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Pròleg

Aquest quadern s’ha elaborat amb l’objectiu de donar a conéixer el paper 
de la	pagesia	en	una	etapa	de	la	nostra	història,	la	transició	a	la	democrà-
cia, de la qual se n’ha parlat molt, però que a penes hem analitzat. El relat 
preponderant, generat des de les ciutats, els partits polítics i els sindicats 
obrers, s’ha aproximat poc a les seues característiques concretes en el nos-
tre territori i encara menys a les particularitats del sector agrari i rural, la 
mobilització del qual va possibilitar el trànsit d’un sindicalisme vertical a un 
sindicalisme democràtic, independent i unitari.

Com va ser la Transició en el món rural? Com es va organitzar el camp per a 
intentar acabar amb els vestigis de les institucions franquistes i contrares-
tar l’oligarquia i els latifundistes que havien dominat l’agro espanyol durant 
tota la dictadura? Hi ha una percepció general de la pagesia i del món rural 
com a espais de tendència conservadora i tradicional, atés que el mateix 
franquisme	va	tractar	d’identificar-hi	part	de	les	essències	de	la	pàtria	en-
front de la «corrompuda vida de les ciutats».

Consciència de protagonisme i voluntat d’acció pròpia	és	el	treball	de	fi	de	
màster d’Història Contemporània que ha donat origen a aquesta publicació, 
elaborat per Arnau Zapata Tarín entre 2017 i 2019. Hem volgut mantindre el 
títol	perquè	reflecteix	l’element	més	important	del	que	ací	es	conta:	l’apode-
rament d’un sector que dècades abans, amb l’emigració a les ciutats, l’au-
ge del turisme i l’obertura al comerç exterior, havia sigut progressivament 
desplaçat	i	fins	i	tot	ridiculitzat	pels	mitjans	de	comunicació.	Els	testimonis	
escrits i orals recollits en la investigació relaten com el sindicalisme agrari 
es va sumar, des del camp i les perifèries, als estudiants universitaris, les 
associacions veïnals, les mestresses de casa i a la resta dels moviments 
socials que lluitaven contra el règim franquista i que van tindre un paper 
clau en la construcció progressiva de la democràcia. Conéixer i analitzar la 
nostra història és fonamental també per a trencar amb molts tòpics que es 
mantenen en l’actualitat.

El treball original es va construir prenent com a referència la comarca de 
Requena-Utiel, basant-se en testimonis orals, fonts d’hemeroteca i l’arxiu lo-
cal. Ens ha semblat interessant mantindre en el relat aquest vincle d’un ter-
ritori i la seua realitat concreta amb successos que van transcendir el País 
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MOVIMENT SOCIAL
Són persones o grups que formen 
comunitats d’interés perquè comparteixen 
experiències, valors, objectius o necessitats, 
pel fet que les seues condicions d’existència 
estan amenaçades per algun tipus 
d’ingerència externa. Quan s’uneixen, 
expressen el rebuig a alguna situació, 
concreta o general, que volen canviar 
mitjançant una organització pròpia, 
allunyada de la influència de grups de 
pressió o partits polítics. Habitualment, 
aquestes comunitats duen a terme 
pràctiques assembleàries i horitzontals 
per a posar en l’agenda política les seues 
reivindicacions i és gràcies a aquesta acció 
de base que s’han aconseguit els avanços 
socials més importants a tot el món. Hui, 
es considera La Vía Campesina —a la 
qual COAG pertany— com un dels majors 
moviments socials, ja que conjumina més 
de 200 milions de llauradores i llauradors de 
182 organitzacions en 81 països.

Valencià, ja que permet comprendre millor els fets i aporta una dimensió de 
complexitat molt necessària per a entendre la història. Cal dir, això sí, que, 
com a la majoria dels estudis històrics, lamentablement, trobem a faltar el 
testimoni	de	les	dones,	la	qual	cosa	reflecteix	la	realitat	d’una	època	en	què	
la meitat de la població estava privada de la participació política i relegada 
a l’àmbit domèstic.

D’aquell sector agrari familiar que dinamitzava l’economia dels nostres po-
bles, hui en queda poc. Maltractat per les polítiques neoliberals i per haver 
prioritzat	altres	sectors	econòmics,	la	seua	gràfica	de	població	activa	s’ha	
ensorrat i són molt poques les persones joves que volen incorporar-se al 
treball en el camp. No obstant això, des de fa uns anys i encara de mane-
ra incipient, bona part dels qui decideixen dedicar la seua vida a produir 
aliments ho fa amb ànim de transformació, rescatant pràctiques i sabers 
camperols i creant nous canals de comercialització que permeten trencar 
amb les dependències i maltractaments del mercat i amb l’aïllament del 
sector respecte a les societats urbanes. Ho fan, també, amb el convenci-
ment	 d’acabar	 definitivament	 amb	 els	 estereotips	 que	 es	 carreguen	 des	
del franquisme. La cura de la terra i la producció de béns bàsics per a la 
vida són activitats fonamentals que hui, a més, amb les múltiples crisis que 
afrontem, poden i deuen ser protagonistes dels canvis urgents que la so-
cietat necessita. Com diu Silvia Pérez-Vitoria, «és possible que no ens fem 
tots llauradors, però és poc probable que la nostra societat tinga futur sen-
se una pagesia nombrosa i forta».

Aquest quadern és una xicoteta aportació a un futur esperançador, a la 
construcció de la memòria col·lectiva que necessita la pagesia valenciana.

Requena, 14 d’octubre de 2021

CCPV-COAG

El	treball	de	fi	de	màster	original,	d’Arnau	Zapata	Tarín,	pot	consultar-se	en	el	
web de la CCPV-COAG: https://ccpvcoag.org/wp-content/uploads/2021/10/
TFM-ARNAU-ZAPATA-TARI%CC%81N-sindicalismo-agrario.pdf

https://ccpvcoag.org/wp-content/uploads/2021/10/TFM-ARNAU-ZAPATA-TARI%CC%81N-sindicalismo-agrario.pdf
https://ccpvcoag.org/wp-content/uploads/2021/10/TFM-ARNAU-ZAPATA-TARI%CC%81N-sindicalismo-agrario.pdf
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1
La Segona República i la Guerra Civil

El fet central del segle xx a Espanya va ser la Guerra Civil. El colp 
d’estat fallit que la va provocar i el tipus de contesa, així com la dic-
tadura que va sorgir amb la victòria franquista, van configurar un 
model socioeconòmic i polític que ha condicionat la nostra societat. 
Per a ser-ne conscients de la transcendència de tots aquests pro-
cessos i la influència que encara tenen en l’actualitat, cal una intro-
ducció general que n’identifique els aspectes més rellevants.

Els avanços de la Segona República

La Segona República representava l’esperança de la classe política més pro-
gressista i d’amplis sectors de la població d’acabar amb un sistema d’Estat 
corrupte i militaritzat com va ser la dictadura de Primo de Rivera, afavorida 
pel rei Alfons XIII, que havia aprofundit en les dinàmiques més desiguals, re-
pressives i autoritàries de la Restauració. El descrèdit de la monarquia per 
la vinculació amb les xarxes clientelistes i corruptes del règim va ser deter-
minant perquè en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 la coalició 
de republicans i socialistes aconseguira la victòria electoral. Alfons XIII es 
va quedar sol i va partir a l’exili. La Segona República es va proclamar el 14 
d’abril.

La voluntat republicana era donar resposta a les transformacions polítiques, 
econòmiques i socials que havien començat a produir-se a principis del 
segle xx i assemblar-se a potències occidentals com França i Anglaterra. 
Els objectius eren la modernització, la democratització i la secularització. A 
partir	d’aquests	tres	eixos,	es	van	fixar	les	principals	vies	d’actuació	de	cara	
a la creació d’un Estat amb un sentit integrador i progressista. Es tractava 
de crear un model de societat en el qual la ciutadania estiguera representa-
da pels partits polítics i els sindicats de treballadors, i emparada legalment 
per una constitució elaborada per unes Corts constituents.
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El gabinet republicà va haver de fer front a una sèrie de qüestions. Calia cre-
ar	un	exèrcit	democràtic	i	professional,	fidel	al	nou	Estat	i,	per	a	això,	es	va	
acabar	amb	la	hipertròfia	del	cos	d’oficials	amb	generoses	ofertes	de	retir	
immediat i es va tancar l’Acadèmia Militar de Saragossa, perquè la seua 
formació	es	considerava	desfasada.	També	es	va	tractar	de	limitar	la	influ-
ència de l’Església, es va prohibir l’ensenyament als ordes religiosos i es va 
declarar la aconfessionalitat de l’Estat; a més, es van legislar el matrimoni, 
el divorci i l’enterrament civil. La concepció de la República com un Estat 
integral va permetre anar més enllà del centralisme polític i fer passos cap 
als primers models d’estatuts d’autonomia, com el català, el basc i el gallec. 
Quant a la qüestió social, la reforma laboral va garantir el dret a vaga i a la 
jornada diària de huit hores, es van augmentar els salaris i, mitjançant la llei 
de jurats mixtos, es va donar més pes als sindicats a l’hora de regular les 
condicions de treball. Totes aquestes mesures tendien cap a la creació d’un 
sistema de seguretat social.

Una altra de les grans apostes va ser l’educació, que bevia de la Institució 
Lliure d’Ensenyament i es concebia com l’eina fonamental de modernitza-
ció social. A partir d’aquest moment, es va emfatitzar el control estatal, es 
va	dignificar	la	figura	del	mestre	i	es	va	crear	la	de	l’inspector,	es	va	raciona-
litzar el sistema educatiu bàsic i universitari, es va imposar el concepte de 
coeducació per tal que xiquets i xiquetes compartiren classe, es van crear 
les missions pedagògiques i les universitats populars per a estendre la cul-
tura i promoure l’alfabetització als pobles més aïllats. 

El vot femení es va aprovar en 1933. Per primera vegada, les dones es van 
convertir en ciutadanes de ple dret i es va promoure l’emancipació gràcies 
a una cobertura legal amb reglamentacions referides a la maternitat, la fa-
mília, el treball i l’educació. Va ser un temps d’un feminisme fervent i de ma-
jor presència de dones en l’esfera pública, entre les quals cal destacar Clara 
Campoamor, Victoria Kent, María Moliner, María Zambrano, Dolores Ibárruri 
o	Federica	Montseny,	per	citar-ne	algunes	de	les	més	significatives.	

Escalada de tensió

La Segona República es va proclamar en un context de crisi econòmica 
mundial, a conseqüència del crac de la borsa de 1929, i d’una enorme po-
larització social en tot el continent europeu: el denominat període d’entre-
guerres.	Aquesta	conflictivitat	es	pot	concretar	sota	el	concepte	marxista	
de lluita de classes. Si bé és cert que el moviment proletari va rebre l’in-
flux	de	la	nounada	URSS,	la	força	de	la	classe	treballadora	a	Espanya	bevia	
del	seu	propi	desenvolupament	en	 les	primeres	dècades	del	segle xx. En 
aquest context, la força i el caràcter combatiu de les organitzacions obreres 
espanyoles, tant en l’àmbit industrial com en l’agrari, responia a una situació 
d’extrema desigualtat social.

