tarongera -tornero 
a dir-ho— és quelcom sobre el que hem parlat- ja en aqüestes 
págines; i peí que fa al tema del b loque i g , ja hem vist. que
Romeu el valora en excés, sobretot quan el sitúa com a origen
de la crisi. Com ja hem repetít mol tes vegades les dificul- 
tats s"evidencien al País al poc de 1"esc 1 at. del conflicto 
bé1.lie. En aquest sentít resulta clarificador observar les 
xifres que la Cambra de Cornerg ens suministra sobre les cai- 
xes de productes agri coles embarcados en el port de Valéncia. 
Hi veiem -contráriament al que ens diu F.Romeu- que el de- 
creiximent de les exportacions és ben palés des del 1314. Se

481



CS.- La lluita.

rá per aixó que els problemes económics i socials comentaran 
a teñir una forta incidéncia des del principi. Nosaltres pen- 
sem que, dins 1 'época deis avalots, 1917 és una data que -peí 
que fa al País- es troba dins un context. molt- més ampli.

Peró, si bé diferim prqfundament peí que fa a l'análisi 
de caire económic que fa F. Romeu (90), ens hi acostem més 
quan avalúa el cost. social de la crisi. Malgrat 1'entendridor 
d ‘a 1gunes de les seues consideracions -que de vegades afec- 
ata a la credibilitat del trebal 1— cal parlar-ne deis encerts 
d 'aquest.

A parer nostre -i amb aixó sincronitzem amb Romeu- una 
conjuntura económica no pot ésser avaluada com a positiva 
perqué les xifres macroeconómiques ho siguen. La valoració 
social d"aquesta conjuntura ha de respondre a la qüestió de 
la d i s t r i bu c i 6 de1s benef i c i s i, també, r espe c te de1 ti pus de 
relacions de produceió imperants. En aquest sentít assumim 
pare ialment -al rnenys respecte deis proletaris rurals- la 
conclusió de F. Romeu, ja que pensem que aquests varen expe
rimentar les pitjors conseqüéncies de la crisi produidá per 
la primera guerra europea.

5.2.1.- Les factures de la guerra.
En parlar de salaris i preus, de condicions de vida i 

trebal1, ja hem fet esment en alguns moments de la conflicti- 
vitat social durant aquests anys. Aixi mateix, quan discutiem 
les interpretacions d'altres historiadors -espe-cialment al 
referir-nos a E. Malefakis-, feiem un rápid i sintétic recor- 
regut. sobre la c onf 1 i c t i vi tat de 1 per iode anter i or a 1917.

Com ja s'ha dit, nosaltres no acceptem eixa periodifi- 
cació ja clássica del trienni bolxevic per al nostre Pais. Al 
nostre parer -i creguem haver-ho demostrat ja-, la crisi 
económica i social comenta des del mateix 1914.

Hem parlat de mitins, manifestacions, protestes, vagues,
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és a dir de la resposta obrera a la situació que s'está pa- 
tint des de que els primers efectes de la guerra es de i xen 
sentir. Aríib el pas deis mes os la situació cada vegada es de
teriora més. La indignació creix davant la inoperáncia del 
govern. Si a primers de 1315 encara hi havia qui -des de 
perspectivas obreres- demanava calma, a fináis d'any les co
ses han canviat de debo. La convocatoria d'un mitin 
socialista sintetitza el que diern:

"Trabajadores: mafíana domingo, a las diez de la 
misma (...) se celebrará el mitin de protesta 
contra la conducta indiferente del gobierno con 
respecto a los graves problemas del encarecimiento 
de las subsistencias y la pavorosa crisis de traba
jo" (31).

El resultat d 'aquest- mitin será que els obrers acordaran 
demanar a 1'Administració "el abaratamiento de las 
subsistencias, la apertura de obres públicas (i) que se 
resuelva o atenúe la crisis dé trabajo" (32).

La manca de resposta positiva per banda deis organismos 
competents i 1' agreuj ament de les condicions de la crisi', 
conduiran a una elevació considerable del tó reivindicatiu i 
de protesta. La di vis i ó de la societat. valenciana davant la 
decisió del ministre Urzaiz, será per a alguns la prova defi
nitiva de la impossibi1 itat de conciliar els interessos 
enfrontats. Tot amb tot, ja hem par 1at bastant sobre el tema, 
al carnp la perspectiva no és tan inmediata. Peró, també els 
obrers agricoles comentaran a movi1 itzar-se en defensa de la 
seua capac i tat adquisitiva i el seu dret al treball. L'ordre 
públic va ser posat en qüestió a Lliria ja en mart de 1315, 
peró la partic ipac i6 deis treballadors de l'Horta en la vaga 
general de febrer de 1316 deixa a Valéncia desabast i da (33).

En abril és en Sueca on, amb motiu de la polar i tzac16 
política produida per les eleccions, es registren incidents. 
En setembre la vaga es fa general a tota la comarca de l'Hor
ta. La motivació és doble: d'una banda els problemes de 1'ex— 
portac ió de la creilla; d'altra, l'acord de l'Ajuntament de 
fer un registre de tot el ramat existent a la comarca, de
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cara a impedir el sacrifici d'animals destináis al mercat en 
cases particulars. La vaga/ considerada un frae ás per la 
prernsa, tot amb tot tindrá una durada de cinc dies, i gaudirá 
d'una bona organització, com ho rnostra el que funcionara un 
comité de vaga que fins i tot arribará a entrevistar-se amb 
el governador (94) . Durant el seu desenvolupament es 
produiran cremes de pallises de persones que no acceptaven 
participar en la vaga, la qual cosa será denunciada pels dia- 
ris, que demanaran responsabi1 itats, ja que "si no se casti
gan las huelgas huertanas, adquirirán mal carácter, porque 
nada hay que asuste tanto al que vive en el campo como el 
incendio" (95). Malgrat aixó, els quatre detinguts durant el 
conflicte serán posáis en 1 líbertat una vegada acabat aquest.

La signatura del pacte UGT-CNT afavorirá des del mes 
d'octubre la real i tzac i 6 de c onvoc a t-ór i es i ac tes unitaris en 
contra de la carestía de la vida i peí dret al trebal 1. Les 
dos sindicáis un acorden "realizar una extensa campaña de 
agitación en pro del abaratamiento de las subsistencias"
(96), la qual cosa facilitará que es realitzen manifesta- 
cions i ac tes reivindicatius en Valéncia, Sueca, Ontinyent.,
La Font. de la Figuera i Tavernes de Valldigna (97).

Ja hem par1at fulles enrera del dificil any que fou 
1917. Ho hem fet en abordar el tema del bloqueig alemany, i, 
després, per a rebatre la tes i que defensa 1'existéncia del 
trienni bolxevic, el qual cornenra aquest any, a la fi d'una 
mena de treva de la que han parlat alguns historiadors.
Tornero ara a referir-nos a d'ell, per tal de veure com al que 
s'está realment assist-int és a un crescendo de les lluites 
obreres. Segons passa el temps, segons es desenvolupa la 
crisi, cada vegada la situació es fa més i més feixuga, peró, 
també, sembla indiscutible que cada volta millora la 
capacitat organiizativa i de 1luita deis obrers.

Des de principis d'any, la situació és especialment di
ficil a la comarca de la Plana -com ja hem dit supra-, zona 
de la que comenta a manifestar-se amb nitidesa una forta cer
ren t migratoria, fonamentalment cap a Franca, de families que 
fugen de la fam. Aquesta darrera ja s'ha fet present a la 
Ribera, comarca en la que la situació económica havia estat
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agreujada per les dar reres i nundac i ons. Amb aquest. motiu el 
cap del municipi va demanar al govern

"a la mayor brevedad posible, las 12.500 pesetas 
que concedió (...) como auxilio extraordinario a 
raíz de la última inundación? que se conceda otro 
crédito para realizar obras públicas y proporcionar 
jornal a los obreros parados, y que se envien 
vagones cerrados para el transporte de naranjas a 
granel a las capitales del interior, ya que no 
pueden enviarse al extranjero" (98).

Fruit de les tensions i de les movi1 itzacions será l'As- 
semblea d ‘obrers del camp celebrada a Alzira al febrer de 
1917. Es tracta d'una reunió convocada per la Sociedad de 
Obreros del Campo y Oficios Varios, en la qual es varen apro- 
var per unanimitat els següents punts:
1.- Que el Govern obligue a les Companyies ferroviarios a 
enviar vagons tant per a possibilitar 1'exportadó com el 
c orne r <; interior.
2.-* Que el Govern gestione davant l'homónim francés tot ti pus 
de facilitats per a transbordar la fruita en la frontera.
3.- Solicitar la remisió urgent deis crédits aprovats per a 
auxiliar ais afectats per les inundacions de novembre de 
1916, aixi com un crédit especial de 400.000 pessetes nego
cia!. ja amb el Ministeri de Foment.
4.- Que el Govern ordrene al Banc d'Espanya la concessió de 
prestecs personáis ais propietaris de la regió.
5. - Mor a t-ór i a quan t ais i rnpos tos i c on t-r i buc i ons a paga r .
6.-"Fac i 1 i tat la emigración, tanto porque disminuida el 
número de braceros sin trabajo actualmente en el antiguo 
reino dé Valencia, como porque las clases proletarias se 
remediarían con el numerario que de las naciones extrangeras 
se enviaria a estas localidades, cual ocurrre hoy con los
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emigrados".
7.-Fer palesa al Govern, "de manera respetuosa pero enérgica, 
la urgencia de solucionar la crisis pavorosa en que se 
encuentran la producción y el proletariado de Levante, pues 
que sin remedios próximos y eficaces están amenazados de pe
recer" (99).

Com es pot veure, les peti c ions no poden ser més modera
das. Fins i tot poden ser consideradas reaccionáries, si bé 
aquestet darrera lectura hi ha que matisar-la recordant- aque
lla de vegades dificil col.laborac i6 de classes que es pro- 
dueix ais pobles, de la qual ja hem par1at en aquesta Tesi. 
Tot amb tot, no es pot deixar de costat el que en una assem- 
blea obrera, i en un mornent de f or ta polar i t-zac i 6 social, es 
puga acordar per unanimi tat que hi ha que demanar al gover, 
entre altres coses, crédits per áls propietaris i facilitats 
per a emigrar. Aquest és un aspee te que convindrá no oblidar 
per entendre ben bé la conjuntura d ‘aquests anys.

El si lene i o la promesa gratuita será la resposta més 
freqüent de 1'Administració a les demandes deis obrers del 
camp. En mar9, des de la Ribera, el Fresident de la Societat 
Agrícola d'Alzirá dirá en un telegrama al Fres i den t- del 
Consel1 de Ministres: "la naranja se pudre en los muelles de 
la estación por falta de vagones, que eviten el conflicto que 
se avecina" <100). Es podria dir que es tracta d'un conflicto 
que está ahí, cada dia més prop, sense que els que poden 
facen que1com per evitar-ho.

Els avisos es reiteren: "la clases trabajadora, que ya 
hace mucho tiempo que se ve privada del jornal que le 
proporciona los medios para el sustento de la familia, se 
halla en tal estado de desesperación, que si no se busca 
pronto el remedio, la falta de pan pudiera determinar un 
serio conflicto" (101). Dos set-manes després, davant el 
si lene i i la inoperáncia governamental, es convoca vaga 
general en tota la comarca. Es tracta d'una resposta 
controlada per les asociacions obreres i per les entitats 
patronal s , que, a més de para 1 i izar absolutament. la vida 
comarcal, concentra tres mil persones a Alzira, vuit mil a
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Carcaixent, i quantitats lógicament inferiors a Algemessi i 
La Robla Llarga.

A 1 a c orna rea de la P1 ana, 1 a s i t-uac i ó asso leí x unes més 
elevades cotes de violéncia. La moví 1 ització és practicament 
absoluta en els pobles més importants de la comarca, es for
men comissions de propietar is, treballadors i corriere iants a 
la fi de convertír-se en els interlocutors defensora deis in
te ressos comarcáis. Sembla, peró, que no és fácil per a 
d " e 11 s con ta c ta r amb por taveus qualificats de 1"Adm inistració 
central. Els mecanismos d'acció són els de sempre: les comis
sions a Madrid i els ac tes masius sovint de caire intere 1as- 
si sta. Ara, nogensmenys, hi haurá v i o 1énc i a .

Una d' aquel les comissións en la que están representáis 
tots els sectors afectats pels problemes que afecten a la co
mer c ial i tzac ió de la taronja, envía un telegrama al Govern 
que és un exemple de la impoténcia i del cansanci que hi ha 
ais pobles davant 1"incompliment de les reiterades promeses:

"Hemos confiado en la palabra empeñada ante el 
país de que España no interrumpirá su vida 
económica y su tráfico, y hemos esperado un mes; 
pero ante la magnitud del desastre que supone 
200.000 cajas de naranja pudriéndose en el puerto 
de Valencia, la cosecha total de Burriana y la 
Plana pendiente de los árboles, y SO.000 obreros no 
comiendo desde hace dos semanas, acudimos 
clamorosamente, acosados por el hambre, para que 
sin delación haga navegar los barcos españoles a 
Inglaterra, y recabe del gobierno inglés ante la 
restricción naranjera, protestando de la falta de 
tone1aj e". i102).

Mitins i manifestacions serán organit-zades ais distints 
pobles durant aquests dies. Milers de persones desfilen en 
Borriana darrere una pancarta en la que es pot llegir:
¡Barcos, Pan y Trabajo!. La eneapealen els regidors, el retor 
i el jutge municipal, acompanyats d'altres personal itats 
locáis. Darrere d'ells milers d'obrers, homes, dones i 
xiquets demanen ajuda. A Vi la Real serán prop de 30.000 els
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assistents a un ac te similar. Al mitin posterior fa ús de la 
paraula el senyor governador de la provincia, qui respectuo—  
sament diu: "Los pueblos de la Plana celebráis este acto para 
aclamar vuestros dolores" (103). Sois Madrid té ja la 
paraula, i a Madrid se 1 i demana 1"almolna d 'esser escóltate.

També els obrers prenen la paraula al mitin de la Vi la 
Real. Un d'ells, de nom San Martin també s'aclama al govern: 
"la clase obrera, lanzada a la miseria por la guerra, necesi
ta auxilio poderoso del gobierno" (104). Josep Martinez, mi
li tant socialista, será molt més contundent: "los obreros han 
tenido que alimentarse con zabahori as y remolacha (...) Pade
cemos hambre, porque estamos arrodillados; alcémonos y ten
dremos el bienestar que necesitamos" (105).

En alguns pobles actuaran piquets d 'obrers que tallaran 
les comunicac ions enderrocant- els postes del telegraf. A la 
fi d 'alguns actes, es produiran incidents. La solució será 
augmentar els efectius de la Guardia Civil en la zona.

La fam i la queixa serán les dos constants durant tots 
aquests mesos.Quan comente la nova campanya taronjera, en 
novembre, la situació presentará els mateixos trets. Telegra- 
mes i comissions a Madrid. Mitins en els que milers de 
persones demanen mitjans per a transportar els productes de 
la térra. Peró, sobre tot, la fam. La fam es present gairebé 
en tots els escrits d'aquests dies. Fam a Alzira, amb el prec 
ben respect-uos de que els ajuden:

"Rogamos a V.E. atienda justas pretensiones comi
sión naranjera región valenciana, salvando pueblo 
de hambre, ruina, misera. Saludamos respetuosamen
te" (106).

Fam a Sueca:
"Centro Obrero socios carecen propiedades, pero 

aliviaban triste situación invierno con jornales 
proporcionaba antes recolección naranja, piden 
med i os reanudar traba j os"(107).
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Faro a la Vi la Real!

"Suplie amos vuecene i a tenga en c uenta 1os 2.500 
emigrantes en busca de pan"(108).

Mitins a Algemessi, a Carcaixent, a Cullera. Un mateix 
1ema: " ¡Vagones, Pan y Tr aba j o !"

Una manifestació exclussivament obrera acudeix, ja en 
desernbre, a 1'Ajunt-ament d' Alzira demanant. pa i treball.
L"Alcalde va lliurar al president de la societat d"obrers les 
raeions de pa i arrós procedents de donatius particulars, la 
qua1 cosa "no r eso1v i ó el c onflie to n i mu c ho menos, po r 
cuanto las raciones eran para 1.000 y el número de obreros 
parados pasa de 8.000" (109). El cap del municipi decideix 
convocar inmediatament a las fuerzas vivas de la población a 
una reunió en la que acordaran "proporcionar trabajo a los 
obreros parados en la parte que corresponde a cada uno, según 
el número de hanegadas que posean" (110).

Aquest és, sense dubte, un fet que no podem deixar 
passar per alt. Una manifestació sois obrera, és a 
dir, no una d " aquel les ene apealados per les autor i tats o, 
adhuc, peí gover nado r , com ja hem vist-, sinó que aquesta es 
presenta davant 1"Ajuntament. Reunió urgent deis propietaris 
i d "al tres fuerzas vivas i acorden, -i no deixa d'ésser 
sorprenent— "que los propietarios proporcionen trabajo a los 
obreros en la parte que corresponde a cada uno, según el 
número de hanegadas que posean" (111).

Fins ara hem vist acc ions tute1ades, dirigides, acompa- 
nyades. Els obrers del camp han actuat amb els mateixos 
esquemes anteriors, la manifestació demanant pa i treball, 
per ó ara ho han fet- ells a soles, encapgalats peí President 
de la societat obrera. La resposta és rápida: encara es 
poden 11ogar a 1guns j orna1s .

No pareix exagerat afirmar que aquest fet evidencia un 
important canvi qualitatiu en la organi tzac i ó de la 1luita 
obrera. El problema de la manca de vagons, de l'abséncia de 
vaixells o del preu deis nólits, és un problema que passa per
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Madrid, efectivament. Peró, al poblé/ ais dist-ints pobles de 
les distintes cornarques, hi ha possibi 1 i tats de f er un 
repar ti men t una mica rnenys injust- de la crisi. El camp nece
es i ta bracos, exigeix bracos que part deis propietaris encara 
poden Hogar. Si no ho fan és, bé perque els obrers son uti- 
litzats com a forma de pressió, bé perque no interessa 
invertir cap de gallet quan la taxa de guanys no és la que 
s " obté norrna 1 ment., bé 1 es dues c oses.

El que resulta bastant- ciar és que ha hagut una reacció
def ens i va de 1 es auto r i ta ts locáis da van t. 1' a c c i 6 au tónoma
deis treballadors. Aixó al rnenys és el que es dedueix de la 
noticia apareguda en la premsa:

"Además el Alcalde convocó al Ayuntamiento en 
sesión extraordiñar ia para tratar tan importante 
conflicto/ acordándose que vaya a Madrid una 
comisión, compuesta de concejales, con el objeto 
de gestionar que se promuevan inmediatamente obras 
públicas, tales como las de la estación sericícola, 
las del rio Jucar y el edificio para grupo escolar,
con el objeto de dar trabajo a los obreros parados.

El alcalde y los presidentes de todas la socieda
des, tanto políticas como particulares, se 
apresuraron a telegrafiar al gobierno expresándole 
la gravedad del conflicto y pidiendo su remedio 
i nmedi a to par a evita r males mayo res" (112).

Encara que els esquemes de funcionament es repeteixen, 
es a dir, comissió a Madrid, telegramas, etc., en aquesta 
ocasió, pot- ser per primera vegada amb tanta nitidessa, ja no 
es fa ni tan sois al.lusió ni a 1'economía regional o local, 
ni a la riqueza naranjera, ni tan sois a la comercialització 
deis productes agraris. Ara es parla sois de la situació 
obrera, la qual és considerada ben drámatic ament-. El que se 
li demana al govern ara no són ja vagons o gest-ions davant 
governs estrangers, ara són acc ions tendente a conjurar el 
p r oblema so c i a 1 que s ' end i v i na pot es c1a ta r amb forra.

No és un fet ai llat. aquest d'Alzira. A la Plana, confor
me el pas deis dies obri la perspectiva d'una campany^ tan
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desastrosa com 1'anterior, les autor i tais coincidirán amb les 
seues homdn i mes de la Ribera!

"El malestar aumenta en los pueblos de la Plana a 
medida que se desvanencen las esperanzas de 
exportar la naranja a los mercados extranjeros; se 
llega a la desesperación, y no es fácil prever las 
consecuencias de tal estado, y obi igac ión del 
gobierno es prevenirlas acudiendo en auxilio de 
este pueblo en la medida necesaria para evitarlas" 
(113).

Hi ha en els escrits deis responsables municipals una 
inequívoca sensació de perill davant la situació». Els canvis 
i mi llores organitzatives enregistrats dins els sectors deis 
trebal la«dors «del camp, junt al record «de la s i tuac i ó» viscuda 
a les grans ciutats «durant. lestiu proppassat amb les accions 
deis obrers in«dustrials, »de fet si«gnificava per ais propie- 
ta r i s i c orne rciants, aixi c om pe r 1es autor i ta ts po1 i t i ques 
d mástiques, la possibil i tat d'una extensi«ó al camp deis con- 
flictes urbans.

Malgrat tot, l'any 1317 acabará com havia comencat, amb 
greus problemes per a la taronja i, en general per ais 
productos a»gricoles excepte l'arró»s. La ceba, perjudicada per 
la manca de nó<l i ts havia fet patir a les butxaques que en 
depeni en. L ’augment del preu del pa i «d'altres articles de 
primera necessitat no havia sinó refermat- les protestes, 
sobre tot a les zones tarongeres on els magatzems havien 
t-ancat. les seues portes «deixant a milers «de fam i lies sense 
j o m a l .

A pal. liar la difícil s i tuac i ó «que afectava a 
pr«i*pietar is i obrers del sector, varen venir dues mesures 
gest-1 onades a Ma»drid per una «de les comissions nomenada ad 
hóc. La concessió' de préstecs ais propietaris i «de crédits 
per a realitzar obres públ iques ais ajunt-aments -les mesu
res preses- no varen teñir una repercuisió* positiva. I és 
que, coTft la Diputación Provincial «de Valéncia va escriure al 
Presi«dent «del Consel 1 »de Ministres, el problema «de la taronja 
no era de crédits, era un problema «de n«iMits maritims i «de
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vagons de ferrocarril <114.).

La ja dificil situació es va veure complicada pels 
freds, les plujes i, fins i tot, les nevadas deis darrers 
dies de 1917. "El fenómeno atmosférico se extendió a toda la 
provineia <...) causando inmensos perjuicios en nuestra 
huerta y en los naranjales" <115).

A la incleméncia meteorológica s'afegia el progressiu 
increment deis preus, sempre perseguits amb poca fortuna pels 
salar is obrers. Manifestacions i conflictos -com ja hem dit 
reiteradament- n 'eren normáis, i la situació s ’agreujá amb 
l'avis deis forners que el preu de venda del pa era 
i nsos ten i b 1 e . L ' amena <;a de la i ncautac i ó , i 1 "arr i bada a 1 
Port de Valéncia d'un vaixell argenti carregat de blat- 
rebaixaren la tensió. Malgrat tot, "los conflictos obreros en 
los distintos oficios demandando aumento de jornales, 
sucedíanse unos a otros" (116).

Tot i amb aixó, en 1918, un gravissim i inesperat 
problema vingué a afegir—se a una situació ja ben dificil: la
grip. Malgrat registrar-se'n milers de casos, al principi la 
mortal itat es c ons i derava normal. Mesos després la situació 
esdevindria dramática.

Amb tot, l'estiu comenta amb forra, la qual cosa" no va 
aturar els ac tes de protesta ni les reunions i assemblees on 
es discutien i cereaven solucions segons les respectivos 
posicions deis convocants. Possiblement la més ámplia de 
toptes les real it-zades es va produir a convocatória de la . 
Diputació Provincial de Valéncia, al mes de juliol. Amb 
assisténcia de carrees politics i de "distinguidos agrarios" 
de tot el País, es varen prendre acords deis quals els 
diputats valene ians es varen fer portaveus davant les Corts 
de Madrid. Les mesures d' ajuda es demanaren en fune ió que 
"la anormalidad producida por la Guerra europea en la econo
mía mundial, ha repercutido gravemente en la agricultura 
regional valenciana, originando grandes crisis en las 
distintas producciones, no sólo por las dificultades de 
llevarlas a los mercados extranjeros, sino también por el 
encarecimiento, y, en algunos momentos, falta absoluta de los
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abonos químicos y del material destinado a envases" (117). 
Malgrat aquesta reunió de juliol i les successives 
realitzades durant tot l'any, els habitants de les zones 
agr i coles continuaren torga perjudicats per la conjuntura. 
CUS)

De tota manera, la quant-i tat de problemes que afee laven 
1 ‘economía valenciana, especialment el sector agrícola, no 
sois proven i en del que podriem nornenar causes exógenes al 
País Valenciá. La Guerra i les seues conseqüencies no eren 
els únics obstecles a la bona marxa deis negocis agricoles.

El mercat exterior es trobava, com ja sabem, en una 
dificil situació; hi calia afegir les extremes dificultats 
que plantejava la desviació cap al mercat intern espanyo1 de 
1 es me r c ade r i es que en a 11 r es temps s " ha v i en d i r i g i t cap a 
l'estranger. A agó no era alié el lamentable sistema de 
c omun i c a c i ons ex i s ten t. <113).

Peí que fa a la xarxa viaria provincial, en 1918, aques
ta. es trobava en tan mal estat que, a jui de la Diputació’ 
provincial, ocasionava un gran perjudie i a 1"economía valen
ciana. En opinió d"aquesta institució, el mal estat. de les 
carreteros i camins provineials tani a dues causes distintes. 
Ara ens hi referirem entre altres raons perque ens faran llum 
sobre la situació deis obrers agr i c oles davant la crisi.

La primera de les causes, segons la Diputació era d'or- 
dre económic i es trobava intimament 1 ligada a la crisi 
provocada per la Guerra:

"El mal estado de las carreteras provinciales 
agravó la crisis económica que sufre esta 
provincia. Durante los años de guerra, ha sido tan 
escasa la exportación, que casi puede asegurarse 
no ha existido, en cuanto se refiere a la cosecha 
de naranja y vino, las dos que rinden más beneficio 
a la clase proletaria; pues los que obtienen los 
cosecheros son insignificantes comparados con los 
que se reparten entre los jornales dedicados a las 
operaciones preparatorias de la exportación.
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Por ello, los municipios que viven de la riqueza 
de sus administrados, carecían de recursos para 
atender las obligaciones, y la Diputación que se 
nutre de los ingresos de los Ayuntamientos, no 
podía realizar el cobro de lo que legitimamente le 
correspondía" (120).

La segona causa era, al seu torn, resultat de la insuf i- 
ciéncia ferroviaria. L 'augment del tránsit en les carreteros 
-"debido a las deficiencias de los transportes ferroviarios, 
que por su lentitud e irregularidad, obligaron a que se 
verificara por las carreteras la extracción de productos 
agrie o 1 as e i ndus t r i a 1 es " <121)— j un tarnent amb 1 ' ac c i ó de 
les abundants pluges de la tardor i l'hivern anterior varen 
fer, fins i tot, "desaparecer (les carreteros) por completo 
en algunos trayectos en que el suelo ofrece menos condiciones 
de resistencia" (122).

Mentrestant, la manca de combustible feia no sois impos- 
sible la circulació per les dolentes carreteres deis pocs 
cotxes que hi havia, sinó que obligava a deteurar els motors 
deis pous de reg amb les consegüents repercussions ais camps.

Els ava1ots de Valéncia no acabaven mai. Una vaga molt
dura en el sector del moble, de prop« de dos mes os de durada
(octubre i novembre), originé greus incidents amb enfronta- 
ments entre els obrers i la Guardia Civil que vigilava fabri
ques i tallers. Un patró va resultar mor t i d*al tres ferits, 
possiblement. per l'acció de sindical i st-es pistolers. Final
mente ja en novembre, les directives de tots els oficis, reu
ní des a la Casa del Pueblo acorden anar a la vaga general en 
solidaritat- amb els ebenistes. La intervenció del Cap i té 
General facilitará l'acord que será ben rebut pe1s sectors 
conservadors, ja que:

"...se temía que el planteamiento de la huelga 
general pudiera ser el origen de graves trastornos 
deb i do a la i n tensa 1 abo r r evolucí onaría que se 
venia haciendo y a la arrogante actitud de D.
Alejandro Lerroux, que en todas sus declaraciones
daba como cosa firme la próxima instauración de la
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república en Espafla, corno consecuencia del triunfo 
de los aliados en la guerra (123).

En aquesta darrera vaga general de 1918 no hi ha parti— 
cipac ió deis obrers del camp. I no és que no hi tinguen rela
cions les sindicáis deis obrers de la industria i les orga—  
nitzacions agráries de classe. No és aquest el problema.

Els obrers del camp participaran en accions conjuntes 
amb els de la capital, o amb els de la industria en general, 
quan h i ti nguen rno t. i va c i ons ciar amen t po 1 i t i ques, és a dir 
quan un de te r mi na t- problema politic, en sentit estricto, els 
afecte directament. El que no hi hauran serán solidaritats de 
classe entre.agri coles i industriáis, al rnenys no hi hauran a 
nivells més enllá del local.

Els sindicáis de tots els oficis convocaran vaga general 
en Valéncia en solidar itat amb els obrers del transport o, 
com en aquest cas que acabem de veure, amb els ebenistes. A 
aqüestes accions no serán convocáis els obrers del camp. La 
relació en sentit contrari, peró, si que es produirá, si bé 
dificilment aqüestes accions excediran l'ámbit local. 'Serán 
aquel 1es protestes general itzades ais pobles ais que l ' acti- 
v i tat econófaica principal n'és l'agrária. En ells, la resta 
de sectors -comerg, industria transformadora, petits tallers 
de manufactures, etc.- són molt depenents del bon funciona- 
ment de la produceió agrár i a .

Com exemple de la participadó d 'organitzacions campero- 
les en accions de caire politic, podem citar-ne varies. Es el 
cas de la manifestació a favor de 1'amnistía que es va cele
brar al desembre de 1917. Contvocada per les forees d'oposi- 
c i 6, varen concorr i r milers de persones a l'acte, a la fi del 
qual varen fer ús de la parau1a , entre altres, destacáis li- 
ders com Pasqua1 Tomás, Félix Azzati, Adolf Gil i Norte i 
Fausti Valentín. A la convocát-oria es varen adherir pública- 
ment diverses organitzacions obrers del camp, com Trabajado
res del Campo de Ale ira, la Constructiva de Picassent, Socie
dad Obrera de Sueca, Sociedad de Trabajadores de Alfafar, 
Sindicato Obrero de Catarroja, Sociedad de Trabajadores de 
Masanasa , a més d ' o r gan i iza c i ons r epub lie anes d ' a 11 r es pob 1 e's
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del País (124!).

Una al ira prava de la partí c ipac i ó en actes o convocató- 
r i es poli tiques pot ser la celebrad ó a molts pobl es de la 
vietbria deis aliat-s en la guerra, conmemoracións que es pro- 
duiran de dalt- a baix del País Valenciá; de vegades -és el 
cas d'Alzira o Sagunt— acompanyades d " importants manifest-a- 
cions populars. A Alzira, amb 1' A juntament- de gom a gom, amb 
milers de persones a la porta, són llegits i aprovats alguns 
punts o conclusions, entre les quals cal destacar:

"La ciudad de Ale ira, encarnando el sentir gene
ral, se considera en el deber de conmemorar el jú
bilo p r odu c i do po r habe r se f i r mado el a r mi s t i c io
en tre 1os ú 11 i mos pueb1os be1 i gerantes” (125).

A d ‘al tres pobl es, fou bastant. normal que "en los cír
culos y sociedades ondulaban sus banderas respectivas, tocan
do la banda de música La liarse 11 esa entre aplausos y vivas a 
la democracia y a los aliados" <126).

El que diem és que, malgrat- que hi ha «contactes, malgrat- 
que ais pobl es funcionen organi t-zac ions republicanas o 
soc i al istes, malgrat que hi ha sindicáis de classe, so vi nt- 
federadas amb la CNT o amb la UGT, peí que fa a la lluit-a 
reivindicativa, els obrers del camp i els de la ciut-at- 
funcionen gairebé sempre com si fossen dos compartiments 
estañes. No es t-ract-a sois de la dificultat- deis contactes.
Ni tan sois es un product-e de les pecul iar i tat-s del cicle
agrari. Evidentment- totes dues qüest-ions afecten, per ó 
sembla que hi ha una separac i 6 gairebé física entre els 
trebal 1adors del primar i i els del secundar i, una separació 
que dificilment será superada. És, pot ser, una desconfianza 
mutua, product-e tal vegada de l'enveja que ais obrers del 
camp els produien en molt-s sent-it-s els de la industria (una 
major seguret-at-, sobre tot) , i el menyspreu que els 
t-reba 11 adors de la ciut-at- podien sentir per aquel Is bornes que 
quan tenien una fanecada d'horta ja es consideraven 
propietaris.

És ciar, peró, que els interessos d'uns i d'al tres (els
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obrers del camp i els de la industria), tenien més punts en 
comú del que tots dos sectors es pensaven. Un d'ells era, per 
exemple, la situació san i t-ár i a . Dones bé, gairebé en coin
cidencia amb els problemes del sector del moble deis que 
parlavern adés, la situació san i tár i a es complica al País. En 
octubre, com a conseqüéncia de la grip, els centres docents 
resten tancats. S'obri un hospital especial per ais 
afectáis, alhora que eren desinfectáis trens, tramvies i 
teatres. Les noticies que arriben a Valéncia de les comarques 
són greus: a alguns pobl es no hi ha medicaments i está malalt.
0 ha mort- el metge. Ais darrers dies del mes, a la capital, 
els morts es compten per centenars, de vegades families 
seneeres. El barri de Russafa és un deis més castigáis, i el 
pánic es fa senyor de la ciut-at i de tota l'Horta.
L " A junt-ament de Valéncia aut-oritza que els cadavers siguen 
trets de les cases a qualsevol hora del dia, alhora que ais 
pobl es i ciut-ats s ' impart-eixen ordres d'act-uar contra el frau
1 1'abassegament-. Així mat-eix, es procura que no falte la 
llet-, aliment- quasi desconegut a les 11 ars obreres. L'aut-o- 
ritat religiosa, peí seu costat, recordant- t-emps passat-s, 
"puso a la veneración de los fieles la imagen del n i ño Jesús, 
que desde el siglo XVII le consagraron los valencianos mucha 
devoción en tiempo de epidemias" (127). Malgrat tot, durant 
1918 es compt-abi 1 itzaran més de cent vint- mil casos de'grip, 
deis quals prop de cinc mil serán mort-als.

Ni les darreres fuet-ades de la grip, peró, varen impedir 
que 1919 cornencés amb vagues i conflictes, "originados todos 
ellos por la solicitud de mejoras de jornales" (128). Obrers 
industriáis, els del port de Valéncia i els transportist-es, _ 
p 1antejaven les seues reivindicaeions alhora. Amb tot, deis 
conflictes, "los que revistieron mayor gravedad fueron los 
promovidos por los huertanos que dejaron de abastecer los 
mercados durante varios di as" (129). Tot plegat-, la prernsa 
conservadora cornenca a dir que "el bolchevismo no sólo hacia 
estragos en Rusia, sino que asomaba la cabeza en los antiguos 
imperios centrales" (130), i que amenaza en est-endre's a tota 
Europa.

La real i tat era un poc rnenys apasionant- que no el misat- 
ge que volia vendre Las Provincias. Més que 1 'avanzada de la
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tropa bolxevic a les portes de Valéncia, els llauradors de 
l'Horta sois pro test-aven contra el pagament- d'arbitris a l'A- 
junt-ament de la capital. Ef ec tivament, hi hagué violéncia con
tra aquells que vullgueren fer arribar les seues mercaderies 
ais mercats de la ciut-at, per ó el ben cert es que després de 
sis dies de pressions, d 'estira-i-arronsa entre el consistori 
i els vagu i stes, 1 " autor i t-at- mun i c i pa 1 va dec i d i r de r edu i r
els impostes a pagar pels hort-olans, i aquest-s varen abando
nar la seua actitud (131).