De manera semblant al que va succeir a l’Europa d’aquell moment, les oli-
garquies conservadores, en el clima de crisi mundial i desprestigi de la de-
mocràcia liberal, es van acostar als postulats feixistes d’Itàlia i Alemanya 
per	a	mantindre	els	seus	privilegis	i	les	seues	influències.	L’Església,	la	bur-
gesia reaccionària, els latifundistes i els militars es van posicionar contra 
la	República	des	del	principi,	aprofitant	la	seua	influència	social	i	les	seues	
xarxes clientelistes per a exercir una bel·ligerant oposició, que va arribar a 
materialitzar-se en el colp d’estat fallit del general Sanjurjo l’agost de 1931. 
En la dreta institucional, va destacar la labor de la Confederació Espanyola 

La llei de reforma agrària de la Segona República
La reforma agrària era una de les principals qüestions del nou Estat. Quasi 
el 50 % de la població activa es dedicava a l’agricultura; la distribució de 
la terra i les condicions de treball i mercat eren summament desiguals; 
s’havia forçat una gran part de la població llauradora a una existència de 
misèria, amb jornals baixos, atur forçós, mala alimentació, estall i jorna-
des de sol a sol. Per tant, l’objectiu de la reforma era la redistribució de 
terres i l’assentament de la pagesia i, per a això, es van plantejar grans 
expropiacions sobre propietats subjectes a fins especulatius, senyorius 
jurisdiccionals i finques sense cultiu o mal conreades. També es van in-
troduir els jurats mixtos i la negociació col·lectiva, la qual cosa va integrar 
les organitzacions sindicals camperoles com a agents del treball. A més 
a més, es van prendre mesures com el Decret de termes municipals (28 
d’abril de 1931) o el Decret de conreu forçós (7 de maig de 1931). No obs-
tant això, la reforma va ser una decepció per a les classes populars del 
camp. El secretisme dels tràmits tècnics i els problemes fiscals van deixar 
la República sense la suficient potència per a dur a terme aquest progra-
ma, al que s’hi va sumar una oposició fervent i la manipulació latifundista, 
reticents a qualsevol intervenció estatal. La reforma agrària acabaria revo-
cant-se en 1935 amb el govern de dretes.
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de Dretes Autònomes (CEDA), dirigida per Gil Robles, no sense tensions 
en la seua militància entre les faccions més moderades i les més radicals, 
amb menor compromís amb la vigència republicana. En l’extrema dreta, 
es van crear organitzacions polítiques en la línia del feixisme italià, amb 
un discurs i unes pràctiques més agressives, com les Juntes d’Ofensiva 
Nacional-Sindicalista (1931) o la Falange Espanyola (1933), que van ser de-
terminants per a difondre l’estratègia de les elits antirepublicanes i van fo-
mentar	el	desordre	i	el	caos	social,	amb	el	qual	posteriorment	justificaven	
el colp d’estat.

En	les	organitzacions	més	afins	a	 la	República	també	hi	havia	conflictes,	
com entre republicans d’esquerra i moderats, o entre les dues grans cen-
trals sindicals, la UGT i la CNT. Quan l’anarquisme havia perdut força en tota 
Europa,	la	CNT	a	Espanya	comptava	amb	més	d’un	milió	d’afiliacions	i	amb	
un	arrelament	profund	des	de	finals	del	segle xix en territoris com el valen-
cià i, sobretot, el català. Aquestes organitzacions veien en l’arribada de la 
Segona República l’oportunitat d’avançar en l’anhelada transformació so-
cial; no obstant això, els intents insurreccionals i els moviments vaguístics 
de la CNT van ser reprimits rotundament, com va ocórrer en 1933 en Casas 
Viejas (Cadis). Quant al Partit Comunista, la seua força política es va veure 
incrementada i es va convertir en un actor rellevant en 1936. En el si del seu 
moviment van coexistir diversos corrents, fruit d’un context molt polititzat i 
dels ressons de la lluita entre estalinistes i trotskistes de l’URSS. 

La	relació	de	causes	que	van	portar	Espanya	al	conflicte	més	important	de	
la seua història contemporània està ben delimitada: el desenvolupament i 
avanç en les qüestions democràtiques va xocar de front contra els sectors 
més conservadors. En aqueix context, en relació amb la famosa divisió pre-
conitzada	per	figures	tan	crucials	com	Antonio	Machado,	es	pot	entendre	
aquest	conflicte	com	la	fractura	entre	dues	concepcions	d’Espanya,	una	de	
tradicional i conservadora, i una altra de moderna i progressista.

Una guerra d’anihilació

Si	bé	la	Guerra	Civil	s’ha	tractat	en	moltes	ocasions	com	un	conflicte	fratri-
cida, des del bàndol insurreccional es va plantejar com una guerra d’anihila-
ció, en el sentit institucional, que tractava d’eliminar tota resistència roja i re-
publicana; eixa part d’Espanya que no consideraven pròpia. Es va fomentar 
una actitud de terra cremada. D’altra banda, el tan acusat «terror roig», més 

que ser una dinàmica generalitzada, va tindre lloc al principi de la guerra i 
va ser producte del buit legal originat per la mateixa situació bèl·lica; en cap 
moment va ser un discurs promulgat pel govern republicà. Això es pot ob-
servar en les xifres de morts causats per la repressió que es mouen; mentre 
que	els	revoltats	són	responsables	de	la	mort	d’unes	150 000	persones,	al	
bàndol	republicà	se	li	atribueixen	al	voltant	de	50 000.	

La guerra va precipitar la tan anhelada revolució social de l’esquerra més 
radical, sobretot de la CNT-FAI, i va donar lloc a la socialització de més del 
50 %	de	les	empreses	per	part	de	la	UGT	i	la	CNT.	Es	va	confiscar	i	es	va	
expropiar	el	13,9 %	de	la	superfície	agrícola	útil	i	se’n	va	col·lectivitzar	bona	
part. En general, en el territori valencià no es va apostar tant pel col·lectivis-
me a causa de l’elevat nombre de xicotets i mitjans propietaris, a excepció 
de zones de Requena i Utiel, on el latifundisme tenia més pes. 

Després de la victòria del bàndol franquista, la dictadura imposada va voler 
arrasar amb totes les reformes democratitzadores de l’obra republicana. 
Mitjançant disposicions com la Llei de Responsabilitats Polítiques (1939) o 
la Llei de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme (1940), es va establir el 
marc jurídic de les depuracions, que es van materialitzar en els nombrosos 
casos d’execucions arbitràries; la repressió en totes les esferes de l’anterior 
estat; la denigració de la dona, els batallons de treball forçós per a recons-
truir el país, els camps de concentració, l’exili massiu de les generacions 
de l’anomenada Edat de Plata de la cultura espanyola o el manteniment de 
l’estat	de	guerra	fins	al	1948.
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2
La situació del camp durant 
el franquisme

La política agrària de la postguerra va ser una regressió, una contrareforma 
expressada a través del fort intervencionisme, que no va tindre en compte 
la diversitat de les explotacions agràries, ja que va aplicar el mateix model 
en	les	zones	latifundistes	 i	en	les	petites	 i	mitjanes	finques	familiars	(mi-
nifundis). Mitjançant aquesta política, es van retornar les propietats afec-
tades per la reforma agrària de la Segona República i es va intervindre al 
servei dels interessos dels grans propietaris. La combinació entre l’aïllacio-
nisme econòmic —que reduïa la importació de productes, com ara fertilit-
zants químics o maquinària, i es tancava al mercat exterior— i l’intervencio-
nisme, sobretot en els productes més bàsics —cereals, lleguminosos, oli o 
vi—,	va	provocar	una	reducció	de	la	rendibilitat	de	la	majoria	de	les	finques.	
En termes salarials, es van imposar uns nivells pròxims a la subsistència, al 
que	cal	sumar	l’elevada	inflació	dels	productes	més	bàsics.	Això	va	perme-
tre	que	mitjans	i	grans	propietaris	tingueren	grans	beneficis	amb	la	venda	
de productes en el mercat negre, mentre que els xicotets agricultors, però 
sobretot els jornalers, de nou estigueren exposats a les vicissituds d’un 
mercat laboral sense cap garantia, ni en el tipus de contractes, ni en el sala-
ri, ni en les condicions de treball.

És important esmentar en aquest punt que el sector, en veu i visibilitat, es-
tava totalment masculinitzat, pensat per i per als homes. Amb les col·lecti-
vitzacions agràries dels anys trenta aquest escenari havia començat a can-
viar, però a partir de la seua violenta dissolució i, posteriorment, com a part 
de les regressions socials del franquisme, l’àmbit d’actuació de les dones 
es va reduir a la família i al treball domèstic. A pesar que en les zones ru-
rals elles sempre van combinar el treball a la casa amb el treball productiu 
en el camp, mai es va valorar ni es va tindre en compte la seua aportació. 
Aquestes dinàmiques es van mantindre més enllà de l’arribada de la de-
mocràcia i encara hui, malgrat els enormes avanços que s’han aconseguit 
gràcies a les dones rurals i al moviment feminista, hi ha molt de camí per 

LES COL·LECTIVITZACIONS
El juliol de 1936, amb el buit de poder 
que va suposar el començament de la 
guerra i la decepció de la llei de reforma 
agrària, dones i homes sense a penes 
estudis van protagonitzar una autèntica 
revolució social en el camp i a la ciutat. 
Les col·lectivitzacions van posar en marxa 
un nou sistema de vida on la propietat era 
comuna, s’organitzava el treball i el consum 
i existien serveis socials inèdits per a 
l’època: educació, sanitat, cultura. Al País 
Valencià cal destacar la creació l’octubre de 
1936 del Consejo Levantino Unificado de la 
Exportación Agrícola (CLUEA), una empresa 
col·lectivitzada que va controlar durant sis 
mesos l’exportació de taronges i va invertir 
les divises en el benestar social i a evitar 
l’avanç del feixisme. És difícil calcular la 
grandària del moviment col·lectivista, que 
va durar fins a l’agost de 1937. Moltes 
experiències es van dissoldre amb les 
armes per part de les tropes republicanes i 
molts dels seus líders van ser empresonats 
o represaliats. Hi ha fonts que diuen 
que la col·lectivització de terres en zona 
republicana va arribar al 54 %, sense 
comptar Catalunya, de ser així, aquesta 
xifra suposaria haver expropiat més terres 
que en la Revolució Russa i quatre vegades 
més que en la Revolució Francesa.
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recórrer per a aconseguir la igualtat en el sector i integrar la mirada feminis-
ta en les estructures de les organitzacions agràries.

Controlar l’agricultura

Durant la dictadura franquista, l’agricultura va patir la imposició d’una es-
tructura administrativa i ideològica controlada i dirigida per l’aparell del rè-
gim. A més d’aquelles organitzacions que directament va prohibir, com els 
sindicats, la CNT o la FETT (secció agrària de la UGT), l’estat franquista 
va integrar dins de l’Organització Sindical del Moviment, pertanyent a la 
Falange,	els	sindicats	agrícoles,	les	comunitats	de	llauradors	de	final	del	se-
gle xix, les cooperatives i les caixes rurals. També es va crear un altre tipus 
d’organitzacions per a controlar l’agricultura, com el Servei Nacional de Blat 
(1937), més endavant convertit en el Servei Nacional de Productes Agraris 
(1971), l’Institut Nacional de Colonització (1939), que després passaria a 
dir-se Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (1971), o el 
Fons d’Ordenació i Regulació de Produccions i Preus Agraris (1968). Quant 
a l’àmbit cooperatiu, mitjançant la Llei de Cooperació de 1942, o bé es van 
assimilar les antigues cooperatives que pel seu origen catòlic no havien si-
gut desmantellades, o bé se’n van crear de noves. Al mateix temps, a escala 
provincial, es va crear la Unió Territorial de Cooperatives del Camp (UTECO) 
i, en l’àmbit estatal, la Unió Nacional de Cooperatives del Camp (UNCC). 

L’administració central, per mitjà del sindicalisme vertical, va enquadrar en 
les	seues	files	tots	els	treballadors	del	camp.	Per	a	això,	va	crear	organis-
mes com les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1942), 
que	eren	corporacions	de	dret	públic	 i	d’afiliació	obligatòria	—a	través	del	
pagament d’una quota— per a tots els productors del camp, des de jor-
nalers	 fins	a	grans	propietaris.	Aquestes	hermandades estaven controla-
des per la Delegació Nacional de Sindicats i vinculades directament amb 
la Secretaria General del Moviment. Encara que aquests organismes van 
començar a estructurar l’agro espanyol des de l’àmbit local, integrats dins 
de l’Organització Sindical Agrària (OSA), més endavant es fusionarien amb 
les Cambres agrícoles (1947), que donaren lloc en cada província a les 
Cambres	Oficials	Sindicals	Agràries	(COSA).	Mentrestant,	en	l’àmbit	nacio-
nal, es va crear el Servicio Nacional de Hermandades, convertit en 1962 en 
la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos. Per tant, la vertebració 
de l’agricultura es va basar en un model vertical de quatre nivells: de l’àmbit 

local,	al	comarcal,	provincial	i	nacional.	Es	podria	afirmar	que	durant	la	dic-
tadura, la Hermandad, juntament amb l’Ajuntament, era en molts pobles 
l’única	institució	oficial.	

Al principi, la funció d’aquestes organitzacions era convertir-se en interme-
diàries entre l’administració estatal, els agricultors i els sectors comercials, 
tant en el procés de venda de la producció com en la compra de matèries 
primeres i altres serveis. No obstant això, aquests organismes es van con-
vertir en institucions amb actituds arbitràries i van crear xarxes clientelistes 
que	van	acabar	beneficiant	els	grans	propietaris	i	 les	persones	més	afins	

SINDICALISME VERTICAL

El sindicalisme vertical era el sistema franquista apli-
cat a les relacions de l’àmbit del treball. Inspirat en el 
feixisme italià, s’establia de dalt cap avall amb l’objec-
tiu de controlar els sectors econòmics per a conver-
tir els treballadors en mers productors. Aquest model 
es va concretar en l’Organització Sindical Espanyola 
(OSE), únic partit i sindicat de la dictadura, sota el co-
mandament de la Falange Espanyola Tradicionalista i 
de les Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista (1940). 
Pretenia ser l’organisme representatiu d’empresa-
ris i treballadors, a més d’establir-se, juntament amb 
l’Església catòlica, com a entitat rectora de la moral, 
l’educació, els costums i el concepte de dona durant 
el franquisme. Els sindicats verticals del camp van 
ser (en els àmbits provincial i nacional): vinya i begu-
des alcohòliques, fruites i productes hortícoles, fusta 
i suro, cereals, olivera, sucre i ramaderia.
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a la dictadura. Dins del fervent anticomunisme del franquisme i la volun-
tat de controlar corporativament les relacions laborals, es poden entendre 
aquests organismes com a instruments contra la divisió de classes, perquè 
tracten d’integrar sota una mateixa organització la patronal i els treballa-
dors. Encara que pretenien fer compatibles uns interessos amb uns altres, 
en la pràctica, els problemes socioeconòmics dels jornalers i els xicotets 
propietaris van quedar supeditats als interessos dels grans propietaris i 
cacics.

Aquesta circumstància enllaça amb la concepció nacionalista de la dicta-
dura, ja que la retòrica franquista volia convertir el camp i la societat rural 
en seu de les essències de la pàtria, en contraposició als valors i les idees 
modernes que, circulant per les grans ciutats, havien corromput i dividit a 
la societat. Alhora, lliga amb la concepció franquista de la dona, una visió 
clarament tradicionalista, catòlica i misògina, que considera la dona com 
un ésser espiritual i intel·lectualment inferior, subjugada a l’home. Basant-
se en suposats raonaments biològics, quedava relegada a l’esfera domès-
tica, a la seua funció de mare i educadora, sense autoritat per a transcendir 
a l’esfera social o pública. Aquesta ideologia entronca amb el feixisme italià 
i amb el nazisme alemany, que consideraven la dona com el temple de la 
raça, encarregada de reproduir-la i criar-la; per tant, dedicar-se a labors ex-
tradomèstiques era una manera de trair a la pàtria.

De l’autarquia al desenvolupisme

L’economia durant el franquisme pot dividir-se en tres etapes que són un 
reflex	 tant	 de	 les	 tendències	 polítiques	 que	 van	 coexistir	 amb	 tensions	 i	
pugnes durant la mateixa dictadura com de les conjuntures del context in-
ternacional	(com	la	Segona	Guerra	Mundial,	en	la	qual	oficialment	Espanya	
es va mantindre neutral).

La primera etapa és l’autarquia (1939-1950), la postguerra de la fam i de 
la depressió, de l’escassetat de tota mena de béns i productes i, sobretot, 
del	 final	 del	 cicle	 de	modernització	 i	 redistribució	 iniciat	 amb	 la	 Segona	
República. Durant aquest període es va imposar una economia de l’au-
toproveïment, amb un fort intervencionisme estatal i un proteccionisme co-
mercial	 i	financer	que	 responia	a	diversos	 factors.	Va	ser	 l’època	en	què	
es van distribuir les cartilles de racionament i que molta gent va recordar 
com	«els	anys	de	la	fam».	Pot	considerar-se	que	els	més	beneficiats	durant	

aquest període van ser els grans propietaris, que van poder enriquir-se amb 
la comercialització en el mercat negre, la qual cosa va portar a un procés 
d’acumulació	de	capital	que	serviria	per	a	finançar	en	els	anys	cinquanta	el	
desenvolupament agrari i del sector industrial.

En la segona etapa (1950-1960) es produeix un cert alliberament i moder-
nització.	L’obertura	a	l’exterior,	si	bé	va	tindre	els	seus	límits	i	insuficiències,	
va disminuir la intervenció estatal i va reduir el control sobre els preus, afa-
vorint	la	fi	del	racionament.	Aquest	període	està	marcat	per	dues	fites	im-
portants:	d’una	banda,	la	firma	dels	acords	amb	els	Estats	Units,	coneguts	
com Pactes de Madrid (1953), que van permetre l’entrada de divises, van 
facilitar inversions i l’arribada de productes com la llet en pols, i, d’una altra, 
l’aplicació del Pla d’Estabilització (1959). Aquest pla va ser producte de l’en-
trada dels tecnòcrates al govern i pretenia estabilitzar l’economia i reduir la 
inflació	mitjançant	mesures	com	la	liberalització	del	comerç,	la	limitació	de	
la despesa pública o la congelació dels salaris.

La tercera etapa (1960-1973), el denominat desenvolupisme, va tindre lloc 
en un context internacional de creixement econòmic i va abastar l’auge de 
la indústria i del sector terciari i la mecanització de l’agricultura. Aquest perí-
ode va estar marcat per la mà d’obra barata, els baixos preus de l’energia, la 
inversió estrangera, les divises que provenien de l’emigració i el creixement 
del turisme. Cal puntualitzar que el desenvolupament industrial i comercial 
es va produir, en gran part, a costa de l’agricultura i va ser el que va generar 
l’èxode rural, canviant la morfologia d’un país que es va mantindre agrari 
fins	a	aquest	moment	(entre	1950	i	1970,	 la	població	activa	del	camp	va	
passar	del	48,8 %	al	29,2 %).	Aquest	traspàs	de	població	en	el	camp	va	pro-
vocar escassetat i va forçar l’encariment de la mà d’obra, la qual cosa al seu 
torn va promoure la mecanització del camp, com a pal·liatiu a l’encariment. 
Si bé és cert que la mecanització es va introduir primer en les explotacions 
de major grandària, atés que eren més fàcils d’amortitzar, amb el temps ar-
ribaria	a	la	majoria	de	les	finques,	i	el	mateix	succeiria	amb	els	fertilitzants,	
pesticides, abonaments i llavors seleccionades.

D’altra banda, no podem obviar els efectes de la urbanització i de l’incre-
ment de la renda sobre la demanda de productes alimentaris, que va fer 
que es reduïra el consum de llegums, fècules i cereals, i que augmentara el 
de productes hortofructícoles, verdures i aliments d’origen animal (carns, 
lactis i derivats). 
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A conseqüència del creixement de la resta de sectors de l’economia, les 
exportacions	passen	de	representar	més	del	50 %	del	total	en	els	anys	sei-
xanta a una sisena part a principis dels huitanta; mentre que la contribu-
ció	de	l’agricultura	al	PIB	passa	del	20 %	al	5 %	a	principis	dels	noranta.	Al	
País Valencià trobem dades similars i la població activa agrària es reduirà 
del	35,04 %	al	16,34 %,	una	pèrdua	en	aproximadament	vint-i-cinc	anys	de	
197 110	treballadors	per	l’intens	desenvolupament	industrial	i	 l’auge	de	la	
construcció i del turisme.

Intensificació i crisi de l’agricultura familiar

Tot aquest procés d’especialització productiva, de més mercantilització i 
dependència	del	sector	comercial,	de	tecnificació	i	intensificació	de	les	ex-
plotacions va representar la fallida d’un model de producció rural l’estabi-
litat del qual residia en l’abundància de mà d’obra, els costos baixos i una 
producció dirigida a la demanda tradicional. 

Encara que la producció agrària es va incrementar gràcies, per exemple, a 
un augment de les terres de regadiu, tots aquests canvis van provocar el 
progressiu	encariment	dels	costos	de	producció,	davant	els	quals	la	finca	
familiar —petites i mitjanes propietats— tenia menys capacitat de resposta. 
Els xicotets i mitjans agricultors es van fer més vulnerables a les oscil·laci-
ons	del	mercat	i	a	la	necessitat	de	finançament,	si	es	té	en	compte	que	el	
preu dels seus productes no van augmentar en relació amb el cost de vida. 
Si hi afegim les dures condicions de treball durant la dictadura, les arbitrari-
etats	comeses	pels	afins	al	règim	dels	organismes	i	institucions	oficials	i	el	
control de les grans empreses (tant en la distribució dels béns de producció 
com	en	el	preu	final	del	producte),	podem	fer-nos	una	idea	de	la	situació,	
que	finalment	va	provocar	que	els	agricultors	i	els	jornalers	emprengueren	
les primeres mobilitzacions.

També cal tindre en compte que a l’efecte de la crisi del petroli (1973), la re-
cessió	i	la	inflació,	cal	sumar-hi	uns	anys	de	collites	a	la	baixa	provocats	per	
pedra, gelades i plagues com el míldiu. Davant d’aquesta situació, l’Estat va 
dur a terme una política d’importacions que amenaçava de rebaixar enca-
ra més el preu dels productes agraris i amb la caiguda de les rendes en el 
camp. La lluita pels preus mínims va ser un dels pilars de les reivindicacions 
i va permetre fomentar la conscienciació del sector entorn d’uns interessos 
comuns i començar un procés associatiu a partir de les assemblees, que si 

bé es van celebrar de manera dispersa, van facilitar que els agricultors co-
mençaren a ajuntar-se per a reivindicar mesures conjunturals i estructurals 
que	dignificaren	les	seues	condicions	de	vida.

La situació del camp valencià era de total obscurantisme, ja que, al marge 
de les hermandades, les úniques organitzacions que tenien un cert valor 
eren les cooperatives, encara que també estaven controlades per les au-
toritats (els membres de les juntes rectores havien de tindre el vistiplau 
de la COSA). Aquesta dinàmica va començar a canviar amb l’arribada de 
Luis Font de Mora a la presidència de la Unió de Cooperatives Agràries de 
València (UTECO) entre 1976 i 1983, que es va convertir en un dels prota-
gonistes de les mobilitzacions agràries. A més, la seua tasca en la UTECO 
va ser clau per a democratitzar i fomentar el cooperativisme, va mostrar 
el seu suport a la fundació d’una organització que representara la gent del 
camp i va publicar nombrosos articles sobre agricultura en el Levante, Las 
Provincias, Camp Valencià i Valencia Fruits (a vegades aquestes publicaci-
ons anaven signades amb el pseudònim de Juan Grau).

En aquest sentit, també és interessant fer una breu referència a Pascual 
Carrión, ja que no es podrien entendre les peculiaritats de l’explotació viti-
vinícola de la comarca de Requena-Utiel sense el seu treball. Després de la 
seua estada en la presó com a depurat després de la Guerra Civil per partici-
pació en la reforma agrària de la Segona República, va ser relegat a l’estació 
enològica de Requena, on va exercir una important tasca en el cultiu de les 
vinyes, millorant la qualitat dels vins i fomentant el cooperativisme.
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3
Context polític de la Transició  
al País Valencià
Una vegada mort Franco, quan Joan Carles de Borbó va heretar la prefec-
tura d’Estat, es va iniciar públicament un procés polític entre els partidaris 
del franquisme i els partidaris de la democràcia. En la disputa entre les elits 
franquistes i l’oposició democràtica, i en absència d’un clar projecte d’Estat, 
va ser determinant la mobilització social, que exigia llibertat i democràcia i 
va marcar el camí per a acabar amb la dictadura. Encara que institucional-
ment la Transició es va formalitzar amb mesures com la Llei d’Amnistia, 
la legalització del PCE, les primeres eleccions democràtiques o l’aprovació 
de la Constitució sota sufragi universal, no va estar exempta de greus ten-
sions, com la violència de l’extrema dreta i la violència terrorista, sobretot 
d’ETA. Amb el temps, han augmentat les veus crítiques amb aquest procés 
i els seus resultats.

Malgrat que el País Valencià va ser un dels territoris que més suport van 
donar a la Constitució en el referèndum (desembre de 1978), el procés de 
trànsit democràtic, amb el traspàs de poders a escala autonòmica, no pot 
donar-se	per	conclòs	fins	a	l’aprovació	de	l’Estatut	d’Autonomia	en	1982	i	
la constitució del primer Govern de la Generalitat Valenciana en 1983. Les 
reclamacions per l’Estatut s’havien convertit en un dels eixos principals de 
les mobilitzacions antifranquistes, el fet diferencial de les quals va ser el 
component nacionalista, que començaria a crear tensions entre els qui de-
fenien la identitat valenciana com un fet genuí i històric i els qui assimilaven 
la identitat espanyola.