Més greus, tot i que siga com a precedent-s deis fet-s 
que ocorriran al juliol, són els enf ront-ament-s entre obrers i 
propietaris de La Robla Llarga en el mes de gener. La disputa 
c ornen £ a per que ais magatzerns de t-aronja són contrae t-ats 
obrers i obreres forasteros quan encara hi ha filis del poblé 
sense feina. De moment la cosa acabará amb la creació» d 'una 
comissió que visitará el governador. La tragedia es produiria 
mesos després.

Les protestes deis obrers industriáis es faran també 
sentir durant- el mes de mar$. La. rao és, ni més ni menys, la 
sor ti da de product.es de l'hort-a peí port de Valéncia mentre 
la ciut-at- es troba desabast-ida. Hi ha possibi 1 it-at-s d"expor
tar (algún vaixell, nólits asequibles, etc.) i els comer—  
ciants prefereixen els guanys del rnercat exterior. Per ais 
treba 11 adors agraris t-ant- se val- que la producció va ja a Va
léncia o a 1" estranger, 1 ‘únic realment- impor t-ant per a el ls 
és que hi ha treba11, que hi ha jornáis o que hi han guanys a 
obtenir. Ciar que els obrers industriáis de la capital, saben 
que, si no hi ha suficient- mercaderia ais mercats, els preus 
pujaran i la seua capacit-at- adquisitiva es veura r edu i da. 
Aquest és el sentít del telegrama que la Junta Local de Re
formes Socials de Valéncia enviará al Ministre d 'abast-iment-s 
"protestando de que por este puerto se estan embarcando 
judias, arroz, patatas y otros mantenimientos, sustrayéndose 
al consumo de la ciudad y determinando un encarecimiento 
grandemente perjudicial para la clase obrera" (132). Aquí ie- 
nim una prova més de la fácil it-at amb que els intereses deis 
obrers del camp i de la ciut-at- arriben a la disc repánc ia. 
Donada la crisi, si el rnercat- exterior no funciona, els 
obrers agraris no t-enen feina; si funciona, els preus deis
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productes ais mercats de la capityal es disparan, i els 
obrers industriáis perden encara més capacitat adquisitiva.

Malgrat el que plantejavem fulls enrera sobre el pas 
endavant que havia suposat aquella acció autónoma deis obrers 
agrícolas de la Ribera o de la Plana, ma j or i tár i amen t- es va 
continuar funcionant mancomunadament, o, per a ser més exác- 
tes, sota la direcc i6 deis grans interessos present-s en el 
problema exportador. Amb tot, no hi ha que entendre que aque- 
11es accions no tindran la seua repercusi6 positiva quant a 
les possibi 1 itats d 'autodefensa i lluit-a deis sectors campe- 
rols no benestant-s. Ja verem com, al anal i t-zar els mecanismes 
de negociació de les Bases de Trebal 1, les posicions defensa- 
des pels treba11adors aniran guanyant en fermesa, així com en 
contundéncia amb el pas del temps. Deprenent- en cada acció, 
enfortint les organi t-zac ions, millorant- la capacitat de res- 
posta, acurant els contrac tes a signar.

La coincidéncia objectiva d 'interessos, de la que ja hem 
parlat molt, entre els distint-s grups socials lligats a la 
produce ió i posterior comer c ial i t-zac i ó de la produce ió agra
ria, primará, gairebé sempre,almenys quan es tráete d'aquests 
problemes que podriem dir macroeconómies per ais hornes del 
c aifip, com eren els prob 1 emes del corner £ exter i or .

En aquest- sent-it es pot dir que en 1919 continúen essent- 
válids els ja classics esquemes de la manifestació i el mitin 
amb preséncia d "exportadors, propietaris i treba11adors. Amb 
convocatoria de vaga general després, la qual coincidirá .amb 
la preséncia en Madrid d 'una comissió ad hoc enearregada de 
negociar amb el Ministre, amb els naviliers o amb les expre
ses del ferrocarril.

Ara, com els problemes deis t-ransports ja comenten len- 
tament- a resoldre's , aquest no és ja el punt central de les 
negoc iac ions. En mar<; de 1919, una vaga general paral i t-zar á 
les zones tarongeres. El motiu:

"Como protesta por la pasividad con que el go—  
bierno lleva las negociaciones del Convenio con 
Francia y la ampliación de las licencias con Ingla-
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ierra, unánimemente el comercio ha acor «dado el pa
ro general para el próximo martes" (133).

Davant d'aquesta acció conjunta, segons s'afirma en un 
comunicat- "Las sociedades de todas clases (...) y el vecinda
rio todo, hará el paro general el próximo martes día 25 del 
corriente" (134).

Malgrat tot, la manca de blat-, junt-ament- amb el cru 
hivern, va fer la situació més feixuga. Les noticies que 
arriben a Valéncia de la resta de 1'Est-at sobre 1''assa 11- a 
bot-igues, o sobre les importante vagues que es registren per 
tot arreu, han est-at- coronados per la proc 1 arnac i6 de l ' estat- 
de guerra a fináis de febrer. A Valéncia -es diu com a jus
tificado- "en todos los pueblos se habían constituido socie
dades obreras con marcado carácter societario que imponian 
sus tarifas de jornales a tipos nunca conocidos" (135), la 
qual cosa afaveria la consequció d 'un clima de violéncia la- 
t-ent- per tot- arreu ( 136) .

Lligat- amb les noticies que arriben de Madrid, i com a 
producto de la situació interna, cal ent-endre els fet-s que 
s" inicien el 25 de mar<;. A Valéncia són assaltades bot-igues, 
espec ialment- queviures, per centenars de persones. L' Exércit- 
ix al carrer, dispara contra els salt-ejadors i n'ocasiona sis
0 set- mor ts i una quinzena de ferit-s. Els fet-s es reproduei- 
xen ais pobl es de l'Horta on es const-i tueixen els somat-ens 
que c on t- r o 1 en parcial men t- la s i t-ua c i ó . Amb t-o t-, aquesta arri
ba a ésser critica "pues desabastecidos los mercados, cerra
dos todos los comercios, suspendido el servicio de tranvías y 
la publicación de periódicos, la huelga fue completa" (137).

Els avalots de mar<; del 1319 varen t-enir, a més d'una 
gravet-at indiscutible, unes import-ants reper cus ions en tot el 
País. Dues són les qüestions que cal resaltar del que la 
premsa tit-olará Los disturbios de Valencia (138): la 
c o i nc i dénc i a ga i robé abso 1 uta de 1 s mi t-j ans d " i nf ormac i ó a 
1’hora de criticar la parti c ipac ió ciutadana en els fets; i
1 " actuac i ó i posteriors conseqüenc i es d ‘‘ aquesta act-uació per 
par t de les forjes republi canes.
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Hem vist breument la reacció de Las Provincias, en sin
tonía amb el que era el seu paper. Més complicada, peró, 
resulta la de El Mercantil Valenciano, diari d'un prestigi 
indiscutible, el qual llanca un ferotge atac contra els ava- 
lotadors, acusant-los de simples delinqüent-s. Més endavant 
peró, direm algunes paraules sobre 1”evolució acusada que es 
produeix en el diari demócrata al llarg de 1919.

Les paraules deis titolars d"aquest periódic son ben 
expresivas:

"La Valencia que en dias de revolución hizo honor 
a los históricos carteles en que se decretaba la 
pena de muerte contra los ladrones -los ''valencia
nos con h o n r a — ha presenciado aterrorizada los 
vergonzosos saqueos que el hampa realizó en varias 
tiendas sin que nadie lo impidiera, y que no se 
hubieran pod ido realizar sin la c omp1 i c i dad boc ho r— 
nosa de la cobardía colectiva.

El miedo es vileza, es infamia. La Valencia hon
rada debe en lo sucesivo dar muestras de civismo. 
Que no vuelva a darse semejante espectáculo de co
bardía colectiva" <139).

El dimar ts 25 de mar£ el Govern havia suspés les garan
tios const-i tuc ionals, i el Governador va or drenar la clausura 
deis centres social ist-es i anarcosindicalist.es, aixi com la 
publicadó de Solidaridad Obrera. A les dues de la matinada 
arribará l'ordre de vaga ais diaris, decretada per les direc— 
cions obreros. Els diaris no tornaran a eixir fins el 3 d"a- 
bril.

És a dir, que els fet-s deis que parlem es varen produir 
en un cont-ext-e de vaga general decretada pels sindicats de 
classe. Malgrat. que el Mercantil parla de el hampa -parlant 
deis fets del 26, l'assalt a bot-igues-, a les seues mat-eixes 
pagines ens assabent-em que "los grupos <d ' assalt-ant-s) se com
pon i an en su mayoria de mujeres y mozalbetes" (140).

El mate i x dia 26 es declarat- a Valéncia 1' est-at- de guer
ra (que durará fins al dia 8 d'abril). A la F’la^a de Serrans
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resulta ferida per arma de foc una dona de 67 anys, que mori
rla a l'endemá. El dia 27 el mor i és un .j ove de 17 anys, qui 
havia estat alcan<;at - pels trets de la Guardia Civil. En la 
mate i xa acció, la Benemérita havia ocasionat- dos ferits més 
amb carácter g r eu.

El divendres 28 hi ha una assemblea de fuerzas vivas en 
Cap i tan i a General, en la qual s ‘acor da la const-i tuc i ó de 
soma t-ens. De be 11 nou 1' Exé r c i t és el m i 11 o r a 1 i a t d ' aque lis 
que s'estimen la pau social. Ment-restant, els republicans fa 
la impressió es troten de vacances. No són, aquesta vegada 
no, els intermediar is entre ambdues part-s en conflicto. El 
paper d " int-er locutor amb 1 ' Administrac ió civil i militar re- 
c aurá en aquesta oc asi ó -pot ser per primera vegada en el 
nostre País- en un socialista, Daniel Anguiano, diputat- a 
Madrid per la provincia de Valéncia. El dissabt-e 23 arriba 
aquest a la capital i quan el diari que estem utilit-zant- 
informe d'aquest extrem, la manipulació será clara:

"Conferenció con sus correíigionarios, adquirien
do antecedentes de las causas de la huelga, que 
obedecía a la detención de algunas juntas directi
vas obreras y no a la carestía de las subsisten- 
c i as” (14-1).

El divendres 2, mit-jan^ant- la intervenció d'Anguiano, 
acava el conflicto. Aquel 1 ha estat el portaveu de la part 
obrera davant el Cap i t-á General de la Regió. Tot-s es reuni
rán a Cap i tan i a acordant- la fi de la vaga. Els detingut-s 
'serán posats al carrer sense represalias, els diaris obrers 
podran ser novament publicats, i les societat-s obreros reba
tí i 1 i t-ades. El Capitá General, tanmat-eix, signará un ban or- 
drenant- que els queviures estiguen sot-mesos a la t-axa. L'A— 
j un t-amen t de Valéncia a c o r da "se p r o c eda desde hoy a ex i g i r 
de una manera terminante que los comerciantes expándan sus 
productos al precio de tasa y en las debidas condiciones de 
calidad y precio" (142).

És a dir, que El Mercantil mentia al parlar deis origens 
del conflicte, amagant- la realit-at. Una real i tat —no sois 
els progressius increments deis preus, sinó també l'incompli-
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ment- de les direct-ius de control d'aquest-s-, que fins fa ben 
poc de t-emps havia estat- ut-i 1 i izada peí diari per a atacar a 
1'Administració. La realit-at-, com hem vist-, resulta ben dife- 
r en t- del que 1 a pub licació afir ma va. D " a 11- r a banda, quan t a 
que els avalotadors n'eren exclussivament gent de 1'hampa, 
sembla que dificilment- es podrí en ha ver donat- unes converses 
entre el hampa i l'Éxércit, amb el Capit-á General i un dipu
ta t socialista com a int-erlocutors.

Més enllá, perd, de reflexions sobre 1'actitud del pres- 
tigiós diari, tot i que direm que 1 com quan parlern deis fet-s 
de La Robla Llarga, el que resulta més int-eressant- després de 
constatar el nivel 1 de conf 1 ictivit-at social durant la prima
vera de 1313, és el paper deis republieans valencians.Aquests 
semblen haver perdut el control de la situació. Que a la ma
te i xa Ciut-at de Valéncia t-inguera que venir un diputat- socia
lista per a fer de port-aveu de les reivindi cae ions obreres, 
és un fet que no es pot deixar de banda i que, segur, no va 
passar desapercebut- ais valenc ians. Els repub lie ans havien 
perdut la iniciativa, al rnenys moment-ániament-. La factura els 
seria lliurada a les eleccions de juny.

Les análisis de la v i c tór i a electoral de la dreta i de 
la desfeta republicana donará sucosos resu 1 t-ats. L'editorial 
de El Mercantil será paradigmátic en aquest sentít, ja que 
acusará al republicanisme de no saber des11iurar-se d'un 
obrerisme est-ret. que li fará perdre la confianza de la pet-it-a 
burgesia. Les indubitables connexions entre el republicanismo 
blasquista i sindicalismo, t-ant rendables en mat-éria 
electoral per ais primers, han fallat- en aquests comicis, tal 
vegada per la indefinició i la manca de protagonismo deis 
blasquist-es en el greu conf lie te de la primavera.

Pot ser una prova del que diem es trobe en la victória 
de 1“esquerra a Sueca, ciut-at- també de llarga t-radició 
r epub lie ana, on e 1 c and i da t- Fos ob té el m i 11 o r r esu 11 a t elec
toral . lien tres que a Valéncia i l'Hort-a els republ icans es 
veren for^a afee t-at-s peí s fet-s de ma rr , espec ialment per la 
presumible posició que adoptaren els obrers industriáis, a un 
district-e agrari, com Sueca, la situació va esdevindre ben 
diferent.
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En la línia d'explicar la desteta republicana en tune ió 
de la malfian;a deis sectors de la classe mitja cap al partit 
blasquista, s ‘arribará ádhuc a acusar a aquest de tenir con
no ta ci ons bo1xe v i c s . A i x i es d i u que:

"La confusión establecida incoscientementé entre 
los principios y los procedimientos del republica
nismo democrático y el obrerismo, y aún de los de
lirios de los bolchevikis, ha dado también sus fru
tos, restando fuerzas a los republicanos; así lo 
creemos al menos, han perdido la confianza de la 
clase media, de los pequeños burgueses, de cuantos 
creen que España en la llamada de la cuestión so—  
cial no puede ir más allá que Francia, que los Es
tados Unidos, que Suiza" (143).

I no és que no calguen les reformes, les mi llores; són 
imprescindibles. Ara bé, aqüestes deuen d ’’ ésser real i tzades 
"marcando la linea que nos separa del colectivismo y del co
munismo". Cal aplicar la doctrina republicana, és a dir:

"Reformas si; amplias, radicales, radical isimas 
hasta extinguir la miseria. Reformas para crear el 
patrimonio de los que no lo tienen y deben tenerlo; 
pero sin llegar jamás a prometer lo absurdo, lo que 
ha conducido a Rusia al caos, lo que en el fondo no 
era otra cosa que el retorno a las sociedades inci
pientes, a las sociedades de tipo homogénico, a las 
sociedades primitivas" (144).

En conclusió, el partit- republ i cá pot ser la sal vació 
d'Espanya, per ó hi ha que fer canvis, hi ha que fer, fins i 
tot, una bona neteja interna. Malgrat tot, no es pot oblidar 
que sois el partit republicá, "reorganizado y limpio de equí
vocos bolchevikis, puede salvar a España del caos" (148).

La realitat- que s'endivina darrere l'análisi de El Mer
cantil és al nos t-re parer bas t-ant- perfilada. D ' una banda la 
situació de cris i que es presen t-ava 1 ligada al conf lie te 
europeu, no sois no ha acabat- al concloure aquel 1, sinó que
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peí que es veu determináis mecanismes s'empenyen en fer evi- 
dent. que no tots els problernes venien de més enllá les fron
teros espanyoles. Davant d'aixó, davant una real i tai en la 
que els objectivament més perjudicáis són els sectors 
populars, es deuen cercar e i x i des, sempre, peró, dins els 
objectius programátics del republicanisme democrátic. La 
tentació de fer costat o de démánar el suport, que tant se 
val a aquest respecte, de la classe obrera, és forca 
perillós. A curt termini els resultáis están clars: es perd 
el suport de la petita burgesia. Un poc més enllá, els 
republicans, travestíts i infiltrats de bolxevics, es poden 
trobar amb una sorpresa ben desagradable, no es pot oblidar 
el que ha passat a Rússia.

Dones bé, amb aquests antecedents deis que venim par 1 ani
dar r er ament, i amb uns conf lie tes enregist-rat-s al camp durant 
la plantada de l'arrós, s'obrirá el pas al difícil estiu que 
fou el de 1919.

Efectivament, les vagues hagudes en maig, algunes de les 
quals va exigir la intervención directa del go ve mador *civil 
en tasques negociadores (Alfafar, Catarroja, Massanasa), peró 
en la linea deis mecanismes que varem anal i t-zar al parlar de 
re1ac ions socials i problemática salarial, serán el próleg de 
1'estiu.

Aquest enregistrá un índex de violéncia insospitat. La 
bomba que esclatá ais urinaris del centre de Valéncia no va 
ésser més que l'inici. Al juliol, a la Robla Llarga i en un 
enfrontaraent entre obrers.de1 camp i la Guárdia Civil cinc 
deis primers resten morts. Al mes següent dos esquirols que, 
organitzats pels sindicáis agricoles de caire católic, esta- 
ven treba11ant al port de Valéncia, són morts per pistolers 
sindicalistas. Ais mesos següents, atemptats per bomba es—  
quitxaran tota la provincia i, finalment, un policia será 
assassinat, molt possiblement, també pels pistolers.

Ens detindrem ara uns moments en els fets de la Robla 
Llarga, donat. que són una mostra de les limitacions del mo- 
viment obrer camperol d ''aquesta época. Malgrat haver assolit 
un bon nivel 1 organitzatiu; malgrat la difici 1issima sitúa-
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ció per la que están pas san t. els treba 11 adors del camp des de 
1314- com a poc 5 malgrat la provocació de l'actuació de les 
forces'repressives; malgrat produir-se aquests en pie mes de 
juliol; malgrat els intents de coordinar un moviment- de pro
testa general i tzada per banda deis sectors camperoís; malgrat 
tot, no passará res.

El que va ocorrir a la Pobla Llarga (Ribera Alta) al mes 
de juliol de 1913 fou, simplemente que la Guardia Civil i 
alguns particulars varen obrir toe contra una manifestadió 
d “obrers del camp que tenia lloc a la p 1a £ a del poblé. El 
resultat varen ser cinc morts i sis ferits greus. A més a 
més, serán detinguts quaranta sis manifestants, els quals 
serán trasl1adats a Alberic.

L'explicació oficial será ben ortodoxa. Aquesta será 
completament- assumida peí Mercantil, adoptant aquest un 
posicionament poli tic dificilment conciliable amb el seu 
prestigi de diari progressista i republicá. Segons informació 
abrevada.per 1"Alcalde al Governador Civil:

"Habiéndose alterado completamente el orden 
público en esta localidad por una imponente 
manifestación de alborotadores que se han 
congregado en masa en la palza, frente a la Casa 
Capitular, serian sobre las 23 horas de ayer, en 
actitud amenazadora, y con el fin de restablecer el 
orden, he requerido el auxilio de la guardia 
civil, y al presentarse ésta en dicha plaza ha sido 
recibida a tiros y pedradas, y por ello dicha 
fuerza tuvo que repeler la agresión, haciendo uso 
de las armas, habiéndose detenido a los presuntos 
autores. Hay muertos y heridos (146).

El greuissim succés va teñir repercussions estatals. El 
Socialista dedicará for^a atenció al tema durant uns quant-s 
dies. Segons es pot llegir a les planes d'aquest diari la 
realitat diferia molt de la versió oferida per les autori- 
tats. Per a molts, fins i tot, la masacre no va ésser una 
sorpressa, ja que "se esperaba lo ocurrido. El caciquismo de 
este pueblo hace tiempo venia preparando un acto de terroris-
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mes pues no podía ver con buenos ojos que la clase obrera se 
organizase para defender sus derechos" <147).

Els propiciaris locáis havien arribai ádhuc a incomplir 
les Bases de Treba11 signades amb anterior itat amb la pari 
social. Dues vagues import-ant-s hav i en tingut lloc al poblé 
ais darrers mes os. Davant la f ermesa obrera, els pat-róns 
havien optat per organ i izar un Sindicai Católic, el qual 
seria conegut peí obrers afiliáis al sindicai de classe com 
la pastera Cmenjar deis pores, qua aclareix el órgan socia- 
1 i sta J.

Després la detenc i6 per la Guardia Civil d'un obrer que 
fou torturat al Cuartelillo, els fet-s s'encadenaran. Un nom- 
brós grup de treba 11 adors -uns 600- es dirigirá a 1‘Ajunt-a- 
men t- a demanan r-ne exp 1 i c a c i ons a la máx i ma auto r i ia i mun i c i - 
pal.

"La respuesta del alcalde fue llamar a la Guardia 
Civil, que, bruscamente, empezó a querer desalojar 
la plaza, y sin mediar toque de atención alguno, se 
hi c ieron disparos al aire, que corno si fuera con- 
signa fueron contestados desde los balcones y ven
tanas de varias casas -el pueblo sefíala las del 
cura, Carbono11, un pariente del cacique Llorca, 
secretario del Ayuntamiento, Cortés y otras- ori
ginándose las consiguientes carreras, pues entre el 
gentío se encontraban muchas mujeres y nifios. El 
pánico fue indescriptible; la gente, al huir, atro
pellándose era mater i a 1ámente cazada a tiros de 
pistola, revolver y escopeta, pues uno de los 
muertos tiene la cabeza destrozada por una descarga 
de perdigones" (148).

Les respostes de sol idar i tat es f aran arribar ais 
afect-at-s. A Alberic, on havien estat c ondú i ts els més de 
quaranta det-inguts "los socios del Casino El Avance que, como 
el de Puebla Larga está sindicado, enviaron a los detenidos 
pan, bacalao, conservas, tabaco y más tarde ropa de cama"
<149).
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La Federació Local de Societats Gbreres de Valéncia 
adrepará un telegrama al President- del Consel 1 de Ministres,
"so1 i c i tando 1a depurac i6n de responsabi 1 idades, el castigo 
de los culpables y la libertad de los detenidos" (150). A Al- 
zira es convocada una assemblea també per demanar al castic 
ais culpables, "amenazando con declarar la huelga en los 42 
pueblos que forman la Federación" (151).

Malgrat tot, el PSOE, com sempre un exemple de coherén- 
c i a , protesta "con todas sus energias", si bé, par al.leíamen t 
"recomienda a los trabajadores de la Ribera del Júcar la cal
ma y la serenidad que faltan a las autoridades y a la clase 
patronal" (152).

Post-eriorment, al Congrés de Madrid, Indalecio Prieto 
interpelará al Ministre sobre les causes del conf1 icte. Els 
detinguts han estat previarnent alliberats, i el diputat so
cialista es preguntará:

"¿Quien agredió a la Guardia Civil si todos los 
presos han sido puestos en libertad? (...) ’Y si los 
obreros no'agredieron a nadie ¿por qué hizo fuego 
sobre ellos la Guardia Civil? ¿Por qué dispararon 
contra dichos trabajadores los burgueses desde bal
cones y ventanas? (153).

Les preguntes par 1 arnentár i es quedaran sense resposta 
clara. Les protestes s'aturaran ben prompte. Tal vegada uns 
per manca d ”interés o per coheréncia política, d'áltres per 
insuficiéncia organit-zat i va, el ben cert és que els greus 
fet-s de la Pobl a Llarga, ocorregut-s al conflict-iu estiu de 
131*3, no varen ten ir les reper cus ions que haurien estat 
previsibles.

Al nostre parer, aquesta paralisi de les forces obreres 
front a una agresió ferotge, real i izada a més a més en uns 
moments claus del que denominen) 1 época deis avalots marca 
els limits de les possibi 1 i tat-s de la resposta organi izada. 
Caldria no oblidar els fet-s de la Pobl a Llarga davant d'argu- 
ment-acions que defensen l ’exist-éncia d'una situació revolu- 
cionária al camp» «de les cornarques centráis durant- 1313.
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Finalmente gairebé tangenc ialment, ens cal una petita 
reflexió sobre el paper jugat. peí Mercantil Valenciano durant 
aquests darrers mesos.

El canvi de ti tular itat de la propietat del diari en 
1918, óbviament. va teñir una influéncia que sembla évidént: 
la publicació va girar inequivocament cap a la dreta. Per6, 
amb tot, caldria reflexionar sobre el fet de la defensa 
explícita de l'ordre -sense qüestionar el preu- d ’una 
publicació com aquesta. Les critiques i acusacions al 
republicanismo, la manipulad ó sobre Rússia, 1 "‘ assumpc i 6 de 
1 es ver s i ons of i c i a 1 s en temes soc i a 1 ment c onf 1 i c t- i us, 
serán els parámetros que caldrá teñir clars per entendre 
1 ‘actitud de la publicació.

5.2.2.- Els anys de la violéncia explícita.

Aquest balan^ que hern fet ais fulls anteriors pot donar 
idea de les cotes de violéncia que es varen assolir. La 
qüestió social, -1'eufemismo utilitzat pels católics per a 
dir 11 uita de elasses, segons aclareix magistra 1 ment. Fierre 
Vi lar <154)— presenta uns nivells impressionants 
d "enfrontament; tant que 1“home que a 1eshores dirigía el 
Ministeri de la Governació va escriure un gros volurn en qué 
narra, des de la seua molt particular posició, els 
esdeveniments d'aquell 1919 <155). De com es va desenvo 1 upar 
aquel1 any, 1 ‘estiu principalment, a Valéncia Provincia dóna 
una idea aquest 1 libre de Burgos y Mazo, 1libre, per altra 
banda que ja fou utilitzat per A 1fons Cucó en un deis seus 
esmentats trebalis (156). Malgrat tot, és necessari que ens 
deturem, encara que breument, en aquest any, probablement- el 
més greu de tota 1 época deis avalots, tot i no ésser el més 
violent.

Idea de com es desenvolupava la vida a Valéncia Provin
cia la dóna el Governador Duran, qui en carta adre^ada al 
Ministre de la Governació, en el mes de juliol, deia que "la 
agitación obrera de Valencia es permanente y de carácter agu
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do; las huelgas se presentan sin intermitencias y casi siem
pre desde los primeros momentos se distinguen por la agres i- 
sividad del movimiento obrero traducido en coacciones y ame
nazas" (157).

En la ma te i xa carta, la p r i me r a au to r i ta t- go ve r na t i va 
valenciana posava l'émfasi en qué "el problema social en los 
pueblos de esta provincia, reviste carácteres més agudos que 
en la capital; el sindicalismo avanza rápidamente, echando 
profundas raices en algunas comarcas, principalmente en los 
pueblos llamados de la Ribera, donde hay grande extensión de 
terreno dedicado al cultivo del arroz" (158).

Essent aquest el to general deis contactes entre el Mi
nistre de la Governació i el seu delegat a Valéncia, no és 
d 'estranyar que el propi cap» del Ministeri pogués escriure:

"Valencia me preocupaba más que ninguna otra po
blación de Espafía. No apartaba de ella mis ojos un 
sólo instante, y bien pude apreciar desde el primer 
momento los siniestros resplandores de algún que 
otro relámpago que anunciaba próxima tempestad"' 
(159).

Burgos y Mazo afirmava, tanmateix, que li preocupava 
encara més la situació de Valéncia que la de Barcelona. Ais 
seus ulls la situació era més greu a la capital valenciana:

"...por haber tomado ya carácter crónico la en
fermedad social,.por ser objeto de constante pro
paganda de 1 os e 1 ernen tos soc i etar i os de Ba r c e 1 ona y 
por la condición de sus habitantes, mucho más deci
didos, resueltos y de armas tomar que los de la 
capital del Principado, por lo cual todo movimiento 
verdaderamente revolucionario en el que los revol
tosos se decidan a dar la cara a la fuerza pública 
será siempre más dificil y más temible de vencer en 
la ciudad del Tur ia" (160).

En aquest context és on cal inscriure les paraules d' Al- 
fons Cucó quan escriu que "la sit-uació conflictiva del camp
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valencia s''accentuá a 1"estiu de 1919 i doná 1 loe a llampega- 
des no per esporádiques menys violentes” (161). Una situació 
en la que els problemes i enfrontaments al volt-ant- de l'arrós 
es varen succeir durant- tot 1'estiu.

Les imparables pujades deis preus, la manca de blat, un 
alt-re cru i dur hivern, tot plegat amb el cansament deis «dá- 
rrers quatre dolent-s anys, han d'ésser t-ingut-s en compt-e a 
1' hora de reí lexionar sobre 1'estiu de 1919. Sense dubt-e un 
any ben difícil per a tots.

Tant- l'est-udi ja esment-at- del professor Cucó, com la 
simple lectura del balan*; sobre la seua propia act-uació fet 
per Burgos y Mazo, evidencien unes cotes de conf 1 i c ti vi tat- 
dificils de superar. A 1919, segons ens diu l'IRS, es pro- 
dueixen conteses socials especifiques a tot el País. Aquests 
nivel ls d'enf ront-ament social fan, especialmente deis rnesos 
d'estiu una de les fases més int-eressant-s d'alló que anomena- 
vem resposta obrera col. lectiva a la crisi. Malgrat ésser un 
tema ja'tractat en el reiteradament al.ludit- treba11 d'Alfons 
Cucó voldriem fer algunes reflexions.

Aqüestes giren, en principi, al voltant d'una de les 
qüestions fonament-als: saber si la vaga -les vagues, diriem 
nosal tres- de 1'estiu de 1919 va -o varen- ésser un moviment 
revolucionari deis obrers agricoles valencians; saber, efec
tivamente si, com diu Cucó», "dins els quadres «del ana re os in
di c a 1 i sme, el c amper o 1 at- valenc i á c anal i tzá les seues prolon
gados asp i rae i ons revolucionaries”C162).

Fa 1' ef ec te «que, peí que hem pogut veure, «durant- a «que lis 
me'sos la Revoluc ió -al menys quant- a les c ond i c i «ans 
object-ives necessar i es- n«:« va estar més a prop «que en oca- 
si «ans anteric»rs. És ben cert- «que, com ja Lenin va escriure fa 
molts anys, una si t-uaci«±* revoluc ionár ia no té perqué conclou- 
re en la Revoluc ió, i és per aixó «que ens preguntem si, mal- 
•grat- t-«at-, es p«z«t- parlar «de 1 'estiu «de 1919 com «d'una ép«:«ca 
revoluc ionár i a . A a«quest. punt- ens va rodat un parágr af «de 
Xavier Pan i a«gua quan -referint—se ais anys «de la II Repúbli
ca- diu "a pesar de la crisis «de la agricultura valenciana 
las reivindicac i«:«nes «de lc«s congresos campesinos nc« pasaron
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nunca de sus moderadas aspiraciones a la hora de solucionar 
problemas concretos: reducción de jornadas de trabajo, aumen
to salarial, supresión de los intermediar ios... " ( 163) . Gai
rebé res havia canviat respecte de la situació de 1919. Per
qué ¿com és desteta la suposada vaga revolucionaria?.

En paraules d'Alfons Cucó: "acceptació de'reivindica-' 
cions salaríais, mobilització de sindicáis católics, crida de 
peons forásters, reforeament deis mit-jans defensius, enérgica 
represió deis revoltats, aqüestes foren les armes amb que fou 
combatuda la vaga revolucionária deis segadors valencians de 
1919" (164). és a dir, res de nou. Les mat-eixes armes de 
serupre amb un accent més greu en la repressió, la qual cosa 
tampoc és nova, ja que rnercés a 1 ‘estudi del mateix Cucó 
sobre els avalots de darreries del segle XIX, sabem que en 
moments dif ic i ls 1" apare 11 gover nament-a 1 no havia vac i 1. lat
en útil i t-zar rná dura. L"accept.ac i ó de les reí vi ndi cae ions 
salaríais -recordera el molt válid exemple de les negocia— 
cions salaríais deis obrers de Massanassa- es constit-ueix 
en condició sine qua non per tornar a la feina. La mobilit
zació deis sindicáis católics —agríeoles a més a més- ha
estat durant tota 1"época deis avalots una eixida ben 
fructífera per a les classes dominants. Tal i com deia El So
cialista, "recordamos a este efecto un ejemplo vivo y elo—  
cuent-isimo de la inconsistencia del pomposamente llamado 
s i nd i c a 1 i srno c a tó 1 i c o . Uno de 1 os p 1 ut-ó era tas reacci ona r i os 
que más se ha distinguido por su protección decidida hacia la 
organización de sindicatos de "rompehuelgas" lo es el Marqués 
de Comillas" (165). Peí que fa ais obrers forásters, cal dir 
que sempre havien vingut- els de la Marina i havien baixat els 
deis Serrans, és a dir, que no és nova la seua preséncia 
sempre necessária. Un alt-ra cosa és que aquel ls, en f unció de 
la seua encara pit-jor situació económica no estiguessen dis- 
posats a oferir tanta res i sténc i a com els nadius de la zona 
arrossera. Quant- al ref ore amen t- deis mit-jans defensius, podem 
dir que ma Igra t al guna ma t i sa c i «ó (166) , som d " a c o r d amb e 1 
fet- que hi ha un increment- de les forjes d'ordre públic 
dest- i nades a la provincia, tot tenint en compt-e tant- la 
situació conflictiva per qué travesea la capital i cornar—  
ques, i l'opinió que la zona li mereix al ministre. Sobre la 
repressió ja ens hem pronunciat-, som conformes amb Cucó, per ó
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pemsem que d'haver arribat els problemes a una situació real — 
rñent insurrec ional -que és el que nosal tres entenem corn a 
situació revolucionária, un ambient d 'insurrecció que qües- 
tiona l'ordre social establert- l'Exércit hauria jugat un 
paper molt més estelar.

Per tot el que hern dit ens sembla que hem de ser molt' 
cautelosos a 1"hora de parlar deis mesos de 1'estiu de 1919 
com dies d'agitació revolucionária a les zones arrosseres 
valenc ianes. Tanmateix és cert- -pensem- que, seguint el re- 
lat de Burgos y Mazo, s'endivinen unes cortes connexions 
entre els proletaris vaguistes de les comarques i els seus 
c ompanys de la capital (167). Nosaltres, peró, c ontrari ament 
a alió que el professor Cucó manté ("no es tracta en aquest 
cas d ‘un c onf1 i c te es t r i c tamen t 1abo ral, s i nó de 1"ex te r i o- 
r i t-zac i ó d'unes tensions revoluc ionár ies" (168)), opinem que 
les connexions entre les organi t-zac ions deis pobl es i les de 
Valéncia Ciut-at- de i x en molt que desi t. jar, i que -a més a més- 
molt sovint els lligarns d'unió es fan mitjancant el partit 
blasquista, f or£ a no gens interessada -diga el que diga El 
Mercantil Valenciano- en aventures de caire revolucionári.

Per entendre aixó que diem cal conéixer les fortissimes 
reíac ions que uneixen —encara ais anys deis avalots i, fins 
i tot, durant- la década deis vint- la direcció i quadres del 
par t- i t de B 1 ase o i 1 es assoc i ac i ons obreres agr i c o 1 es. Ram i r 
Reig ja va demostrar, per a un periode anterior, no sois 
aqüestes connexions, sinó com, fins i tot, varen ser els 
republicans blasquistes els promotors de gran part- de 1"asso- 
ciacionisme obrer de carácter agrári de les comarques 
centráis del País Valenciá (169).