Un dels protagonistes d’aquest procés, potser sense voler-ho, va ser Joan 
Fuster, les tesis del qual (especialment al llibre Nosaltres els valencians, de 
1962)	van	significar	una	absoluta	renovació	del	pensament	nacionalista	va-
lencià des d’unes coordenades modernes i cíviques que trencaven amb el 
model folklòric al qual s’havia reduït la cultura valenciana durant el fran-
quisme. El seu pensament va calar especialment en l’àmbit universitari, un 
dels focus principals de contestació al franquisme, on es va començar una 

tasca de recuperació i difusió cultural que, fet i fet, va originar la gestació 
d’un pensament polític alternatiu des del punt de vista nacional.

La primera entitat que va aglutinar l’antifranquisme va ser la Taula 
Democràtica del País Valencià (1972), que va tindre més ressonància pú-
blica a partir de la detenció en 1975 dels deu d’Alaquàs i que va derivar en 
1976 en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, on tro-
bem sindicats recentment legalitzats, com ara CCOO, USO i UGT, i partits 
com el PCE, els Demòcrates Independents del País Valencià, UDPV, PSOE, 
PSPV i el PSP, entre altres organitzacions.

Si bé en l’àmbit nacional l’UCD va guanyar les primeres eleccions lliures des 
de la Segona República, les de 1977, a València va ser l’esquerra la que va 
obtindre millors resultats. Després de les eleccions, la constitució del plena-
ri valencià i les pressions de les manifestacions populars per l’autonomia, 
el Govern de l’UCD va aprovar el règim preautonòmic mitjançant el Reial 
decret llei del 17 de març de 1978. El primer Consell preautonòmic va estar 
presidit per Josep Lluís Albiñana i en total es van triar 12 membres, entre 
el PSOE (5), UCDE (4), PCPV (1) PSP-US (1) i AP (1). Malgrat que el Consell 
va tractar d’articular les diputacions de les tres províncies i de gestionar les 
poques transferències de poders fetes per l’administració central, va topar 
amb les reticències de la classe política franquista, que encara controlava 
les institucions provincials i locals. A més, al principi va comptar amb un 
pressupost	de	tan	sols	12	milions	de	pessetes,	ínfim	si	el	comparem	amb	
els 7000 milions que rebien les tres diputacions.

ELS DEU D’ALAQUÀS
El 24 de juny de 1975, la Brigada Político-Social de la policia va irrom-
pre a punta de pistola en una reunió convocada per la comissió de la 
Taula Democràtica del País Valencià, encarregada de redactar un projec-
te d’Estatut. La reunió se celebrava a la Casa d’exercicis espirituals de la 
Puríssima d’Alaquàs i els deu assistents van ser detinguts i posats a dis-
posició d’un Tribunal d’Ordre Públic, que els va imputar un delicte d’asso-
ciació il·lícita i va sol·licitar tres anys de presó per a ells. El fet va tindre 
una enorme transcendència social i uns dies després, el 12 de juliol, Las 
Provincias va publicar un escrit de suport als detinguts signat per 93 pro-
fessors universitaris. Després de la mort de Franco uns mesos més tard, 
la causa es va arxivar per aplicació de l’indult de 25 de novembre de 1975.
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4
Agents de canvi en el món rural 
valencià

La Joventut Agrícola Rural Catòlica

En el context previ a les mobilitzacions que originaran l’organització llau-
radora	 i	 en	 una	 societat	 amb	 forta	 influència	 de	 l’Església	 i	 la	 religió,	 és	
important el paper de la Joventut Agrícola Rural Catòlica (JARC), un grup 
especialitzat en la dinamització del món rural, dins de la diversitat de les 
organitzacions pertanyents a Acció Catòlica. Aquesta organització d’àm-
bit	estatal	i	internacional	va	iniciar	a	la	fi	dels	cinquanta	un	procés	de	can-
vi degut especialment al relleu generacional en l’organització, l’extensió de 
l’oposició	antifranquista	i	la	influència	de	determinats	esdeveniments	dins	
de l’Església, com el Moviment per un Món Millor del pare Lombardi. Es 
va iniciar una recristianització a partir d’una pedagogia activa, de vessant 
més social, mitjançant organitzacions com la Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) o la Juventud Obrera de Acción Católica (JOAC). La JARC 
s’emmarca en el creixement d’una cultura cristiana revolucionària o trans-
formadora que comença a establir diàleg amb el marxisme, distanciant-se 
progressivament	de	l’Església	oficial.	Aquesta	línia	de	pensament	es	va	ma-
terialitzar en el foment del cooperativisme, en la creació de grups culturals i 
de	reflexió	i	en	la	fundació	de	plataformes	educatives	amb	valors	democrà-
tics on transmetre les tesis educatives de Paulo Freire o Antón Makárenko.

Les escoles de formació professional en l’àmbit rural

A iniciativa de la JARC, es van establir les primeres empreses cooperati-
ves de construcció d’habitatges, amb l’objectiu de facilitar als treballadors 
una sèrie de serveis, com és el cas de Beniparrell (comarca de l’Horta Sud) 
amb la Cooperativa d’Habitatges La Unió (1967). Entre elles van destacar 
les escoles de formació professional, que pretenien oferir una educació tant 
en aspectes tècnics com de valors, fomentant les actituds democràtiques, 
el cooperativisme i el sindicalisme en espais allunyats del món urbà. Van 
ser molt importants en el seu moment l’Escola de Formació Professional 

Administrativa de Silla (1973), La Nostra Escola Comarcal a Picassent 
(1973) o la que seria un important nucli de debat i conscienciació de l’agri-
cultura: l’Escola Agrícola de Catarroja (1973), amb un programa que anava 
més enllà dels cursos tècnics i formatius i que, en més d’una ocasió, va re-
bre la visita de la Guàrdia Civil a causa de les sospites de l’alcalde sobre les 
xarrades i jornades que s’hi organitzaven. Aquesta escola, juntament amb 
les que es van crear a Beniarjó (1974) i Xulilla (1976), va permetre l’existèn-
cia d’un espai on debatre i prendre consciència dels problemes comuns de 
la població llauradora, ja que, a més de gent de l’Horta, hi venien grups de 
les comarques de la Ribera, el Camp de Túria, la Safor, la Foia de Bunyol i la 
comarca d’Utiel-Requena.

Tota	aquesta	confluència	va	 fer	que	 les	persones	vinculades	a	aquestes	
escoles s’encaminaren a organitzar les I Jornades Agrícoles de Montcada 
(1976), que s’expliquen més avant. 

COOPERATIVISME

El cooperativisme sorgeix a mitjan segle xix com a resposta obrera i popu-
lar a les noves regles del capitalisme liberal: competència, explotació del 
treball i alienació. Encara que l’eclosió es va originar especialment en els 
àmbits urbans i industrials i es nodria de noves doctrines i ideologies, és 
fonamental també la influència de pràctiques tradicionals del camp, com 
ara la gestió de béns comunals o el suport mutu. L’empresa cooperativa és 
propietat conjunta de les persones associades i les decisions es prenen 
de manera democràtica a la recerca d’un benefici col·lectiu.

A Espanya, el cooperativisme com a moviment independent es va reprimir 
durant el franquisme, encara que a partir dels anys seixanta ressorgeix 
com a instrument de lluita contra la dictadura. Al País Valencià cal desta-
car l’impuls de la JARC a la fundació de cooperatives com Consum (1975) 
o la Caixa Popular (1978). Les cooperatives no han sigut alienes a la in-
fluència del capitalisme i alguns corrents crítics com l’Economia Social i 
Solidària reivindiquen la recuperació dels principis cooperativistes origi-
nals per a afrontar els reptes del segle xxi.
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5
Les particularitats de la zona  
de Requena i Utiel
La situació en aquesta comarca1 era molt particular, amb molta menys in-
fluència	de	grups	com	la	JARC.	Les	terres	de	secà	condicionen	la	produc-
ció, en la qual destaca per damunt de tot la vinya, que va anar guanyant ter-
reny al cereal tradicional, compaginada amb l’ametla i, en menor mesura, 
l’oli i les cebes, a més de les hortes per a l’autoconsum. 

La proximitat i els vincles amb La Manxa i el desenvolupament del coopera-
tivisme des de temps anteriors al franquisme van condicionar una forma de 
producció en la qual es conjugaven els dos grans models de la zona: d’una 
banda, els cacics i terratinents, amb grans extensions de terra i vinculats 
amb el poder central (Madrid o València), i, d’una altra, els petits i mitjans 
propietaris, alguns amb contractes d’arrendament i altres com a jornalers 
sense terra. No obstant això, la condició de capital de comarca va determi-
nar que a Requena es desenvolupara una certa activitat industrial i una sè-
rie de serveis i que en la zona d’Utiel es concentrara més la gent del camp.

Cal tindre en compte que en els focus urbans i industrials la població estava 
més conscienciada i polititzada, bé per la labor de les primeres Comissions 
Obreres (1957), per l’oposició mostrada als campus universitaris a través 
del Sindicat Espanyol Universitari (SEU), o bé per les associacions veïnals. 
El camp no era alié a aquestes qüestions, però en aquell període la població 
estava molt menys polititzada i organitzada, i vivia pràcticament en una si-
tuació de caciquisme absolut. 

Durant aquest període, les condicions del treball en el camp estaven total-
ment controlades per l’administració franquista i amb unes limitacions que 
feien molt difícil sobreviure dignament. Malgrat la presència del Sindicat 
Nacional de la Vinya, Cerveses i Begudes Alcohòliques, era la COSA la que 
organitzava tota l’activitat agrària. Els jornals eren molt baixos i es pagava 

1	Tot	i	que	el	nom	oficial	de	la	comarca	és	la	Plana	d’Utiel-Requena,	al	llarg	del	treball	
utilitzem diversos termes. La denominació més adequada seria l’altiplà de Requena-Utiel, 
segons Juan Piqueras Haba: La meseta de Requena-Utiel.

el que es volia, els inputs i els serveis estaven a uns preus elevadíssims, les 
assegurances agràries no existien, ni tampoc el subsidi per desocupació, 
encara que es pagava un cupó per a la seguretat social que no tenia cap 
garantia, mentre que no hi havia pràcticament ajudes per a l’accés a la ter-
ra, ja que els crèdits que es concedien per a iniciar les explotacions cobrien 
només	de	l’11 %	al	20 %.	La	mitjana	d’hectàrees	per	propietat	oscil·lava	en-
tre 5 i 8.

Els preus de venda estaven marcats pel Servei Nacional de Productes 
Agraris (SENPA, 1971) i el Fons d’Ordenació i Regulació de Productes i 
Preus	Agraris	(FORPA,	1968).	Aquest	últim	va	acabar	beneficiant	els	grans	
propietaris i terratinents; per exemple, en la campanya vinícola de 1971-72 
va	establir	el	Lliurament	Vinícola	Obligatori	del	10 %.	Amb	aquesta	mesura	
es pretenia millorar la qualitat del vi nacional i reduir les importacions d’al-
cohol destinades a altres sectors, com les indústries de licors i farmacèu-
tiques.	El	conflicte	va	sorgir	perquè	el	FORPA	pagava	l’alcohol	que	s’extreia	
el	10 %	més	barat	que	el	seu	preu	de	venda	en	el	mercat	lliure,	per	tant,	els	
agricultors	i	les	cooperatives	se	sentien	enganyats.	Al	final,	la	mesura	be-
neficiava	els	qui	eren	aliens	a	la	mateixa	indústria	vinícola	i	a	les	activitats	
agrícoles, com les empreses importadores o els grups monopolístics. 

Cal tindre en compte que les mobilitzacions en el camp, si bé responien a 
unes necessitats i uns problemes que s’arrossegaven d’anys arrere, no fan 
eclosió	fins	a	l’any	1976,	quan	se	celebren	les	primeres	manifestacions	pú-
bliques arran de la mort de Franco, amb els aires d’esperança iniciats amb 
la Transició.

Observar la dinàmica de les reunions de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Requena permet entendre el panorama sindical 
previ al brot de protestes i l’organització de la pagesia. L’any 1975 l’activitat 
se	centrava	en	temes	fiscals,	laborals	i	de	serveis,	amb	una	evident	docilitat	
respecte a l’administració i sense qüestionar les decisions que venien des 
de dalt. Les, només, huit actes conservades mostren com en cada reunió 
s’aprova l’acta i els pressupostos del mes anterior d’una manera unànime; 
de fet, són sempre els dos primers punts de cada reunió. A més, en la ma-
joria	de	les	actes	no	s’hi	formulen	precs	i	preguntes,	apartat	final	de	totes	
les reunions on es podria expressar el desacord sobre algunes qüestions.



«En el nostre carnet, hi figurava “ama de casa” i en el sindicat 
nosaltres estàvem com a “dona de”. Sempre hem “ajudat”, sempre 
hem estat “darrere”, sense veu, encara que també treballàvem en el 
camp i acompanyàvem les accions en tot moment».

Pilar Latorre, aldea de Las Cuevas (Utiel)

32 33

6
Mobilitzacions en el sector agrari 
valencià (1976-1977)

En el camí cap a la creació formal de l’entitat representativa del sector cam-
perol	en	1977,	se	succeeixen	una	sèrie	de	fets,	fites	 i	mobilitzacions	que	
van ser determinants perquè els treballadors del camp prengueren cons-
ciència de la seua existència com a grup i de les seues precàries condi-
cions	de vida.	Un	d’aquests	 fets	va	ser	 la	creació	de	 l’esmentada	Escola	
Agrícola de	Catarroja	(1973).	La	confluència	entre	els	activistes	de	la	JARC	
i l’existència d’un equip professional, dedicat a la gestió tècnica i al fo-
ment	del	cooperativisme,	van	permetre	la	creació	de	les	escoles	influenci-
ades pels models de l’Escola Familiar Agrària (vinculada a l’Opus Dei), de 
la Federació de Col·legis Familiars Rurals, molt estesos per tota Castella 
i Lleó, o de l’Eskola Politenikoa de Mondragón, que posaven l’accent en el 
desenvolupament i la dinamització del món rural. 

Amb aquests referents, es va concebre una escola que anara molt més 
enllà dels llibres, les aules i els professors, que tractava d’involucrar en el 
procés educatiu tot l’entorn de l’alumnat i amb una concepció de la cultura 
com a eina per a transformar la realitat, combinant la teoria amb la praxi. 
A les activitats de formació acudia gent relacionada amb el món coopera-
tivista, sensibilitzada amb el canvi de l’estructura socioeconòmica del País 
Valencià i vinculada a partits polítics en clandestinitat com el PSPV o el 
Partit Comunista.

Primeres Jornades Agrícoles de Montcada

A	 l’Escola	Agrícola	de	Catarroja	es	va	crear	un	grup	de	 reflexió	sobre	els	
problemes agrícoles i es va tractar de fer arribar els debats de l’escola a la 
ciutadania. En 1975, l’assistència d’uns monitors a unes jornades de l’Apos-
tolat Rural per a l’estudi i l’anàlisi de l’agricultura que se celebraven a Madrid 
va inspirar un any després les Primeres Jornades Agrícoles de Montcada, 
encara que tenien un caràcter més dialèctic que permetia una major partici-
pació d’agricultors. L’organització va estar al càrrec de la JARC i del grup de 
monitors de l’Escola Agrícola de Catarroja i hi van acudir els professionals 
del camp de tretze comarques, entre elles la de Requena-Utiel. 

Cal tindre en compte que si bé dins del sector de l’agricultura hi havia gent 
compromesa amb els canvis que s’encetaven, també hi havia d’altres que 
no hi estaven d’acord i, per tant, tenia més sentit generar espais on totes 
les postures pogueren expressar-se. «Què és un professional agrícola?», 
«Quines causes expliquen aquesta realitat?» o «Què es podria fer per a mi-
llorar aquesta situació?» són algunes de les preguntes que es van llançar 
en una enquesta prèvia a les jornades que va permetre fer-se una idea dels 
problemes i necessitats dels llauradors del País Valencià.

L’enquesta va revelar, d’una banda, la diferenciació necessària entre les per-
sones que vivien del seu treball en el camp, amb terra en propietat o sense, 
i les que n’eren propietàries, però ni la treballaven ni vivien exclusivament 
d’ella. Aquestes jornades estaven dirigides al primer grup: els professionals 
de la terra. D’altra banda, un dels punts crucials de les conclusions feia re-
ferència a l’absència d’una organització unitària en el camp que permetera 
els	professionals	de	la	terra	representar-se	a	si	mateixos,	ja	que,	fins	a	eixe	
moment, les hermandades i les cooperatives, així com la resta dels organis-
mes encarregats de l’agricultura, estaven al servei dels grans propietaris, 
empresaris, grups exportadors i persones vinculades al règim franquista.

Problemes com la falta de control sobre els canals de comercialització, 
l’absència d’entitats cooperatives que funcionaren com a tals, l’accés a la 
terra per part dels més joves (que, entre altres factors, generava l’envelli-
ment	de la	població	rural),	la	nul·la	rendibilitat	de	les	finques,	la	pujada	de	
preus de	 la	matèria	primera	 i	els	serveis	necessaris	per	a	 l’agricultura,	 la	



34 35

precària seguretat social, la desocupació, la inexistència generalitzada de 
contractes de treball, la necessitat d’assegurances que protegiren de les 
inclemències de l’oratge i de les plagues, la creació d’entitats bancàries al 
servei del sector o la dinamització del món rural eren la conseqüència del 
desemparament i la desorganització dels professionals de la terra. 

Que el diari Levante es fera ressò de les jornades mostra que la mobilització 
en el camp començava a tindre més presència. Era la primera vegada que 
representants del sector de diferents províncies i amb diverses ideologies 
es reunien per a millorar les seues condicions després de quaranta anys de 
dictadura. L’article de Luis Font de Mora («Tras las jornadas agrícolas», 6 
d’abril de 1976) ressenya que un dels punts sobre els quals haurien d’incidir 
els professionals del camp era la creació de canals de comunicació per a 
convertir-se en el seu propi altaveu. Certament, en les jornades es va plante-
jar la necessitat d’una organització sindical agrària pròpia, encara que entre 
el públic es defenien diverses postures, també la de reformar les herman-
dades perquè estigueren al servei dels vertaders professionals de la terra.

El comunicat transmés per l’Equip de Monitors de l’Escola Agrícola de 
Catarroja al diari Levante («Los profesionales agrícolas exigen protagonizar 
el futuro de la agricultura valenciana», 28 de maig de 1976) sobre les jorna-
des	agrícoles	reflecteix	la	vinculació	del	sindicalisme	agrari	amb	les	recla-
macions del gruix de la societat valenciana per l’Estatut d’Autonomia. Que 
els professionals de la terra estaven totalment subjugats a la política cen-
tralista era una evidència compartida de manera general en les jornades. En 
aquest comunicat es critica l’existència d’un únic model corporatiu sindical 
per a tota Espanya, la qual cosa era una contradicció davant la diversitat 
d’agricultures i de maneres de treballar la terra.

El Manifest de l’Alcúdia

Entre aquestes jornades i la primera manifestació pública del camp a 
València (passeig de l’Albereda, 10 de setembre de 1976) es convoca-
ren una sèrie de mobilitzacions que demostren que els professionals de 
l’agricultura havien començat a organitzar-se, alhora que el govern central 
i l’administració atenien aquestes demandes amb l’objectiu de canalitzar 
el malestar i controlar la situació. La mobilització es pot concretar en tres 

fronts: les reclamacions dels viticultors de la comarca d’Utiel-Requena, el 
moviment assembleari que es gesta entorn de la recollida de la fruita —so-
bretot en relació amb la taronja (comarques de l’Horta Nord o la Ribera)— i 
la	reactivació	del	conflicte	per	part	dels	arrendataris	de	l’horta	de	València.

Quant als collidors de taronja, les reivindicacions se centraven en el conveni 
col·lectiu	de	recol·lectors	de	cítrics,	que	concernia	uns	25 000	treballadors	
i	feia	dues	campanyes	que	no	es	renovava,	sense	tindre	en	compte	la	infla-
ció ni la pujada del nivell de vida. La denúncia va començar a formalitzar-se 
en reunions de les hermandades de Rafelbunyol, Albalat de la Ribera i Alzira, 
i es va anar estenent a la resta de comarques, sobretot les de l’horta de 
València. S’exigia la pujada del jornal de 800 a 1600 pessetes per sis hores 
de treball i sense discriminacions de sexe, la inclusió de dietes i desplaça-
ments, millors condicions de seguretat i higiene i la derogació de l’estall. 
Aquesta denúncia va arribar al ple de la Unió de Treballadors i Tècnics (UTT) 
de la COSA, en el qual es va aprovar crear una comissió per a estudiar les 
reclamacions i incloure-les en el nou conveni que regiria les campanyes del 
1976 i del 1977.

Finalment, aquestes reclamacions van seguir avant, van anar guanyant 
adeptes i es van convocar assemblees en les quals es posava l’accent en la 
necessitat de crear un autèntic sindicat agrari. Cal destacar la multitudinària 
assemblea de l’Alcúdia (estiu de 1976), en la qual van participar més de 2000 
persones, on es van dur els acords de les diferents assemblees locals i es va 
llegir un comunicat que seria conegut com el Manifest de l’Alcúdia. Els seus 
16 punts es poden concretar en: la necessitat de preus justos, la lluita contra 
els	monopolis,	la	demanda	de	millors	condicions	laborals, la creació	d’una	
indústria vinculada al món rural, la sol·licitud de l’entrada en la Comunitat 
Econòmica Europea, l’exigència de l’Estatut, la creació d’un sindicat del 
camp (unitari, democràtic i independent) i la voluntat de convocar una 
manifestació	 pacífica	 per	 a	 fer	 visibles	 els	 problemes	 del	 camp.	 A	més,	
crida l’atenció la declaració de solidaritat amb els viticultors d’Utiel-Requena 
perquè expressa una perspectiva més àmplia de país.

Els problemes del sector vinícola

És ben cert que el sector vinícola d’Utiel-Requena s’estava organitzant i mo-
bilitzant	des	de	març	de	1976.	En	un	comunicat	signat	per	més	de	12 000	
agricultors, avalat per Font de Mora com a president de la UTECO i dirigit al 
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president	del	Govern,	es	denunciava	la	ineficient	política	vitivinícola	i	la	falta	
de representativitat de les Hermandades i del Sindicat Nacional de la Vinya, 
Cervesa i Alcohols, la política de preus, l’elevat cost d’insecticides, abona-
ments o maquinària, i a més s’advocava per una revisió del ja esmentat 
lliurament vinícola obligatori a partir del preu del mercat de l’alcohol i no de 
manera arbitrària. Finalment, també proposava regular la renda dels llau-
radors i hi incloïa la proposta d’homologació del reglament entre el FORPA 
espanyol i el FEOGA de la CEE, organismes destinats a l’ordenació dels mer-
cats agraris. La Hermandad de Requena no inclou referències a aquestes 
mobilitzacions en les seues actes, la qual cosa permet deduir que no hi van 
participar.

Cal tindre en compte que durant aquests anys el sector va estar sumit en 
una tessitura complicada, ja que a causa d’adversitats com el míldiu, la 
pedra o les gelades, la producció de vi va ser molt baixa. Davant aques-
ta	 situació,	 de	 la	 qual	 els	 agricultors	 podrien	 haver-se	 beneficiat	 apujant	
els preus, els grans empresaris del vi, com Juan Antonio Mompó, funda-
dor de Bodegas Vinival, es van dedicar a importar vi de l’Argentina o Xile, la 
qual cosa va suposar una baixada encara més gran del preu del vi local. De 
fet, un altre dels eixos de les mobilitzacions durant aquests anys eren les 
importacions, que comptaven amb el beneplàcit de l’administració central, 
amb el pretext que sense elles el vi nacional no arribaria a molts mercats 
tradicionals, amb el risc de perdre una elevada quota de mercat.

Perquè aquestes demandes comptaren cada vegada amb més suport calia 
una mínima estructura. Arran de les reunions celebrades per tota la comar-
ca, es va crear de manera espontània una xarxa de contactes i es van co-
mençar	a	moure	els	fils	de	la	incipient	organització,	vinculant	persones	que	
fins	a	aquell	moment	no	tenien	cap	relació.	Aquestes	accions	es	van	orga-
nitzar	aprofitant	el	context	de	les	reclamacions	de	l’Estatut	i	les	importants	
mobilitzacions de l’agro en l’àmbit estatal.