Segons el professor Reig "el procés de reconstitució de 
les Soc i e tat-s de T rebal 1 adors del Camp es desenvo lupa paral, 
lelament al deis diversos oficis de la ciutat de Valéncia, és 
a dir, al vol tant de 1900. A partir d'una major o menor t-ra- 
dició anarquista i de 1' anterior implantac i6 de la I Interna
cional, els republicans impulsen i dirigeixen la tasca orga
ni tza ti va fins al punt que en molts casos s ' identifica amb 
les tasques del Partit" (170).
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Segons explicava un deis dirigents blasquist.es d ' aquel la 
época, la final i tat. de les societ-ats obreres era "emancipar 
al labrador de la tiran i a del caciquismo" <171). Com sabern un 
deis arreís caciquil era 1 'especifica dinámica electoral ais 
pobles, dinámica que els republicans sabien haurien de tren- 
car si volien obtenir la representac i6 par lamentária de les 
comarques valenc i anes. Aquest era, efec ti vament., un deis ob- 
ject-ius de la col. laborac ió prestada. En paraules de R. Reig: 
"en sintesi (...) les societats tenen els seus objectius pro- 
pis i poden ser tan socialistes o anarquistes com vullguen, 
amb que (sic) voten ais republicans" (172).

Aqüestes relacions entre el PURA i els sindicats 
d “ ob rers agr i coles que, c om ja varern dir, es man t. i nd r á amb 
da1 taba i xos durant mo1ts anys encara, també reportaran bene- 
ficis ais obrers del camp. Pot. ser el més important. siga l'a- 
ssessorament juridic que els advocats republicans donen ais 
treba11adors del camp en la seua lluita reivindicativa.

En funció' de totes aqüestes qüestions que venirn par- 
lant: press i ó* cap a la negoc i ac i 6, organi t-zac i ó* obrera no 
sois amb fins estrictament sindicáis, resposta -encara que 
sois com a reac c i6— davant. el deter iorament de les condi— 
cions de vida., etc. 5 en f une i ó d'aixó» no cal discutir que no 
est-em parlant- ja d'uns a va 1 o ts identificadles' amb l'antiga 
jaequerie.

Cal entendre els fet-s de 1 'estiu de 1919 en connexió amb 
uns superiors nivel ls organi tzatius, tot i sabent. que aqües
tes mi llores só»n molt relativos ja que poden man ten ir encara 
alguna relació« amb el ti pus de resposta primitiva. Alfons 
Cucó ens parla -seguint- Burgos y Mazo- de la preséncia d'un 
fantasmagóric Comité Regional al qual considera com una evo- 
lució» de l'arcáic Ludd anglés o del mitic Pep de l'Horta va
lenc iá deis aldarulls de 1801. El Governador Duran escriu al 
Ministre i en referir-se al tema del Comité diu:

"En estos últimos meses, época de la siembra se 
planteó una huelga de carácter gravísimo, con tan 
marcado sabor sindicalista que cuando conseguían 
los obreros del algún oueblo la concesióm de sus
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demandas,contestaban que no podían reanudar el tra
bajo sin la orden previa de su Comité Regional, 
debiendo advertir a V. que este comité ni está 
c ons t- i tu i do lega 1 men te, ni ti ene dom i c i 1 i o fijo, ni 
se sabe de los elementos de que consta, siendo en
suma un Comité Revolucionario que dicta órdenes y
que los obreros acatan, sin pensar siquiera de don
de proceden” < 173) .

Al nost-re parer no hi ha connexions entre aquest Comité 
i el Ludd o el F’ep valenciá. Aixi mat-eix ent-enem que l'exis- 
téncia d"aquest Comité Regional no s ’ha de relacionar amb una 
mena de comité de vaga deis obrers agricoles. Més aviai pen
se m que es tracta del Comité creat- en 1918 després del "con
greso de los campesinos levantinos que tanto había de influir 
en la constitución de la Confederación Regional Levantina" 
(174). El mateix Buenacasa al. ludirá a aquest Comité quant- 
parlant del I Congrés de la Regional dirá:

"Era el mes de diciembre <1,2 y 3) de 1919 la re
gión con Murcia y Albacete inclusive, se congregaba 
familiarmente en el I Congreso de la Confederación 
Regional Levantina, previa circular convocatoria 
del Comité" (175).

Ara bé, és lógic que si, malgrat tot, aquest Comité, a 
més d'assentar les bases organit-zat-ives i preparat-ór ies del I 
Congrés de la Regional de Levante, feia tasques de contacte o 
coordinació entre els milers de vaguist-es valenc ians és més 
que lógic que, amb el precedent del comité Revolucionari de 
1917, aquests restaren en la clandestinitat. Si fos aixi, si 
aquesta h i pó«tes i es pogués c onf irmar, c a 1 dr i a c ons i derar 
aquest fet com un ciar simpt-oma de moderni t-zac ió (176). No
sal tres, de tota manera, at-enent tant a la documentac i6 de 
IRS com a la premsa, no observem ninguna dilació en la
tornada a la feina després l'acord entre les parts. Una volta
són signades les Bases, els obrers tornen al treba11.

Un a 11 r a de les di se repánc ies amb la int-erpretac i ó* del
professor Cucó ve donada per la c ons i der ac i ó que ell realit-za 
davant 1'apar i ció de l'anomenat Soviet n.l. Nosal tres t-ampoc
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no tenim noticies de que existíren ni més soviets ni més 
comunicats, tot i que alió que sembla més significatiu és el 
ma te i x tex t de la proelama:

"A los campesinos: Todos sabéis del proceder de 
los brutos llamados patronos con la presentación 
de las bases de trabajo. Dicen que por..y con los 
del somatén nos harán bajar la cabeza y luego ten
dremos que pedirles perdón si no queremos morirnos 
de hambre este invierno.

A las bravatas de los cochinos cerdos de patronos 
y demás ralea, hay en nuestras manos medios muy 
eficaces como son: segar meneando mucho el rastro
jo, abrir las boqueras de los "tancats' y rompién
dole la cabeza al esquirol y al patrono que quiera 
tra i c i onar 1os acuerdos tomados.

Debe pegársele fuego a la paja y al arroz cuando 
ya esté soleado unos dias e incluso los "barquets' 
que tenga el salvaje patrono y esquirol que no aca
te las bases presentadas. A los que no lleven la 
contraseña de los nuestros, maduradlos a palos o 
afeitadlos con la hoz. Todo esto para los patronos 
que no acepten o no cumplan las bases y haced lo 
mismo con 1os chupavelas de ios amar i 11os. i Ade1an
te con el garrote levantado que el triunfo es nues
tro" <177).

Més enllá del 1 lengua t-ge g rol ler i amenazador, la pro
posta que s'ofereix no és a la fi més que un sabotatge. Més 
que un atac és un pur exercici de resistencia, ja que, ado— 
nem-nos, no proposa l'atur, -la vaga- sinó que planteja que 
el perjudici al patró se 1 i ha de produir mentres es treba— 
lia. Un altre punt molt significatiu d 'aquesta proclama del 
nomenat Soviet n.1 és que no s'oposen ais patrons per ser pa
trón s , s'oposen a aquells patrons que no accepten les Bases 
de Treba11 <178).

A la fi, resulta que el Soviet de qui está en contra és 
deis patrons que no accepten les reivindicaeions salarials 
deis obrers. No ens agrada fer broma, peró pensem que un So
viet com cal hauria d'haver estat contra els patrons en tant
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que tais. Fa la impressió que la consigna fem com en Rússia 
encara no era molt- es tesa per aqüestes t-erres. Cosa que —ja 
varem dir quelcom sobre el particular en parlar de les tesis 
de Malefakis- no ens estranya gaire, sobre tot si tenim en 
compie que la premsa mostra la seua preocupadó per les noti
cies poc afalagadores que vánen de 1 ''estranger ("donde el 
bolchevismo no sólo hacia estragos en Rusia, sino que asoma
ba la cabeza en los antiguos imperios centrales y amenazaba 
con correrse por toda Europa" (179)) ja en gener de 1919.
Peró, no será fins 1"1 de maig de 1920 que -com varem veure- 
es celebrará a Valéncia la primera manifestac ió de solidari- 
tat amb els obrers russos (180).

Que es pot dir, llavors, a mena de carac ter i t-zac ió deis 
fet-s de 1 "estiu de 1919?. Per a nosaltres es trac ta del zénit 
de 1 "época deis avalot-s en les zones més c onf lie t. i ves de les 
comarques valencianas. Aquests mesos suposen les més altes 
cotes de tensió social des de feia molts anys. Recordem que 
hi havia hagut- problemes i mpor t-ant-s que havien afee tat gaire
bé t-ot-hom en la regió, des de prácticament- dar rer i es de 1914. 
Consi de rejn que els més perjudicáis, com sempre, havien estat 
els més febles i que aquests c orneng aven a assol i r uns nivells 
d " organi tzac ió que, és ciar, no tenen res a veu re amb els de 
les antigües jaequeries, per ó t-ampoc evidencien la f o rea i la 
coordinació deis sindicáis industriáis obrers de la Capital. 
F'ensem que de les antigües societat-s obreros que eren 
1"herénc ia de la I Internac ional, després del filtre del 
contacte amb el republ i canisme blasquist-a, s" havia passat en 
relat-ivament pocs anys a una ent-i tat organi t-zat-i va que reunia 
en 1919 milers d'afiliats.

No obst-ant, no hern d'oblidar que el nivel 1 de f ormac i6 
és mínirn, que la t-axa d"analfabetisme és molt elevada i que 
les contradiccions própies deis jornalers/propietaris (encara 
que tinguen una fanecada ja en són, de propiet-aris) , hem 
d " af eg i r 1 es que rec o 11 i em -c i tant- Pan i agua- próp i es de 
1"anarco-sindicalisme. Aixó sense entrar en problemes més de 
caire teóric com la relació camp/revo1ució.

A aquest complicat- trencaclosques hem d'afegir dues va
riante més, cadascuna de les quals amb una f or ta incidéncia
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en la real i tai social del periode. Ens referirn a dues qües- 
tions a qué hem al.ludit- breument- an algún moment-, i que ara 
aprofit-em per a desenvo 1 upar un xic més: el paper deis sindi
cáis i organi t-zac ions cat-bliques i els problemes al si de la 
CNT per 1 " inc remen i del pes táctic i organi t-zaiiu del pisto- 
lerisme (181).

De la import-áncia, al menys numérica, que les organi t-za- 
c ions de caire cat-ólic varen assolir a Valéncia Provincia ens 
dóna idea el fet- que en final i izar el mes de juliol, el 
governador havia rebut- la visita del president- i deis ele- 
ment-s direct-ius de la Federación de Sindicatos Agrícolas
"acompasados de representaciones de unos ciento cuarenta
pueblos, con objeto de hacerme presente las dificultades que 
ya prevén se les presentarán por elementos sindicalistas en 
la siega del arroz" (182). Ens sembla, dones, correcta 1"a- 
f i r ma c i ó que -referida a uns anys pos te r i o r s , 1926- f a -J uan 
-José Castillo quan diu:

"...la distribución geográfica de los sindicatos 
( cat-ól i es) es de notar que sigue, poco más o menos, 
la de la p r opi edad territorial. Las c orna reas en las 
que los pequños propietarios son muy numerosos, la 
sindicación est-á muy dasar rol lada. Galicia, el res
to de la zona Cantábrica, Navarra, Castilla la Vie
ja, León y las huertas de Levante son las que mayor
número de sindicatos poseen" (183).

Quant ais rnotius que induiran que els sect-ors benestants 
en col.1aborae i6 amb l"Església Católica s'esforcen en la 
const-i tuc i ó de sindicats, podem cit-ar-ne -seguint- el profes
sor Castillo- t-ant- l'esfor^ cont-rarrevoluc ionar i ("ganar el 
campo a los socialistas", en tenen t- com a ta 1 s des deis anar
quistas a qualsevol organi t-zac i ó de resist-énc ia) , com el 
desig de "paliar los efectos del desarrollo del capitalismo 
en la agricultura, fundamentos en cuanto a la pro1starización 
de numerosos elementos de los pequehos propietarios, arrenda
tarios y aparceros; secundariamente, "fijando los obreros al 
c ampo" o " c reando muchos prop i etar i os c ont-ra els soc i a 1 i smo, 
que no quiere que ninguno lo sea'" (184). En resum, es pot 
dir que es t rae ta de dues mot-ivacions dins la més pura orto-
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doxi a reacc i onári a <185).
De les directrius que alenen a aqüestes organi t-zac ions 

pot donar idea la mate i xa data de const-itució de la 
Confederación Nacional Católico Agraria, abril de 1917. Poc 
importa la seua consistencia orgánica, ja que el més ínteres.— 
sant a ulls deis seus patrocinadors és la seua eficácia -"en 
una sola semana puede ser más que suficiente para romper una 
huelga o crear la confusión en el seno del movimiento campe
sino o/y obrero organizado" <186) — . Curiosarnent és 1919 l'any 
d'un major grau de desenvolupament- de la CNCA. Cal dir que, 
segons dades de J.J. Castillo, la propaganda constituía un 
deis aspee tes fonamentals; les despeses per aquesta activi- 
t-at arribaren a la no gens menyspreable xifra de 300.000 pes- 
set-es entre 1912 i 1922. D" el les, la me i tat se" n varen 
gastar, prec issament-, en 1919.

Del paper jugat pels sindicáis católics durant 1 ‘estiu 
de 1919 ens dóna noticia Burgos y Mazo, qui recu11 un tele
grama del governador Duran de data 2 de setembre, en el que 
li diu:

"Le ratifico se hayan en huelga la mayor parte de 
los pueblos, obreros per t-enec ient-es a las socieda
des sindicalistas, pero continua la siega del 
arroz, aunque con escaso número de braceros y cus
todiados por la Guardia.

Hoy he conferenciado con el presidente de los 
Sindica tos c a tólie os, de cuya i mportancia ya tiene 
conocimiento V.E. por la relación que le remití y 
hemos quedado que el dia de mañana se concentrarán 
en el pueblo de Benifayó dos mil trabajadores, los 
cuales distribuirán en aquellos pueblos donde sea 
más necesario, dando al mismo t i e m p o  instrucciones 
a la Guardia Civil para que con toda energía se 
consiga garantizar las faenas agrícolas. Secretario 
Casa Obrera de San Vicente Ferrer, salió ayer para 
concentrar gente en varios pueblos y creo reunirá 
en varios dias unos cuatro mil hombres" <187).

Queda ciar dones que, com diu Cucó: "la Federación de
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Sindicatos Agrícolas católics act-uá (...) com especial aglu- 
t-inant- deis segadors esquírols" (188). Real ment hom ha d'en- 
tendre que en una situació de greu crisi, com la imperant en 
aquells moments,.els oferiments que la CNCA eren rea1ment 
t-empt adors per a uns obrers que no estigueren espec ialment 
conscient-s de la seua pesie ió de classe. El mét-ode deis cató
lics queda ciar en unes declaracions del govemador a la 
premsa en les que afirma haver rebut

"...una carta de don Ramón Escobar, Presidente de 
la Federación de Sindicatos Agrícolas, en la que se 
comunica que, accediendo a los ruegos que continua
mente se le dirigen, la Federación, que paga el 
viaje a sus obreros desde el punto de origen, se 
encarga de los alojamientos, entrega a las familias 
la cantidad que disponen los obreros a cuenta de 
sus jornales, que hace los adelantos que se le pi
den y que otorga a sus trabajadores toda clase de
ven tajas, por que en su benef icio inv i er te el c api-
tal creado, acordó facilitar carnets no sólo a los 
obreros federados, sino a los que no siéndolo, de
seen trabajar por cuenta de la Federación. Esta 
concesión tan beneficiosa, hace constar el seflor 
Escobar que es sólo por una vez" (189).

El paper jugat per les organi t-zac ions cat-óliques es 
completará post-ulant- per "unes tari fes salar ials r el at-i vament 
altes que poguessen representar un fort incent-iu, no sol amen t 
davant els seus propis afiliats, sinó també davant deis cam
pero! s no vinculats directamente amb les pos i cions revoluc io
nár i es" (190). En conclusió, sembla ajust-adissima la máxima 
del president- de la CNCA quan de i a " i Cuando acabarán de con
vencerse los gobiernos de que en la cuestión social hacen más
1os frailes que 1os so1dados!" (191).

Sobre l'alt-ra variant- a que al.ludiem com d'import-ant 
i nci dénc i a en el trencaclosques de la Valéncia social,1’al te— 
ració de la relació de forjes al sí de la CNT mercés el pes 
que c ornen c en a gaud ir els partidar i s de la vi olénc ia pur a i 
dura, caldrá, per a ent-endre-la, que reprengam el fil deis 
acont-eiximents des de darrer ies de 1919.
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L'estiu s'acabá i no per aixó els problemes socials va
ren desaparéi xer. A fináis de setembre, encara arnb la tiban- 
t-or per la mor t d'un sindicalista a Catarroja en un enfronta- 
ment arnb la Guárdia Civil <192), un nou element vingué a fer 
riiés feixugues les dificils condicions en que es desenvolupava 
la vida a les comarques centráis del País. Les plujes insis- 
tents que havien comensal- arnb la segona quinzena de setembre, 
varen concloure el mes arnb unes importants inundac ions. La 
nit del 29 al 30 una gran tromba d'aigua va fer que rius i 
barrancs es desbordaren. El Xúquer afeetá tota la Ribera, 
castigada tanmateix, al igual que la part sud de l'Horta, per 
una pedregada assoladora. La recolecció de l'arrós, encara no 
acabada, resulté bastant afectada. Alguns propietaris varen 
perdre tot el gra que tenien ais sequers, arrosegat per les 
aigües. Els pobles més afectats resultaren Carcaixent,Alzira, 
Algemesi, F'icassent-, Alginet i Silla (193). A més, en alguns 
pobles es varen sumar perdues de vides humanes, ja que un 
nombre-no avalúai de persones també varen ser arrossegades 
per 1 'aigua.

Com és lógic, no només l'arrós es va veure afectat. La 
campanya tarongera va comentar el mes d'octubre, quan sois 
una tercera par t deis fruits román i a ais arbres. La Diputac i 6 
demaná l'ajuda estatal ja que:

"los ú 11imos tempora1es e inundac iones que han 
producido la ruina en muchas comarcas españolas, 
especialmente en la región de Levante, han ocasio
nado en la propi edad púb1 i ca y pr i vada de Va1ene i a , 
daños tan considerables que no es posible atender a 
su alivio con los medios económicos que de ordina
rio disponen los pueblos y las comunidades perjudi
cadas" <194).

La peti c i ó es concretava en obtenir de Madrid 1'autor it— 
zació per a la lliure exportad6 de l'arrós valene iá, al ma
te ix ternps que un arbitri especial sobre el gra exportat ani- 
ria a les caixes de la Diputació Provincial. D"aquesta forma 
la provincia de Valóne ia "puede encontrar el deseado auxilio 
acudiendo a sus propias fuerzas económicas, y sin recargar
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las atenciones generales de la Nación" <135).
Després la forta repressió, de les inundacions i, ja en 

novembre, de 1' autor i t-zac i ó per a exportar 15.000 tones 
d " a r r Os, e l e  amp va 1 enc i á c ede i x , quant ais c onf 1 i c tes, e 1 
paper protagonista a la ciutat. En octubre els diaris deixen 
de publicar-se durant vint-i-sis dies; la vaga deis obrers 
portuaris finalit-za amb l'éxit total d "aquests, i, quasi al 
ternps, comenta un dur c onf lie te en el sector del moble, que 
es mantindrá durant més de dos rnesos. Atemptats amb armes de 
foc i bombes són cornesos contra patrons del sector i, una ve
gada finalitzada la vaga, ja a fináis de desembre, és assa- 
ssinat un agent. de policía que s'havia distingit per la seua 
acció represora durant el conflicte.

Ma Igra t el que diuen les estad i st- i ques deis conflictos 
socials, 1920 va ésser un any encara més sagnant que el seu 
predecessor. El primer dia de 1 "any tres obrers rest-aven 
morts i set més ferits a Ontinyent, després que la Guárdia 
Civil obrira foc contra una manifestació de traba11adors. 
Quatre dies després, un agent de duanes, significat- al con
flicte del pori de Valéncia, era assassinat a la ciutat. Qua
si al temps, era mort, al ferrocarril de Valéncia a Madrid, 
un dirigent de la Confederación Nacional Católico Agraria, la 
qual, com ja sabem, estava molt significada en 1 " organi t-zac i ó 
deis esquirols que actuaven t-ant al camp com a la ciutat.

Aquesta mort será 1 "origen d'un dur escrit- de Ramón Es
cobar, President- deis -sindicats católics agráris valencians:

"¡En lugar de libros para que aprendieran, les 
dieron pistolas para que mataran!

Pero esto no puede continuar. Precisa intensa y 
enérgica campaña de acción ciudadana, que coadyuve 
al restablecimiento de la disciplina social y que 
separe a los obreros que quieran trabajar de los 
ilusos que buscan el progreso por medio de la bar
bar ie , de los convertidos en criminales por utópi
cas aspiraciones" (196).

El preu del pa seguía donant problemes, i les protestes
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per aquest- produc te i pels d'alt-res de primera necessitat es 
varen mantenir. El dia 2 de maig cornen^á una vaga que havia 
estai convocada en resposta tant ais problemes deriváis deis 
preus i deis salar i s , com de l'actuació policial del dia an
terior (197). El dia 2, amb motiu de la vaga, resultaren 
morts dos joves obrers de 18 i 17 anys, a més d'alt-res 
ferit-s, pels iréis de la Guardia Civil. La Ciutat es paral ii- 
zá durant tota la set-mana, fins i tot deixant de publ icar-se 
els diaris, excepció fet-a del Diario de Valencia.

Mo1t probablement- com a resposta davant la mort deis dos 
joves obrers, pocs dies després serien assassinats dos poli
cios. Diverses bombes esc laten en diversos 1 loes públies: ca
fés, teatres i comerlos. Al tres, peró, no arriben a fer-ho.
El saldo de ferit-s és import-ant, entre els quals, finalment-, 
algún morirá.

Els conflictos deis obrers del F’ort- i deis d 'al tres 
sect-ors continúen amb intermitencia. Una bomba estalla al 
local de El Pueblo i, poques hores després, un al ira ho fa al 
Diario de Valencia. Dies més t-ard el periédic afee tai será La 
Correspondencia de Valencia.

A fináis de juliol era assassinat- 1'alcalde de Catarro- 
ja, probablement a rnans de sindical ist-es radical i t-zat-s. Hores 
després, 1'encarregat d'una fábrica de sacs de Benetusser 
corría idéntica sort. Dos di es més t-ard, el 4 d'agost-, era 
mort en at-emptat-, Franc esc Maestre, Com te de Salvatierra de 
Alava, ex-governador civil de Barcelona, ciutat- en la que 
s'havia distingit- per la seua dur esa. En l'acció terrorista 
igualment- va perdre la vida una cunyada del mort-, la Marquesa 
de Tejares, i resulta greument- fer i da la dona del Com te.

El mes de setembre, un roder, tal vegada l'últim, era 
mo r t per la Guárd i a Civil a Benaguas i 1. Tanma te i x , en un a1- 
t-re at-emptat-, rest-ava greument ferit un comisar i de policia. 
En desembre, davant. 1" intent de deportar alguns sindical istes 
a Maó, és convocada la vaga general a tot 1'Est-at. Durant el 
seu desenvolupament, dos policies són morts a Valéncia quant- 
intenten registrar una casa en la que supossaven es reunien 
sindicalist.es. Un milit-ant obrer va caure greument. ferit- al
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intentar assalt-ar la comisaria del districte de Sant Vi cent. 
Els atempt-at-s es produiran per tot arreu, caiguent morts un 
comerciant- i un guárdia civil, al temps que es produien un 
nombre elevat de ferits.

Obviament aquesta violéncia no era gratuita. Com ja ve- 
rem en parlar deis preus i deis salaris, aquest any marca 
1'índex máxim de creiximent- deis primers (133, éssent 1314 = 
100), la qual cosa indica que la dificultat- per mantenir el 
poder adquisit-iu va ésser import-ant-. A més, cal entendre que 
la violéncia obrera -més evident- ais darrers fulls, que no 
la patronal i la institucional- era producte d'una dinámica 
acc ió/repressió. Sois el partidismo de les font-s ens pot 
induir a pensar en una violéncia de procedénc ia exclusivament 
obrera. No hem d'oblidar que en aquest-s anys és plenament- 
v i gen t 1 api i cae i ó de la Ley de F ugas ais de t i ngu t-s més 
s i gn i f i c a t-s. És, per exemp le, en j uny de 1320, quan s ' e 1 s 
aplica a Ley de Fugas a tres sindi cal ist-es de Sueca, entre 
ells al dirigent- Camil Albert. Els fet-s, que encara es 
recorden, varen donar origen a una can^d que de i a :

"En la ciudad de Sueca 
un crimen se ha cometido 
entre Mariano y Franqueza 
y e 1 c ompañero Cam i 1 o 
por defender nuestro bien 
estos tres compañeros 
los tres fueron afusilados... 
los tres fueron afusilados. . .
La Guardia Civil obrando 
al mando de su teniente 
fue el espánte y el dolor 
del pueblo de la gente 
del brazo trabajador. . .
Compañeros a la lucha 
la debemos propagar 
que a todos nos conviene 
y esto asi no ha de quedar 
compañeros a la lucha
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salud y mucho valor 
que después de todo 
i Vencerá el t rabajador!" <198) .

A més d'* aquesta, tan evident-, hi ha un a lira violéncia 
molt. més subtil en contra deis desposseit-s. En el cas deis 
proletar is agr i c o 1 es és 1 a i rihér'erit a la d i c otom i a ex i s t-ent 
entre els que donen i els que cerquen t-rebal 1. Es tracta 
d “ una agress i v i ta t. més o menys explícita -segons caiga- que 
produeix unes reaccions clares, gairebé sempre relacionados 
amb la por: por a perdre o a no teñir feina, por a la signi- 
ficació política o sindical, por a la fam; por que sovint és 
el resultat de la própia ignoránc ia. Com Martínez Alier ens 
records, V. Blasco Ibafíes posava en boca d'un deis seus per
sona tges -un obrer andalús- unes paraules ben express i ves: 
"el mundo es del que más sabe... Si los ricos son fuertes y 
nos pisan y hacen lo que quieren, no es porque tengan el di
nero, sino porque saben más que nosotros" (199).

Tornant al problema de la violéncia, i en fune ió del que 
acaben» de dir, cal entendre la rápida exposició sobre la 
dinámica sagnant- que va cacteritzar el 1920, com un desig 
d 'evidenciar el punt al que les tensions socials varen 
arribar.

Recordem que el 1920 és el.moment en que cornen g a a ter
se palesa l'anornenada crisi de 1'armistici , és a dir, 
l'efecte deis inicis de recuperació económica deis paisos 
eu r opeus que hav i en pa r t i c i pa t en la Guerra. També hem de 
teñir present- que des de 1919 cornencen a sentir-se les 
repercussions de 1 'entrada en escena de l'arrós italiá.

No obstant., cal teñir en compt-e que en aqueste moments 
la CNT está passant uns moments difieils. Segons Juan Gómez 
Casas "la euforia producida en los cuadros anarcosindicalis
tas por el formidable crecimientos de la organización hizo 
sucumbir a algunos a la tentación de utilizar métodos violen
tos como coacción contra la patronal, y como esos medios 
llegaron a sistematizarse, originando indeseables consecuen
cias" (200). Aquesta implantació de la resposta terrorista, 
davant una situació» que exigia més que mai 1'' organ i tzac i ó de
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la lluita, tindria efectes negatius. En páranles de Manuel 
Buenacasa "el atentado se elevó a la categoría de método, y 
fue tan sistemático, que cotidianamente caian victimas, seres 
humanos sac r if i cados sin misericordia al f ragor, no diré 
egoísmo miserable, de las luchas sociales (...) Valencia tam
bién fue escenario de esas escenas trágicas" (201).

Aquesta nova táctica emprada per un sector de la CNT, la 
terrorista, va teñir el seu origen per a G'.H. Meaker més en 
e 1 des i g d 'obten i r benef i c i s mater i a1s , que en asp i rac i ons 
revolucionáries en sentít estríete. Paradoxalment aquest can- 
vi, aquesta alteració substancial tant deis fins com del 
métodes de 1'anarcosindicalisme espanyol, es va produir quan 
"los cenetistas se hallaban en vias de crear una organización 
laboral de fuerza sin precedentes, la cüal, como lo demostró 
la huelga de 'La Canadiense', pudo haber conseguido con los 
métodos normales de la huelga y la coerción pacifica muchas 
de las aspiraciones obreras" (202). En aquest moment dins 
1 'apare11 sindicalista s'empeltá una mena de máfia anaquista 
que en un principi estava formada per joves visionaris que 
pensaven que amb les pistóles i les bombes s ' ac os t. a va la re
voluc ió. En un segon moment, molts deis que passaren a formar 
par t d 'aquests grups d 'ac c i ó , "resu1taron proceder de 1os ba- 
jos fondos proletarios y no pasaban de ser unos rufianes con 
una fachada de ideología, que pronto prefirieron la vida emo
cionante y relativamente bien pagada del pistolero a la mal 
retribuida esclavitud del obrero fabril" (203).

D 'aquesta nova ori entac i ó que af ec tá, c om és 1óg i c , 1' a- 
narco-sindi calisme valenciá, trobem anteeedents ja en 1319. 
Durant l'estiu, amb motiu deis greus incidents que es 
produeixen a la zona arrossera hi ha un simptoma evident que 
que 1 com está canviant al si del sindicat- anarquista. Aquest 
senyal, l'indici a que ens referim, és una editorial del 
diari El Pueblo -órgan del republicanisme blasquista- en 
e1 qua1 es pot 11eg i r:

"A los obreros nos dirigimos para decirles: hasta 
ahora no fuisteis dirigidos por cacicato alguno. En 
vuestras sociedades adoptabais libremente los a—  
cuerdos y siempre contabais con elementos que, de—
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sinteresadamente, sin pediros nada os defendían. A- 
hora unos cuantos individuos que no trabajan, que 
viven de vuestros esfuerzos, que se titulan obreros 
no siéndolo en realidad, abusan de vuestra buena fe 
y realizan manejos inconfesados y sospechosos (...) 
Sabemos que en todas, absolutamente en todas las 
sociedades obreras hay mayoría de elementos discon
formes con esa dirección de anarquistas a la espa
ñola —los hay muy respetables en el extranjero— y 
que por indolencia o por indeferent-ismo siguen el 
camino emprendido y de fatales consecuencias para 
la organización obrera. Agrupaos, defendeos, desen- 
masc a r ad a esa i nf i una m i ñor i a que os d i r i ge c on f i - 
nes oscuros y emancipaos de esa nueva tutela"(204).

Els blasquistes sempre havien mantingut. molt bones rela- 
cions amb els anar co-sindi cal ist-es valencians, al igual que 
ocorrirá durant tota la década deis anys vint. Lógicament 
preocupái s els republicans per la pérdua d 'ascendénc ia dins 
la CNT valenciana, trac taren d 'influir-hi. De l'éxit, al 
menys parcial, d ‘aquest intent donen fe les estretes col.la
bor ac i ons en les 1luites poli tiques i sindicáis deis anys vi- 
nents, i en la cooperació que es produirá entre les dues tor
ces en els i n ten tenis de colp d ’Estat. enregistrats -1926 i 
1929- du r an t la D i c tadu ra de P r i mo de Rivera. Els dos,c u r io- 
5 amen t., amb Valéncia com escenar i.

Partint de la base que som d'acord amb les apiree iac i ons 
de Ramir Reig contrár i es a una carac t-er i t-zac i 6, sen se més, 
del blasquisme com una proposta que no pretenia altra cosa 
que frenar ais treballadors i a1lunyar-los tant del so
cialismo c om de 1“anarqu i sme, cal dir amb aquest h i stor i ador 
que "el blasquisme, dins la seua pobresa teórica, tenia una 
certa doctrina social i no 1 ‘amagava" (una ideología prop del 
que avui anomenar iern reformisme soc ialdemóc rata) (205). Tot i 
a i xó, alió que d i r iem e 1 seu cor pus do c t r i na1 no e ren més que 
"quatre idees (la república, 1‘‘anticlerical isme, la vida mu
nicipal, la modernització, el progrés cientific. . .) recol li
des d 'ac i i d "a11á , i sac sej ades c om en un c oc kta i 1" (206).

És ciar, dones, que els republicans prengueren posició
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davant una situació en la que, per utilitzar paraules d"Angel 
Resta fia, "la CNT finalmente cayó tan bajo en la estimación 
pública que llamarse uno sindicalista era sinónimo (...) in
fortunadamente de ser pistolero, malhechor, forajido y delin
cuente habitual" (207). Aquesta situació de divisió interna 
entre els partidar is de la pressió-negociació-pressió. i els 
de la violéncia revolucionaria, va fer intervenir amb forca 
la gent del PURA, en la 11nia que ha hem vist.

L 'a1 i n iamen t amb les pos i c i ons f avorabies a la negocia- 
ció i al pacte varen comptar amb el decidit- suport. tant deis 
blasquistes com del seu diari. Aquesta vegada, malgrat el que 
pogueren dir els portaveus del conservadurisme ortodoxa, els 
republicans varen apostar peí desceña de la temperatura del 
te r móme tre de 1es tensi ons so c i a 1s . El c anv i de c onj un tu r a 
económica faria la resta.

Aixi dones, ens inclinenm a pensar que, respecte de la 
resposta col.lectiva donada pels obrers del camp valene iá 
davant els desabastiments que havien comengat gairebé paral, 
lelament amb la Guerra europea, no és corréete parlar -ni 
tan sois ais seus darrers moments- de situació revoluciona
ria. Ens decantem, llavors, per parlar d 'agi tac ions i de dis
tur bis camperols, en f i , d"época d'avalots.

Els t-reballadors del camp valencia -aquel ls en els que 
ens hem centrat. en aquesta Tesi Doctoral- es debaten durant 
aquests anys entre diferents propostes organitzatives i so—  
ciáis. Des de 1"anarquismo dalt- o baix estructurat i més o 
menys influencia!, peí republ icanisme blasquista, ais cants de 
sirena del reac c ionarisme c atólie. Desde la lluita progressi- 
va per la mi llora o la violéncia revolucionaria a la resigna
da aceptación de lo existente. Una disjuntiva, en suma en la 
que no es varen definir totalment. La factura final, almenys 
organitzativarnent parlant, se'ls lliurá poc temps després, a 
les vespres de la tardor de 1923 quan un general, un altre 
general, es p 1antejava solucionar los graves problemas que 
aquejaban a España.
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NOTES AL CAPITOL 5.-

<1) HOBSBAWM,Eric . Rebeldes primitivos. Ariel, Barcelona,
p. 13.

(2) CUCO,Alfons. "Notes per a rest-udi de les agitacions 
campero les valencianos: la revolta agrária de 1*319".
I Congrés d'História del Pais Valenciá, vol.IV.pp.623- 
624.

(3) CUCO,Alfons. Republicans i camperols revoltats. Valén
cia, Eliseu Climent, 1975. p.15.

<4> Idem, p.15-16.

(5) Idem, p .16.

(6) RUDE,George. Revuelta popular y conciencia de clase.
Bar c e 1ona, Critica, 1981. pp.202-203.

(7) CUCO, Alfons. Republicans i carnperols revoltats. Op.
Cit. p.17.

(8) Idem, p .18.

(9') LAS PROVINCIAS, 15-11-1878. Citat per Cucó, A. en Re-
publie ans. . . üp. Cit. p .22.

<10 > Idem, pp.25-26.

(li> Ja hem fet esment amb anterioritat, citant una font tan 
autoritzada com Burriel de Orueta, que la quantifi caei6 
deis moviments migratoris durant aquests anys és gaire- 
bé impossible. Sobre aquest periodo que estudien*», i peí 
que fa referéncia a l'Horta Sud, Burriel ens diu que el 
deceni 1888-1897 "aparece con una emigración neta en 
seis de los siete pueblos considerados (es trac ta d ’A- 
laquas, Aldaia, Xirivella, Catarroja, Massanassa, Pica- 
nya i Torrent). Son los momentos en que el descenso de
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morta1 i dad provoca un a 1t o saldo vege ta t ivo que la co
marca, a pesar del crecimiento que registra (un 0,98 
por 100 anual), no puede absorber por completo. Resulta 
problemático el destino de estos emigrantes en un mo
mento en que la corriente levantina a Argelia ha cesa
do. La vecina ciudad de Valencia debió ocoger a una 
gran mayoria..." BURRIEL, E. Demografía de la huerta de 
Valencia. Gp. Cit-. p. 55.

(12) MV. 4.-1X-1878. C i ta t per CUCO, A . en Repub 1 i c ans. . . Gp. 
Cit. p .70.

(13) Encara en set-embre de 1920, va resultar mort en un en
trón t-ament amb la Guár d i a Civil, al t-erme de Benagua- 
sil, el roder Vi cent Taroncher (a) Roe het. ALP,1920.

(14) Richard HYMAN és 1'autor de la definició de la veu 
Huelgas dins el Diccionario del Pensamiento Marxista, 
di r igi t per Tom B0TT0M0RE. Madr id, Tecnos, 1984.p .337.

(15) Idem, p .35.

(16) BRENAN, Gerald. El Laberinto español. Barcelona, Plaza& 
-Janés, 1984. p. 125.

(17) PANIAGUA, Xavier. La sociedad libertaria. Agrarismo e 
industrialización en el anarquismo español (1930-1939).
Barcelona, Critica, 1982. pp.18-19.

(18) Espac ialment, a més del ja al.ludit- "Notes per a l'es- 
t-udi de les agi tac i ons campero les. . . " , és necessari
c onsu1ta r del matei x autor "Con t r i bu c i ón a un es tudi o 
cuantitativo de la CNT", Saitabi XX (1970) i, sobre tot 
"Contribución al estudio del anarcosindicalismo valen
ciano", Saitabi XXII (1972).

(19) E. MALEFAKIS, dins el seu conegut- 1 libre Reforma agra
ria y revolución campesina en la España del siglo XX
(Barcelona, Ariel, 1980), diu en aquest sentít que "en 
1919 había un mínimo de treinta y tres locales de este 
tipo (anarcosindicalist.es) sólo en Valencia" (p.180).
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(21)

( 23 >

(24) 

í 25) 

(26)

(27)

(28) 

(29) 

( 30) 

(31)

Independen tment -i sernpre ens topem amb el mate i x pro
blema- que no sabern que vol dir Valéncia (ciutat, pro
vincia, País), estudiant la composició que Cucó ens 
ofereix en "Contribución al estudio...Op.Cit. pp.76-78, 
les xifres no coincideixen. Malgrat la quantifi caeió, 
el que sembla fora de dubt.es és que, tal i com diu Ma- 
lefakis, el trebal 1 de la FNAE resulta for^a positiu 
pe I que f a a 1" af i 1 i ac i ó .

MALEFAKIS,E. Gp. Cit. p.181. Molt possiblement-, tal i 
com diu X. Paniagua en La Sociedad...(Gp. Cit. p.20.), 
"entre la contradicción entre un orden disciplinario 
i nte r no pa r a sos teñe r una s i tuaci 6n r evo1u c i ona r i a , y 
la libertad individual, se ha desenvuelto toda la pro- 
b 1 arnát i c a de 1 anarqu i smo m i 1 i tant.e" .

CUCO.A . "Contr i buc i ón a 1 estud i o . . ." Op.C i t.p .69.

BUENACASA,M. El movimiento obrero espaftol. Historia y 
Critica. 1886-1926. Paris. Editan Familia y amigos del 
autor, 1966. p . 161.

DIAZ DEL MORAL,Juan. Historia de las agitaciones campe
sinas andaluzas. Madrid, Alianza, 1967. p.175. Citat 
per Cucó, A. en "Contribución al estudio... H0P. Ci t-. p . 71

I b i d .

MALEFAKIS,E . Op. Cit. p.179.

Idem, p.176.

I b i d .

Ibid.

I b i d .

Idem, p.178.

Ibid.
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<32) Las Provincias, 7-X1-1914.
<33) ALP, 1314. p.,63.

<34) L'Almanac de Las Provincias diu que aquest huracá
arrancá arfares i enderrocá edificis, i també produí un 
mort i molts ferits. A més, un setanta per cent de la 
taronja que encara restava ais arfares va caure a causa 
de l'efecte del vent.

<35) MV. 30-111-1315.

<36) ALP, 1314.

<37) ADPV. Memória de la DPV, 1915. p.46. Com ja hem vist- a
un altre capitol, el comerg amfa Alemanya es va inter—
rornpre de forma absoluta peí que fa a les taronges,mal
grat les gestions real i tzades per les entitats públi- 
ques i privades valencianas.

<38) ALP, 1316.

<33) Ibid. Malgrat que el p 1antejament global itzador que
rea 1 it-za el diari Las Provincias, ja sabem que 1 'acti
tud d ' Urza i z respe c te de 1" a r r «is i el pr oh 1 erna del pr o- 
gressiu encarirnent deis preus o el tema «de 1 " a tur, n«z« 
poden ésser colocats al mateix sac. Ja verern al capitol 
ant-er iorcom la dec isió del ministre Urza i z , tot i el 
reprobamente explicitat per persones, entitats i insti- 
tucions conservadores, va mereixer 1"aplau»diment «de les 
organ i t-zac i ons obr eres.

<40) I'dem, p.52.

<41) , I b i d .

<42) MV. 23-11-16.

<43) ALP, 1316, p .53.

<44) MV. 6-III-16.
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(45 ) ALP. 1916.p .54.

(46) Encara avui a 1'Horta-Albufera es recordada aquesta 
arrancada de tarongers. Hi ha qui pot parlar d'aquelIs 
que es varen maleir quan, anys després, la taronja va 
entrar en una época daurada. La informació que hem 
ofert sobre l"any 1917 es treta d'ALP, 1917.

(47) ALP, 1917.

(48) L'origen d'aquesta Alianza, que abraca des deis refor- 
mistes fins ais socialistes, es troba en les eleccions 
municipals de 15 de novembre de 1915. Per a més infor
mac ió vid. AGUILQ LUCIA, Luis. Sociología electoral va
lenciana 1903-1923. Valéncia, Cátedra Furió Ceriol,1976 
pp. 201 i ss.

(49) Idem, p .291.

(50) Cal dir que l'oposició antimonárquica es va unir en un 
sois bloc, "fenómeno este que es único en Valencia a lo 
largo de todas las elecciones habidas durante el reina
do de Alfonso XIII". Idem,p.291. L ’anomenada Alianza de 
las Izquierdas obtindrá un import-ant t-riomf a Valéncia 
Ciutat.

(51) Aquesta valoració és, com veurem, discutible.. Al tres 
historiadors opinen, com fa Tuñón, que, malgrat la pu
jada de 1"abstencionisme (1918 el 34%, 1920 el 40%),
-fenomen que segons Tufíón caldria posar al compte de
1 ‘anarcosindicalisme- "la otra corriente obrera, la 
ugetista-socialista, después del triunfo electoral para 
los que estaban en el penal de Cartagena en el afío 18, 
vuelve a tener otro triunfo, con seis diputados ya en 
las eleccions de 1919". TUH0N DE LARA, M. "1917-1920. 
Una crisis institucional". Tiempo de Historia, A fío II, 
n .18. p .27.

La sintonía del plantejament de Malefakis amb les 
tesis de Diaz del Moral són evidents. Aquest últ-im, re
ferí nt-se a les eleccions de febrer de 1918 diu: "los 
candidatos a diputados regional istas, republicanos,
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socialistas, conservadores y liberales recorrían los 
pueblos pronunciando discursos en numerosos mítines. 
Jamás se vió en la provincia mayor entusiasmo entre los 
e1ementes po1 i t i c os ; nunca a 1 i mentaron más i 1us i ones 
los hombres de las izquierdas ni más temor de derrota 
1 os c and i datos rnoná r qu icos. No hab í a encasillado; la 
lucha se desarrollaba sin coacciones oficiales; la ex
pectación era enorme. El 24 de febrero las urnas elec
torales proclamaron con la inexorable precisión de los 
números, la tremenda derrota de las izquierdas".DIAZ 
DEL MORAL,J. Op. Cit. p.268.

(52) La companyia de Gas Lebón havia hagut- de suspendre el 
servei per manca de mineral.

(53) Aquesta campanya va ésser oberta per la casa Trenor amb 
un donat i u de 10.000 pessetes.

(-54 ) ALP, 131S . p . 50.

(55) El Pueblo, 25-11-1918. Citat per Aguiló Lúcia, L. en
Op. Cit. p«. 319. Per la Seua banda, el Mercantil ti te
lará "La Alianza de las Izquierdas ha triunfado en la 
capital y en Sueca" (MV. 25-11-1913).

(56) AGUILO LUCIA,L. Op. Cit. p. 320.

(57) DIAZ DEL MORAL,J. Op. Cit. p. 269.

(58) Les relacions gairebé intimes entre el moviment obrer
de carácter anarcosindicalista i el republi canisme 
blasquista han estat demostrades per a anys anteriors 
ais que abraca el nos tre t. rebal 1, per Ramir.REIG en
el seu 1 libre Obrers i ciutadans (Blasquisme i Moviment 
Obrer). Valéncia, I. Alfons el Magnánim, 1982. Malgrat 
que com diu el mate ix Re ig, a par t i r de 1906-1910 "c o- 
mencen a separar-se per tal com el blasquisme involu- 
c iona envers 1'interior d 'e11 mateix, inicia la seua 
bunker i tzac ió, ment-re el moviment obrer está cornencañi
la seua arrencada i la seua irrupció en la societat,
dirigit cada vegada més fer mamen t per social ist-es i
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anarquistas" (p.254). Malgrat aixó, diem, les relacions 
es mantindran durant molts anys encara, és possible que 
a uns al tres nivells. Obviament un deis aspee tes de la 
col.laborac i6 entre els sindicalistes i els republicans 
es xifrava en el suport que els primers donaven ais se
gons en els conflictes electorals. A més a més, cal re
cordar les bones relacions existents en aquests moments 
entre CNT i UGT després del pacte signat per ambdues en 
1316. A aquest respecte cal consultar l'article d'Ampa
ro ALVAREZ "Las alianzas CNT-UGT (1316-1320)". Estudis 
d'História Contemporánia del País Valenciá,n .0, 1378. 
pp.187-204.

(53) REIG, R. Op. Cit. P. 234.

(60) El Pueblo, 15-111-1305. Citat per REIG, R. en Op. Cit. 
p . 234.

(61) FOR'CADELL, Carlos. La Crisis de la II Internacional y 
sus repercusiones en España. Impacto de la I Guerra 
Mundial y de la Revolución de octubre en el movimiento 
obrero español. Madrid, Fundación de Investigaciones 
Ma r x i s ta s , 1380. p .58.

(62) El Socialista, 13-VI-1317. Recol 1 it per FÜRCADELL, C.
en Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento
obrero español 1914-1918. Barcelona, Critica, p.244.

(63) El Socialista, 10-X-1917. Idem.

(64) GOMEZ LLORENTE, L. Aproximación a la historia del so
cialismo español. Madrid, Cuadernos para el Diálogo,
1376. pp.360-361.

(65) MEAKER, Gerald H. La izquierda revolucionaria en Espa
ña 1914-1923. Barcelona, Ariel 1378. pp.i53-160.

(66) EL0RZA, Antonio. Contexto histórico de la formación del 
PCE. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 
1980. p.15.
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(67) Ibid.
(68) MEAKER, S .H . Op. Cit. p . 324.
(89) L'l de maig de 1920 es celebrará a Valéncia la primera 

manifestac i6 de que tenim noticia - i 1.legal, és clan—  
a favor deis revolucionaris russos. Segons la premsa, 
ignorant la prohibició governativa, grups d"obrers es 
varen concentrar en la Pla^a de Braus, tot proferint 
crits i despegant paneartes en les quals es podia lle- 
gir ¡Viva la Revolución Rusa! ¡Abajo la burguesía!. En 
posteriors enfrontaments entre policía i manifestants 
es produiran tres obrers ferits per arma de foc, dos 
policies amb contusions i una jove accidentalment f e r i - 
da de bala.

(70) MV. 16-XI-17.
(71) MV. 18—V11— 18.
(72) MV. 4-IX-18.
(73) Idem.
(74) Idem.
(75) MV. 26-XI1-1918.
(76) Idem.
(77) MV. 29-V-19.
(78) MALEFAKIS, E. Op. Cit. p.128.
(79) En aquesta linia es varen pronunciar en 1971 Xavier 

Pan i agua i Joaquim Prats, en parlar de "'la gran crisis" 
per denominar el periode 1915-1923. Malgrat que som 
d'acord amb la idea, la formuladó ens sembla confusa, 
ja que dóna peu a 1"error, No cal oblidar que en aquest 
ampie periode hi ha dues crisis: la de les subsistén- 
cies i la de 1 'armistici.
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(SO) DIAZ DEL MORAL, J. Op. Cit. p.20.
<31) Idem, p. 25. De fet. algunes af irmac i ons de diaz del Mo

ral criden 1'aten ció peí poc pes cient-ific amb que es 
recolzen. Aixi quan diu: "el resultado de mis investi
gaciones fue concluyente. Ante estímulos sentimentales 
e ideales, la masa popular (andalusa) reacciona hoy lo 
mismo.que en tiempos de Alhacám" (Ibid). t-ot i que 
aquesta afirmació recolza sobre la següent base "No ha
ce muchos años se descubrieron en un aljibe del patio 
de los naranjos de la mezquita cordobesa unos cráneos 
del siglo IX o X; el antropólogo don Constancio Bernal- 
do de Quirós los midió con la precisión en él habitual,
e h i zo no ta r que sus med i das coincidían exá c tamen te c on
las obtenidas por el maestro Olór iz en personas vivas 
de la capital y la provincia; es indudable, pues, que, 
en cuanto a forma y tamaño, la cabeza de los contempo
ráneos de Almanzor era muy parecida a la de los hombres 
que viven en la actualidad. Y mayor semejanza existe, 
probablemente, entre el espíritu de unos y otros"(Ibid)

(82) Ibid.
<83) Idem, p .19.
(84) LACOMBA, J.A. Crisi i revolució al País Valenciá. Va

léncia, Lavinia, 1968.
(85) Idem, p.53.
< 86) Ibid.

< 87) Idem, p .50.
(88) PANIAGUA, X. La sociedad libertaria... Op.Cit. p.30.
(83) RGMEU ALFARO, F. "La crisis de 1317 y sus consecuencias 

económicas y sociales en la región valenciana". Saitabi 
XIV. 1360. pp.111-132.

(30) Resulta evident la discrepancia al voltant del problema
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agrari estudiat- per nosaltres. Quant a valoracions ge
neráis sobre 1 'economía valenciana, es notable la manca 
de coincidencia daquestes amb trebal15 posteriors sobre 
e 1 tema. Vid. els trebalis ja esmentats de Vicent. So 1 er 
o de J .A . Marti nez Se r r ano.

(31) MV. 27-XI-15
(92) MV. 29—X1—15
<93) MV. 6-111-16
<94) MV. 7-1X-16
<95) Idem.
<96) MV. 4-X-16
<97) MV-13-X1-16
< 98) MV 11-11-17
<99) MV. 24-11-17
<100) MV. 23-11-17
<101) MV. 3-1I1-17
<102) MV. 17-111-17
<103) MV. 13-1I1-17

tC

<104) MV. ’iDEM.
<105) Idem.
<106) MV. 20—XI— 17 
<107) MV. 22—XI— 17 
<108) MV.24-XI-17
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<109) MV. S-XI1— 17
<110) Idem.
<111) Idem.
< 11 2) I dem.
<113) MV. 21—XI1— 17
<114) ADPV. Memdria DPV. 1917. pp. 43-44.
<115) ALP, 1917. p .69.
<116) ALP, 1913. p .57.
<117) ADPV. Memória DPV. 1913. p.SO.
<113) A mitjan desembre es produl una forta polémica perqué 

els exportadors esta ven venent la taronja a 8-9 pesse- 
tes per arrova, mentre que la compraven a 0,75-1 pes— 
setes. ALP, 1913. p. 71.

<119) Peí que fa al cas concret deis ferrocarrils és intere- 
ssant- consultar PALAFOX, J .  Los afíos 30... Op. Cit. pp. 
43 i ss.

<120) ADPV. Memdria DPV. 1913. p.76.
<121) Ibid.
<122) Ibid.
<123) ALP, 1913, p .69.
(124) MV. 3-X11-17
<125) MV. 14—XI—13.
<126) Idem.
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( 127)
c 128) 

( 128 :> 

( 130) 
( 131) 
( 132) 
( 133.) 
( 134 > 
( 135) 
C 136)

C 137) 
( 138)

( 133 ) 

( 140) 
(141)

Idem, p.67.
ALPi 1918. p .50.
Ibid.

Ibid.

MV. 15 al 21— 1—19 
MV. 8-111-19 
MV. 24-111-19 
Idem.

Idem, p.51.
Fou motiu de polémica un incident. ocorregut. durant. les 
carne1to1 tes (celebrades amb "poca brillantez"). Tal i 
com recol lia la premsa conservadora, en tornar del tra
dicional passeig per 1'Albereda, al passar per la Bai- 
xada de Sant Francesc "fueron insultadas por grupos de 
mozalbetes estacionados en aquel punto, las seftoras que 
iban en los coches". Al parer de Las Provincias, "este 
vergonzoso espectáculo produjo gran indignación y puso 
de relieve el resultado de ciertas predi cae iones entre 
la clase obrera" (ALP, 1919. p .52.).
Idem, p.53.
Aquesta és la capgalera que utilitza El Mercantil Va
lenciano a set columnes, el primer dia en que la* prern— 
sa torna a eixir després de més d'una setmana d'atur.
MV. 3—IV— 19.
I dem.
Idem. El subratllat és nostre.
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Idem, p. 377.
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(161) CUCO, A. "Notes per- a 1 'estudi . . . "p. 628.
(162) Idem, p*. 626.
(163) PANIAGUA, X. Op. Cit. p. 42.
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malentés. Els guárdies civils ais que fa referencia el 
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i el problema greu del Ministeri i del Governador con
si ste ix en el f et que no troben a11ot j amen t per ais 
guárdies, ja que, com telegrafiará el Governador Duran, 
fer-ho "tiene graves inconvenientes a consecuencia de 
ser en su mayor ia casados y con familia, estimando más 
conveniente se les busque a cada individuo el respecti
vo alo j am i en to" <Bu r gos y Mazo,M . Op. Cit. p . 376 >.

(167) CUCO, A. en "Notes per a l'estudi. . ." p. 623, o bé Bur
gos y Mazo, M . pp.382-383.

(168) CUCO, A. Idem, p. 628.
(169) REIG, R . Op. Cit. pp.243-250.
(170) Ibid.

(171) Idem, p . 251.
(172) Idem, p. 256.
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(173) BURGOS Y MAZO, M. Op. Cit. p. 174. Recol 1 ida parcial
mente per CUCO, A. en "Notes per a 1"estudi..."p. 627.

<174) BUENACASA, M. Op. Cit. p. 161.

(175) Ibid.
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(177) BURGOS Y MAZO, M. Op. Cit. p. 378. Recol 1 ida també in
tegramente per CUCO, A. en "Notes per a l'estudi..
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trae tais mentre hi hagueren natius del poblé sense fei- 
na.

<179) ALP, 1919. p. 50.

(180) Segons Tuñón de Lara recull al diari La Vanguardia <4- 
V— 1919), en Madrid, ja el dia 1 de maig de 1919, "la 
primera banderola que marchaba en cabeza de la manifes
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TUftGN DE LARA, M. El Movimiento Obrero en la Historia 
de España, vol. II. Barcelona, Laia, p. 246.

<181) Peí que fa al sindicalismo católic, molt actiu a les
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DO, Samuel. Los trabajadores de las derechas. Castelló, 
D i putaci 6 Prov i nc i a1 de Castelió, 1986.

<182) CUCO, A. "Notes per a l'estudi..." Op. Cit. p. 631.
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(83) CASTILLO, J.J. Op. Cit. p. 19.

(134) Idem, p. 73.

(185) Segons J.J. Castillo (Op. Cit. p. 117), en 1912 exis
tí en a Valéncia 77 sindicáis agrícolas, éssent la ter
cera pr o v i n c i a quan t al nomb re d ' o r gan i t-zac i ons, sois 
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(187) BURGOS Y MAZO, M. Op. Cit. pp.380-381. Recol 1 ida par- 
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(188) CUCO, A. Ibid.
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(190) Idem, p . 633.

(191) CASTILLO, J.J. Op. Cit. p.209.
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(196) MV. 10-I-1920.
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6 * —CONCLUSIÜNS,

Ja deiern a la Introduce i ó d'aquesta Tes i Doctoral que 
haviern d ‘investigar sobre la classe obrera agrícola valen
ciana; ens interessava abordar la realitat social d'un col. 
lectiu de treballadors en una conjuntura concreta, la deis 
anys de la Guerra Gran.

Amb aqüestes pretensions heñí analitzat les repercussions 
que va teñir 1'ensorrament del comerg agrícola d'exportació 
arran l'inici del conflicto europeu, sobre aquelIs sectors 
que ten i en la principal font d'ingressos en el jornal obtin- 
gut per la venda de la seua forga de trebal 1.

Per tant- hem investigat com i amb quina intensitat va 
afectar la crisi agrícola encetada en sincronía amb la Guer
ra, els sectors rnenys afavorits del camperolat. Després hern 
estudiat la r esposta d'aquests sectors davant 1" agress i ó que 
per a d ’ells suposa la feixuga realitat encetada a l'estiu 
del 1914.

El resultat de la investigació, dones, ha volgut donar 
c ontestac i ó a les grans qüestions que -anunciados a 1”inici
es reconeixen com a eix central de la Tesi. Hem titolat- 
quatre grans apartats: les vespres, la crisi, la vida i la 
lluita. Després l'estudi, una vegada analitzat el període, 
hem tret algunes conclusions, les quals -junt a una reflexió 
final- passem, tot seguit, a exposar-hi.

Amb l'inici de la guerra, tot un conjunt- de productes i 
mercader ies peninsulars c orneng aren a ultrapassar les fronte- 
res. De forma paral, lela, i per raons ¿«bvies, es va reduir el 
volum de les importacions. Com a efecte de tots dos canvis, 
la balanga comercial espanyola, tradic ionalment. negativa, es 
torná pos i t i va.

Les repercussions socials d'aquests canvis ja foren més 
complexes. Lligat- al fort increment de la demanda deis paisos 
en guerra, es va produir una forta i continuada alga de 
preus, la qual cosa originá una perdua de. capacitat- adqui-
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si tiva, atés que els salar i s varen seguir sempre de lluny ais 
preus. Per aixó, pot ser un deis aspee tes rnés rel.levants de 
la conjuntura económica va ésser 1'agudització de la pola- 
rització de la societat espanyola: una miñor ia beneficiada i 
una ma j or i a af ec t-ada negat i vament.

Al País Valenciá, peró, els avantatges que alguns 
sec tor s económ i c s hav i en ac onsegu i t. amb la si tuac i 6 bé 1. 1 i c a , 
cal rnat-i sar-los. Peí que fa al sector agrari -en qué cent rom 
la riostra investigac i ó-, les repercussions va—ren ésser mol t 
negativas. El ma te i x dia que la premsa aborda amb gran des- 
plegament tipográfic la internacionalització del conflicto, 
ja s "arrepleguen les primeres veus de critica i de disgust a 
les zones arrosseres per l'anunci de les prohibicions a 
1 'exportac i6.

Tot just comenten les restriccions en matéria de trans- 
port, en un principi referidas al ferrocarril. Prompte, 
peró, els problemes afectaren el mar i t i m . El calvar i de la 
manca de vagons i de nólits maritims no havia comen^at sinó.

Les primeres protestes inauguraran un deis mecanismes 
alleujadors de la tensió que va acumulant-se a les ierres va- 
lencianes. Els permisos d"exportac ió serán una de les aixetes 
per les quals es reduirá aquesta tensió. I la clau, és ciar, 
estará a Madrid. D'altra banda, i com a efec te paral, leí, el 
f rau i el contraban es faran espec ialment presente.Tanmateix, 
es fará ben palés que alió que molts enfasitzen ardorosamente 
els interessos valencians, no serán que1com inequivocs, sinó 
que l'aferrisada defensa que moltes comissions en faran a 
Mad r i d , es t r o ben en c on t. r ad i c c i ó amb e 11 es ma te i xes.

A més, com sempre passa, prompte es veu ben clara-ment 
que una cosa són els interessos valencians, i un altra els 
interessos deis valencians. La resposta a les mesures 
d ' Urzaiz ens ho rnostren bastant cíarament..

Tot i que les respostes deis obrers industriáis serán 
les més contundents, no es pot oblidar que els bornes i les 
dones del sector primar i comentaran a fer sentir les seues 
veus. Si els abassegadors compraven a baix preu, grácies a la
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prohibíció d - exportar, els j ornáis a pagar al camp o els 
guanys a obten ir ais petits bancals pe 1 s peiits propietaris i 
arrendataris serien ben migrats. Si l'arrós estranger en
tra va al mercat espanyol, els preus encara es reduirien més i 
l'efecte seria el mate i x . D'altra banda els j ornalers i 
petits propietaris i arrendatar is, en tant. que consurnidors, 
també patien el problema de 1"encariment deis articles de 
primera necessitat.

Malgrat tot, aquesta coincidéncia en la protesta, no ens 
pot fer amagar les discrepáncies de fons que separaven i se
pararan les demandes d'obrers industriáis i d'obrers agrico- 
les. Ais primers els perjudicava 1'abassegament, d'arrós po—  
sem per cas, peró també la lliure exportac ió que dispava 
els preus de la mercader ia a les ciutats. Logicament el que 
des i t j aven era la contenció deis preus. Ais seus companys de 
les comarques., els del sector pr i mar i , tant els feia que el 
gra es col.locara a Valéncia o a Marsella, el que no podien 
acceptar és que es quedara a les cambres, ja que aixó tenia 
rápides i contundents repercussions per a d'ells.

Ja hem dit abans que les repercussions de la Guerra Gran 
sobre 1"economía presentaven interessants singularitats a la 
llurn del que sabem sobre al tres zones de 1"Estai. I és que, 
és ciar, la base agréria valenciana també ho era, de 
singular. Confirmant les tesis de Garrabou i de Calatayud, 
entre al tres, ens ratifiquem en la importancia deis canvis 
enregistrats a 1'agricultura del País d'ensá les darreres 
décades del segle XIX.

Canvis que s "afianearan, tot amb tot, ja en el segle XX. 
Una análisi mínimament detallada ens confirma la particulari- 
tat deis canvis aqraris valencians. Mentre que la série de 
cultius segons el major o menor nombre d'hectárees que s"’hi 
dediquen és, a nivel 1 estatal, cereals i 11eguminoses, olive
ra i vinya; per a Valéncia Provincia la série és cereals i 
11eguminoses, fruiters i vinya, amb 1'olivera a molta distán- 
c ia.

Tot i aixi, si aprofundim una mica més, ens adonern que 
encara que els cereals i les 11eguminoses representen a
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l'ámbit estatal les tres quaries parts de les ierres 
11aurades, a les comarques centráis aquests producios sois 
ocupen poc més d'un quart. Per contra, la vinya, amb un set. 
per cent al marc peninsular, es converieix en una quinta part. 
a les nostres comarques. La coincidéncia es produirá quani a 
1'olivera, si bé el més - importan! és la discrepáncia peí que 
fa a fruiters. Aquesis representen un migrat dos o tres per 
cent a Espanya, rnentre que entre nosaltres arriben a unes 
xifres que signifiquen entre un quart i un terg de les ierres 
en produceió.

Aixó que diem, és producto de la particular evolució de 
1'agricultura valenciana ja des del segle XIX. Després, du
ran t els primeré anys del segle XX, el País Valene iá -en un 
senti t invers a la tendencia espanyola- havia consol idat els 
seus 11 igarns amb el mercat exterior mercés el sensible incre- 
ment de les exportacions. Aquesta entrada ais mercáis 
europeus i internac ionals es produeix malgrat. la consol idació 
de les tesis proteccionist.es a Espanya.

Abandonados per les darreres interpretacions histor iográ- 
fiques aquel les considerac ions d ' endarrer iment- i aturada 
referides a 1'agricultura del País (vegeu entre d"al tres 
indicadors el pes del regadiu a les nostres ierres) , es pot. 
dir que els vertaders canvis al camp va1ene iá van 1 ligáis a 
l'augment de ierres dedicades al taronger i ais productes 
horticoles. Aquests darrers no sois foren estimulats per la 
demanda externa, sinó que abastiren un important. mercat. 
i n te r i o r , espe c i a 1 men t po lar i t-zat pe r la Ci uta t- de Valéncia. 
L'arrós, per la seua banda, que havia estat. perjudicat per la 
pérdua de les colón i es, es va veure, paradoxa Iment., 
beneficiat per la nova política económica deis governs de 
Madrid, la qual va permetro d'abastir, sense la molesta 
competencia est-rangera, el mercat. intern peninsular.

D "al tres interpretacions han posat de reí leu la rapidesa 
i la i n t ens i ta t- amb qué 1" ag r i c u 1 tu r a va 1 en c i ana es va 
integrar ais mercáis europeus, i la solidesa de les 
connexions que va establ ir-hi . D'aci que el cornencament. de la 
guerra significara un fort xoc traumátic no sois per a 
1 ' e c onoríi i a , sinó per a aque lis que depen i en de 1 bon
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funcionament del mercat d 'exportació.
Dins aquest marc estructural, deturant-nos una mica en 

el problema de 1'estructura de la propietat, podrem entendre 
més fácilment. l'amplária i la pregonesa de la cr i si encetada 
l'agost del catorze a les comarques centráis de litoral del 
nostre País.

Efectivament, com ja sabem és ben cert que la térra es
tá molt repartida a la regió. Mitjan^ant estudis coneguts i 
les el abo rae ions personáis, hem arribat- a esbrinar un 
panorama bastant particular. Si atenern a la distribució deis 
propietaris en grups, veiern que, si fa no fa, molt petits, 
petits i mit-jans propietaris són majoritaris ais nostres 
pobles. Tanmateix, si la distribució la fem per la térra que 
controlen aquests grups, observem que aquella que está sota 
el control deis grans propietaris no és, en absolut, gens 
menyspreable. Có vol dir que -lluny de formulacions més 
aviat paradisiaques-, al País és molt important el nombre de 
propietaris de térra, tot i que ho siguen de parcel.les molt 
peti tes.

L " exist-énc i a , per ó, de grans propietats -és ciar que no 
comparables amb les d "al tres latituds peninsulars-, aixi com 
les particularitats de 1"organització del trebal 1 agrari, 
c onfo r men una s i tua c i ó mo11 espe c í f i c a a 1es nostres te r r es.

Aquesta darrera qüestió de 1'organització de les feines 
agricoles determina la necessária ut- i 1 i tzac i ó per iots els 
propietaris -grans i petits- de má d'obra asalariada. El 
que diem és general itzable prácticament a tots els cultius 
del País, si bé aquest fenomen és més acusat en expíotacions 
com les arrosseres o les tarongeres, que no pas a les d'horta 
o de collita baixa.

Les feines de recol.lecció de la taronja, una de les que 
demana un major volurn de má d'obra, són a compte del 
cornerciant i no del propietari, essent aquel 1 qui realitza la 
contractació deis obrers necessaris. I aixó passa no sois 
quan és 1 'época de col1 ir els fruits, sinó també a feines com 
la fumigació i al tres, per a les quals cal 1 logar equips
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espe c i a 1 i iza is d i ri g i is pe r homes c one i xedo rs de 1'ofi c i.
Que1com semblant passa amb el culiiu de l'arrós, on, sovini, 
la recol.lecció és a cárrec deis industriáis moliners i no 
deis propietaris deis camps.

La imperiosa necessiiat de coniractar má d'obra jornale
ra determinará que el proletariat agrari, més enllá del 
problema es ir i c te de 1'estructura de la propietat, estará 
soimés a les condicions especifiques derivades de la conjun
tura de crisi. La polariizació social, amb les matisacions 
que calguen, no invalidará la per i 1 losa eventual i tai de 1"en
trón tament entre jornalers i grans propietaris, tot i la 
coincidéncia d"interessos en qué la comercial ització deis 
productes funcione.

La disjuntiva restará ben clara per a tots. Si l'arrós o 
la taronja no es ven, no hi hauran jornáis a fer. és a dir 
que, més enllá de les opcions de classe, hi hauran moments en 
qué aqüestes es desdibuixaran, perdent nitidesa. Tots dos 
grups sociais estaran interessats en el bon funcionament de 
l'economia agrária.

Quan aquest no siga el cas — i els moments més crus de la 
crisi són una bona prova del que diem-, després de la 
coincidéncia intercalssista de manifestacions o demandes 
reivindicatives, la situació de cadacú determinará la 
resposta definitiva. En aquest moment torna a apareixer com a 
cabdal la tinenta o no d ’una petita propietat. Els qui en 
disposen, en els rnoments més dolenis, sempre podran, 
autoexplotant-se al limit i, reduint el consum, aconseguir de 
sobreviure. Els qui no, hauran d"emigrar.

El perfil de la crisi, l'hem delimitat a partir d'uns 
quants indicadors com ara productivitat deis conreus agraris, 
problemes i realitat del transport, salaris i preus. Cal que 
fem un breu repás a tots quatre per tal de mesurar la magni- 
tut- d'alló que va passar al País d'engá l'agost del catorze.

Deis productes d'horta i de collita baixa, les cebes i 
les creí 1 les serán els que patiran un major desfasament. entre 
la produc ti vi tat de les te r res i 1 ' i nc remen t- del c ost de la
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vida. Amb totes les reserves quant a la completa fiabilitat 
de les fonts, el cert és que tots dos productes tindran una 
revalor i tzac ió menor durant. el decenni 1913-1323. Si 
recordem que aquest segon any pot ésser considerat com el de 
la cloenda de la crisi a qué ens referim, és licit. suposar 
que al periode 1914—1920/21 la situació molt bé podia haver 
assolit un carácter més dolent. F'osem per cas, les cebes, 
conreu que passá d'uns guanys 100 en 1913 a IOS en 1923. 
Tenint present que els preus, en general, s'havien més que 
duplicat, ens podem fer una idea de la situació que va 
viure el cultiu d'aquest bulb durant el periode. Un petit 
propietar i, un arrendatari, amb unes poques f anee ades de 
cebes -no oblidem la importáncia del producte, per exemple, 
en zones com Camp de Túria-, va veure com els preus deis 
arti cíes que comprava a les botigues havien doblat el seu 
preu, mentre que els seus bancals continuaven produint-li, en 
el millor deis casos, el mateix que en 1914.

Respecte a la taronja, cal posar de reíleu el descens de 
la productivitat per arbre i per fanecada, realitat que 
s ’explica per l'escassesa d'adobs i productes químics neces- 
saris per ais arbres i els camps produits durant els anys de 
la guerra i següents. Junt amb aixó, la resisténcia deis 
propietaris a invertir més jornáis deis absolutament. 
imprescindibles en els moments més dolents de la comerc iali t- 
zació, també es va fer sentir després. Contráriament-, peró, 
el que hem subrat-llat en parlar de cebes i de creí lies, en el 
taronger resulta evident- que cap al 1923 la recuperació 
económica ja és un fet. D'un índex 100 en 1913, la pro
duc ti vi tat per hectárea passará a un índex 220 en 1923.

Les fonts no ens han permés d'establir un tractament pa
ral . leí quant a l'arrós. Tot amb tot, hem de dir que la 
produceió de gra per hectárea és de les més baixes. Si bé, 
atesa 1 'elevada cotització de l'arrós en aquests anys, el 
rendiment per unitat de produceió resulta interessant.
Encara que aquest será inferior al de trubercles i bulbs 
-11evat feta de la ceba- i bastant allunyat de les 
remuneracions obtingudes per productes tipies d'horta, com 
ara tomaques i meIons.
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El manteniment de la superficie dedicada a l'arrós és, 
per tant-, quelcorr» que cal 1 ligar per una banda a la demanda 
exterior del producte -durant aquests anys malgrat els 
entrebanes i les prohibícions que dificulten llur exporta- 
c i6-, i per altra a les mateixes condicions de les marjais, 
sovint. sitúa—des en aterraments de 1"Albufera poc aptes per a 
d"al tres cultius.