Cal tindre en compte que la situació política no permetia encara les reu-
nions, així que havien de celebrar-se de manera clandestina. Era freqüent 
convocar diverses trobades de quatre persones en diferents llocs (algun 
bar o la sagristia) i una persona amb el paper d’enllaç s’encarregava de re-
collir i compartir tot el tractat. En altres ocasions, les reunions tenien lloc 
en els teleclubs de la comarca (locals públics en els quals els veïns podien 
veure la televisió), emparades per la coartada de l’ús públic del teleclub. Un 

dels	aspectes	més	significatius	d’aquestes	reunions	és	que	no	es	genera-
va documentació ni se’n feien actes, simplement s’hi prenien decisions i es 
marcaven les pautes per a la pròxima reunió o per a alguna acció concreta.

Els testimonis entrevistats coincideixen que, si bé la mobilització es va co-
mençar	a	gestar	a	escala	comarcal,	va	ser	molt	important	la	influència	de	
persones amb formació universitària que venien de la ciutat de València i 
també	de	la	gent	de	la	mateixa	comarca	amb	perfils	més	tècnics	o	relacio-
nats amb l’entorn de l’Escola Agrícola de Catarroja i amb el cooperativisme, 
així com el contacte amb alguns militants del PSPV, com Manuel de Hierro 
i Arcadi España. 

L’expropiació de terrenys agrícoles

En l’horta de València, un altre dels sectors mobilitzats va ser el dels arren-
dataris, que seguien un costum mantingut durant segles segons el qual 
l’usdefruit	de	les	parcel·les	arrendades	es	transmetia	de	pares	a	fills	a	can-
vi d’abonar una quantitat marcada amb el propietari. Ara, aquesta tradició 
sense	cap	llei	oficial	en	la	qual	emparar-se	feia	perillar	aquest	sistema	de	
treball de la terra, ja que el desenvolupament urbà i industrial expropiava 
terrenys sense complir els requisits legals sobre els plans d’ordenació de 
sòl.	El	problema	era	que,	quan	la	terra	de	cultiu	es	classificava	com	a	sòl	
urbà, l’agricultor es veia privat dels seus drets sense cap mena d’indemnit-
zació, ja que no n’era el propietari legal. Amb l’objectiu de defensar els seus 
interessos, es va fundar l’Associació d’Arrendataris per a fer arribar a l’ad-
ministració les seues reclamacions i per a revisar la legislació dels arrenda-
ments rústics.

Mentre totes aquestes mobilitzacions creaven el caldo de cultiu perquè les 
reclamacions de l’agricultura valenciana tingueren més visibilitat i presèn-
cia pública, l’administració central i els departaments regionals prometi-
en els canvis necessaris. Amb la intenció de canalitzar les demandes, la 
Hermandad Sindical Nacional va convocar a Madrid l’Assemblea General 
del Camp, a la qual van acudir uns 9000 representants del sector i els pre-
sidents de les Hermandades Nacionales. Es van acordar algunes mesu-
res, com ara la creació d’un Ministeri d’Agricultura i Alimentació, i el mateix 
ministre Rodolfo Martín Villa va prometre que la reforma sindical es faria 
amb llibertat, sense cap intervenció del Govern. No obstant això, aquestes 
maniobres	no	eren	més	que	un	reflex	de	la	voluntat	de	dirigir	i	controlar	el	



«Durant la República es deia “la terra per a qui la treballa”,  
però ara que teniu la terra a les vostres mans, el que fa falta  
és que la riquesa també estiga a les vostres mans, i això 
depén d’enfortir les cooperatives i el cooperativisme».

Luis Font de Mora
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procés i del paternalisme de cacics que havien dominat durant moltes dè-
cades l’agricultura espanyola. Mentre sindicats com CCOO, UGT o USO a 
poc a poc feien paleses les seues postures de ruptura amb el sindicalisme 
vertical, en el sector agrícola continuaven imperant el control i el rebuig cap 
a la constitució de plataformes sindicals democràtiques. Per exemple, a 
València es va intentar frenar aquest moviment mitjançant la negativa a les 
demandes dels agricultors d’utilitzar les instal·lacions de les Hermandades 
per a les seues assemblees. I aquesta actitud també pot apreciar-se en 
la forma en què es va organitzar la primera gran manifestació pública del 
camp a València.

La manifestació de l’Albereda a València

La intenció de convocar una manifestació del camp era comú a tots els sec-
tors mobilitzats, encara que amb discrepàncies sobre el moment oportú. El 
moviment assembleari de la Ribera de l’estiu de 1976 va ser transcendental 
per a fer aquest pas avant, ja que en tot just quinze dies es van organitzar 
importants i multitudinàries assemblees, com les d’Alginet, Carlet i la ja ci-
tada de l’Alcúdia. Després d’aquesta última, es va decidir programar una al-
tra a Algemesí on es va acordar crear una comissió que s’encarregara d’or-
ganitzar una gran manifestació i d’aconseguir que la COSA donara suport a 
la convocatòria. No obstant això, van rebre el rebuig de Montesinos, el seu 
president, que va al·legar que hi havia una sèrie de canals legals que haurien 
d’esgotar-se abans de convocar cap manifestació i que, de moment, la re-
presentativitat de l’agricultura depenia de les Hermandades i no podia con-
fiar	en	una	sèrie	de	persones	que	s’autodefinien	com	a	representants	dels	
treballadors de la terra. 

Davant aquesta negativa, van decidir posar-se en contacte amb el Govern 
Civil i sol·licitar el permís de manifestació de la UTECO. Les reunions amb el 
Govern Civil van deixar clar que no es toleraria la més mínima pertorbació 
de l’ordre públic i es va ordenar concentrar la mobilització en l’espai de l’Al-
bereda de la ciutat de València. 

A poc a poc s’hi adheriren a la convocatòria organitzacions diferents, com 
la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, els llauradors i 
agricultors de la província de Castelló i de les localitats de Requena i Utiel, 
així com les seues respectives aldees i llogarets.

La	concentració,	finalment	convocada	el	10	de	setembre	de	1976	a	les	set	
de la vesprada, va tindre un bon ressò en la premsa, que va xifrar en més 
de	40 000	les	persones	assistents,	la	qual	cosa	permet	fer-se	una	idea	de	
la transcendència que va tindre. Els manifestants portaven pancartes amb 
eslògans com «Si de pa viu l’home, no obliden qui el produeix», «Camp, els 
teus familiars i amics no t’obliden. RIP» o «Els teus orfes exigeixen justícia». 
Hi havia també d’altres que reclamaven preus justos, el control sobre les 
importacions,	els	intermediaris	i	fins	i	tot	algunes	senyeres.	

En les lectures dels manifestos, que van fer des d’un tractor, es va posar 
èmfasi	en	dues	qüestions:	la	primera,	la	planificació	d’una	vertadera	política	
agrària i la segona, la necessitat de crear un sindicat agrari, lliure i democrà-
tic, que aglutinara els professionals de la terra, com l’eina fonamental per a 
millorar les condicions en les quals estava sumida l’agricultura.

Encara que la convocatòria va tirar avant sense cap altercat, el to reivindica-
tiu va anar en augment i els assistents no es van conformar a mantindre’s 
en l’Albereda. En el moment en què la policia es disposava a dissoldre la 
concentració, la gent va començar a cridar consignes per a dirigir-se cap a 
la plaça del Cabdill, actual plaça de l’Ajuntament. Després de creuar el pont 
del Reial i entrar al carrer de la Pau, la policia va començar a carregar en la 
cua de la manifestació i va aconseguir dissoldre-la amb bombes lacrimòge-
nes, encara que alguns grups, de manera dispersa, van seguir el seu camí 
cap a la plaça, on, passades ja les nou de la nit, la policia va tornar a fer ús 
de la força contra els participants que hi restaven. 

Es van viure moments molt tensos, però la violència emprada contra els 
manifestants els va comprometre encara més per a seguir avant amb les 
seues reclamacions. Sens dubte, aquest fet va tindre un impacte determi-
nant i va ser fonamental per a encaminar els passos del nou sindicalisme.
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En aquest context, s’aprovaria el nou conveni per als collidors de taronja, 
considerat una de les primeres victòries dels professionals del camp des-
prés d’un llarg procés en el qual s’havien arribat a trencar les negociacions. 
El conveni aprovat assegurava un jornal de 850 pessetes per sis hores de 
treball,	el	100 %	del	jornal	en	cas	de	pluja	si	ja	haguera	començat	la	jornada	
i	el	50 %	si	el	treballador	s’haguera	presentat	en	la	finca,	el	50 %	d’augment	
per a les hores extraordinàries i el no reconeixement de l’estall.

La importància d’aquest conveni resideix sobretot en què es va aconse-
guir mitjançant un moviment assembleari, on van participar i van estar re-
presentats els collidors i els xicotets i mitjans propietaris, així com els tre-
balladors dels magatzems de taronja. Es va posar en relleu una vegada 
més com és de necessari organitzar-se per a formular les reclamacions en 
comú	i	es	va	crear	un	sentiment	de	pertinença	i	identificació.

7
La creació d’una organització  
que represente el camp

Després de la manifestació, l’equip de coordinació va debatre els passos 
per a la constitució d’un sindicat que aglutinara tots els professionals i 
treballadors del camp al País Valencià. El resultat va ser la creació de la 
Coordinadora del Moviment Reivindicatiu del Camp, que tenia l’objectiu de 
preparar un congrés o assemblea constituent.

Dos mesos després de la manifestació, en la Llar parroquial de Bonrepòs, el 
12 de novembre de 1976, amb la participació de dos-cents representants de 
dotze comarques i l’adhesió de les comarques del sud mitjançant un escrit, 
es	definia	amb	suport	majoritari	el	text	constitutiu	i	la	declaració	de	princi-
pis d’un sindicat unitari, democràtic i independent del País Valencià, i s’hi 
establien els eixos reivindicatius i el nom: Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencià. 

Quant als principis, era unitari perquè pretenia reunir totes les persones 
que vivien del seu treball en la terra, xicotets i mitjans propietaris, tècnics 
professionals, ramaders, els assalariats dels magatzems i els jornalers. 
Democràtic pel seu funcionament intern, ja que els acords serien promo-
guts, debatuts i aprovats, o no, pels representants de les bases, en un marc 
assembleari. I independent per la seua autonomia respecte als partits polí-
tics, l’Església, el govern, els monopolis i altres grups de pressió.

Quant a les seues reivindicacions, un eslògan tan senzill com «Volem viure 
del	camp»	exemplifica	quines	eren	les	seues	aspiracions.	Totes	partien	de	
l’equiparació del nivell de vida dels treballadors del camp amb els d’altres 
sectors, exigien estabilitat laboral, seguretat social única per a tots, assegu-
rança per desocupació, vacances remunerades, dret a la jubilació amb sei-
xanta anys o formació professional. A més, per al treball del jornaler s’espe-
cificaven	algunes	qüestions,	com	l’adequació	a	l’augment	del	nivell	de	vida,	
un	plus	per	distància	i	condicions	de	seguretat,	oficines	de	contractació	i	
supressió del treball a estall. Les reivindicacions generals reclamaven preus 
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mínims	garantits	i	fixats	democràticament,	més	participació	en	els	canals	
de comercialització, la creació d’una banca agrícola, control sobre els preus 
de les matèries primeres i les entrades, foment del cooperativisme i unes 
condicions	que	dignificaren	l’existència	en	el	món	rural.

L’estructura organitzativa estaria basada en l’assemblearisme a tres esca-
les: l’assemblea local de cada poble, d’on eixirien els delegats per a les as-
semblees comarcals i la coordinadora de delegats del País Valencià, amb 
representats triats per una coordinadora d’àmbit comarcal.

Un dels guanys més importants va ser el fet de reunir en la seua organitza-
ció	persones	que,	si	bé	podríem	classificar	dins	del	progressisme	d’esquer-
ra,	tenien	diferents	influències	ideològiques.	Va	ser	important,	almenys	en	
les	zones	pròximes	a	València,	la	influència	de	la	JARC	i	les	seues	vincula-
cions amb el nacionalisme d’esquerres valencià i la defensa de la llengua 
pròpia. La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià era un sindicat 
on cabien molts colors polítics, l’única cosa que importava era la defensa 
en comú de totes les persones que vivien del seu treball en el camp.

Mobilitzacions estatals: la guerra dels tractors 

Una	fita	fonamental	en	l’organització	nounada	va	ser	la	tractorada	que	es	
va	convocar	a	la	comarca	d’Utiel-Requena	en	suport	a	les	que	a	la	fi	de	fe-
brer de 1977 s’havien iniciat en tot el país promogudes per la Coordinadora 
d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders de l’Estat espanyol (COAG).