Com a reconsideracions fináis sobre el que diem 
-i abans de passar a tractar de sintetitzar els problemes de 
caire comere ial més aviat lligats a la qüestió deis 
transports-, cal que avancern que no totes les dificultats 
amb que t-opá 1 "agr i cultura del País f oren exógenes. La manca 
d'unitat d'acció d'agricultors, i d "aquests amb els 
comerciants, n'era una, de dificulta!, que no es pot dir que 
fos a causa de cap element extern, i, lligat a aquest,
1'ambició desmesurada d "aquells que no dubt-aven a donar 
eixida a partides de productes -molt especialment de 
taronges- en condicions dolentes. Aquesta irresponsabi1 itat, 
gairebé endémica al País, feia perdre confianza ais 
consignataris de 1"exterior i, lógicament, perjudicava la 
i matge de 1"expor tac i 6 va1ene i ana.

Tot i aixó, hem d"ésser contundents a 1"hora d"afir-mar 
que els problemes més greus, els fonamentals, varen ser els 
lligats a la dificultat per a transportar els fruits ais 
mercats estrangers.

Concretament- el transport de mercaderies per ferrocarril 
presenté durant el periode un panorama bastant deficieht.
Fins al 1922 el comer£ per via férria no tornará a assolir 
les cotes del 1913, i aixó és que1com que no sois 
s"ha de conectar-ho amb la guerra, al
néctar amb la guerra, almenys en , almenys en sentit- estríe
te. El que volern dir, és que bona par i de les deficiéncies 
estructuráis que afectaven la xarxa de ferrocarrils 
espanyols es feren particularment evidents, i agreujaren amb 
motiu de la guerra. A aquest respecte cal teñir present que 
1"escanyament fou ocasionat per raons conjunturals i, també, 
estructuráis del mateix ferrocarril. Al País Valenciá, 
condicionants com la manca i la carestía del carbó i la
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i nsuf i c i énc i a de vagons, són fac tors a no ob1 i dar. Els 
interessos de les companyies, no sempre coincidents amb els 
deis comerciants del País; la política de Madrid, poc 
sensible a les queixes i les lamentacions, sempre moderadas 
que ar r i ben des d " aqu i; 1 *' absén c i a d ' uns mec an i smes de
pressi6 valenciana a la capital de l'Estat, són la resta de 
factors que comp 1 eten e 1 quadre exp 1 icatiu de la problemá- 
t-ica del transport ferri durant el periode.

Un xic més complicat és avaluar els afectes de la 
conjuntura sobre el comerg per via marítima. I ho és, entre 
d ‘al tres raons, perqué hem de superar algunes de les 
interpretacions acunyades per la historiografía valenciana 
des de ja fa uns quants anys.

Peí que fa al total de les mercaderies exportados per 
cadascuna de les duanes del País, es pot dir que fins al 1920
aquellos van anar per sota de les xifres del 1913. Un descens
acusat en 1914, lleugera recuperació en 1916, mantinguda en 
1917, per a tornar a caure amb for^a en 1918 -el pitjor any 
de tota la crisi- i, de bell nou, encetar una certa recupe
ració* en 1919 i 1920. Cal afegir que la diferéncia entre 
1 ” evo lució de 1 ' expo r tac i ó* va 1 en c i ana i 1' espany o la és ben 
important. No sois aquesta darrera va sempre per davant de la 
nostra, sinó* que les del País són sempre negativos respecte
al 1913, les espanyo1es están per sobre de 1'índex 100 en
1915, 1916, 1917 i 1919. Aquesta és una prova de l'abandó*- 
narnent que varen patir els ports valencians per part de la 
flota mercant. Caldr i a estudiar el perqué d'aixó que resulta 
evi-dent, encara que una hipótesi que sembla acceptable siga 
la de la major rendibilitat —una taxa de guanys més elevada- 
que t roba ren les cornpanyies na vi 1 ieres transportant al tres 
productes amb forta demanda ais mercats europeus, en det-ri- 
ment deis productes agricoles valencians.

Abans al. ludiern a la necessitat de superar, ja, aquella 
concepció* de la crisi tradi c ionalment 1 ligada amb el que s'ha 
batejat. com a trienni bolxevic, com una realitat que arranca 
del b1oqueig decretat peí govern alemany en febrer de 1917.
En tractar la qüestió*, creiem haver demostrat. que aquest va 
ésser un f raeás, i que si va adquirir reí leu, fou per la
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instrumental i tzac ió política que se'n féu.

No, el bloqueig no és la fita que marca l'inici de la 
crisi com han dit des de fa més de vint anys alguns histo- 
riadors, i com es continua repetitint a hores d'ara mimé- 
ticament. La crisi comenta prácticament de forma paral.lela 
amb les ac c ions bél.liques de l'estiu del 1914.

Cal, peró, que ens apressem a afegir que aquesta, la 
crisi, no es man i f es tá d 'una rnaner a un i f or me dur ant el pe— 
riode que estudiem. Efectivament, es produiren unes degrada- 
cions automátiques peí que fa al volum del tráfic comercial, 
els salaris, els preus, en sumrna, les condicions de vida de 
la població. Peró, aqüestes degradac ions no varen ésser 
unifor-mement ac celerados, no varen registrar uns ritmes 
mantinguts durant el periode.

La crisi, efectivament, comengá a fer-se ben palesa des 
de, prácticament, l'inici de la guerra. Peró, tot amb tot, 
hem d'ésser conscients que el que passá aleshores és que va 
iniciar-se una conjuntura ben concreta. La davallada en el 
tráfic maritim o per ferrocarril, l'increment imparable deis 
preus, la marxa deis salaris, formen part d'un procés dialéc- 
tic que va anar agreujant la situació cada vegada-més.

Després d'analitzar 1'evolució del tráfic de vaixells, 
sota pavelló espanyol i estranger, a vapor o a vela i després 
de veure l'evolució de la comercialització deis productes més 
representatius, hem d'aclarir algunes qüestions.

La primera d'elles és que, efec tivament, des del moment 
en qué la guerra s'incia a Europa es fa palesa una contracció 
del tráfic a les distintes duanes del País. Aques-ta situació 
será una constant no sois durant els anys de durada del 
conflicto, sinó que anirá més enllá de la final it-zaci6  deis 
actes bél.lics. No hi haurá, peró, una evolució uniforme 
quant a la regressió deis índex que marquen 1 'acti-vitat 
comercial. És a dir, no tots els anys serán igual de dolents, 
no sempre la crisi es material itzará amb la mateixa f o rea.

Diversos mecanismos es posaran en marxa per tal de
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combatre els efectes de la conjuntura continental. Ais entre
bane s diplomátics, a les insuficiéncies o ais defectes de la 
po 1 itica governamental, a la manca de carbó, ais preus de 1s 
nólits, a 1 'actitud de les companyies navilieres, s "oposará 
la necessitat de traure la produceió ais mercats.

Augment. de la navegació a vela, increment de la navega— 
ció en cabotatge, aprofitament per al transport de barques de 
pesca; junt amb l'adopció del contraban com a activitat ben 
estesa, serán realitats contrastadas durant aquests anys.

En segon lloc, com a efecte de 1'entrada en acció 
d"aqüestes mesures alternativas, i de les mateixes fluctua- 
cions deis mecanismos normáis del comerá marítim, es produirá 
un desenvo1upament asincróni c de 1 comer 9 expor tador va 1ene iá. 
Aquest, junt amb la durada de la situació», «determinará un 
pr»r»»gressiu cansarnent en els habitants del País. Les acc ions 
de lluita i de protesta que exerciran els més perju»dicats per 
la nova conjuntura serán, també, progressivament més 
complexes. Conforme la crisi vaja afeetant més, i amb més 
cruesa, els distints mecanismos »de defensa utilitzats pels 
afectats, agreujaran tot canviant-ne el carácter.

Cal, peró, anar espai. La crisi arranca, dones, «del 
catorze. És ciar que amb uns ritmes, amb unes repercussions 
irregulars, no sincr«dni«ques. Com que l"econ«Dmia és no-res si 
no la posem en contacte amb els bornes, cal «que ens preguntem 
per les repercussions socials d "aquesta i rregular i tat.

Un efec te paral.leí a aquesta és la incertesa, la inse
guro tat . és aquelia que agreuja la tensi«i« en tots els ordres, 
socials i individuáis. La vida, amb una molt elevada «dosi 
»d* inse»guretat, és fa més dificil, i conforme passen els mes os 
c ada vegada més f e i xuga.

El pes de la crisi, dones, no es pot avaluar amb el 
mateix joc de mesures. Per damunt «de la quant i f i cae i»f«, més 
enllá de les «diferéncies percentuals, s'ha de ref 1 ex i «o na r 
sobre la incidencia soc i al «de la con j untura. Els efectes 
a«gre»gats de la pérdua de c apac i tat adqu i s i t. i va, «de la 
incer tesa «de la propia possibil i tat mateixa «de t rebal lar, «de
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1 ' aparent impossibi 1 i tat de resoldre els problemes, no poden 
ésser «quantificats. Amb el pas deis mesos, «deis anys, la 
crisi es fará més feixuga i insuportable. El cansameni «de la 
població més afectada, será cada vegada major. Qüestions 
d ' aquesta mena ens p«orten a anal i izar les reper cussions que 
una situació «de crisi c»om la descrita tindran sobre les 
c«ondicions «de vida deis sectors «de t-reba 1 ladors «del camp, i 
sobre les ac c ions «de lluita reivin«di cativa i «de pr «atesta que 
aquests varen realitzar «durant el període.

Parlar de les condi cic«ns «de vi «da «deis trebal la»d«ors «del 
camp en la segona «década «d'aquest se«gle, presenta unes dif i — 
cultats que van més enllá de les «directament- «determinades per 
la insuf ic iénc ia esta«distica del per i ode. és ciar que resulta 
necessari tabular in»gressos i despesses, jornáis i preus, 
peró a«quest no és tot el problema.

L«é«gi carnent, un deis factors a teñir en c«ompte a 1 'hora 
•de parlar »d' aquesta qüestió és el salar i. Si la tabulac 1 6  
•d'a«quest important concepte ja presenta greus dificultáis 
«quant els obrers in«dustrials, tant més en presenta peí «que fa 
ais agr i cales.

Els salaris deis «obrers del camp presenten, per al seu 
estudi, unes dificultats suplementáries 11igades a les matei
xes peculariatitats de les relacione 1aborals al camp, i, 
també, a c«ondic ionants no contrólate pels patrons ni pels 
«obrers. Hem de teñir present que la contrac tac i «ó es diária 
a la p 1 a <; a «deis pobles, «que la feina no és sempre la mate i xa, 
ni els ritmes «o la i ntens i tat d ‘‘ aquesta h«o és. Que la 
necessitat de brag«os a llegar depen de 1'época anyal en «que 
ens trobem, i «que en tot mornent les tasques a realitzar són 
mol tes i molt varia«des. La ne«g«ociació «de les Bases de Treball 
ens per me t. fer-nos una i dea «d'' aquesta complexi tat, perqué al 
que ja hem dit. cal afegir-hi el matis que si«gnifica la 
situació en «que es troba el mercat, el «de má d ’obra i el «de 
pr o«du c tes agr icoles.

T*ot aixó determina 1 ' existéncia d 'ép«o«ques «dif erenc ia«des 
«dins l'any, peí «que a «guanys a obtenir. No hi ha, «dones, una 
linia c «ons tant «d‘in»gress»os: cal es tal vi ar «durant els dies de
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teína torta per quan les tasques a realitzar siguen més 
aviat de man ten iment de les explotacions.

La importancia cTésser propietari, tot i que siga d'una 
petita parce1.la, és cabdal en els moments de davallada de la 
feina o de crisi. La sobreexplotació i el subconsum serán els 
mecanismes a posar en marxa.

Al camp valene iá, a més, és convenient, en parlar deis 
ingresaos per salaris, no oblidar que és necessari plantejar
se els guanys de la unítat económica familiar. Els jornals 
deis homes, si, peró també el de les dones ais magat-zems o el 
deis xiquets en fer les tasques que els són especialment 
ene omanades.

Aquesta és una realitat a teñir present per a poder 
explicar la distinta evolució deis salaris agrícoles del 
País. Els resultats salaríais obtinguts pels obrers valen
cians durant el periode esdevingueren més positius per ais 
obrers industriáis que per ais agrícoles. Peró, no sois aixó. 
Els salaris reais resulten bastant- més baixosal camp que no 
pas a la ciutat, si bé cal teñir en compte que els obrers del 
camp disposen d'uns mecanismes per a alleujar aquest incon
veniente c om ara la p r odu c c i ó d 'autoc onsurn, 1 ' e1abo rae ió de
productes alimentaris (animals, matanza del porc, etc.), la 
venda diaria deis productes obtinguts a casa o ais petits 
banca13, o -com ja s'ha dit- el trebal1 de la dona i els 
filis.

Els salaris deis treballadors del camp pujaran durant 
els anys que estudiern, peró ho faran per sota deis indus
triáis, amb els quals coincidirán, -aixó si- en els ritmes 
de pujada. Hem pogut constatar que els increments importants 
no varen arribar fins el 1918/16, essent- francament signifi- 
catius sois en 1920.

Les diferencies entre els salaris máxims d'obrers indus
triáis i agrícoles s 'eixamplaran durant els anys de la crisi. 
Per aixó, si interpreten» el resultat de les lluites reivindi- 
catives del periode en clau salarial, veurem que les conclu-
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sions varen ser molt més postitives per ais primers.

Quant ais preus, el primer a dir, tot i que siga una ob- 
vietat, és que aquests van sempre per davant deis salaris. £1 
poder adquisitiu deis treballadors es veu reduit des de 
l'inici de la conjuntura bél.lica, ja que els preus deis 
articles pujen sense obstacles, ment-re que els salaris deis 
trebal ladors del camp es mantenen al nivel 1 de 1*314. Tot i 
man c an t d 'una es t i ma c i ó més a c u r ada, es po t dir que e ls 
obrers valencians varen anar perdent capacitat adquisitiva 
almenys fins al 1918. En aquest any s" inicia un procés de 
recuperació de la dita capacitat, la qual, malgrat tot, no 
assolirá les cotes del 1914 en tot el periode estudiat.

En general, es pot dir que els preus valencians es man
tenen per sota deis que l'IRS marca per a pobles i ciutats, 
llevat deis del 1921. Nogensmenys, el sensible increment- del 
bienni 1917-1918 és acusat amb la mateixa intensitat, tot i 
que els preus no deixaran de créixer fins al 1920. Com ja hem 
dit en una imatge ben gráfica, els salaris varen correr, . 
durant el periode, darrere els preus, sense arribar a asso—
1 i r-los.

és ciar que els salaris obrers sempre han estat i están 
en relació directa amb la capacitat de pressió/negociació 
deis mateixos obrers davant els patrons. En la dialéctica 
compra/ venda de la forpa de trebal1 la major o menor 
disposició deis obrers per a fer respectar les prOpies deman
des és un factor de primer ordre. Davant- de les formulacions 
-peí que sembla válides per á d ‘a 1 tres zones de la peninsula
que tendeixen a configurar el camperolat com a una petita 
burgesia inestable, nosa 1 tres ens hem p 1 antejat- aquesta 
possibilitat com a hipótesi de trebal1 per tal d ’analitzar el 
comportament deis sectors camperols que són objec te de la 
nostra investigació. en estreta relació amb la composi ció o 
denegació de la validesa de la hipótesi, hem observat, 
espec i a Iment., els mecanismes de negoc iac i ó de les condicione 
laboráis deis sectors menys afavorit-s del venta 11 c amper o 1 
del País.

Després en anal i izar la gestació, el desenvo1upament i

560



Conclusions.

la vigilancia del compliment de les Bases de Trebal1, quelco 
semblant- ais conven i s col. lect-ius d'avui , hem arriba i a unes 
conclusions que resulten for^a interessants.

Som, malgrat tot, ben consciente de les 1 imi tac ions de 
les nostres análisis. Per tant, hem d'ésser cautelosos a 
l'hora d 'entandre l'acotament de les nostres recapitulacions 
Aixi i tot, de les formes i de la capacitat de lluit-a i de 
resistencia, se'n dedueix una mi llora quali tativa molt 
important durant els anys de la Guerra Gran i següent-s.

Els sectors de petits propietaris, arrendataris i jorna 
lers purs han assolit durant els anys del conflicte —tot i 
que aquesta no será una conquesta irreversible— uns nivells 
d “ organi tzac i ó que possibil i ten la discussió i 1'' aprovac i 6 
d'una proposta de convenis. Aquests serán presentats ais 
camperols benestants i ais propietaris i corriere iants, davant 
els quals estaran en disposició de pressionar i de negociar, 
incloent-hi la vaga com a mesura essencial de for^a.
F i na Iment-, arribaran a un pacte que el ls -els obrers-, 
s "encarregaran de difondre i de vigilar-ne la validesa a 
partir del seguiment del seu comp 1 irnent-.

Efec tivament, aquesta capacitat será resultat d'una con 
juntura molt singular, i, a més, tot i la seua importáncia, 
no resistirá una comparanza amb les cotes d'efectivitat 
aconseguida pels obrers industriáis. La manca de coordi- 
nació, un cert carácter primari que trobe dificult-at en 1 li
gar els problemes a un poblé amb els del costat-, no ens han 
d*amagar una constatació: la superació de ve11es tradicions
de protesta agrár i a al nostre País, a hores d'ara ja absolu- 
tament ob1 i dades.

En funció d ''aquest grau de maduresa reivindicativa i, 
molt especialment, de la plena consciéncia assolida per, si 
es vol, 1"avantguarda del sindical isme de classe agrari,
rebut-gem 1" adsc r i pe i 6 d ' aquests sec t-ors a aquel 1 a pet i ia 
burgesia inestable existent- a d ' al tres regions de l'Estat. 
Ans al contrar i, pref er im de qua1 if i car aquest ampie sec ior 
del c amper o 1 at valenciá com a obrers agrícoles o proletariat. 
agrari, amb o sense térra. La seua pos i c i ó davant la lluit-a
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de classes existent a les nostres comarques durant el periode 
estudiat ens ho ratifica.

ha 1 aur adamen t-, aqüestes noves formes de lluit-a no podran 
evitar el det-eriorarnent- de la vida per a aquests assalariats. 
Aquella mi llora no será una resposta automática a l'inici de 
la crisi, sinó que els t-reballadors agrícoles necessitaran 
temps per a anar int-roduint els canvis necessaris, per a 
adaptar-se a la situació.

La milior capacitat de resposta, la superació de les 
formes de resposta ai liada en benefici d'accions amb una base 
soc i a 1 més nomb r osa, 1 " ads c r i pc i ó a en t i t-a t-s s i nd i c a 1 s amb 
arrels i exper i énc i a , tots aquests fac t-ors plegat-s serán ele- 
ment-s importan t-s a 1' hora d'explicar la mi llora deis salaris 
i les condicions laboráis deis darrers anys del periode.

Aixi i tot, durant aquesta etapa histórica la nota domi- 
nant és una regressió deis ja migra t-s nivel ls de vida de les 
families camperoles. L'alimentació a partir de cinc productes 
básics (pa, arrós, creilles, bacallá i embot-its), el 
manten iment de les malalt-ies gairebé endémiques a la regió, 
les el evades taxes d' analf abet-isme i el manten iment de la 
impor tánc i a del fenomen rnigrat-ori, són f actor s que ens 
evidencien la situació real deis sectors assalar iats del camp 
del Pais.

En el camp de 1 " especulac i ó hem fet- una va 1 or ac i ó de les 
possibles despeses familiars, seguint- preus vi gen t-s en 1914 i 
1920. Mit-jangant- aquest mét-ode, gairebé de laborat-ori, hem 
vist refrendades les estad i st i ques que ens par laven de 
l 'increment- deis preus per darnunt d'un cent per cent. Peró, 
més enllá de les quant if i cae ions, el que ens int-eressa 
ressalt-ar és que, fos qüi fos el nivel 1 de vida en 1914, en 
manten i r— lo en 1920 cost-ava més del doble. Aixó vol dir que 
amb un creiximent. salarial inferior al 100%, indubt-a-blement- 
s ''hágué de produir una regressió respecte a la situació 
previa al conflicte bél.lic.

Amb aqüestes condicions de partida, caldrá concloure que 
la victoria —di gam-ho aixi-, d 'aquelis que no de i xa r en les
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ierres de naixenra i es 11 anearen a 1' emigrac i ó , no pot. ésser 
entesa com una victoria individual. En primer lloc, és un 
triomf .de la familia carnperola, en la qual cadascú juga un 
paper cara al manten iment- de la llar comuna. Home, dona i 
filis, i o ts p 1 ega t-s són, en p r i me r a i ns tán c i a , els r esponsa- 
bles d'aquella vict-ória. és ciar, peró, que l' adscripc ió 
d " aques t-s a nuc 1 i s socials super i or s -assoc i ac i ons obreres, 
sindicats, etc.- possibi1 itará la defensa conjunta deis in
teressos d '' anip lis col. lee ti us d " afee tat-s per la situació de 
crisi que t-ravessa el País.

Els canvis i les mi llores quant- a la capacitat- de 
defensa deis interessos propis varen marcar els esdeveniment-s 
que caracteritzen la lluit-a obrera durant- els anys que anome- 
nem deis avalois.

Ja h i havia hagut-, d'avalot-s c amper o 1 s , en aquest- País. 
Poc més de t-renta anys separen els que ara estudiem deis de 
darrer i es del segle XIX. Entre tots dos és "constatadle una 
série de coincidéncies: problemes amb 1'exportació, farn -i 
emigració. Les mesures oposades per les classes dirigent-s 
serán també semblants: obres públiques, pet-ició d'ajuda a 
Madrid i repressió.

Cal, peró, destacar amb énfasi les discrepáncies entre 
els dos conflictes: els roders han, desaparegut- prácticament, 
al segle XX, i, el que és més important-, 1“abandó de les 
antigües formes de protesta carnperola és un fet- (sois- es 
conserva ai 11 adament la crema de pallisses), que s'ha produi't 
en favor de la potenciad ó de les organi tzac ions de carác
ter i st i ques sindicáis Cquan no són sindicats de debó) amb 
capacitat negociadora davant. la patronal.

Hem assistit, dones, a una evo lució int-eressant de les 
formes de lluit-a deis homes del camp. S'han de i xa t- de banda 
ant-ics comport-ament-s més propis deis aldarulls primit-ius, i 
s ' están assolint- unes cotes d ' efec ti vi tat que, si bé no són 
encara comparables amb les deis obrers industriáis, si mar
quen unes pautes de compor t-ament- que s '' a c os ten a l'horitzó 
que significa la situació d"aquells.
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Aqüestes mi 11ores no es p roduirán si nó paulatí mament.
Per a entendre el procés convé recordar, a més del paper deis 
partidaris de la I Internacional i deis republicans ais 
pobles del País, l'evolució enregistrada en ambients 
camperoís arran de la creació d 'organitzacions agráries de 
caire anarco-sindicalista. Després del 1913, espec ialment al 
caliu de la Federación Nacional de Agrigultores de Espaffa, es 
produirá un increment tant de les organitzacions com deis 
afiliats a aqüestes entitats.

Tot i que a partir d'aleshores la resposta obrera es va 
fer més intensa, la infrastruc tura organitzativa no va 
mi llorar tot el que calia, atés que la iniciativa es mantenía 
a mans de les diverses seccions locáis. L'important augment 
enregistrt en el nombre d'afiliats, no va mi llorar la neces- 
sária unitat d'acció. Ni la fusi6 de la FNAE amb la CNT, a 
fináis de 1918, va posar remei a la manca de sincronía 
existent entre les reivindicacions industriáis i les rurals.

L'envol de 1"anareosindi caíisme va1ene iá és palés al 
congrés de la CNT del 1919. Pot ser mai, ni abans ni després 
d '' aquel 1 any, cap organ i tzac i 6 carnperola ha recol lit al nos- 
tre País un nombre tal d'afiliats i d 'organitzacions ais dis- 
tints pobles.

El més important, peró, no és mesurar la quantitat 
d"afiliats més o menys mobi1 itzables. El que volem resaltar 
és, prec i samen t , que s'ha produi’t una maduració, que les 
organi tzac ions agrícoles de classe han assolit un estat- que 
significa, objectivament, un avang respecte al passat. La 
crisi, lógicament, havia estat un bon catalitzador.

Les formes de la protesta i de la lluit-a canviaranj la 
realitat, cada volta un xic més feixuga, impulsará les modi- 
fi cae ions. La negociació de les Bases será cada vegada més 
complexa, ja que d'any en any la pari social pretén d'inclou- 
re tots els problemes possibles a la negociació. El recurs a 
la vaga anirá essent assumit 1 entament- com el que és, 1 'única 
arma obrera de gran calibre.

Hi hauran, peró, és ciar, les 1 imi tacions. En el procés
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de moderni tzac i ó del moviment agrícola va lene iá, es pro— 
duiran elentent-s retardataris o endarreridors, o, si es vol, 
problemes no superáis. La manca de coordinación un nivel 1 de 
solidariiai forga més baix que no el que hi ha entre els 
obrers industriáis, i les nec essita t-s d' arribar a un cert. 
col.laboracionisme de classe en moments determináis de la 
conjuntura, són alguns d'aquests problemes.

És a dir, que el sindicalisme de classe agrari, tot i 
les limi tac ions a qué hem fet esment, ha superat- en aquests 
anys les formes de protesta tradicional. Aquest és el marc 
on cal situar-lo.

La riostra análisi, dones, xoca amb les d 'altres investi
gador s que han treballat sobre mares geográfics més amplis, 
i, també, amb uns altres que s'han dedicat igualment ais 
problemes de casa riostra.

Ja ens hem mostrat contraris a l'existéncia d'una treva 
arran de l'inici de la Guerra Gran. A les nostres comarques 
no hi ha cap treva. Tot i que els avalots més durs, les 
respostes obreres més contundents, es produeixen ais anys 
fináis de la década, no es pot oblidar que els problemes, les 
protestes i les lluites, s'inicien paral.leíament amb els 
ac tes bél.lics. A 1'agudització progressiva deis problemes 
anirá oposant-se una resposta cada vegada més qualificada.

Peí que diem s 'entendrá que no podem assumir aquella 
formulació de trienni bolxevic per a la riostra zona. I no ho 
podem fer perque, cal repetir-ho, no és una crisi de tres 
anys, i, per tant, com que les protestes i lluites comenten 
amb la mateixa crisi, hi ha un conflicte que durará més de 
tres anys.

D'altra banda tampoc no és adientx alió de bolxevic. De 
fet no hem trobat fressa de cap de bolxevic per aqüestes 
terres. La influénc i a de la Revoluc ió Russa queda reduida a 
una mena de mi te social, que ni tan sois será assumit de 
forma general itzada. No hi hauran ni influéncies 
organitzatives ni táctiques ni teóriques. Sembla que la 
Revolució d'Octubre va influir forga més en la dreta del
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País,, que no pas en els sectors obrers.
Ais moríients més conf 1 ictius, 1 ‘ es t. i u de 1 1313, fins i 

tot amb una important dosi de violéncia a l 'ambient., es 
veuran clares les 1 i mi tac i ons de la resposta carnperola. és 
una simple hipótesi que no té més valor, peró- fa la -impressió 
com si la masacre de la Robla Llarga hagués estat una 
provocad6 en tota regla. Si després d'aixó no passá res; és 
a dir, si llavors no es va produir 1"esc 1at deis obrers del 
camp, la dreta podia descansar ja tranquil.la. A les 
comarques, la situació presentava cap per i 11.

Per aixó nosaltres ens distanciem á 'aquella historiogra
fía que ha insistít en la qüestió de la revolució i deis 
revolucionaris. Nosaltres no ho tenim tan ciar, o si. Ens 
exp1 i carem: menys revolució i, menys revo1uc ionar is, i, per 
contra, més homes i més dones 1luítant per la mi llora de la 
seua situació a curt termini, 1 luítant, en fi, per jornáis 
remuneradors i per mi llorar les condicions laboráis.
Lluitant per teñir més capacitat de lluit-a, per a aconseguir 
més altes cotes d'efectivitat a llurs demandes.

Al fil del que diem, volem introduir algunes reflexions 
sobre el particular, ¿és possible que ens poguern haver 
a c os turna t a qué 1a r evolució és alió que el c onse r vadu r i sme 
económic, social i cultural espanyol ha qualificat- com a 
Revoluc i ó?. ¿Fins a quin punt els moments revoluc i onar is, l*es 
actituds revolucionáries, els partíts i els dirigents 
revolucionaris que han actuat en la nostra história recent es 
varen fer rea Iment c redi t-ors d' aquest qual if i catiu? . ¿Hi ha 
hagut en Espanya tants intents revoluc i onar i s com la nos-1- r a 
dreta -fins i tot historiogréficarnent parlant— ens ha 
contat?. ¿és possible de plantejar la pregunta de si des de 
perspectiva progressista hem caigut- en 1'error de considerar 
revoluc ió/revoluc i'onar i alió que el conservador isme més ranci 
havia anatemit-zat- com a tal?. ¿Pot ser que, fins i tot, des 
de plante j aments progressist.es, fins i tot, s ' ha j en estés 
etiquetes d"aquest tipus en funció -per exemple- de crear 
mites que ajudaren a la resistencia?. ¿Fins a quin punt 
coneixem la nostra história recent per esbrinar realment. els 
moments en qué 1" ordre establert ha estat. posat en per i 11 ?.
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Des de la Inquisició fins al Tribunal para la Represión 
de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal de Orden Públi
co, a Espanya hi ha hagut respost.es adients aplicables a tots 
aquells que no acceptaven amb obediéncia ignaciana i pacién- 
c i a franciscana la irreversibi1 itat de lo existente. Cada 
ve-gada que han aparegut veus discrepants, 1"etiqueta 
correspo—nent ha caigut- sobre els asenyalats. Sempre ha estat. 
una opció radical, no s ' han u t i 1 i tza t. ma i m i t. j es t i n tes.
Se'ls ha dit, desqualificantlos, heretges o bruixes?
11 iurepensadors, i 1. lustráis o francma^ons; comunist.es o 
seculars enemics de la Pá-tr i a . Amb tanta displicencia s'han 
arribat a utilitzar les etiquetes, que ens sembla que de 
vegades hem caigut en 1"error de considerar heretge al 
desgrac i at- que el tor quemada de torn des ignava com a tal, i 
revoluc ionari a qui havia gosat mirar els ulls del seu 
explotador.

Dins d'aquests plantejaments, algunes darreres 
aportacions a la nostra historiografía semblen demostrar que 
fins i tot en moments consideráis ultrarevolucionaris han 
aparegut llampegades d'oportunismo, de conservadorisme i, de 
vegades, d'actituds c ont-r a revoluc íonáries. és convenient, per 
tant; que repassem el nostre passat- per si de cas, alguna 
vegada, hem pogut malentendre determinados situacions de la 
nostra história col.lectiva.

Ens sembla pol i ti cament- versemblant que des de posicions 
interessades se'ns haja pogut distorsionar les imatges. ¿Per 
qué ens hem de creure que el que més emprenya ais conserva
do rs de lo existente és el que ells diuen que els emprenya 
més?. ¿és acceptable la hipótesi que, en alguns moments de la 
h i s tó r i a recent, aquelis a qui a 1gú batej á c om els enernies de 
la llum i de la llibertat, ens haja conven?ut que veritable- 
ment. esta ven esglaiats, quan el que realment passava era que 
se sen ti en forga felinos per la facilitat. amb qué una i altra 
vegada desfe i en els desaf iant-s? .

Tornern, peró, al periode estudiat. és ciar que en una 
situació de deteriorament continu i progressiu de les condi
cions de vida, en uns moments en qué l'atur, la fam i l'emi-
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gració són real i tais que es conjuguen diáriament•, el discurs 
de la práctica sindical obrera -aixi com el de la resposta 
patronal- guanyará en agressivitat. i en combativitat. Al 
capdavall, no era molt el que podien perdre.

Peró/ aixó* vol dir que la revolució era a punt d " esde
ven i r-se? . Aixi dones, per qué tanta revolució i tant de 
revolucionari? Déiem, unes ratlles més amunt, que de vegades 
ens feia 1'* efec te que haviem pogut caure en 1'error de creure 
que determinats moments históries havien estat conjuntures 
revoluc ionár ies, perqué els defensors de l'ordre imperant- 
s'havien cansat de cridar que aixi havia estat. Nosaltres 
opinem que els avalotadors -independentment que alguns d'ells 
ho pretengués, cosa que s'ha de demostrar- no varen endegar 
en cap mornent -ni en 1316, ni en 1317, ni en 1318, ni en 
1313- una situació que pogam dsignar almenys de preinsur
reccional. L'ordre social existent no va ésser posat- mai en 
per i 11 per aquests obrers agrícoles valencians, si més no 
durant 1'época deis avalots.
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1913 VAIXELLS ESPANYCLS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TGNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicarló 

Borriana 

Vinares

Valéncia
,1

Cu1lera 

Gand ia 

Sagunt

16

778

13

24

118

74

28

7

558.

19

73

145

109

1 . 182 

363 

143.650 

904 

943 

83.012

10.964

7.784 

1.794 

215.273 

367 

13.250

630.183

TOTAL 960 v 04 230.i 83 930.120



19.14

DUANA

VAIXELLS ESPANYOLS A VAPOR

VAIXELLS TQNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Gaste1 ló 

Benicar 1 ó 

Borriana 

Vinaros 

Valénc ia 

Cu1lera 

Gandía 

Sagunt

2
15

641

13

26

81

56

32

4

416

89

95

594 

1 .049

124.184 

1 .629 

1 .379 

55.837

9.998

15.147

2. 136 

140.277

20.241 

414.213

TOTAL 779 636 184.672 602.012
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1915 VAIXELLS ESPANYGLS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicarló 

Borriana 

Vinaros 

Valémc ia 

Cu1lera 

Gandla 

Sagunt

11

5E1

1

37

57

5E
u

519

17

78

71

98. 704 

157 

724 

40.077

5•655

25.305 

1.214 

E10.29S 

369 

1S.95E 

E73.706

TOTAL 630 798 139■66E



1916 VAIXELLS ESFANYQLS A VAPOR

DUANA VAIXELLS

ENTRADES EIXIDES

TONES

ENTRADE; EIXIDES

Castel1ó 

Benicar 1ó 

Borriana 

Vinaros 

Valénc i a 

Cutí lera 

Gand ia 

Sagunt

1

1

719

10

31

78

44

58

5

644-

EO

66
SE

135.593 

1 .303 

553 

92.247

8.330

33.1E5 

E . 639* 

293.789 

337 

22.423

260.147

TOTAL 347 919 279.706 626■40o
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1917

DUANA

VAIXELLS ESPANYOLS A VAPOR

VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castel1ó 

Benicarló 

Borriana 

Vinares 

Valénc ia 

Cal lera 

Gandía 

Sagunt

16

1

543

£4

38

508. 

1

E7

30

45
101.33E

1-724

23.310

6.615

3.693 

740 

£50.242 

56 

6.06E 

57.458

TOTAL 607 594 126.908 3E4.871



1913 VAIXELLS ESPANYOLS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES

Castelló 1 3  -

Deni car 1ó - - -

Borriana 1 10 -

Vinares — E -

Valéncia 351 369. 79.585f
Cullera — — . -

Gandia E 10

Sagunt 4 16 13

TOTAL 359 415 79.603

613

EIXIDES

4.495

5.356

137.306

4.690 

9.754

163.001



1919 VAIXELLS ESPANYGLS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castel 1 ó — 24 — 10.263

Benicarló — 2 — 916

Borriana i 64 - 40.153

Vinaros 1 23 191 20.000

Valéncia 527 254. 123.795 301.377
;

Cullera 5 39 -

Gandia * 24 27 8.636 9.393

Sagunt - 13 — ' 14.122

TOTAL 558 412 132.711 396.789

614
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VAIXELLS ESPANYOLS A VAPOR 

VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castel ló E3 31 7.¿+70
Benicarló - — —

Borriana 1 31 -

Vinar os — 2 -

Valéncia • 524- 390. 124.725

Cullera . - - -

Gandia 3 3S 6 12.502

Sagunt 26 59 1E.030 103.966

TOTAL 553 537 136.792 334,264

15.400 

891 

139.035

1920

DUANA



192.1 VAIXELLS ESF'ANYQLS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TÜNES

e n t r a d e : EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló

Benicarló

Borriana

Viraros

Valénciai
Cullera

Sandia

Sagunt

607

1

6
49

36

31

4

384.

6
31

48

108.761

174

14.317

5, 133

18.465 

8.301 

137.436 

1 ,791 

9.465 

67.357

TOTAL 669 534 183.8= 836.453
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1913 VAIXELLS ESF'ANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS TÜNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castel1ó 43 - - -

Benicarló - - - —

Borriana - 1 - 25

Viraros - 2 - 369

Valéncia 42 50. 3.160 1.715

Callera - 8 - 24

Gandia 31 47 - 867

Sagunt — - - -

TOTAL 116 103 3.160 3.000

• r- •?*- ' r- ■-
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1914 VAIXELLS ESPANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló - - — -

Benicarló - - - -

Borriana - - - -

Viraros - - - -

Valéncia E5 42. 5.062 i .662

Callera 1 - - -

Gandia 21 31 132 644

Sagunt' - - - -

TOTAL 47 73 5.194 2.306

• -• • --------- ;-------  ••’-------
. ... .

....... - .................

" ; v -.. — V : ^ : •
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1915 VAIXELLS ESPANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló

Benicarló

Borriana

Vinares

Valéncia
í

Cullera

Gandia

Sagunt

31 46. 1.419 2.660

166

TOTAL 1 .460 2.826

-  . 6 1 9



1916 VAIXELLS ESPANYQLS A VELA

DUANA VAIXELLS

ENTRADES EIXIDES

TONES

ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicarló 

Borriana 

Vinares 

Valénc iai
Cullera

Gandia

Sagunt

E7

11

53

337

5

4-8

47

1

E3

•43

ESI.

161

114

403 

a. 087 

31 

303

1 .907 

13 

45S 

a . E36 

1O .OSO 

3.036 

4.494 

113

TOTAL 481 6E0 S.3E4 22.£37



1917 VAIXELLS ESPANYQLS A VELA

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 35 69

Benicarló - -

Borriana 34 102

Vinaros 75 33

Valéncia 753 70 X

Cullera 54 339

Sandia 81 372

Sagunt. - ryO

TGTAL 1.033 1.409

E . 067

3. 053

173 ' 631

3.693 30.4-13

A 4.932

903 11.617

41

9.783 51.794



1918 VAIXELLS ESPANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS T0NE3

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castel ló 39 195 _ 9. 146

Benicarló _ - - -

Borriana ■3 41 . - 1 .131

Vinares 52 23 - 1 .612

Valéncia 751 921. 7.373 43.199

Cullera 10 102 240 3.003

Gand ia 34 115 1 5.072

Sagunt — 4 - 112

TOTAL 839 1.406 7.619 63.275

' ■-v> ' \

. - : ' \ .
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1919 VAIXELLS ESFANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicar16 

Borriana 

Vinares

Valénc ia
■ -l - 

Cullera

Gandía

Sagunt

40

22
723

11

33

116

10 

23 

42l', 

92 

100 

4

557 

9.852 

. 37 
47

4.650

306 

1 .091 

34.110 

3.271 

5.038 

201

TOTAL 829 766 10.493 48.667

- . rT-" - •
: V-~ •' ■*'
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1920 VAIXELLS ESPANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS

ENTRADES

Caste1ló 

Benicar16 

Borriana 

Vinaros 

Valéncia 

Cullera 

Gand ia 

Sagunt

TOTAL

38

214

3

36

EIXIDES

36

170'

31

47

TONES

ENTRADES

E62

15.343

24

680

EIXIDES

781

247

12.228 

1 .384 

2.311

292 293 17.109 16.951

'•¿t :

624
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1921 VAIXELLS ESPANYOLS A VELA

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castel ld« 

Benicarló 

Borriana 

Vinares

Valénc ia
■ \

Cullera 

Gand ia 

Sagunt

11 El 1 .276

15

175

3

84

1

99

78

44

1

330

10,855

99

139

S25

337 

6.307 

3.114 

2.549 

35

TOTAL 889 848 11,648 13.618

625



1913 VAIXELLS EXTRANBERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Caste116 85 186 3.161 92.464

Efeni carió 8 9 710

Borriana 74 302 . 100.392

Viraros * 14 3 5.360 222

Valéncia 778 913. 302.934 953.947

Callera 12 - 6.627

Gandia 84 191 167.09.6

Sagun 27 31
•A

63.340

TOTAL 1.002 1 ■ 640 425.035 1.373.679

626
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1914 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 46 163 4.772 77.354

Benicar 1ó 8 4 - 311

Borriana 47 234 306 34.723

Viraros 7 - 5.514 -

Valénc ia 680 741. 328.141 351.456
t

Cullera 1S - 6» 104 -

Gand ia 40 148 20„9 ^ 4 55.628

Sagunt 8 18 - 43.524

TOTAL 848 1.302 365.731 612.996

■—  ,

627



1915 VAIXELLS EXTRAMGEES A VAPOR

DUANA VAIXELLS TQNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 44 128 3 * 388 55.520

Benicarló 3 A - 356

Borriana 31 130 - 50„994

Vinares - - - -*

Valéncia 377 533'. 275.981 336.098

Cullera 6 - 2.632 -

Gandia 24 106 1 1 . 1 2 2 54.422

Sagunt 28 2 0 3. 191 86.388

TOTAL 513 921 296.31A 532.273



1916 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 41 109 2.736 53.361

Benicarló 1 2 6 - 253

Borr iana 23 96 - 50.662

Vinares 3 2 794 -

Valéncia 432 42^ 138.790 231.983

Cullera * 2 - 363 -

Gand ia 31 1 1 2 7.206 53.611

Sagunt 26 30 - 139.259

TOTAL 572 783 149.399 589.139

• 629



1917 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TOMES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 13 E5 - 14.193

Benicar1ó 1 1 - 193

Borr iana 3 2 £ - 12.103

Viraros 1 - 42 -

Valénc ia 2E3 238 . 33.314 291.124

Cullera - - - -

Gandia S 15 3.293 3.344

Sagunt 43 , 45 - 252.490

TOTAL E97 396 42.149 573.457

, * *• •

.............. .........- -•

..............

' ‘;V\. ’ - - ^; -,
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1918 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TGNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Genicarió 

Borriana 

Vinaros 

Valénc ia 

Cu1lera 

Gand ia 

Sagunt

E

1

4

1

a

ó. 337

759

159

986

13S.676

13 El 58.765

TOTAL 56 80 6.33' 193.345

631



1919 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS 'ONE;

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicar1ó 

Borr iana 

Vinaros 

Valencia
i

Cu1lera 

Gand ia 

Sagunt

27

318

8

16

63

46

931

26'

ud

19

39.372

1 .904

25,260 

•393 

24.305

205.403

21.027 

105.271

TOTAL 375 92.207 3S2.644

rT='
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1920 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS TGNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 27 70 509 1 1 . 1 1 0

Benicar1ó 2 3 - 280

Borr iana 16 SI - 30.790

Viraros 3 2 A 1 0 1 . 0 1 1

Valone ia 701 678. 210.A55 3A9.A36

Cu11era - - - -

Gandla 33 83 2.213 23.356

Sagunt 25 3'h- 1 .917 103.613

TOTAL 807 95¿t 215.50A 108.613

63 3



1921 VAIXELLS EXTRANGERS A VAPOR

DUANA VAIXELLS

ENTRADES EIXIDES

TONES

ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicar1ó 

Borr i ana 

Vinaros 

Valénc ia 

Cullera 

Gand ia 

Sagunt

80

51

4

906 

8 
62 

' 18

199

5

206

1

1 .063 

11 
172 

11

1 .731

2 • 204 

287.484 

2.565 

5.337 

4.816

56.568

380

74.944

585.859 

2.707 

60.527 

27.038

TOTAL 1 . 129 1 .668 304.137 80S.891

634



1913 VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS TGNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló — — — —

Benicarló - - - -

Borriana - - - -

Vinares 12 8 2. 137 -

Valénc ia A3 l'. 15.703 233

Cullera - - - -

Gand ia 1 - 526 -

Sagunt- - - - -

TOTAL 56 9 13 . h 16 233

s\>'' V* '

635
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191¿* VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS TÜNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES

Castelló — 2 —

Benicar1ó - - -

Borriana — — -

Vinares 8 2 1.569

Valénci a 31 1. 8.250

Cullera - - -

Gandia 1 - -

Sagunt — — -

TOTAL ^0 5 9.SI9

EIXIDES

115

636



1915 VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAI XELLS TuNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 1 1 — 45

Benicarló - - - -

Borriana - - • - -

Vinaros 3 1 392 -

Valéncia 23
/

6 ' 1 .463

Callera . - - - -

Gandi S 9 - 376

Sagunt - - - -

TGTAL 35 17 7.667 1 .839

63 7



1916 VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS TONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló E S  - 206

Denicarió - - - —

Borriana — ■ ' . — - -

Viraros 5 E 535 305

Val énc i a 51 23*. 11. CEA A.311

Callera - - - -

Sandia 5 5 - 190

Sagunt - - - -

TOTAL 63 3E 11.559 5.06E

638



VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS IONES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló — — — . —

Benicarló - - — —

Borriana — ' — - -

Vinares 6 2 873 -

Valéncia 54- 22. 16.138 7.267

Callera 52 -

Gandia 3 3 - 125

Sagunt - - — —

TOTAL 115 27 17.061 7.392

639



1918 VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS TGNES

ENTRADES EIXIDES ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicar1ó 

Borriana 

Vinaros 

Valénc ia 

Cu1lera 

Gand i a 

Sagunt

358

39 23 - 6.166 A . 027

TOTAL 39 32 6.166

640



191? VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS

ENTRADES EIXIDES

TONE?

ENTRADES EIXIDES

Castelló 

Benicarló 

Borriana 

Vinaros 

Valéncia 

Cullera 

Gand i a 

Sagunt

16

80 17

1

3. E63 

5.597 1 .791

30

TOTAL 96 E3 8.350 1 .821

’r'?
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1920

DUANA

VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

VAIXELLS

ENTRADES EIXIDES

TCNES

ENTRADES

Castelló 

Benicarló 

Borriana 

Vinaros 

Valéncia 

Callera 

Gand ia 

Sagunt

31

81

£4

£9'

5.641

£3.379

TOTAL 118 £9.020

6 4 2

EIXIDES

4.053

4.053



 />..

1921 VAIXELLS EXTRANGERS A VELA

DUANA VAIXELLS TC3NES

ENTRADES EIXIDES ENTRADEÍ EIXIDES

Castelló 

Benicar1ó 

Borriana 

Vinares 

Valéncia 

Cullera 

Gand ia 

Sagunt

1 1 '

40

2

1 .016 

15.112

305

327

1.301

2.780

TOTAL 53 58 16.433 4.408

64 3



VALOR MERCADER IES IMF'ORTADES I EXPORTADES (En pessetes)
PRODUCTE: Tots ANY: 1913

GS1: 96.117 VI : 76.676.947
OSE: VS: 3,185.397
CS3: V3: 1.572.491
034: 11.034.189 V4: 106.457.035
CS5: • V5: 3.573.915
CS6: 11.130.306 V6: 5.851.285
CS7; V7: 119.317.070
BE1 : GUI; 1.430.349 TPV1 : 84.097.224
BES: CUE: TPV.S:
BES: CUS: TPV3:
BE4: 163.331 CU4: 395.050 TPV4 s 148.303,626
BES s 31.934 CUS: TPV5:
BE6: CU6: TPV6:
BE7: 185.306 CU7: 1.375.399 TPV7: 170.059.646

B01: GA1 : 1.331.453 TESP1: 1,309.084.656
BOE: 493.375 CAE: 468.050 TESF3: 36,794,437
EOS: GA3: TESP3: . 19.068.796
304: 11.314.458 GA4: 9.088.004 TESP4; 1.079.339,495
B05: GAS: 3.509 TESP5: 68.156.433
306: • f 11.807.733 GA6: 439.943 TESP6: 77.511.743
B07: GA7: 11.339.959 TESP7: 3.609.955.608

Vil: 700.185 SAI: 3.813.173
VI2: 16.555 SAE:
VI3: 9.800 SA3:
VI4: 461.591 SA4: 9.395.078
VI5: SA5:
VI6; 18.491 3A6:
VI7: 1.206.622 SA7: 13.307.351

 ̂ ........

CS= Castelló 1 = Importadó general i especial
BE= Benicar1ó 3= Importad<5 temporal
BQ= Borriana 3= Mercaderei es tornades
VI- Vinarós 4= Exportació general
V= Valéncia 5= Exportació temporal
CU= Cullera 6= Mercadereies tornades
GA= Sandia 7= Total general de valors
SA= Sagunt TPV= Total País Valenciá (CS Prov+V Prov)

TESF- Total Espanya

644 •



VALOR MERCADERIES IMPORTADES I EXP0RTADE3 (En pessstss)

PRODUCTE: Tots ANYs 1914

CS1 : 154.409 VI : 79.133.649
CS2: V2: 1.137.541
CS3: V3: 744.616
CS4: 9 .506.osa V4; 73.163«332
CSS: V5: 1.331.336
CS6: V6: 3.563.905
CS7 s 9.660,497 V7: 163.023.939

BE1 : Cül : 961.666 TPV1 : 32» 977„370
BE2: CUE: TPVE: 1.636.429
BE3: CU3: TPV3: 749.711
BE4: 69.366 CU4; 14.474 7PV4: 114,569 n 615
BES: 15.953 CUS: TPV5: 1.369.997
BE6: CU6: TPV6: 3.143.835
BE7: 35.319 CU7: 996.139 TPV7: 205.345.962

BOÍ : SAI: 970.241 TESP1;1 .050.965.239
BG2: 134.920 CA2: 362.205 TE3P2: 42.920.961
BG3: GA3: , TESP3: 13.079,719
BG4 : 10.476-, 700 GA4: 8.SO9.622 TESP4: 830.943,353
BG5: GA5: 22.158 TESP5; 22.357.379
BQ6: 134.925 GA6: 446.005 TESP6: 39.239.316
BG7: 10.746.550 GA7: 10.609.231 TESP7;2 ,053,956.472

Vil: 933.126 
VI2: 1.763 
VI3: 4.095 
VI4: 2.523.923 
V15:
VI6 s
VI7: 3,467,910

SAI : 
SA2: 
SA3; 
SA4: 
SA5: 
SA6: 
GA7:

1,754.130 

5,002.107 

6,756.237

CS= Castelló 1 = Importació general i especial
BE- Benicar1ó 2= Importació temporal *
B0= Borri ana 3= Mercadereies tornadas
VI=* Vinarós 4= • E.-íportació general
V= Valéncia 5— Exportació temporal
CU- Callera 6= Mereadereies tornadas
GA^ Gandía 7= Total general de valors
SA= Sagunt TPV= Total País Valene iá CCS Prov+V Pr

TESP:= Total Espanya
* 645
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VALOR MERCADERIES IMPORTADES I EXPORTADES (En pessetes)

PRODUCTE: Tots ANY: 1915

CSls 98.412 VI; 68.590.711 4-
CS2: VE: 272.961
CS3: V3: 1.137.717
CS42 6.608.064 V4: 99.330. 13*?
CS5: V5 ¡ 2.075.610
CS6: V6: 481.028
CS7s 6.706.476 V7: 171.958.166

BE 1 : CU1: 695.681 TPV1: 71.30B.9S3
BE2; CUE TPV2:
BES: CUS 7PV3:
BE4: 76.354 CU 4 114.384 TPV4: 127,113.043
BES: 17.365 CUS: TPV5;
BES: CUS: TPV6:
BE7: 93.719 CU7 800.565 TPV7: 202,448.712

B01 : GA1 629.324 TESP1; 1,207.090,615
BC2: CAE: TESF'2; . 15.519,448
BQ3: 8A3 i TE3P3: 9.916,751
B04: S .04S.250 GA4 8.435.969 TESP4: 1.258.281,458
BQ5: 3A5 TESP5; 17.797.509
B06: GAS TESPs: 10.197.819
B07: S .04S.250 SA7 9.065.793 TESF'7: 2,518.803.600

Vil: 96.423 SAI 1.197.932
V12: SA2:
VI3: SA3;
VI4: 514.865 SA4; 3.966.523
VI5: SA5
VI6: SA6
VI7; 611.288 SA7 5.164.455

.

•• -  ... - . ....... —  -  y

vi •
CS= Castelló 1 = Importació general i especial
BE- Benicar1ó 2= Importació témpora1
BQ= Borriana 3= Mercadereiss tornades
V1= Vinarós 4= Exportac ió general
V= Valéncia 5= Exportació t emporal ..

CU= Cu11era 6= Mercadereies tornades
GA= Gandia 7= Total general de valors
SA= Sagunt 7PV= Total País Valene iá (CS Prov+V Pro v )

TESP= Total Espanya
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VALOR MERCADER IES IMF'ORTADES I EXPQRTADES (En pessetes) 

PRODUCTE: Tots ANY: 1916

CS1: 12S»951 VI: 51.693.921
*■'. .*

CS2: V2: 3.701.569 . ' .
CS3: . V3: 3.071.611
CS A : 7.366 » 553 V4: . 110.163.906
C35: V5: 3.499.649
CS6: V6s 4.979.357
CS7: 7. 495.509 V7 s 177.115.013

3E1 : Cül 3 640.729 TPV1: 55.571,993
BE2: CU2: TPV2;
BES: CU3: TPV3:
BE4: 61.340 CU4: 473.393 TPV4: 143.930.481
BE5: 11.795 CUS; TPV5:
BE6: CU6: TPV6:
BE7: 73.335 CU7: 1.119.122 TFV7: 214.360.130

BOl : GA1 : 400.363 TESP1;1.231.339,014
B02: CA2: TE3P2: 24,251.536
BQ3: - GA3 , TESP3; 23.175.460
B04: 10.633.981 GA4: 9.243.009 TESF’4 : 1 . 377 . 734 . 735 .
B05; > i GAS TESP5s 23.434,327
BQ6 : GA6: TESP6: 19.602.147
307: 10.633.931 GA7 9,643.372 TE3P7:2.754.537.719

Vil : 129.323 SAI 2.573.211
VI2; SA2
VIS: SA3
V14: 1.374.766 SA4 4.593,023
VI5; 3.670 SA5
VI6: SA6
VI7: 1.593.259 SA7 7.176.239

.. .. .... m  , . .. .. _- • .... - ... - • - •••-- ..
-... .. - • ; •

cs= Castelló 1 = Importac ió general i especial
BE= Benicar1ó 2= Importació temporal
B0= Borr iana 3= Mercadereies tornades
VI = Vinarós 4= Exportació general
V* Valéncia 5= Exportació temporal
cu= Cu1Iera 6= Mercadereies tornadas
GA= Gand i a 7 = Total general de valore
SA= Sagunt. TPV— Total País Valeneiá (CS Prov+V F'rov)

TESP= Total Espanya

■ 647
•T-.T- *. • ■ ► t.



-■ •' ¿ . • i.

VALOR MÉRCADERIE3 IMFORTADES I EXPORTADES <En pessetes)

PRODUCTE: Tots
", ‘-V.* ■

ANY: 1917

CS1: 2.870 VI: 28.06A.159 \ V; .
CS2: VE: 3.A93.737 •* .,v-!
CS3: V3: A.7A1.58A
CSA: 2.A66.013 VA: 132.811.92A '
C35: V5: 5.569.199
CS6: V6: 7.350.773
CS7: 2.AÓ8.891 V7: 132.036.376

BE1 : CU1: AAA TPV1: 31.9AA.563
BES: CUE: TF'VE:
BE3: CU3: TPV3:
BEA s A1.937 CUA: 70E .606 TPVA: 1A6.036.29A
BES: 10.675 CUS: TPV5:
BE6: CU6: TPV6:
BE7: 5S.61S CU7: 703.050 TPV7: 199.133.269

B01: 130 SAI : 166.6E8 TESP1:1.526.285.300
BOE: CA2: TESPE: 19.553.COA'
BQ3: GA3: ; TESP3: 25. H A . 831
BOA: 1.39A.339 GAA: 3.S77.A15 TESF'A: 1 . SEA . 590. 3A3
B05: ■’ GAS : TESP5: 29.9A3.536
B06: GA6: TESP6:
B07: 1.89A.519 GA7: 3.99A.0A3 TESP7:E .7A6 . A71.532

Vil: 113.56A SAI : 3 . 6A6 . 760
VIE: SAS:
VI3 : 12.880 SA3 :

VIA: 517.718 SAA: 3 . 7EA.292
VI5 : 13.56A SA5 :

VI6: SA6 :

VI7; 66E.726 SA7 : 7.371.052

.
. ..........

• r -  " - " v  -.r . • - - r .... . .

CS= Gaste1ló 1 = Importad ó gener a 1 i especial g .
BE=» Benicarló 2= Importac ió temporal
B0=. Borriana 3= Mercader e i es tornad es •

VI =  Vinar<5s A= Expor tac ió general
V= Valéncia 5=z _ . Expor tac ió temporal
CU= Cullera 6— nercaaereies nornaaes
GA= Gandia 7= Total general de valors
3A= Sagunt TPV= Total País Val ene iá (CS Prov+V F’rov)

.... • ; -- .....  -• TESF —  Total Espanya
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VALOR MERCADERIES IMFORTADES I EXFORTADES (En pessetes)
PRODUCTE: Tots
’ • ‘ * > '•
CS1 : 5.803 VI: 19.763.17E
CSE: VE: 1.AA9.S3A
CS3: V3: 1,975,373
CSA: 1.191.7A6 VA: 65.090.A03
CS5; V5: a .091.A07
CS6; V6: a.170.AAO
C37: 1.197.55A V7; 92.591.129

BE i : CU1 3 E7.360 TPV1 ; 19.930,A36
BEE: CUE: TPVS:
BE3: CU3: TPV 3 :
BEA: 30,769 CUA: 353.380 TPV A ; 70,353,5A7
BES: CUS: TPVS:
BE6: CU6: TPV 6:
BE7: 30.769 CU7: 380.7A0 TPV7: 98.777.578

B01 : 6 •SAI : 10.208 TESP1: 6E3.923.3E9
BOE; CAE: 33.73A TESP2: 10.982.373
BG3: GA3: EA.0A5 TESP3: 15.260.203
BOA: 913.31A GAA: 1 . A55 . Í57A TESPA:1 .009.E23.087
B05: - GAS: 59.312 TESP5: 13.312.A21
B06: GA6: 71.221 TESPó: 9.563.561
BQ7: 913.320 GA7: 1.65A .EAA TESF'7; 1.687.2S5.979

Vil: 
VI2: 
VI3: 
VIA; 
VI5: 
V16: 
V17:

i A6.152

806.050 
9.771 
S. 803 

93A.731

SAI : 
SAE; 
SA3: 
SAA; 
SA5; 
SAó; 
SA7:

E7.730

1.017.311

1 . O A 5 , O A1

CS= Castelló 1 = Impon tac i 6 general i especial
BE= Benicarló 2= Impon tac ití> temporal
BQ= Borr i ana 3= Mereadereies tornadas
VI = Vinarós A= E>í po r t ac i ó g ener a 1
V= Valénc ia 5= Expor tac i 6 temoora1
CU= Cullera 6= Mercadereies tornadas
GA= Gandia 7= Total general de valors
SA= Sagunt TPV= Total País Valencia (CS Prov+V Prov)

... TE3P= Total Espanya

* b 4 y •
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VALOR MERCADERIES IMFORTADES I EXPORTADES (En pessetes)

PRODUCTE: Tots ANY: 1919

CS1: £6,900 VI: 43.£93.038
CS2: VE: 3,137.080
CS3: V3: E ,534.OEE
CS4 ; 4.353.760 V4: 115.151.703
CS5: V5: 5.566 »067
CS6: V6: 3.643.110
CS7: 4.385.660 V7: 173.330.CEO

BE1 : CUls 7.091 TPV1: 44.E91.146
BE2: CUS: TPV2:
BE3: CU3: TPV 3:
BE4: 262.500 CU4 s 1.591.111 TPV4; 133.774.569
BES: 68.3E9 CUS: TPVS:
BE6: CU6: TPV6:
BE?: 330.3E9 CU7: 1.593.20E TPV7: 1-93.106.192

BOl: GA1: 68.857 TESP1:1.084.293.933
BGE: ' CAE; 1 . 187 TESPE: 30.764,430
BQ3: GAS: 26,250 TESP3: 18.3E5.899
BG4: 6.817.37E GA4: 4 . 05S . 5.58 TESP4;1.311.211.924
B05: GAS: 13.860 TESF’5; 41.954.319
B06: GA6: 1 . 137 TESP6; 19.694.305
B07: 6.817.37E GA7: 4.163.89Q TESP7? S .506. 750.860

Vil : 540.746 SAI : 335.54E
VIE: 731 SAE:
VIS: 5.390 SA3 s
VI4: 338.479 SA4: 1.802.186
VIS: 36.887 SA5;
V16: 6.619 SA6;
VI7: 893.582 SA7: 1.587.623

r; - ... ......

- . - .
cs= Castel16 1 = Importad ó general i especial'
BE- Benicar1ó E= Importació temporal
BO= Borriana 3= Mercadere i es to rnadas
VI- Vinarós 4= Exportació general
v= Valénc ia CT — Exportac ió temporal
CU= Callera 
GA= Gandia 
SA= Sagunt

"» ■«•'•'♦si

6= Mercadereies tornades
7- Total general de valors
TPV= Total País Valenciá (CS Prov+V Prov)
TESP= Total Espanya
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VALOR.MERCADERIES IMFORTADES I EXPORTALES (En pessetes)
r* . - • ■ * • • f • •
PRODUCTE: Tots ANYs 1920
** >• *

CSl: 391 VI; 99.A90.681 r-;

CS2: V2: A.612.A3A .

CS3 ; V3; 3.233.265
CSA; 3.131.831 VA: 110.705.93A
CS5: 3.880 V5; 3.320.531
CS6; V6: A.505.915
CS7 s 3.136.602 V7; 225.863.760

BE15 CU1: 1 .050 TPV1s 102.905.A29
BES: CU 2; TPV 2;
BES; CU3; TPVS;
BEA; 59.372 CUA; 511.OAA TPVA: 128.120,272
BES: 6.370 CUS; TPVS;
BE6: CU6: TPV6;
BE7: 66.2A2 CU7; 512.09A TPV7: 2A6.977.3A8

BOl s GA1: A15.220 TESP1;1,A30.303.579
BGS; CA2; 17.372 TESP2: 5A.868.3AS
EOS; GA3; 13.20 A TESP3; 13.092,SAI
BOA; 5.155.311 GAA; 5.390.9A5 TESPA;1.02A .920.329
BGS: GA5; 29.6'AO TE3P5; 29,376,755
B06; GA6; 12.870 TESP6; A0.927.72Á
B07; 5,155.311 GA7; 5,879.215 TESP?;2,599,A90,279

Vil i 1.31A .602 SAI ; 1,632.985
VIS; 12.605 3A2;
VIS; 71.736 SA3;
VIA s 1.3A2.080 SAA; 1.822.755
VI5: 107.627 SA5;
VIÓ: A. 198 SA6:
VI7: 2.852.3A3 SA7; 3.505.7A0

CS= Castel1ó 1 = Importac ió general i especial'
BE* Benicar1ó 2= Importació temporal
30= Borr iana 3= Mercadereies tornades
VI* Vinarós A* Exportac ió general
v= Valencia 5= Exportac ió temporal
cu* Cal lera 6= Mercadereies tornades
GA= Gand ia 7= Total general de valore
SA= Sagunt TPV= Total País Valenciá (CS Prov+V Prov)

-■ TESP* Total Espanya

651
Í.-W-H.IJNI l J ; "" 1 ,
.■ •• > •íiv..'-; «•

. .' v r;. v '



I

>r1 11 A de precios acordada Patronos y
1 1 x 1 X 1 1  i *  Obreros ante esta Alcaldía, para la

recolección de a rro z  de este año.

Segar -----------------------------------------------------------
Si los segadores pernoctan en el campo a instancia del patrono
G arbear bracero -----  --------------- ------------------- -------- -------
Jornal de era

las trilladorasSecar y trabajar en
D e s b a rb a r --------------------------------------- —
Arreglar las garbas en la era para la trilla
Subir talegas al prim er piso — ----------

Id . id. al segundo p i s o ----------------
Descargar talegas en secadero, la carga —
Cargar carros de p a ja -----------------------------
Picar h ab ich u e las---------------------------------
Cojer m oniatos-------------------------------------
G a rb e a r ----------------------------------------------

Id . al lomo ---- ■-------------------------
Transportar arroz en talegas, la carga, hasta el 3.o kilómetro.

Id. id. en id. la id. id. el 6.0 id.
Id. id. en id. la id. id. el 9.° id.

Sin perjuicio de los convenios que los patronos celebren con 
los trabajadores que de ordinario se sirven.
Transporte de garbas hasta el 3.° kilómetro

Id. de id. hasta el 6.*' id.
Id. de id. hasta el 9.°- id.

T rillar  :------------------------------------------
R e tr illa r------------------------------------------------
Garbear y trillar (todo un jornal) ----------
Transportar paja —
Acarrear a l u b i a s  ■-------------------------------

TAS. CTS.
11
13
11
10
9
12
9
0 08
0 15
0 10
7
7
7

31
26 50
1 25
1 75
2 25

0 05
0 10
Q 15
20 50
18
22 50
15
15

Serán preferfdos los trabajadores de Sueca, excepto en las faenas de secación y 
trilladora que se declaran libres. Se considerarán vecinos a los de Rióla y  Fortaleny 
siempre que perciban los jornales prefijados.

Tanto Patrono como Obrero que falte a este reglamento será m ultado.

- =  SUDACIÓN DE LOS TRABAJADORES ES PLAZA P iR A  CONTRATARSE —
Los segadores de Sueca por la noche y por la m añana hasta las 6 y  m edia, en 

la plaza de la Constitución.
Los segadores forasteros, en la plaza de la Constitución después de las 6 y media-
Los gr.rbeadores y carreteros de Sueca, en los Porches de la plaza de la Constitu 

ción por la noche y por la m añana hasta las 6 y media.
Los forasteros en la frontera de la Abadía.
Los trilladores y braceros de era de Sueca, bajo del campanario.
Los trillado res y braceros de fuera en la plaza de Salmerón.
Los trilladores y braceros de era de Sueca se contratarán hasta las 10 de la noche, 

y si a esta hora, no quedan de Sueca, podran alquilarse los forasteros.
Tanto estos trabajadores como los braceros si salen del portal, y por fuerza m a

yor no pueden trabajar percibirán un cuarto de jornal, si han empezado el trabajo 
medio y si es después de comer entero. Se entiende salir, en llegar hasta los planteles.

Imp. da Sueca ¡¿ázim o Juan T e lé fo n o .- ,, i
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A C T A

de la Junta General extraordinaria sobre el Censo de trabajadores 
el dia 20 de Noviembre de 1916.

En Sueca, a 20 de Noviembre de 1916, reunida en Junta Gene
ral extraordinaria la mayoria de los que componen el Centro 
Obrero y bajo la presidencia del compañero Alberto Roig, lei- 
da el acta anterior por el Secretario, quedó aprobada.

Seguidamente, el presidente explicó que el origen de la 
Junta era para ver como tomaba la asamblea lo siguiente:

El ayuntamiento nos invitó a una entrevista con los pa
tronos, para proyectar trabajos a los obreros parados.

La comisión de este Centro, presentó que se hiciera un 
padrón o censo de trabajadores, el cual había de ser distingui
do en varias clases, para evitar todo lo posible los arbitra
jes políticos y amistades, porque hay muchos desgraciados obre
ros, que para poder adquirir un triste jornal del estado, an
tes tiene que convidar a los encargados, cosa que no tiene ra
zón de ser.

En vista de las manifestaciones que hizo esta Comisión, 
el ayuntamiento se dió por satisfecho, pero encargando que 
este censo lo hiciera el Centro Obrero.

Punto seguido, el presidente preguntó a la asamblea que 
clasificación de estado económico pensaba hacer; y con algu
nas discusiones entre los compañeros socios, se acordó por 
unanimidad, que la clasificación del estado económico fuera 
como sigue:
19 clase.- Lo máximo de dos hanegadas arriendadas (sic); en

caso de tener casa propia, pasa a la 2 9 .
2 9 clase.- Lo máximo de 8 hanegadas arriendadas (sic); caso

de tener 4 o más, propiedad o casa, pasa a la 3 a .
3 9 clase.- La máxima de 14, hanegadas arriendadas (sic), y si

siete o más o casa propia, queda fuera del Censo.
Esto se comprende para los obreros sin caballerias.
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Ahora bien, para los obreros con caballerías:
1* clase.- Lo máximo de 4 hanegadas arriendadas (sic) y

si tiene 2 o casa propia, pasa a la 2 a .
2 a clase.- Lo máximo de 20 hanegadas arriendadas, y en c a 

so de tener 10, o casa propia pasa a 3 a .
3 a clase.- Lo máximo de 30 hanegadas, y en caso de tener

15 propiedad o casa, queda fuera del patronato
(sic) (per C e n s o )

A continuación propuso el presidente se nombrases 6 
comisiones de a 4 individuos, y después de nombrados se die 
ron pequeñas instrucciones para preguntar cual era el esta
do económico en las casas que preguntasen.

Y no habiendo otros asuntos que tratar se levanto la 
sesión.

El Presidente El Secretario
Alberto Roig Enrique Morillo.

Con objeto de extender el espíritu de solidaridad e n 
tre la clase jornalera y patronal, el Centro Obrero de Sue 
ca propone a las diferentes juntas administrativas existen
tes en sueca las siguientes bases que han de regir para la 
buena marcha de alquilar a los jornaleros.

A r t 9 19 Quedan clasificados en tres clases todos los jornaleros de 
dicho censo. A la primera clase estarán comprendidos todo 
aquel que tenga dos hanegadas de tierra alquiler, como ma- 
ximun y si esas dos hanegadas él es el propietario se le 
considerará como de segunda clase.

Igualmente se le considerará de segunda clase a todo 
aquel que tuviera como propiedad una casa.

A la clase segunda se hallarán comprendidos todos 
aquellos que tengan como maximun de ocho hanegadas de tie
rra alquiladas y caso de ser la mitad de dichas hanegadas 
de su pertenencia, pasará a la tercera.

Pertenecerán a la tercera clase los que poseyeran el 
maximun de catorce hanegadas alquiler, pero si la mitad de 
estas son de su propiedad quedará fuera del censo.
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Art2 22 Se considerarán de primera clase los jornaleros de caballerías todos aquellos que trabajen cuatro hanegadas de tierra en alquiler como maximun y si estas fueran propias o tuviera casa pasaría a la segunda.
A la segunda clase pertenecerán todos aquellos que tengan veinte hanegadas en alquiler, pero si la mitad de estas hanegadas y una casa fueran propias pasará a la tercera clase.
Los que tengan en alquiler treinta hanegadas de tierra estarán comprendidos en la tercera clase, pero si la mitad de dichas hanegadas fueran de su propiedad y además poseyera casa quedará fuera del censo.
Todos aquellos que poseyeran tierra playa del mar en un número igual de hanegadas en las tres clasificaciones anteriores se les considerará como propietario de la mitad de dichas hanegadas y si es secano la tercera parte de su valor.
Todo aquel que tuviere una casa y esta se hallare a un kilómetro como maximun de la población no se tendrá en cuanta para los efectos de las clasificaciones hachas anteriormente.