Aquesta denominada I Guerra de Tractors va ser l’expressió d’un moviment 
llaurador democràtic que s’havia gestat en tot el país des de la I Trobada 
d’Organitzacions Camperoles de novembre de 1975 a Valladolid i que, un 
any més tard, originaria la creació de la Coordinadora d’Organitzacions 
d’Agricultors i Ramaders de l’Estat espanyol, com a germen de la COAG. En 
ella s’integrarien les diferents unions de treballadors de la terra que s’ha-
vien forjat durant aquests anys, com la Unió de Pagesos de Catalunya, la 
Unión de Campesinos y Ganaderos de Albacete, Comisiones Campesinas 
de Galicia o la incipient Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Sens 
dubte,	significava	el	naixement	d’un	nou	sindicalisme	agrari	que	volia	ser	
representant de si mateix. 

El	conflicte	va	començar	a	 la	fi	de	febrer	de	1977	i,	abans	que	se	suma-
ren a la reivindicació la comarca d’Utiel-Requena i la Unió, ja hi havia en 

les	carreteres	estatals	uns	40 000	tractors.	Les	reclamacions	giraven	en-
torn de tres demandes: llibertat de reunió i associació per a la constitu-
ció democràtica dels sindicats agraris, una seguretat social igualitària per 
als tres sectors econòmics i preus mínims garantits. Un dels factors de-
tonants va ser la denominada «guerra de la creïlla», que va fer eixir a la 
carretera	en	actitud	pacífica	a	milers	de	tractors,	des	de	La	Rioja,	Navarra,	
Valladolid, Burgos, Palència, Lleida i Tarragona. Davant d’aquesta mobilit-
zació, el ministre d’Agricultura, Fernando Abril Martorell, i el president de 
les Hermandades, Rafael Mombiedro de la Torre, van intentar dividir les 
diferents unions convocant reunions per separat per a no reconéixer la re-
presentativitat de la coordinadora d’agricultors. Van tractar de canalitzar 
les	reclamacions	adoptant	postures	de	conciliació	i	fins	i	tot	van	fer	arribar	
un escrit al mateix rei on es detallaven quines eren les necessitats de l’agro 
espanyol.

Malgrat aquestes postures, els agricultors no van donar cap crèdit a les 
declaracions de les autoritats i van mantindre les tractorades, a més, altres 
zones es van sumar a la mobilització. En general, no es va vulnerar l’ordre 
públic ni va haver-hi altercats amb les autoritats i es va garantir la circula-
ció del trànsit, encara que en diverses províncies es va detectar la presèn-
cia	de	piquets.	En	aquest	moment	del	conflicte,	quan	alguns	dels	mercats	
provincials estaven a punt del bloqueig, s’hi van sumar Badajoz, Múrcia i 
València.

La primera tractorada al País Valencià

La tractorada a l’altiplà de Requena i Utiel va començar el 3 de març de 
1977 en localitats i aldees com Venta del Moro, Caudete de las Fuentes, 
Sinarques, Jaraguas, Camporrobles, Villagordo del Cabriel, Los Corrales, 
Las Cuevas o La Torre, des d’on els agricultors van eixir a la carrete-
ra Madrid-València a l’altura del quilòmetre 262. Més endavant, s’hi van 
sumar els llauradors de Requena i els seus llogarets, que van anar acu-
dint	a	Caudete	de	las	Fuentes,	on	es	va	emplaçar	l’oficina	de	coordinació.	
S’arribarien	a	ajuntar	més	de	2000	tractors	en	una	fila	des	de	Villagordo	del	
Cabriel	fins	a	Requena.

La mobilització va estar organitzada per la Coordinadora Agrícola 
Comarcal de Requena-Utiel, integrada dins de la Coordinadora General del 
País Valencià. Es va acordar aquesta zona perquè, per les característiques 
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de l’agricultura, era un dels llocs on hi havia més tractors. Amb aquesta 
manifestació, la Unió materialitzava el seu compromís amb la COAG esta-
tal. Aquesta mobilització també va comptar amb la presència de Font de 
Mora, com a president de la UTECO de València.

La concentració va durar diversos dies, a la nit els llauradors dormien en 
els tractors i en altres vehicles, s’hi van convocar xicotetes reunions a peu 
de carretera, al mateix temps que es van organitzar grups de vigilància i 
gestió, tant per a proporcionar avituallament com per a vetlar perquè la 
maquinària i les persones no patiren cap mal. Si bé és cert que la iniciativa 
es va originar a Utiel-Requena, més endavant s’hi van unir les comarques 
de la Foia de Bunyol, la Vall d’Albaida, el Maestrat o la Regió muntanyenca.

El 6 de març, la COAG va comunicar a les respectives unions i coordina-
dores la retirada dels tractors, com a senyal de voluntat per a resoldre els 
problemes a partir de la legalitat i les negociacions. El Consell de Ministres 
havia declarat que començarien una campanya de reunions amb la condi-
ció d’abordar les millores necessàries per a canviar la situació en el camp.

A partir d’ací va haver-hi diferents reunions amb l’administració, com la que 
van mantindre amb el Govern Civil, on reclamaven la restitució del patrimo-
ni recaptat per les cotitzacions a la seguretat social i que les hermandades 
deixaren de monopolitzar la prestació de serveis agrícoles. Aquestes re-
unions	van	continuar	sent	 insuficients,	atés	que	 les	autoritats	encara	no	
estaven disposades a reconéixer la representativitat d’aquesta organitza-
ció. Tot semblava indicar que l’administració central volia guanyar temps 
mentre plantejava la conversió de les Hermandades en cambres agràries 
i	els	sectors	afins	al	franquisme	promovien	la	creació	de	sindicats	com	el	
Centre	Nacional	de	Joves	Agricultors	(CNJA),	que	a	la	fi	dels	huitanta	es	
transformaria en l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), o l’As-
sociació Valenciana d’Agricultors (AVA), que representava els interessos 
dels grans propietaris i cacics.

I Congrés de La Unió de Llauradors i Ramaders del País 
Valencià - COAG

Després de l’aprovació de la Llei de Llibertat Sindical l’abril de 1977, es 
donava llicència perquè l’activitat d’organitzacions representatives es po-
guera dur a terme legalment sense cap mena d’ingerència del Govern o 

de l’Estat. Va ser llavors quan es va celebrar el I Congrés de la Unió, a 
Burjassot, els dies 10 i 11 de setembre. En l’acte, hi van participar 158 de-
legats,	en	representació	dels	7000	afiliats	i	també	es	va	comptar	amb	la	
presència de diferents centrals sindicals, la UTECO i altres entitats agrà-
ries.	El	fet	significatiu	és	que	després	de	celebrar	aquest	primer	congrés	
l’afiliació	pràcticament	es	va	duplicar.

En aquest I Congrés es van triar els membres del secretariat permanent, 
format per Claudio Ortiz com a president, Joan Ramon Peris com a secre-
tari general i Luis Navarro com a delegat de la coordinadora, que compta-
va també amb la presència de Miquel Vilalta, Vicent Soriano, Ximo Bosch 
o Salvador Soler, entre d’altres.

Quant al funcionament de l’organització camperola, a partir dels principis 
democràtics en què se sustenta, l’organisme bàsic seria l’assemblea lo-
cal, en la qual es recollirien, s’estudiarien i debatrien les propostes sorgi-
des	de	l’anàlisi	i	 la	participació	dels	seus	afiliats.	En	aquesta	assemblea	
s’elegiria per votacions el consell local, format pel president, el secretari 
general	i	els	respectius	secretaris	de	finançament,	publicacions,	premsa	
i organització. A partir d’aquesta base es triaria el consell comarcal, del 
qual eixiria el consell del país.

Manifestació del Mercat Central de València: la disputa per 
les importacions

Malgrat les promeses de l’administració i el govern després de la guerra dels 
tractors, l’executiu d’Adolfo Suárez, amb Jaime Lamos de Espinosa com a 
ministre d’Agricultura (1978-1981), seguia sense atendre les demandes.

Una de les crítiques més reiterades era la política d’importacions, amb la 
qual	els	grans	propietaris	i	empresaris	eixien	sempre	beneficiats.	Aquell	any	
era encara més apressant, perquè, a causa de la baixa producció vitiviníco-
la, els xicotets i mitjans llauradors esperaven una pujada de preu que els 
beneficiara.

El motiu de la manifestació del 6 de març de 1978 en el Mercat Central de 
València era la importació temporal de vins argentins, que, segons Vinival, 
havien de mesclar-se amb els nacionals per a l’exportació, encara que els 



«En la primera època de la reforma política no van ser només les 
Cambres, molts altres aparells lligats a l’estructura franquista van 
restar intactes; és el cas de les caixes rurals o l’estructura vertical 
de les cooperatives».

Alicia Langreo, Revista Agricultura, abril 1988
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viticultors sospitaven que una part d’ells anaven destinats al mercat nacio-
nal. Amb el beneplàcit de l’administració central, aquesta operació s’havia 
dut a terme sense l’obligatòria llicència d’importació, que no es va publicar 
en	el	BOE	fins	un	dia	després	de	la	seua	arribada.	A	tot	això	cal	afegir	que	
al port de València, com que no era zona franca, no estaven permeses les 
exportacions temporals i el vi va anar a parar als depòsits del celler privat 
Vinival, a la platja de la Patacona. Aquesta conjunció d’interessos privats 
amb el suport del govern van ser els detonants de l’acció de protesta en 
el mercat central, un emplaçament òptim per a aconseguir una major visi-
bilitat i fer pedagogia de les seues demandes (la protesta afectava també 
alguns venedors del mateix mercat i a la gent del carrer). La convocatòria 
es va originar en la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, amb 
el suport de la COAG estatal i la presència de representants de les unions 
de Catalunya, La Rioja, Navarra, Aragó, Múrcia i Castella - la Manxa. Quant 
a	l’afluència	de	manifestants,	la	xifra	oscil·la	entre	2000	i	5000,	segons	les	
fonts.

El tarannà amigable amb què el governador va atendre eixe mateix dia a la 
delegació no es va correspondre amb l’actitud bel·ligerant amb què les for-
ces de seguretat van dissoldre la convocatòria. Després d’envoltar-los i do-
nar-los uns minuts perquè parlamentaren, sense previ avís i amb uns tocs 
de xiulet, van carregar contra els manifestants, i es va encetar una autèntica 
batalla campal. La policia va començar a llançar pilotes de goma i bombes 
lacrimògenes cap al mercat i els agricultors van respondre amb tot el que 
van poder, incloent-hi botelles d’un camió de refrescos.

L’actuació va ser tan desmesurada que va arribar un punt que Joan Ramon 
Peris, secretari general de la Unió, i Enrique López Carrasco, de Villamalea, 
es van acostar a la policia amb una bandera blanca per a demanar que allò 
s’acabara, ja que hi havia molts ferits per la policia. Tots dos van ser detin-
guts, acusats de ser els líders de la revolta. Els van soltar a la vesprada, però 
els van retirar el passaport durant un any, en el qual van haver de visitar peri-
òdicament la comissaria. Joan Ramon Peris va cursar una denúncia en què 
s’afirmava	que	hi	havia	hagut	trets	que	no	procedien	dels	agricultors,	ja	que	
ells no portaven cap classe d’arma. Arran d’aquest fet va patir intimidacions 
i	amenaces.	Afirma	que,	durant	una	temporada,	davant	del	seu	domicili	hi	
havia sempre dos o tres cotxes amb les portes obertes amb una sèrie de 
persones, que mai va saber si eren policies, amb l’objectiu d’intimidar-lo. En 
un article de Salvador Faus en el Levante («Concentración de viticultores y 
cooperativistas. Varios manifestantes heridos», 7 de març de 1978) s’es-
menten vint manifestants ferits i un d’ells ingressat, i no es fa referència en 
cap moment als trets, mentre que sí que es parla de nou policies ferits.

Aquesta	manifestació	va	fer	que	es	prohibiren	les	importacions	de	vi	fins	
que les cooperatives no hagueren signat els contractes i també va aconse-
guir	que	l’afiliació	i	la	seua	participació	continuara	creixent	i	tinguera	més	
suport de la societat, d’altres sindicats i dels partits polítics. La violència 
utilitzada contra el camp, un sector que manifestava les seues reivindi-
cacions	 de	manera	 pacífica,	 va	 ser	 incomprensible.	 Lluny	 d’acovardir-se,	
els llauradors van continuar elevant les seues protestes per la via legal i 
administrativa.