Art2 32 El modo de regir dicho censo será el siguiente:
El Centro Obrero delegará un representante a cada junta administrativa con las mismas atribuciones que todos los,encargados que tienen dichas juntas para que este sea el encargado'de recibir todas cuantas órdenes recibiese de las juntas referentes al alquiler de braceros el representante del Centro Obrero, por la noche recibirá de dichas juntas las órdenes necesarias para que éste pueda alquilar los jornaleros cuyo número se le notifique, con expresión del sitio donde tienen que trabajar o el nombre del encargado con quien tienen que ir, con el fin de poder distribuirlo por de la noche en el Centro Obrero en las horas oportunas según la época del año para que en caso de no poder alquilarlos en la misma noche el todo o parte del número de trabajadores que se le designe poderlo hacer por la mañana a quien pueda estar o no en el censo. Lo mismo pueden hacer los demás encargados de dichas juntas.El representante del Centro Obrero tendrá como obligación el alquilar, pero será obligación de los demás encargados de dichas juntas pagar a los jornaleros¿
Si un jornalero faltara al respeto o no cumpliera su
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cométido a loe encargados en ais juntas administrativas o los formen dichas juntas quedará a juicio de ésta pu- diendo ser amonestado y hasta perderá el derecho a trabajar desde un dia hasta un mes por primera vez y si incurriera en nueva falta lo que se crea más lógico a juicio de la junta.
En caso de faltar un encargado al obrero será castigado hasta perder su haber desde un dia hasta cinco y si alguno de lso que formen parte de las juntas administrativas a algún trabajador será corregido a dicho señor a juicio legal de la junta que pertenece.
El cuerpo de aspirantes será respetado si está conforme servir siempre que el Senticato (sic) necesita alqui lar jornaleros.
El Censo de jornaleros queda abierto el presente año para el que quiera incluirse, renovándose anualmente este Censo en el mes de noviembre y diciembre, haciéndolo públi co por medio de bandos y de anuncios por todas las Sociedades.
Este reglamento se podrá estrechar y ensanchar siempre que crean conveniente las juntas administradoras y el Centro Obrero.
El materiald e escritorio que se use y gaste pera dicho fin lo habrán de abonar las juntas administrativas.

El Presidente

Alberto Roig
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En la Ciudad de Sueca a cuatro de Febrero de mil novecientos diez y siete. Reunidos en el Salón de la Alcaldía bajo la presidencia del señor Alcalde accidental Don Estanislao Muñoz Simeón los señores que al margen se expresan (no consten els noms) representantes unos de ais corporacioens y entidades económico-administrativas y otros representando al elemento obrero agrícola de esta Ciudad, por el señor Presidente se abrió la sesión concediendo la palabra al obrero Don Alberto Roig quien expuso: Que los obreros pidieron a la alcaldía la presente convocatoria y reunión para poner de manifiesto a las corporaciones oficiales aquí reunidas que los obreros ahbía confeccionado un censo de trabajadores del campo y en general y clasificados de tres maneras según su estado económico y pedía que la contrata de jornales de hoy en adelante se hiciera por la noche y en un punto determinado con intervención directa del elemento obrero en cada una de las Corporaciones al efecto de alquilar diariamente los servicios de los jornaleros. Que los interventores obreros ganen el mismo jornal que los encargados de las Juntas o Corporaciones.
Que la organización del Centro Obrero sea la encargada de los servicios.
Por la representación de la Comunidad de labradores se manifiesta que dicha corporación desde primero de Enero del año actual tiene ya punto determinado al que no han concurrido en alguans ocasioens los obreros habiendo necesidad de ir a pagarles a las tabernas.
Por el Alcalde Presidente se propone que tres obres- ros y tras representantes de Juntas se reúnan todas las noches de la semana entrante para fijar las bases y acordar en definitiva la organización del alquiler de servicios y excita a los Presidentes de las Juntas aquí reunidas para que desde mañana empleen el mayor número de braceros para solucionar en parte la grave crisis que atravesamos hasta que la ponencia de obreros y entidades formulen las bases de organización.
Por el obrero Don Alberto Roig se manifiesta que ante todo había que acordar respeto a sus proposiciones. En este estado y previa amplia discusión se acordó por todos los reunidos unánimemente aceptar la proposición de la Pre- sidencia-Alcaldia y al efecto por el elemento obrero se designo y nombró como individuos de la ponencia a los obreros D. Alberto Roig, Don Pedro Monreal Prats y Don Salvador Nacher, los y otro que designarán la Comunidad de Labradores, la Junta de Gobierno de Aguas y los Administrativos de Tiradas.
Con lo cual se dió por terminada el acto y leida la presente la hallaron conforme y la firmaron el señor Alcalde
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Año 1919

Provincia de Valencia Ciudad de sueca

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE

Sobre

Constitución y actuación de la junta reguladora del traba
jo y su remuneración durante la próxima recoleción del arroz.

Principio de las actuaciones en 19 de Agosto
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Decreto.- Publicado en el Boletín Oficial de la provincia del dia de hoy una circular del Gboierno Civil ordenando a los Alcaldes que constituyan Juntas reguladoras de las condiciones del trabajo y de su justa remuneración en las poblaciones donde se cultiva el arroz , por analogía con lo dispuesto en el Real Decreto del Ministerio de Fomento de treinta dea bril último publicado en la Gaceta del primero de Mayo y determinando el artículo primero de dicho real Decreto los representantes de las entidades que deben constituir dicha Junta, siempre que el número sea igual de patronos que de obreros; por lo que a estos afecta, cítese a las seis entidades registradas,Sociedad de Oficios Varios, Avance Femenino, Sociedad de Trabajadores por Tracción Animal, Seminario Obrero y Centro Obrero Socialista y Centro Socialista de Trabajadores del Campo y no existiendo sociedad patronal legalmente constituida,cítese a Junta Geenral extraordinaria de patronos cultivadores de arroz en éste término municipal para el día veinte y dos del actual a las veinte y una horas en el salón de sesiones de esta Casa Capitular con el exclusivo objeto de designar seis vocales patronos, que con los obreros han de constituir la Junta reguladora.
Sueca a diez y nueve de Agosto de mil novecientos diez y nueve.

El Alcalde

Esteban carrasquer P.S.M.
Mariano Ferrando
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En la Ciudad de Sueca a veinte y dos de Agosto de mil novecientos diez y nueve.
En el Salón Consistorial y previa convocatoria por medio de edictos y bandos públicos se reunieron en junta general extraordianarias, bajo la Presidencia del Señor Alcalde accidental Don Esteban Carrasquer Carrasco, sobre unos cien cultivadores de arroz de este término, con el exclusivo objeto de designar seis vocales patronos que formen parte de la Junta Reguladora de las condiciones de trabajo y en remuneración en la próxima recolección del arroz, tras breve discusión, por unanimidad se acordó designar a los Señores siguientes:

Don Carlos Matoses Marqués Don José Garcia Segarra Don Gregorio viel Ribera Don Vicente Meseguer Ferrando Don Hermelando Ferrando Escrivá Don Andrés Fos Cuevas
Con lo que se dió por terminado el acto extendiéndose la presente que por acuerdo unánime previa su lectura,firman el Señor Presidente y los vocales designados, de que certifico

Esteban Carrasquer Vicente Meseguer

Mariano Ferrando
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AMS. Governació. Reformes Socials 271.

Document de la patronal davant la negociació. 25 d'Agost 1919
(...) Convencidos los propietarios de esta Ciudad de que gran parte del malestar de la clase jornalera no estriba en la insuficiencia del salario o jornal, sino que más bien en la falta absoluta de éste en la época del invierno; y suponiendo a ésta la principal causa o motivo para que en las temporadas de exceso de faena (tales como la plantada y la recolección), sea la que determine obligando como única solución a la clase jornalera a formular pretensiones exajeradas y lesivas a los intereses de la propiedad y de cuyo supuesto beneficio a la clase proletaria de Sueca apenas si le alcanza una tercera aprte. Proponen al objeto de resolver de raiz el conflicto (...)
Pujar els salaris un 25% respecte deis de l'any passat i
(...) a cambio de la anterior concesión los propietarios todos de Sueca y con las garantias que los obreros estimen suficientes se comprometen a suvenir (sic) a las necesidades de aquel período de paro forzoso que comprende desde 19 de Diciembre hasta el 29 de Febrero(...)
En el cas de que no accepten eixa proposta la patronal ofereix pujar els salaris el 50% respecta a l‘any anterior, amb la qual cosa els salaris quedarien com en 1 (fulla a banda).

Document deis obrers davant la negociació. 21 d'Agost de 1919.Amb el segell de la Sociedad de Oficios Variso i el del Centro Unión de Trabajadores del Campo.
"En la reunión celebrada en esta entidad <...>se acordó por unanimidad vis'to el encarecimiento de ais subsistencias elevar a V.S. <...> copia exacta de las bases y jornales que los individuos en número de dos mil acordaron en la citada reunión (...) entendiéndose que de dichas bases y jornales no puede haber transición por parte de los obreros según acuerdo.

Por lo tanto solo acudiremos a sus requerimientos para firmar el acta de conformidad entre patronos y obreros.(...)
"Caso de no dar satisfacción a estas peticiones los patronos, esta entidad da por declarada la huelga para el dia veintiocho del corriente".
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Acta.- Sueca a veinte y seis de agosto de mil novecientosdiez y nueve. En el despacho del salón de la Alcaldía y bajo la Presidencia del que accidentalmente la desenpeña Don Esteban Carrasquer Carrasco, se reunieron los señores Don Carlos Matoses Marqués, Don José García Segarra, Don Gregorio Viel Ribera, Don Vicente Meseguer Ferrando, Don Her- melando Ferrando Escrivá Y Don Andrés Fos Cuevas en representación de la clase patronal de cultivadores de arroz y Juan Pons Campins, José Marco, Antonio Benedito, Juan Forquet, Juan Martí Ribera y Alberto Roig Velis, por las sociedades obreras.
Por disposición de la Presidencia diose lectura a las peticiones de los braceros del campo y después a los ofrecimientos que en primer término se hacen en el escrito presentado por la clase aptronal, consistentes en aumentar los jornales de la próxima recolección a un tipo que no exceda el veinte y cinco por ciento sobre los devengados en el año anterior, obligándose en cambio los propietarios a subvenir las necesidades del proletariado en el período de paro forzoso comprendido desde primero de Diciembre al último día de Febrero, con las garantías que los obreros estimasen suficientes.
Estimando la representación obrera no ser en el momento oportuna la discusión de esta parte de la proposición patronal se pasó a discutir la remuneración de los jornales en las distintas clases de trabajos que se verifican durante la próxima recolección del arroz y tras amplísima y laboriosa discusión en la que intervinieron todos los señores presentes se convino unánimemente en fijar a los jornales los precios siguientes:

Segar arroz, once pesetas.Si los segadores pernoctan en el campo, a instancias del patrono, trece pesetas.Garbear el bracero, once pesetas.Bracero en la era, diez pesetas.Jornal de secar y de trilladora, nueve pesetas.Desbarbar, doce pesetas.Arreglar las garbas para la trilla, nueve pesetas.■ Subir talegas al primer piso, ocho céntimos.Idem al segundo, quince céntimos.Descargar talegos en secadero, la carga, diez céntimos. Cargar carros de paja, siete pesetas.Picar habichuelas, siete pesetas.Coger boniatos, siete pesetas.
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Serán preferidos los braceros de Sueca en todos los trabajos mencionados, excepto en los de secar y de las trilladoras que se declaran libres.
Para la debida organización, los braceros de Sueca para la trilla se alquilarán en la Plaza de San Pedro hasta las diez de la noche y si a dicha hora nó quedan vecinos, podrán alquilarse forasteros.
Los segadores de Sueca se alquilarán hasta las seis y media de la mañana, pudiéndose contratar después forasteros si no quedan vecinos.
Se consideran vecinos a los de Rióla y Fortaleny siem pre que perciban los jornales prefijados.
Los propietarios de fuera que cultiven tierras en Sue ca podrán emplear trabajadores de su pueblo, siempre que a los propietariosd e sueca que cultiven tierras en otros términos se les tenga la misma consideración y perciban los trabajadores el mismo jornal que en Sueca.
Las cuestiones que se suscitqn se resolverán por dos patronos y dos obreros, que con sus.suplentes se nombrarán antes de la recolección por ais clases respectivas presididos por el alcalde o persona en quien delegue.
Al tratarse de fijar precio a los jornales en que se utiulizan las caballerías, se suscitó la cuestión previa acerca de la preferencia que debiera darse a los vecinos, opinando los patronos que debiera ser libre la contratación por no ser verdaderos obreros en sentido legal los que alquilan el trabajo de las caballerías y carros, y estimar los obreros que debían ser preferidos los de sueca por ser tan trabajadores los braceros como los que se alquilaban con sus caballerías y carro, ya que el concurso de todos era indispensable para la recolección del arroz.
Suspendida la sesión y no obstante las varias reuniones habidas a distintas horas de los dias veinte y siete, veinte y ocho y veinte y nueve, no fue posible llegar a una avenencia por insistir en sus apreciaciones, tanto los representantes de los aptronos como los de los obreros, siendo por lo tanto imposible dictaminar como previene el Real Decreto de treinta de Abril último, por lo que se dió por terminada provisionalmente la misión de la Junta, haciendo constar antes los vocales obreros que quedaban por ahora anulados los precios de los jornales de los braceros prefijados mientras no se llegue a una avenencia con los trabajadores por tracción animal.

• De todo lo cual se extiende la presente. Signatures.
  fifi 2.



AMS. Governació. Reformes Socials 271.

Document del Centro Unión de Trabajadores del Campo. 1-IX-1919.

Muy Iltre. Señor.

Ponemos en su superior conocimiento que esta Sociedad de Campesinos de acuerdo con la Federación Regional de Campesinos cuyo comité reside en Alfafar, en una reunión celebrada al efecto, y visto además que los patronos patean los acuerdos tomados en ais diferentes reuniones celebradas en esa Alcaldía, tienen a bien participarle que el jornal de segar arroz será de doce pesetas y además el reconocimiento de la Sociedad.
Por lo tanto caso que estos dos puntos no queden aceptados esta Sociedad tiene a bien declarar la huelga de campesinos para el dia tres del corriente mes.

Sueca 19 de Septiembre de 1919

Por el Comité
Francisco Ferri.

Relació deis Representants obrers. AMS.Gov. R.S. 271.
Soc. Trabajadores del Campo por Tracción Animal. José Marco Velis.
Soc. de Oficios Varios. Juan Forquet Cotaina.
Seminario Obrero. Juan Pons Campins
(Els tres anteriors tots de CNT (?) fulles exac. iguals)
Centro Obrero Socialista. Alberto Roig Velis. (El segell que possen, perd, diu Soc. de Obreros Campesinos y Similares).
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Muy Iltre. Sr.

La Sociedad de mujeres El Avance Femenino como organiza ción de la Sociedad de Oficios Varios tiene a bien comunicar a V.S. que caso que los patronos no den satisfacción a las bases presentadas por los campseinos, esta Sociedad en un sen tir de solidaridad declara la huelga para el dia cuatro del presente mes.
Sueca 3 de Septiembre de 1919.

La Presidenta 
Isabel Prast.
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Decreto.- Sueca a cuatro de Septiembre de mil novecientos diez y nueve. Con objeto de intentar la solución pacífica y justa de la huelga de campesinos planteada en el día de ayer y continuada en el de hoy que de momento dificulta la recolección del arroz en las condiciones de normalidad en que debiera desarrollarse, convóquese a la Junta reguladora de las condiciones y remuneración del trabajo durante la próxi ma recolección del arroz, a una reunión que se celebrará a las diez y siete horas del día de hoy, en el salón de esta Alcaldía, para dictaminar sobre la regularización de dichas condiciones.
Dada la importancia y trascendencia del asunto a tratar encarézcase a los señores que componenla Junta expresada la más puntual asistencia, pues así lo reclaman el interés y la tranquilidad públicas seriamente comprometidas por las desavenencias entre los distintos elementos que directamente intervienen en la producción arrocera y a cuya unidad de miras se tiende en la reunión que se convoca.

El Alcalde
Juan Miragall

Acta.- En la Ciudad de sueca dia cuatro de septiembre de mil novecientos diez y nueve. Reunidos en el despacho de la Alcaldía bajo la Presidencia del alcalde Don Juan Miragall Fabra, los señores que componen la Junta reguladora, Don Vicente Meseguer Ferrando, Don Carlos Matoses Marqués, Don Hermelando Ferrando Escrivá, Don Gregorio Viel Riera y Don José García Segarra, José Marco, Juan Pons, Juan Forquet, Francisco Lledó, Alberto Roig y Antonio Benedito, dejando de asistir el vocal Andrés Fos Cuevas por enfermedad.
El Presidente manifiesta que el objeto de la reunión es dictaminar sobre la cuestión latente del trabajo y su remuneración en la próxima recolección del arroz, concillando los intereses de todos con elevación de miras y poniendo a contribución cada cual sus esfuerzos para el bien de Sueca.
Entrando de lleno en el asunto que congrega a los pre sentes, primeramente se acuerda ratificar los precios de jornales fijados en la sesión del dia veinte y seis del mes último.
Seguidamente, de común acuerdo con la salvedad de los vocales patronos, de someterlo a la aprobación de la Junta General, se fijaron los siguientes precios, en los trabajos por tracción animal:
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GarbearTransportar arroz en talegas, la 31 Rs
carga hasta el 3er. Km. Idem, hata el 62 Km Idem, hasta el 92Km

1,25íts 1 ,75Pls 2 , 25FU
Esta tarifa se entiende sin perjuicio de los convenios que celebren los aptronos con los trabajadores que de ordinariamente se sirven.
Descargar talegas, de cuenta del patrono.
Estos precios se entienden están en las talegas en era con carretera.

Transporte de garbas hasta el 3er. Km. 0,05PtsId. hasta el 62 Km 0, lOPhId. hasta el 92 Km 0,15FhTrillar 21 PbRetrillar 18 PtsGarbear y trillar (todo un jornal) 22,50PtiTransportar paja 15 Ph
Por último, lo que afecta a la preferencia de los trabajadores por tracción animal vecinos, entienden los presentes que debe acaterse por todos lo que sobre el particular tengan a bien resolver los señores Alcalde, Cura regente y Teniente de la Guardia Civil, repitiendo el señor Ferrando que a reserva siempre de dar cuenta a los patronos en general.
Para entender en la resolución de cuantas dudas ofrezca la interpretación de los acuerdos anteriores e incidencias imprevistas se designan a los señores Don Hermelando Ferrando y Don Vicente Meseguer y suplente de estos a Don José García Segarra, como patronos y José Marco y Juan For- quet por los obreros y Juan Pons, suplente de los últimos.
Dichas autoridades entenderán además en el alcance que debe darse al reconocimiento de la sociedad pedida por los obreros.
Si no se consiguiera mayoria en los acuerdos, resolverán en última instancia las tres autoridades emncionadas.
En cuyos términos se da por terminado el acto del que se entiende la presente, que firman los presentes, de que certifico. Signatures deis assistents.
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L A U D O

En la Ciudad de Sueca a cinco de septiembre de mil novecientos diez y nueve
Reunidos los Señores Don Juan Miragall Fabra, Don Vicente Calatayud Perales y Don Dario Rodriguez de Diego, Alcalde, Cura Regente y Teniente de la Guardia Civil de la misma respectivamente nombrados árbitros por la Junta Reguladora de las condiciones del trabajo y su justa remuneración en la presente recolección del arroz de este término municipal, en la sesión celebrada por dicha Junta, el día cuatro de los corrientes, para resolver sobre la preferencia de los trabajadaores por tracción animal vecinos de esta población y el alcance que debe darse al reconocimiento de la Sociedad Centro Unión de Trabajadores del Campo.

Resultando Que la Sociedad de trabajadores del campo por tracción animal ha solicitado se considere a sus socios con derecho preferente por ser vecinos de esta población a los demás trabajadores para las faenas agrícolas en la recolección del arroz de este término municipal como se les ha concedido a los braceros a que se refiere el real Decreto de treinta de Abril último.
Resultando que los Patronos se niegan a reconocer dicha preferencia por entender que que no son obreros en sentido legal los trabajadores de dicha Sociedad en el momento que poseen carro y caballería.
Resultando Que tanto la Sociedad referida como la que se titula Centro unión de trabajadores del campo tienen también solicitado el reconocimiento legal de las mismas y la preferencia de sus sociospara ser alquilados en los trabajos agrícolas de la recolección del arroz a los demás trabajadores de esta localidad y forasteros.
Considerando Que desde el momento que las Sociedades aludidas en el resultando anterior, así como el Centro Obrero Socialista y demás sociedades obreras tienen su representante en la Junta Reguladora de las condiciones de trabajo agrícola y su remuneración, están legalmente reconocidas a los efectos del Real Decreto de treinta de Abril último.
Considerando Que el espíritu que informa el Real Decreto antes indicado es el de conceder la preferencia a todos los vecinos de la localidad sobre los forasteros y no crear un privilegio de determinados de ellos en perjuicio de los restantes, lo cual ocurriría de acceder a los solicitado por las Sociedades reclamantes. - 668



Considerando Que la denominación de operarios que establece el artículo segundo del Real Decreto antes citado es bien genérico y por consecuencia pueden considerarse incluida en ella los obreros por tracción animal sin que pierda el carácter de tales por el mero hecho de poseer carro y caballería puesto que sin estos elementos les seria imposible realizar las faenas para las que se els alquila.
Considerando Que todo el que alquila su esfuerzo físico debe merecer el concepto de obrero independientemente de su estado económico

Resolvemos
Primero Que las sociedades Centro Unión de Trabajadores del Campo y de Trabajadores por Tracción Animal, desde que fueron aprobados sus reglamentos por el Excmo. Sor. Gobernador civil de la provincia adquirieron persgnalidad legal.
Segundo No se concede preferencia alguna a los individuos de las Sociedades Centro Unión de trabajadores del campo y de trabajadores por tracción animal sobre los demás vecinos.
Tercero Se consideran a los trabajadores por tracción animal vecinos de este término municipal como tales obreros a los efectos de la preferencia en los trabajos agrícolas para la recolección del arroz.

Juan Miragall
Vicente Calatayud 
Dario Rodríguez
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Provincia de Valencia Ciudad de Sueca

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE

Sobre

Constitución y actuación de la Junta Reguladora del trabajo 
y su remuneración durante la próxima temporada de la planta
ción del arroz.

Principio de las actuaciones Mayo 1920
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En la Ciudad de Sueca a quince de Mayo de mil novecientos veinte. Siendo las veinte y tres horas y treinta minutos, ante el señor Alcalde Don Esteban Carrasquer Carrasco, comparecen los señores Don Vicente Ferrando Escrivá, Don Salvador Matoses Vul, Don Pascual Gil Beltran Crespo, Don Baldomero Garcia Segarra, Don Salvador Ferrando Escrivá, Don José Mari a Fos Serrano, , Don Alejo Serra Fos, Don Vicente Carrasquer Carrasco, Don Rosario Camilleri Pérez, Don Gil Matoses Borja, Don José Ortells Lavernia, Don José Carrasquer Marqués, Don José Maria Meseguer Marqués, Don José P. Carrasquer, Don Es- piridión Ortells Beltran y Don Bautista Benedito Cebolla, mayores de edad y vecinos todos de esta Ciudad, y manifiestan:
Que con la mayoria de los propietarios de Sueca acaban de reunirse en el Sindicato de Policia rural, en cuya reunión se ha dado cuenta del estado en que se halla planteada con los obreros del campo la cuestión referente al tipo de los jornales de plantar arroz. Han hablado la mayoria de los asistentes produciéndose en el sentido de que los patronos no pueden ni deben continuar las negociaciones con los obreros para llegar a un acuerdo con ellos porque la huelga de hoy lo impide, y en todo caso no se pagarán los jornales en esta temporada a más de catorce pesetas. Solo una minoria han insinuado la conveniencia de transigir.
Lo que en cumplimiento de lo ofrecido en la reunión nuestra de anoche celebrada en esta Casa Capitular y del acuerdo de la reunión de propietarios de referencia consignan para que la Alcaldia haga el uso que tenga por conveniente y obre en consecuencia-

Signatures deis assistents.
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En la Ciudad de Sueca a diex y seis de Mayo de mil novecientos veinte. En el salón de sesiones de la casa Capitular, bajo la presidencia del señor Alcalde Don Esteban Carrasquer Carrasco, se reunieron los aptronos agricultores que manifiestan representar a todos los propietarios y cultivadores de este termino municipal, cuya representación se les confirió en Junta General celebrada en el Sindicato de Policia rural el dia anterior y en otra que acaba de celebrarse en este propio salón de sesiones, convocada por la alcaldia por medio de bandos Don Vicente Ferrando Escrivá, Don Salvador Matoses Viel,Don Pascual Gil Beltran crespo, Don Baldomero Garcia Segarra,Don Salvador Ferrando Escrivá, Don José M* Fos Serrano, Don Alejo Serra Fos, Don Vicente Carrasquer Carrasco, Don Rosario Camilleri Perez, Don Gil Matoses Borja, Don José Ortells La- vernia, Don Alfredo Cebolla Martinez, Don José Ferrando Ortells, Don José Carrasquer Marqués, Don José Ma Meseguer Marques, Don José P. Fos Carrasquer, Don José Beltran Burguera, Don Juan Artal Meseguer, Don José Alemany Martinez, Don José Palacios Granel1, Don Juan Bautista Cebolla Burguera, Don Espiridión Ortells Beltran y Don Juan Bautista Benedito Cebolla y los representantes de los obreros pertenecientes a las sociedades obreras, Trabajadores del Campo por Tracción Animal, Centro Unión de Trabajadores deí Campo y Sociedad de Obreros Campesinos y.Similares, Don Alberto Roig Velis, Don José Rufí, Don Luis Ortiz, Don Vicente Ferrer, Don Espiridión Perez, Don Pascual Sendra, Don Miguel Fos, Don Ricardo Beltran, Don Daniel Falcó, Don José Marco, Don José Pía y Don Daniel Roig.
El Presidente manifiesta que en virtud de una comunicación fechada en el dia diez y presentada el dia once de este mes, de los obreros, expresiva de las bases y condiciones en que han de efectuarse los trabajos agrícolas desde la fecha hasta la próxima recolección del arroz, el dia trece empezaron a reunirse en esta Casa una comisión de obreros y otra de aptronos para tratar de venir a un acuerdo unánime respecto a dichas bases y condiciones y desgraciadamente no ha podido conseguirse en las tres reuniones que durante tres dias consecutivos se han celebrado, pues tan solo se ha llegado a un acuerdo en diferentes clases de trabajo quedando en alto la solución del que mas apremia, o sea la plantación del aroz.
Por separado conferenció anoche y esta tarde en Junta General con los aptronos y esta mañana con los obreros, vislumbrándose la avenencia por haber reducido sus respectivas pretensiones ambas partes. En atención a que Sueca era la única población arrocera que tenia paralizados sus trabajos, a los perjuicios irreparables que las huelgas ocasionan a todos , y principalmente a las graves consecuencias que
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pueden acarrear cuando insensiblemente degeneran en desordenes públicos, apelaba al patriotismo de todos para llegar a una solución satisfactoria sin más ideal que el bienestar de Sueca.
A partir de este momento fueron leidas nuevamente cada una de las peticiones de los obreros y los respectivos ofrecimientos de los aptronos, disentiendose separadamente, lográndose avenencia total, quedando acordado por uanimidad los precios de jornales y condicones de trabajo agricola desde hoy hasta la recolección del arroz en la siguiente forma:

Plantar arroz (60 haces)(Se entiende plantar y arrancar 60 haces) 15 Pesetas
Arrancar 120 haces 15Plantar 120 " 15Pi?ntar barcas 12Segar trigo 14Trabajos en la era 13Cavar y recavar maiz 13Cavar huerto con azadón 7,50Id. Id. con legona 7Sembrar 7,50Hacer guano 8Realzar zanahorias 8Limpiar eral 8Sanear campos (alcadufar) 8Esparcer abono,convencional 8Tonar 9Segar alfalfa 7Los demaá trabajos 6,50

CONDICIONES

Se concede la preferncia en todos los trabajos expresados a los vecinos de Sueca, que tengan por lo menos 18 años y para organizar la contratación de la mejor manera posible acudirán aquellos a la plaza de la Constitución por la noche hasta las 10. Si han dejado de contratarse algunos de Sueca lo avisaran en el reten de policia para conocimiento de la Comisión paritaria al amanecer del dia siguiente, concurriendo nuevamente a la plaza dicha con el fin de que a las cinco y media hayan podido contratarse. A los forasteros se les podra contratar cuando esten empleados los trabajadores de Sueca que hayan cumplido los requisitos establecidos anteriormente.
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Los obreros por tracción animal se contrataran también hasta las 10 de la noche, pero si alguno no pudiera concurrir a la plaza oportunamente por haber regresado tarde del campo por exigirlo asi el trabajo efectuado, el aptrono que lo haya empleado aquel dia viene obligado a contratarlo al dia siguiente.
Para evitar abusos, solo se admitirá un aprendiz en cada grupo de diez plantadores, rebajándose una peseta a los plantadores y dos a los aprendices, cuando el número de estos exceda de aquella proporción, a no ser que el trabajo se haya efectuado de todos modos con arreglo a lo establecido.
Si algún patrono infringe la preferencia o alguna de las condiciones convenidas, los obreros no contratados o que se consideren perjudicados lo denunciaran a la Comisión, absteniéndose de entrar violentamente en el campo y procurando denunciar a todos los patronos infractores con objeto de distribuir entre ellos el apgo de los jornales de los obreros parados.
Quedan prohibidos toda clase de trabajos a destajo.
Si por fuerza mayor se imposibilita o interrumpe el trabajo, los patronos vienen obligados a pagar: Un cuarto de jornal si los trabajadores han salido del portal; medio jornal si han empezado el trabajo y entero si la interrupción ocurre despeus de la comida.
Seguidamente díose cuenta de la demanda de precios de los obreros por tracción animal y a propuesta de Don Vicente Ferrando Escrivá , por unanimidad se acordó declarar libre la contratación en cuanto al precio.
El señor Presidente se congratuló de ahber llegado a feliz término en éste asunto, cuya solución le compensaba de los disgustos y sinsabores recibidos durante las negociaciones y para encauzar el movimiento social propio de la época y de que todas las cuestiones que se susciten entre el capital y el trabajo agrarios tengan solución justa, equitativa y oportuna, inspirada tan solo en el supremo ideal de amor reciproco al prójimo, estimando indispensable que tan pronto se efectuase la plantación del arroz se reuniese una comisión representativa de las clases patronal y obrera para tratar del trabajo y remuneración no comprendidas en la relación anterior, pues de esta manera se dispondrá del importante factor tiempo y no tendrán que resolverse en minutos de agobio las cuestiones que necesitan dias para estudio y discusión serena y solución verdaderamente amistosa, para todo lo cual se ofrecia incondicionalmente a todos los vecinos de Sueca.
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Finalmente se acordó nombrar una Comisión paritaria compuesta de tres patronos y tres obreros y presidida por el señor Alcalde para que resuelva todas las cuestiones relacionadas con las bases establecidas, a las que hay que añadir la de que los forasteros que cultiven tierras en este término podrán libremente emplear en la plantación del arroz personal del pueblo de su residencia, rigiéndose en otro caso por lo estatuido anteriormente, como lo efectuaran en los trabajos subsiguientes; al efecto se conceden a dicha Comisión cuantas facultades ejecutivas sean en derecho necesarias para que lo acordado tenga la efectividad que reclama la seriedad de las personas que en la confección de estas bases han intervenido por sí y en representación de los patronos y obreros agrícolas de este término, cuya aspiración unánime es que se cimplan en todas sus partes.
Con lo que se dió por terminado el acto, que firman todos los presentes, haciendo constar que para los efectos procedentes se consideraran vecinos a los de Rióla, Fortaleny, Albalat de la Ribera, Corbera y Cullera, siempre que en estos pueblos se estaoíezca la reciprocidad de que certifico.=Los punteados=Albalat de la Ribera, Corbera y Cullera=No valen.

Signatures deis assistents.
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Año 1921

Provincia de Valencia Ciudad de Sueca

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE

Sobre

Fijación de precios y condiciones que han de regir para 
el trabajo en la presente plantación de arroz.

Principio de las actuaciones
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Bases y jornales que las Sociedades Unión de Campesinos de Oficios Varios y Centro Obrero Socialista.han acordado en junta general extraordinaria el día 15 de corriente para la presente temporada de plantación del arroz.

Bases

19 No se podrán alquilar obreros forasteros mientras les haya parados en el pueblo, siempre que sepan cumplir con su obli gación.
29 Quedan prohibidos los destajos por entender que mientras unos hacen dos jornales otros están con los br.azos cruzados sin trabajo.

Jornales
*

- Plantar y arrancar 50 garbas- Plantar barcas- segar trigo- Trabajar el trigo en la hera (sic)- Cavar maiz- Cavar huerto en azadón (sic)- Cavar huerto en Legona (sic)- Sembrar- Realzar zanahorias- Acer (sic) guano- Limpiar hera (sic)- Trabajos ordinarios

Observaciones

Desde el momento el obrero alquilado pasara del primer kilómetro y por fuerza mayor no pudiera realizar el trabajo, viene obligado el patrono a pagar un cuarto de jornal y si llegando al campo se pusiese a trabajar y se suspendiese por fuerza mayor medio jornal y si después de comer jornal entero.
sueca 17 Mayo de 1921.

El Presidente El Presidente

16. Pts13 1514 
1088888.508.50 7

Salvador Rebu11 Centro Unión 677 Manuel Matoses 
Sociedad de



Excmo. Sr.

A VS como primera autoridad local, tenemos a bien comunicar lo siguiente:
Los campesinos organizados de la Sociedad de Oficios Va- riosy los del Centro Obrero Socialista, hemos recurrido de for ma correcta a esa digna Aleladia como era costumbre en años anteriores, a la presentación de bases y jornales, para la pre sente temporada, notificándonos esa Alcaldia que era incumbencia de la Sociedad patronal.
Nosotros estimando así hemos recurrido a dicha Sociedad Patronal y se nos ha notificado también , que no era incumbencia de ellos tampoco.
Desamparados pues de unos y de otros no tenemos más remeció aún a nuestro pesar a declararnos en huelga pacífica indefinida, hasta tanto quede solucionado el conflicto que hay entablado entre patronos y obreros, por la intransigencia y poco caso que se nos ha hecho a nuestras justas peticiones.
Por lo tanto la huelga queda declarada del 20 en adelante hasta que nos den una solución satisfactoria.
Lo que tenemos el gusto de comunicar a VS y a los efectos consiguientes.
Dios guarde a VS muchos años

Sueca 18 de Mayo de 1921.

Los Presidentes

Manuel Matoses Salvador Rebul1

Excmo. Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad.
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Excmo. Sr.:

Cumpliendo en lo prevenido en la vigente Ley de Asociaciones, tenemos a bien comunicar a V.S. que en junta general celebrada el 15 del que cursa, para la cual fue pedido el correspondiente permiso, fueron expuestas las bases y jornales que quedaron acordados en la asamblea celebrada en Cu11era los dias 7 y 8 del mismo mes, quedando al mismo tiempo nombra do por la asamblea los individuos que debían componer el comité de huelga caso que fuera necesario ir a ella.
Como V.S. es la primera autoridad local, participamos que al no dar la clase patronal una solución a las bases que les fueron presentadas el 17 del presente, nosotros en defensa de nuestros intereses declaramos la huelga pacífica, hasta tanto quede solucionado el conflicto.
La huelga es de jornaleros campesinos exclusivamente la cual principiará del 21 en adelante.
Acompañando además una nota de las bases y jornales estando dispuestos a entrar en relación con la clase patronal para armonizar ambos intereses.
Dios guarde a V.S. muchos años.

Sueca 20 mayo de 1921.

Por el Comité

Andrés Mauro José Domingo

Pascual Sendra

Centro Unión Sociedad de ObrerosCampesinos y Similares

Excmo. Sr. Alcalde Constitucional de esta ciudad.
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Excmo. Sr.