Les eleccions a Cambres Agràries de 1978

L’última	de	les	fites	essencials	per	a	entendre	aquest	procés	són	les	elecci-
ons a les Cambres Agràries de 1978. Mitjançant el Reial decret 1336/1977 
es va plasmar el model per a transformar les Hermandades sindicales de 
labradores y ganaderos. Aquest canvi responia a la necessitat d’adequar 
aquests antics organismes franquistes a un model democràtic, on els tre-
balladors i professionals de la terra estigueren representats per les seues 
pròpies organitzacions sindicals.



«Jo pense que ho basàvem tot en el fet que, si teníem força, es 
podia negociar amb el Ministeri; i, si hi havia democràcia, havia 
d’haver-hi negociació, perquè nosaltres érem una organització 
professional agrària, un sindicat agrari on cap tothom. Volem que 
la gent visca dignament en el camp, volem viure de la terra, no 
volem cap altra cosa».

José Antonio Sáez
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No obstant això, les diferents unions de l’Estat i la COAG van criticar la cre-
ació d’aquestes entitats perquè eren una reminiscència del franquisme 
destinada a continuar controlant l’agricultura i delimitant la representativi-
tat de les noves organitzacions sindicals. En la mateixa organització agrà-
ria es creia en la necessitat de potenciar uns organismes controlats pel 
Ministeri d’Agricultura, però sense les connotacions polítiques i sindicals de 
la Cambres Agràries. 

A l’altura de les eleccions, la Unió estava present en aproximadament 150 
dels 542 pobles del País Valencià. Tot i que va obtindre prop de 870 vocals 
en tot el territori, l’Associació d’Agricultors de València (AVA) va aconseguir 
1200 només a la província de València. En la zona de Requena i Utiel, els 
testimonis relaten que els representants de les antigues hermandades van 
tractar de torpedinar el procés i van intentar manipular els censos amb tes-
timonis falsos. No obstant això, la comarca de la Plana d’Utiel i la Vall d’Al-
baida van obtindre majoria absoluta de l’organització camperola.

Epíleg
Llums i ombres

Llums i ombres, veiem quaranta anys després. Segons qui i com ho ana-
litze, en veurà més d’unes o d’altres. De la mateixa manera, moltes o quasi 
totes les reivindicacions d’aquella època estan de rabiosa actualitat: demo-
cratitzar	el	camp,	dignificar	la	vida	camperola	i	lluitar	per	uns	preus	i	condi-
cions de treball que meresquem els qui vivim de la terra i amb la terra. Hui 
les mantenim i hi sumem problemes com ara la masculinització de l’àm-
bit rural, la despoblació, l’acaparament de terres, l’envelliment, la pèrdua de 
consciència política i social, l’impacte dels agrotòxics i el canvi climàtic.

D’aquestes	quatre	dècades,	convé	ressaltar	moments	clau	i	fites	que	van	
marcar el tràfec del sindicalisme agrari en diferents nivells, començant pels 
Pactes	de	la	Moncloa	de	1977,	que	van	definir	qüestions	centrals,	com	el	
model	d’Estat,	 el	 finançament,	 etc.,	 i	 es	 van	celebrar	d’esquena	al	 sector	
agrari, excloent la pagesia d’una representació davant de les administraci-
ons públiques que sí que es va assignar a la CEOE i als sindicats de classe.

L’entrada a la UE i la globalització

Malgrat els continus intents dels diferents governs per a dividir un col·lectiu 
que treballa en defensa de l’agricultura familiar, amb unes marcades carac-
terístiques d’independència, democràcia, unitat i combativitat, COAG va con-
tinuar	augmentant	la	seua	base	social	fins	a	mitjan	dècada	dels	huitanta.

El primer de gener de 1986 es produeix l’entrada d’Espanya a la UE, i en no-
més	deu	anys	es	va	perdre	més	del	30 %	de	persones	que	treballaven	l’agri-
cultura i la ramaderia a títol principal. L’entrada a la UE va suposar la prohi-
bició de produir la llet que consumíem, restriccions a la plantació de vinyes, 
una quota a la remolatxa, la desaparició de les negociacions de preus i una 
infinitat	de	mesures	sectorials	o	generals	que	atacaven	el	model	social	rural	
majoritari, la pagesia. Els supermercats es van omplir de productes impor-
tats de la UE. Assistim a la primera reconversió agrària en democràcia i a un 
clar atac a la sobirania alimentària.
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El 4 de desembre de 1986, a Madrid, després d’anys de treball, es va crear la 
Coordinadora Campesina Europea (CPE). En la seua declaració es marcava 
com a objectiu explicar i denunciar les conseqüències de les polítiques agrí-
coles, presentar alternatives al servei de la societat, actuar juntament amb 
altres forces socials, intercanviar experiències entre les organitzacions i fo-
mentar la solidaritat internacional amb altres països.

En 1992, amb la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), comença una 
dinàmica segons la qual qui produeix ja no percep el valor de les seues colli-
tes i, «a canvi», la UE regula uns pagaments compensatoris per hectàrea o 
cap de bestiar segons els cultius i les races. A partir d’ací el turbocapita-
lisme de la PAC s’obrí pas en un marc de globalització de mercats contro-
lat primer per l’Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT, per 
les seues sigles en anglés) i després per l’Organització Mundial de Comerç 
(OMC); açò va generar una massiva mobilització en contra.

A	la	fi	dels	noranta,	es	va	crear	al	País	Valencià	l’Associació	De	Dones	Del	
Medi Rural Sàlvia, el primer espai representatiu d’aquestes característiques 
en el nostre territori que donava veu a les dones en coordinació amb l’asso-
ciació representativa estatal CERES.

Articulacions per la sobirania alimentària

En l’àmbit estatal queda clar que, per a trencar la sinergia dels governs i de 
la PAC, cal treballar en el camp de les aliances amb col·lectius de la socie-
tat civil que entenguen que un desenvolupament sostenible del medi rural i 
urbà és possible i urgent. Es comença a construir el que seria la Plataforma 
Rural, que aglutina COAG, el Sindicat d’Obrers del Camp (SOC) d’Andalusia, 
diverses organitzacions de consum, diferents col·lectius mediambientalis-
tes i ONG que treballen per la sobirania alimentària i el dret dels pobles a 
tindre la seua pròpia política agrària.

En l’àmbit internacional, els moviments camperols s’estructuren i s’articu-
len a poc a poc. S’estableixen intercanvis i relacions entre els diferents con-
tinents, afermant una visió sobre la problemàtica compartida i la necessitat 
de fer-hi front de manera conjunta. En 1992 es va crear La Vía Campesina, 
que, en encunyar el concepte de sobirania alimentària en 1996, regalava a la 
societat un terme viu per a construir un camí que prioritza el dret a l’alimen-
tació, promou els mercats locals i l’agroecologia i cerca canviar l’entramat 
de relacions de poder. 

L’any 2000 el dur treball dut a terme en l’altiplà de Requena i Utiel va guanyar 
una	gran	representativitat	a	través	de	la	figura	de	Lucio	Monteagudo,	natu-
ral de Jaraguas, que va arribar a ser secretari general de la Unió i de COAG 
estatal, un company llaurador que va morir massa jove, com tanta gent.

En aquesta era de la globalització —sobretot des de l’any 2000–, amb dife-
rents adaptacions de la PAC, a la UE hem vist com es consolida un model 
de producció agroindustrial que empobreix cada vegada més la pagesia de 
tot el planeta mentre concentra la riquesa en cada vegada menys mans. A 
més, genera una alimentació quilomètrica i hipercalòrica, contamina cos-
sos i territoris, i origina crisis com la de les vaques boges, la pesta porcina 
o la de les dioxines en els pollastres; és a dir, instaura una inseguretat ali-
mentària permanent.

En 2007, durant el Fòrum de Nyélény de La Vía Campesina, es va llançar la 
proposta d’estructurar en l’àmbit local les dinàmiques de construcció de la 
sobirania alimentària i en 2009 es va crear en el nostre territori la Plataforma 
per la Sobirania Alimentària del País Valencià. Aquesta aliança va possibili-
tar la trobada entre productores i productors, grups de consum organitzats, 
col·lectius socials ambientalistes, internacionalistes, de defensa del territori 
i de la biodiversitat. Des de llavors es va articular un moviment que ha fet 
augmentar exponencialment els anomenats canals curts de comercialitza-
ció	i	que	ha	influït	en	la	generació	de	noves	polítiques	a	favor	de	la	produc-
ció agroecològica i el consum responsable, així com en dinàmiques socials 
i econòmiques més justes. 

En 2009, una part de les persones que componien la nostra organització 
va decidir escindir-se de la Unió de Llauradors i Ramaders. La nostra orga-
nització, hereva de les ambicions d’aquells anys setanta, va ser llavors re-
fundada per històrics i històriques militants i sindicalistes, principalment de 
l’interior valencià, de l’apicultura i la cunicultura, en el que hui es coneix com 
la Coordinadora Camperola del País Valencià-COAG. L’associació de dones 
vinculada va passar a denominar-se Fòrum Agrari de Dones. 

Tirar la vista arrere

Cert és que en aquells temps en què es va mobilitzar la pagesia, els anys se-
tanta	del	segle passat,	«només	els	tractors	del	marqués	tenien	cabina»,	com	
diuen els qui hi eren llavors. Hui quasi tots tenim o hem aconseguit consi-
derables condicions de confort en el treball, encara que sempre millorables.



52 53

Lectures recomanades

ALONSO, V.L. et al: Crisis agrarias y luchas campesinas, 1970-1976, 
Madrid, Ayuso, 1976.

CAZORLA, Antonio: Miedo y progreso. Los españoles de a pie bajo el fran-
quismo (1939-1975), Madrid, Alianza, 2016.

CUCÓ, Alfons: Roig i blau, la transició democrática valenciana, València, 
Tàndem Edicions, 2002.

GALLEGO, Ferran: El mito de la transición, Barcelona, Crítica, 2008.

GÓMEZ RODA, Alberto: Comisiones obreras y represión franquista, 
Valencia, 1958-1972, València, Universitat de València, 2004.

LANERO TÁBOAS, Daniel (ed.): Por surcos y calles. Movilización social e 
identidades en Galicia y País Vasco (1968-1980), Madrid, Los libros de la 
Catarata, 2013.

LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis i ORTIZ HERAS, Manuel (coords.): Entre 
surcos y arados: el asociacionismo agrario en España en el siglo xx, Conca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001.

MALEFAKIS, Edward: Reforma agraria y revolución campesina en la 
España del siglo xx, Barcelona, Espasa-Calpe, 2001

MAYAYO i ARTAL, Andreu: De pagesos a ciutadans: cent anys de sindi-
calisme i cooperativisme agraris a Catalunya, 1893-1994, Catarroja, Afers, 
1995.

MÉNDEZ, Lourdes: «Cousas de mulleres». Campesinas, poder y vida coti-
diana (Lugo 1940-1980), Barcelona, Antrophos, 1988.

MOLINERO, Carme (ed.): La Transición, treinta años después. De la dicta-
dura a la instauración y consolidación de la democracia, Barcelona, Ediciones 
Península, 2006

MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías 
subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, 
Madrid, S XXI, 1998.

D’altra banda, en els anys setanta hi havia unitat d’acció; hui estem ato-
mitzats per interessos, uns de caire políticonacionalista i altres econòmics 
turbocapitalistes. Sabem i denunciem que un quilo de raïm costa el mateix 
que en els anys huitanta, igual que el de corder. Els preus d’altres productes 
de	la	nostra	terra	fluctuen	segons	l’especulació	i	els	interessos	de	mercats	
llunyans.

Hem de revisar i criticar-nos l’escàs o nul reconeixement del paper de la 
dona en el món rural, abans i ara. El treball no valorat en el camp és l’espina 
que té tota la pagesia: les cures, les tasques per a l’alimentació o recol·lec-
ció, la transmissió de sabers i la cura de la comunitat, les persones majors 
i la descendència. Una part imprescindible de les comunitats rurals que en-
cara no s’ha reconegut.

Al País Valencià no només hi ha taronges; hi ha horta, vinyes, ametlers, gar-
rofes i cereals. Reivindiquem l’olivera, el caqui, l’alvocat, el nispro i la fruita 
dolça. I els ruscos, cabres, ovelles i vaques.

La nostra organització, conscient de la seua força i la seua grandària, lluita, 
reivindica i treballa per la vida digna als nostres pobles i aldees, les nostres 
comarques i províncies. Per uns preus dignes i uns salaris justos. Per i per 
a la justícia social.
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