Reunidos en junta general el sábado dia 14 del corriente quedó acordado por unanimidad en la sociedad de trabajadores por "Tracción Animal" los precios de jornales que han de regir en la próxima plantación de la arroz (sic) en la presente temporada

- Un par de caballerías en labradora (sic) 50 Ph

- Transportar plantel de Alberique y de Castellar y de
- Id. una sola con labradora- Id. Id. con entabladora 3025

CatarrojaTraer plantel de la misma Arar tierra plantel
convencionalconvencional'

- Jornal ordinario

- Sembrar habichuelas y trillar trigo- Arar huerto y regar en la noria con un animal- Id. un par para regar en la misma

22
22183616

Sueca a 21 de Mayo de 1921

El Presidente

Daniel Ortells

Excmo. Sr. Alcalde Cosntitucional de esta Ciudad
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Con esta fecha digo a D. José Cabanes Oficial de este Gobierno lo que sigue:
"Haciendo uso de las facultades que me están conferidas, he acordado nombrar a V. delegado de mi autoridad al objeto de que se persone en sueca y proceda con la intervención de Autoridades, patronos y obreros, a solucionar el conflicto existente entre los mismos con motivo de las plantaciones de arroz".
Lo que traslado a V. para su conocimiento a fin de que preste a dicho señor Delegado cuantos auxilios le reclame para el mejor desempeño de este servicio.
Dios guarde a V. muchos años.
valencia 26 de Mayo de 1921.

Julio
Sr. Alcalde Presidente del ayuntamiento de Sueca

Decreto por recibido el anterior oficioy en su vista convoquese por medio de bandos a los patronos y los obreros campesinos de esta localidad a una reunión que tendrá lugar en el dia de hoy y veinte horas en el salón-de sesiones de esta Casa Capitular a fin de solucionar con la intervención del Delegado del Señor Gobernador civil de la Provincia el conflicto existente entre aquellos con motivo de la plantación de arroz
Lo manda y firma el Señor Alcalde Don Arturo Beltran Ruiz, en Sueca veinte y seis de mayo de 1921.

Arturo Beltran P.S.M.
Mariano Ferrando

681



En la Ciudad de sueca a veintiséis del mes de Mayo de mil novecientos veintiuno, siendo las diez de la noche se reunieron en el salón Consistorial un gran número de propietarios cultivadores de arroz bajo la Presidencia del Alcalde Don Arturo Beltrán Ruiz y con asistencia del Delegado expresamente para el acto por el señor Gobernador Civil de la Provincia Don José Cabanes Masot* del Jefe de la linea de la Guardia Civil Don Modesto Perez Tortosa y Secretario del Ayuntamiento Don Mariano Ferrando Castells.
Expuso la Presidencia que el objeto de la reunión era venir a un acuerdo con los obreros campesinos de la localidad declarados en huelga siete dias consecutivos por no haberse siquiera discutido por los Patronos las bases para la contratación del trabajo en la presente plantación de arroz, por cuyo motivo había intervenido en el conflcito el señor Gobernador Civil de la provincia, ante cuya autoridad comparecieron hoy una comisión de obreros y otra de patronos que se—  parada y respectivamente le expusieron sus pretensiones, permitiendo* a dicha Autoridad formar juicio sobre el aprticular y dar instrucciones al señor Cabanes para el mejor éxito de la solución.
Hablaron varios señores propietarios que en definitiva nada se apartaron de los ofrecimientos hechos a la Autoridad provincial.

* Pasaron entonces los señores anotados en la cabecera (sic) al salón de Concejales donde se hallaban reunidos los obreros que formaron aprte de la Comisión a los cuales encontraron más propicios a ceder en sus pretensiones, lo que se puso en conocimiento de los Patronos quienes no obstante se afirmaron en la suya y tras laraga discusión por unanimidad se acordó facultar a los señores Cabanes y Tortosa para que diesen una solución concreta y definitiva.
En uso de dichas facultades los señores indicados acuerdan señalar los siguientes
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PRECIOS DE JORNALES PESETAS

- Limpiar era- Trabajos ordinarios

- Plantar y arrancar 60 garbas- Plantar barcas- Segar trigo- Trabajar trigo en la era- Cavar maiz- Cavar huerto- Sembrar en geenral- Realzar zanaorias- HACER GUANO

11*009*00
10*009*007*00
6*00
6*00
6*00
6*00
6*005*00

CONDICIONES

1í Se concede la preferencia en el trabajo a los obreros vecinos de la localidad, considerándose como a tales los de Rióla y Fortaleny, con facultad de los Patronos a excluir a los que no consideren aptos.
2§ Se establece la libertad de trabajo.
3a El Alcalde designará al tribunal paritario arbitral compues to de tres obreros sin tacha de los caracterizados como prudentes y tres patronos de completa independencia que, bajo su Autoridad de Presidente resuelva sin apelaciones las diferencias y reclamaciones que pudieran surgir especialmente en lo que se relaciona con la preferencia debida a los obreros de la localidad.
4a Si hubiera alguna coacción, aparte del castigo que las Leyes imponen, se considerará al que la reciba desligado del compromiso adquirido en este contrato para la preferencia.
5a El trabajo se realizará a uso y costumbre de la localidad.
6a Si se suspende el trabajo por accidente atmosférico regirá la regla establecida para el caos del año anterior.

Seguidamente se fijaron para los trabajos que requieren caballerias los siguientes:
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PRECIOS PESETAS

- Un par de cabellerias con labradora 40'00- Id. una sola con labradora 25*00- Id. una sola con entabladora - 20100- Transportar plantel de Castellón, Alberique,Catarroja, Algemesl y del pueblo Convencional- Labrar tierra de plantel una caballeria 19'00- Sembrar ahbichuelas 19*00- Trillar trigo 19*00- Regar un par de caballerias 30*00- Id. por una sola 15*00- Labrar huerto 16*00- Jornal ordinario de caballeria 14*00

ORGANIZACION
Para organizar La contratación de la mejor manera posible los obreros de Sueca acudirán a la Plaza de la Constitución por la noche hasta las diez.,
Si han dejado de contratarse algunos de Sueca lo avisarán en el Reten de Policía y al día siguiente concurrirán nuevamente a dicha plaza hasta las cinco y media. Transcurrida dicha hora y también antes si están contratados los obreros aptos de Sueca empezará la contratación de los forasteros.
En cuyos términos se da por terminada la presente que firma los señores consignados en la presente,siendo las tres horas de la madrugada del día veintisiete de Mayo de mil novecientos veintiuno.

Arturo Beltrán José Cabanes
Modesto Pérez Tortosa Mariano Ferrando

Enterados 
Por los Patronos

José M« Fos Salvador Matoses Manuel Carrasquer
Por los obreros

Vicente Llinares Daniel Bolufer Lorenzo Martinez Tomás Ortells Pedro Monreal



Año 1921

Provincia de Valencia Ciudad de Sueca

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE

Sobre

Fijación de precios y condiciones que han de regir para 
el trabajo en la presente temporada de la recolección de arroz.

•A

principio de las actuaciones 30 de Agosto de1921
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M. I. Sr.

Cumpliendo lo prevenido en la vigente ley de Asociaciones, tenemos a bien poner en conocimiento de V.I. que esta entidad celebrar! junta general extraordinaria el domingo próximo a sus cinco horas de la tarde para tratar asuntos relacionados en la presente temporada de la siega del arroz.
Por lo tanto esperamos su beneplácito tantas veces demostrado en favor de los trabajadores.
Notificando al mismo tiempo que pondremos en conocimiento de esa digna corporación los acuerdos concretos que se tomen en dicha reunión general.
Es por lo que se lo comunicamos a V.I. como primera autoridad local guiándonos un alto espíritu de justicia para armonizar los intereses tanto de patronos como de obreros; para la prosperidad y engrandecimiento de esta hermosa y culta ciudad.
Dios guarde a V.I. muchos años.

Sueca 26 de Agosto de 1921

El Presidente

Salvador Rebul1
Centro Unión de Trabajadores del Campo.
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M. Itre. Sr.

Tenemos el gusto de remitir a V.I. los acuerdos tomados en la reunión general celebrada el 28 del que cursa, para la cual fue pedido el correspondiente permiso.
Esperando que V.I. pondrá en conocimiento de esa digna corporación municipal los acuerdos que tenemos el gusto de remitir para que esa digna alcaldia lo transmita a la clase patronal para de ese modo armonizar los intereses tanto depatronos como de obreros.
Notificando al mismo tiempo que si la clase patronal se muestra intransigente como otras veces a (sic) ocurrido; nos veremos obligados a declararnos en huelga de brazos caidos endefensa de nuestros intereses.
Caso de declararnos en huelga, lo pondriamos en comunicación de esa digna alcaldia.
No dudamos que la clase patronal nos invitará a una reu nión presidida por V.I. y nos pondremos de acuerdo sin ninguna clase de violencia.
Dios guarde a V.I. muchos años.

Sueca 29 Agosto de 1921.

El Presidente del Centro Obrero Unión de Trabajadores del Campo

Pedro Monreal Salvador Rebul1

687



7

Bases y jornales que los obreros organizados en el Cen tro Obrero Socialista y los de la Unión de Trabajadores del Campo de la Sociedad de Oficios Varios han acordado para la presente temporada de la siega del arroz

1a Segar arroz 16 Pb2a Desbarbar 173a Garbear de bracero 164a Asentar la hera (sic) 155a Trabajar en la hera (sic) 166a Secar arroz 157a Trabajar en las trilladoras 8 horas 168a Cargar garbas en los carros convencional9a Subir talegas 1er. piso 0,10 cents.10a Id. Id. 2a Id. 0,20

Trabajar en la huerta

1a Coger habichuelas 12 Pb2a Coger.moniatos (sic) 83a Coger cacahuete 84a Cargar carros de paja 10

Bases
Las bases regirán las mismas que en años anteriores,

Sueca 29 Agosto de 1921.

Los presidentes 

Salvador Rebul1 Pedro Monreal
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Decreto No existiendo Socieda Patronal organizada que represente a los cosecheros de arroz de este término municipal, convó- quese a estos en general, por medio de bando de viva voz, para mañana a las once en el Salón de Sesiones de esta Casa Capitular, con objeto de enterarles de las bases de trabajo y precios de los jornales durante la próxima recolección del arroz presentados por ais Sociedades obreras.
Lo manda y firma el Sor. Alcalde Don Arturo Beltran y Ruiz en sueca a treinta de agosto de mil novecientos veintiuno.

Arturo Beltrán
P.S.M,

Mariano Ferrando

Diligencias Certifico: Que transcurrida la hora de las once sin haber concurrido más cosecheros que Don Francisco Fabiá Silla, Don Pascual G. Beltran Crespo, Don José Maria Carrasco Garcia y Don Hermelando Castells quienes por su escaso número no se atrevieron a deliberar acerca de las bases de trabajo y precio de los jornales durante la próxima recolección del arroz presentados por ais sociedades obreras, doy cuenta al Señor Alcalde. Sueca a treinta y uno de Agosto de mil novecientos veinte y uno (sic).
Mariano Ferrando

Diligencia Para hacer constar que a las nueve de la noche estaban abiertas las dependencias de esta Casa Capitular permaneciendo hasta las diez en el Salón de Sesiones el Señor Alcalde Don Arturo Beltrán Ruizel alguacil Julio Ribera y el que suscribe; asistiendo sólo el aptrono Don Francisco Fabiá Silla. Vista la falta de asistencia patronal, no obstante haberse publicado bandos de viva voz, fijando otros en todas las sociedades políticas y de recreo y avisos domiciliarios a los principales cosecheros, la Alcaldía dispuso poner los hechos en conocimiento del Señor Gobernador Civil de la provincia, lamentando al propio tiempo la falta de cooperación de par- . te del vecindario indispensable para resolver en tiempo un conflicto que sólo perjuicios generales puede ocasionar.
Sueca 19 de Septiembre de 1921El Alcalde , El Secretario .Arturo Beltrán Mariano Ferrando689



Muy limo. Señor

Los obreros organizados en esta Sociedad por tracción animal tienen el honor de poner en su superior conocimiento que en asamblea general celebrada al efecto han acordado la presentación de las bases que a continuación se detallan para la presente temporada del arroz.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Sueca 1 de Septiembre de 1921

El Presidente 
Francisco Ferri

Bases y Jornales
- Garbear con una caballeria 43,00" al lomo 32,00- Transportar con talegas por cargasdel 12 al 32 Km. 1,50- Del 42 al 52 Km. (por carga) 1,60- Del 62 al 72 2,00- Del 82 al 92 2,50- Trillar y retrillar 25,50- Garbear y trillar 27,00- Transportar garbas (por garba) del 1s al 39 Km. 0,08- Del 42 al 52 Km. 0,12- Del 62 al 79 Km. 0,16- Del 89 al 92 Km. 0,20- Transportar garbas de una era a otra 40,00

Francisco Ferri
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M. I l t r e .  Sr.

Ponemos en conocimiento de V.I. que estamos altamente satisfechos del "bando11 que esa digna Alcaldia a extendido (sic) por la Ciudad, haciendo un llamamiento a la clase patronal, para ver de armonizar las bases y jornales que las Sociedades Obreras de esta Ciudad tienen presentadas en esa Alcaldía apra su discusión.
No habiendo recibido por lo tanto, contestación alguna ni en un sentido, ni en otro por parte de la clase patronal para arreglar las diferencias que estimen necesarias, no tenemos más remedio aún a nuestro pesar que declararnos en huelga de brazos caidos por la poca corrección de la clase patronal al llamamiento de V.I.
Así es que ponemos en conocimiento de V.I. como primera autoridad local que la huelga será efectiva el dái 3 del presente hasta que la clase patronal dé una solución satisfactoria a las bases y jornales presentados.

. Lo que tenemos el gusto de comunicar a V.I. y a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Sueca 19 de Septiembre de 1921.

Por la Comisión 
Miguel Ortí 
Centro Unión

José Bou
Sociedad de Obreros Campesinos y Similares
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Diligencia Sueca 2 de Septiembre de 1921.

Acta

Llamada por el que suscribe una comisión de obreros, comparecieron a las ocho de la noche Miguel Fos y Salvador Rebull, a quienes se excitó para reducir las pretensiones de los trabajadores a lo que comunmente pudiera considerarse justo, con el objeto de desvanecer los prejuicios de la clase patronal que siente repugnancia por regatear precios de jornales en presencia de los interesados y ver si de esta manera acudía a un nuevo llamamiento de la Alcaldía y se ultimaban las condiciones de trabajo sin necesidad de plantear huelga alguna.
Agradecieron los obreros la intención del requerimiento que se les hacía, pero considerando que se carecia de representación patronal y dados los antecedentes de ocasiones iguales era perder tiempo hablar del asunto en tales condiciones, puesto que de todos modos tenía que someterse nuevamente a la discusión y aprobación de los patronos.
Por ello se negaban a hacer concesiones en el acto.

* M. Ferrando
A las ocho de la noche del día tres de septiembre de mil novecientos veinte y uno, se reunieron en el salón de la Aleladla, previamente convocados, los vocales de la Junta Local de Reformas Sociales, Don Francisco , Don Juan B.Rodriguez, Don Francisco Diego, Don Salvador , Don Pedro Monreal y Don Julián Navarro, bajo la Presidencia del Alcalde Don Arturo Beltrán, quien enteró a los presentes de las gestiones realizadas para conseguir una solución satisfactoria al conflicto creado por no acudir los patronos a constestar a las pretensioens de los obreros del campo durante la recolección del arroz, por cuyo motivo ha empezado hoy la huelga de brazos caidos; y para utilizar todos los medios que puedan contribuir a armonizar los intereses del vecindario, había convocado a la Junta, con objeto de que se expusieran apiniones encaminadas a conseguir el el fin indicado.
Hicieron uso de la palabra varios vocales abundando todos en la ineficacia de la actuación de la Junta, porque sólo cuenta con pretensioens de una parte sin ofrecimientos de la otra, entendiendo que la Alcaldía debía hacer un nuevo llamamiento a los propietarios.
La Presidencia así ofreció hacerlo. Con lo que se dio por terminado el acto exténdiendose la presente que leida y hallada conforme la firman todos los concurrentes, lo que yo el Secretario

certifico Signaturas deis assistents.



Acta En la Ciudad de Sueca a 4 de Septiembre de 1921 en el Salón de Sesiones de la Casa Capitular, se reunieron a las once de la mañana los patronos Don Vicente Pérez Monparler, Don Ramón García Serrano, Don Ramón García Puchol, Don Vicente Me- seguer Ferrando, Don Juan Artal Meseguer, Don Herminio Fabiá Silla, Don Cirilo Cebolla Cebolla, Don Severino Vendrell,Don Emilio Ferrando Ferrando, Gregorio Aliaga Ronda, José Nicolás Pérez , Don José Ma Fos Serrano, Don Mariano Pérez Lle- dó, Salvador Castells, Don Daniel Matoses Castells ydon Mariano Pomar.
La Presidencia enteró a los concurrentes de las pretensiones de los trabajadores del campo para la presente recolección de arroz.
Usaron de la palabra varios de los presentes y por unanimidad se acordó ofrecer los mismos precios y condiciones convenidos por los patronos y obreros del pueblo de Sollana recientemente con igual objeto.
Pasó la Presidencia a conferenciar separadamente con los obreros Pedro Monreal, José Bou, Miguel Ortí, Pascual Bollantes, Pascual Sendra, Pascual, Verger, Senen , José Moneleón y Severino Ferrer, quienes no aceptaron la propsi- ción patronal y tras varias conferencias de la Presidencia con patronos y obreros por separado, unánimemente se acordó aceptar lo que resuelva una comisión compuesta de los señores Alcalde, Oficial de la Guardia Civil y Presidente del Sindicato de Policía Rural, a quienes se les confiere poderes amplios para ello.
Con lo que se dio por terminado el acto extendiéndose la presente acta que leida y hallada conforme la firman el Señor alclade, todos los concurrentes , lo que certifico

Signatures de tots els assistents.
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En la Ciudad de Sueca y despacho de la Aleladla, a las diez y seis horas del día cuatro de septiembre de mil novecientos veinte y uno, se reunieron los señores alcalde don Arturo Beltrán Ruiz, Oficial de la Guardia Civil Don Modesto Pérez Tortosa, y Presidente del Sindicato de Policia rural Don Juan Artal Meseguer* quienes en virtud del cometido que se les ha confiado por las Comisiones de Patronos y Obreros en este mismo día y visto los antecedentes de otros años, y teniendo en cuenta las circustancias especiales que concurren en esta Ciudad que afectan a lasclases patronal y trabajadora, procedieron a cumplir su misión con el deseo de realizar una obra equitativa que lleve la paz y bienestar a la población, acordando unañimemente fijar los precios de cada uno de los jornales en ais diferentes clases de trabajo y condiciones que han de regular el mismo en al forma siguiente
Pb Cents.

- Segar i3- Desbarbar 14- Garbear de bracero 13- Trabajar de era 10- Asentar la parva 10- Secar arroz 9,50- Trabajos en las trilladoras y secaderos 9,50- Subir talegos, la carga a 1er. piso 0,25- Idem, 2e piso 0,50- Garbear en caballeria 30- Idem al lomo 25- Transportar arroz en talega por cargadel 1er. al 3er. Kilómetro 1- 42 y 5s km. 1,25- 62 y 79 km. 1,60- 83 y 92 km. 2,10- Trillar y retrillar arroz una caballeria 21,50- Garbear y trillar arroz 24,50- Transportar garbas hasta el 3er. km. 0,06- 43 y 52 km. 0,08- 63 y 72 id. 0,12- 82 y 92 Id. 0,16- Transportar garbas deuna era a otra 30

Condiciones

1a Serán preferidos los trabajadores de Sueca, Rióla y For- taleny cuya única profesión sea la de trabajador del campo.
2a Los trabajos se efectuarán en cantidad y cualidad segúnuso y costumbre inmemorial en esta localidad.



• 3a La jornada en las trilladoras y secaderos será de ocho horas de trabajo efectivo en caso de necesidad podrá elegir el patrono que se trabaje hasta dos horas más, pagando en proporción el a razón de una peseta cincuenta céntimos por hora.
Los que aspiren a trabajar en trilladoras y secaderos lo solicitarán de los aptronos ahsta el día siete de los corrientes inclusive,
El día veinte y dos de este mes podrán trabajar en las trilladoras y secaderos los vecinos de Sueca que no encuentren otra ocupación sustituyendo a los forasteros en el número proporcional al empleado en cada trilladora y secadero.
En lo no previsto regirán las condiciones establecidas en el año último.
Todas las denuncias y reclamaciones que se formulen tanto de patronos como de obreros serpan resueltas por la Comisión Arbitral.
Con lo que se dio por terminada la reunión de la que se extiende la presente que leida por el infraescrito Secretario del Ayuntamiento y hallada conforme la firman los presentes lo que certifico

Signatures deis assistents



Año 1922

Provincia de Valencia Ciudad de Sueca

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE

Sobre

Fijación de precios y condiciones que han de regir 
para el trabajo en la presente temporada de la recolección 
del arroz.

Principio de actuaciones 30 de Agosto de 1922

4f){ £ J  h  ?7í.
696



M.ITRE.SR.

Tenemos el gusto de poner en conocimiento de V.I. como presidente de esa digna corporación municipal,,las bases y jornales que en asamblea general celebrada en al efecto en esta entidad*quedaron acordadas para rejir(sic) en la presente temporada de la siega del arroz hasta la próxima de la plantación del año de 1923.
Esperamos por lo tanto de su recto proceder,tantas veces demostrado en beneficio de esta ciudad,convocara a la clase patronal,para darles a entender nuestras justas demandas.Al mismo tiempo notificamos que la comisión que teñe mos nombrada en representación de la clase obrera organiz¿ da,esta dispuesta cuando V.I. lo ordene a tener una entre vista con la clase patronal bajo la presidencia de V.I para limar asperezas de unos y otros para dejar sentado el precedente de que no somos amigos de la discordia y si verdaderos armonizadores de ambos intereses.No dudamos que la. clase patronal esta satisfecha de la clase obrera de esta ciudad,que bien quedo demostrado en la reciente temporada de la plantación.No somos partidarios tampoco de llegar a la huelga, por que sabemos por experiencia que no conduce a nada practico a ninguno de los dos pero caso de no aceptar nue:s tras justas peticiones la clase patronal no tendremos mas remedio aunque a nuestro pesar,recurrir a ella en defensa de nuestros intereses.Asi pues,caso de no ser aceptadas nuestras peticiones, ni querer entrevistarse con nosotros para ver de armonizar; lo,en tiempo oportuno,notificaremos a V.I el dia que la huelga pacifica ha de tener lugar.La clase patronal este año no debe poner reparos a e£ tas pequeñas mejoras de la clase obrera ya que la cosecha de este año es en extremo abundante y el precio del arroz ahora en estos momentos da a entender que en dia no lejano mejorara por la clase del arroz que es superior a los demas paises.Dios guarde a V.I muchos años.Sueca 29 de Agosto de 1922Por la comisión Miguel Fos Salvador Carrasquer
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Bases y jornales que la clase obrera organizada pre senta a la clase patronal para la presente temporada.

Jornales

- Segar arroz 15.00 pts- Desbarbar 16.00 "- Garbear de bracero y cargar barbas 15.00 "- Braceros para la hera (sic) 14.00 "- Braceros para la trilladora(ocho horas) 14.00 "- Subir talegos 1er piso 00.15 cents- I d  id 22 id 00.25 "- Recojer moniatos 10.00 pts- Picar habichuelas 10.00 "- Sembrar de bracero 8.00 "- Cargar paja 8.00 u- Jornal ordinario 6.00 "

Bases

A los que pernocten en el campo se les abonara dos pts mas sobre el jornal estipulado.
La hora de empezar por la mañana sera media hora de£ pues de salir el sol y abandonar el trabajo media antessde la puesta.
Las condiciones regirán los mismas que en años ant£ riores.
Se entiende para todos estos trabajos que son prefe ridos los del pueblo que los forasteros.

Sueca 29 de Agosto de 1922 
La comisión

Miguel Fos Salvador Carrasquer
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Convocatoria

Diligencias

Se convoca a los cosecheros de arroz de este término a una reunión que se celebrará mañana a las 19 horas, en el Salón de Sesiones de esta Casa Capitular con objeto de enterarles de los precios de los jornales fijados por las Sociedades de trabajadores para la próxima recolecció y acordar lo que se estime conveniente.
Sueca 30 de Agosto de 1922

El Alcalde Acctal. Vicente Carrasquer

Es copia de la entregada al alguacil para la fijación en las Sociedades de esta Ciu dad. M. Ferrando

Certifico: que transcurrida la hora de las diez y nueve sin haber concurrido ningún cosechero de arroz no obstante haber sido convocados por medio de bandos y edictos oportunamente publicados al objeto de tratar sobre ais bases de trabajo y precio de los jornales durante la próxima recolección del arroz, presentadas por las Sociedades obreras, doy cuenta al Sor. Alcalde en sueca a trenta y uno de Agosto de mil novecientos veintidós.
M. Ferrando
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Diligencias

Diligencias

A las diecinueve horas del día primero de septiembre de mil novecientos veintidós, sólo asistieron a esta Casa Capitular los patronos del Francisco Fabiá Silla y Don Abelardo Cu- querella Carrasquer, y considerando que este número de asistentes es insuficiente por ahora para acordar en definitiva los precios de los jornales que han de regir en la próxima recolección del arroz, por unanimidad se acuerda hacer un llamamiento individual a los principales cosecheros vecinos, a cuyo fin se citará por un alguacil a Don Emilio Ferrando Ferrando, Don Vicente Fos Meseguer, Don Ricardo Burguera Ortells, Don Manuel Carrasquer Marqués, Don Manuel Carrasquer Fos,Don Hermelando Ferrando Escrivá, Don Vicente Meseguer Ferrando, Don Salvador Matoses Viel, Don Francisco Cebolla Viel, Don Cándido Ortells Serrano, Don José Palacios Granel1, Don Juan Artal Meseguer, Don Ramón Garcia Serrano, Don Mariano Carrasquer Fos y Don Juan Bautista Castells Garcia, para que concurran a las diez de la noche con el propio objeto.
El AlcaldeActal.

Vicente Carrasquer El Secretario Mariano Ferrando

Para hacer constar que a las diez de la noche sólo han acudido los propietarios Francisco Fabiá, Abelardo Cuquerella, Francisco Cebolla y enrique Ortega, quienes no considerándose con poderes pára ofrecer a los obreros en nombre de los patronos por la evidente intransigencia de estos, se limitaron a ponerse a disposición de la alcaldia en el momento en que les ere útiles.
Sueca a 12 de Septiembre de 1922.

M. Ferrando



M. Itre. Sr.

Diligencia

Cumpliendo lo prevenido en la vigente ley de Asociaciones tenemos a bien poner en conocimiento de V.I. que:

En vista que la clase patronal se muestra rezagada al llamamiento de esa alcaldia para ver de armonizar las bases y jornales que esta Socieda tiene presentada a dicha clase patronal, hemos acordado el declarar la huelga pacífica indefinida hasta se nos de una satisfacción a nuestras pretensiones.
Así pues la huelga empezará el lunes próximo dia 4 del presente.
Le que tenemos el honor de participar y a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V.I. muchos años.

Sueca 2 de Septiembre de 1922.

El Comité
Andrés Mauro Salvador Carrasquer

Eliseo Beltrán José Laparra
Salvador Rebul1 * Miguel Fos

Reunidos en el Salón de la Alcaldía previamente convocados los individuos que componen el Comité de obreros Andrés Moreno, Salvador Carrasquer, Eliseo Beltrán, salvador Rebul1, José Laparra y Miguel Fos, el Sor. alclade dio cuenta a dicho Comité de ais gestiones hasta ahora practicadas para ver de solucionar el conflicto planteado por la indiferencia de la clase patronal tan rehacia (sic) a los llamamientos de esta Alcaldia. el expresado Comité, no viendo el medio de poder solucionar esta cuestión por no haberse puesto al habla con la clase aptronal, insistió en la declaración de huelga que tiene anunciada para mañana.
Sueca a tres de Septiembre de mil novecientos veintidós.

El Alclade Acctal. 
Vicente Carrasquer

El Secretario
Mariano Ferrando 70



Copia del telegrama remitido por el Alclade Accidental al Gobernador Civil,en el día de hoy

Días atrás obreros campesinos presentaron bases precios jornales presente recolección arroz y citados patronal durante cuatro dáis consecutivos por bandos viva voz, oficios todas Sociedades y avisos individuales principales cosecheros no han acudido mi llamamiento ante cuya actitud obreros han- se declarado en huelga pacífica, trabajando en el campo sólo contados trabajadores forasteros. Esencialmente confieito estriba en preferencia pedida por obreros irreductiblemente negada por patronos. Hasta ahora sin más novedad. Proseguiré hoy gestiones dando cuenta a V.E.
Sueca 4 Septiembre 1922 

El Alclade Acctal.
Vicente Carrasquer

Resposta del Governador Civil al Telegrama de 1'Alcal
de de Sueca, el mateix dia 4 a les 14,30 hores.

Si en el día de hoy no dan resultado gestiones para solucionar huelga en esa población proceda a que se nombren comisiones de patronos y obreros que en unión de V. se personarán en mi despacho oficial de este Gobierno a las doce horas del día de mañana para ver de solucionar el conflcito.
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En la Ciudad de Sueca a seis de Septiembre de mil novecientos veintidós: Siendo las diecinueve horas, se reunieron en el despacho de la Aleladla varios de los principales cosecheros de arroz en número de unos veinte, bajo la Presidencia del Sr. Alclade Don José Llerandi Nuñez, a quien mostraron deseos de contribuir a terminar la huelga d eobreros del campo de la localidad, planteada el día cuatro, dentro de la libertad del trabajo en vista de los bajos precios del arroz que paulatinamente iban arruinando a los cosecheros. El Sr. Presidente rechazó la libertad absoluta del trabajo en el momento actual por no ser de oportunidad fijando como condición precisa para iniciar la solución de la huelga, la preferencia aunque fuese condicionada de los obreros vecinos y tras breve discusión se facultó a la Presidencia para que en nombre de los patronos ofrezca a los obreros como bases de arreglo diez pesetas de segar arroz, baja en los demás jornales en la misma proporción con relación al año anterior, libertad en el trabajo de segar arroz hasta los día veintidós al veinticinco - y a las demás faenas de recolección del veinticinco al veintiocho de los corrientes.
Con lo que se terminó la reunión siendo las veintiuna horas y quince minutos.

A las veintidós horas de la misma noche se reunieron con el Alclade los obreros Andrés Mauro, José Laparra, Eliseo Beltrán, Salvador Carrasquer, Miguel Fos y Salvador Rebul1, a quienes el primero dio cuenta de las bases que ofrecen los patronos como contestación a las que en Agosto presentaron los obreros, las que estos no admitieron por entender que con ellas resultaba ilusorio el derecho de preferencia, por que con un tiempo regular que hiciera para las fechas señaladas por los patronos no quedaria arroz por segar ni trillar respectivamente.
El Alcalde Presidente, manifestó su convicción absoluta de la razón que en este punto asistía a los obreros, pero como no estaba facultado por los aptronos para ampliar el ofrecimiento y dado lo avanzado de la hora, promerió convocar a los mismos cosecheros para recabar mayor amplitud en las concesiones, lamentando que ello pudiera implicar otro día de huelga con la consiguiente pérdida de jornal de los obreros vecinos, si bien procuraría evitarlo soucionándolo antes de las siete de la mañana.-
En este momento entran en el Salón los patronos Juan Bautista Claver Ferri, Juan Martorell Fos, Bautista Serra Fos y Vicente Almela, quienes previa autorización de la
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Presidencia entraron en discusión con los obreros y bajo su responsabilidad en nombre de los patronos en general acordaron con los obreros por unanimidad, fijar los precios de jor nales y condiciones del trabajo en la presente recolección del arroz, en la siguiente forma.

Precios Pts.Cts.

- Segar 11,00- Desbarbar 12,00- Garbear de bracero 11,00- Trabajos en la era 8,50- Asentar la parva 8,50- Secar arroz 8,00- Trabajos en la trilladora y secadero 8,00- Subir talegas, la carga primer piso 0,25- id. id. id. segundo piso 0,45

Condiciones

1a Se declara la libertad de contratar para segar arroz hasta el día veinte de lso corrientes exclusive.
2a De la misma forma podrá contratarse para trillar, hasta el día veintidós de este mes.
3a Se establece respectivamente la preferencia para los campesinos de Sueca a partir de aquella fecha, y desde la última para toda clase de faenas de recolección, excepto en la de secar arroz que se declara libre absolutamente.
4® Los trabajos se efectuarán en cantidad y calidad según uso y costumbre inmemorial en esta localidad.
5a La jornada en las trilladoras y secaderos será de ocho horas de trabajo efectivo. En caso de necesidad podrá exigir el patrono que se trabaje hasta dos horas más, pagando en proporción el exceso a razón de una peseta cincuenta céntimos por hora.

En lo no previsto regirán las condiciones establecidas en los años anteriores.
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6* Todas las denuncias y reclamaciones que se formulen tanto de patronos co mo de obreros, serán resuletas por al Comi sión arbitral.
Con lo que se dio por concluido el acto, que terminó a las dos y media de la amdrugada del día siete del que se extiende al presente, que firman todos los señores dichos con el Alclade lo que certifico

Signatures del assistents
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Año 1923

Provincia de Valencia Ciudad de Sueca

AYUNTAMIENTO CONSITUCIONAL

EXPEDIENTE

Sobre

Determinación y fijación de jornales en la plantación 
de arroz del año actual y los del verano próximo.

Principio de las actuaciones
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
Agrupación de Sueca

Tengo el honor de presentar a V.I. las bases aprobadas por los jornaleros del campo de esta ciudad para los trabajos de la plantación del arroz y del próximo verano, a fin como en años anteriores se sirva darlas a conocer a la clase patronal para su exámen y aprobación y en caso de disconformidad que nombren siete vocales los aptronos para que en unión de los siete representantes obreros constituyan la junta paritaria que ordenan las leyes vigentes.
Dios guarde a V.I, muchos años.
Sueca 16 de Mayo de 1923.

Miguel Fos

Bases y jornales para la presente temporada

- Plantar y arrancar 60 garbas 11,00 Pts- Idem barcas . 9,50- Segar trigo 11,00- Trabajar trigo en la héra (sic) 10,50- Cavar maiz 8,50- Idem huerto 7,00- Sembrar en general 7,00- Realzar zanaorias (sic) 7,00- Hacer guano 7,50- Limpiar la héra (sic) 7,50- Trabajos ordinarios 6,00- Esparcer guano Convencional

La preferencia en los trabajos para los trabajadores de la localidad según uso y costumbre en los años anteriores.
El Presidente 

Miguel Fos
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Decreto Sueca a diez y ocho de Mayo de mil novecientos veinte y tres. Resultando que los propietarios y colonos de tierras de ese término Municipal no han concurrido a la convocatoria y reunión señalada para el día de hoy.
Resultando que una comisión de Obreros campesinos enterados del resultado negativo de las dos convocatorias han solicitado en esta Alcaldía nueva convocatoria de dichos propietarios y colonos a fin de enterarlos de las bases presentadas por aquellos referentes al precio de los jornales deque se trata.
Convóquese por tercera vez a los propietarios y colonos de tierras de este Término Municipal por medio de B.L.M. a los Señores Presidentes de todas las Sociedades de esta población, rogándoles asistan acompañados de tres o cuatro socios de las respectivas que sean propietarios o colonos a la reunión que bajo la Presidencia del que provee tendrá efecto en esta casa Capitular el dia de mañana diez y nueve de los corrientes a las nueve de la noche para enterarles y tratar de las bases presentadas por los obreros respecto al precio de los jornales de la plantación de arroz y de los de huerta de'trabajo del verano próximo.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde de esta Ciudad Don Joaquín Marzal Rubio de que certifico

Joaquín Marzal

P.S.M.
Estanislao Muñoz
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