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Intervenció de Joan Tatjé  (Míting al pavelló del Congost de Manresa en motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya, el dia 10-9-1976) 

 

La mala gestió del franquisme en el món agrari (00’ 00’’- 00’33’’) 

La situació al camp està malament. Molts pagesos han tingut de plegar, i els joves no 
s’hi volen quedar a treballar perquè no hi ha pervindre. Hi ha uns problemes molt greus 
que durant 40 anys s’han deixat de banda. És més, quan hem intentat plantejar-los 
seriosament, moltes vegades la resposta ha sigut cop d’estaca o prohibició.  

[Aplaudiments] 

 

Demanda d’una política agrària arrelada al territor i (00’34’’ – 01’37’’) 

Als pagesos ens interessa l’Estatut d’Autonomia perquè l’agricultura està clarament 
diferenciada a l’Estat espanyol. Quina similitud hi ha entre les característiques i 
problemes de l’agricultura gallega, andalusa o catalana? Cap! Com poden ser dictades 
unes lleis iguals des de Madrid per a tots? Necessitem una política agrària que parteixi 
de la realitat de les nostres comarques, dels treballadors del nostre camp, de 
nosaltres, pagesos que treballem la terra. Per això necessitem un govern autònom. 

[Aplaudiments] 

Aquesta autonomia ha de donar joc i respectar la realitat de les comarques i vegueries. 
Els problemes dels pagesos i ramaders del Bages no són iguals, ni molt menys, que 
els dels agricultors de Lleida, o dels jornalers del Delta de l’Ebre.  

 

L’exemple de la Llei de Contractes de Conreu de 193 4 (01’38’’ – 05’04’’) 

Tenim, per exemple, en el període de la Generalitat, en què varen ser dictades unes 
lleis molt favorables per a nosaltres, pagesos treballadors del camp, i que ara aniré 
descobrint: La Llei de Contractes de Conreu del 1934. 

[Aplaudiments] 

En aquesta llei hi ha una preocupació per la terra justa, que el pagès pugui viure 
dignament amb el seu treball, una seguretat a l’explotació per a ell i els seus fills, una 
possibilitat d’accés a la propietat de la terra que es treballa. Aquest punt és molt 
important i és el desig profund de tot masover i parcer. Comparat amb la plataforma 
reivindicativa sobre contractes de conreu de la Unió de Pagesos... 

[Aplaudiments. Crits: “Visca la Unió de Pagesos”] 
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... podem veure que la major part d’aspiracions ja hi estaven recollides, en aquesta llei. 
I, és més, la possibilitat d’accés a la propietat de la terra encara no es planteja en 
aquesta plataforma, així com la participació en la plusvàlua de les terres per part de 
l’arrendatari en cas de venda de la propietat. 

El Decret d’Explotació de la Terra de 1938 és un cas claríssim d’adaptació al nostre 
camp i a les necessitats de la pagesia. Vol preservar l’explotació familiar, mantenint 
una preocupació de la Llei de Contractes de Conreu de la terra justa per viure. Permet 
les explotacions amb jornalers, amb la coparticipació de beneficis i propicia les 
explotacions col·lectives. 

Veiem com hi ha un respecte als sentiments arrelats dels pagesos, explotacions 
familiars, assegurant els desitjos d’una vida digna amb terra suficient, possibilitat de 
noves formes de propietat, més en consonància amb uns mitjans de producció 
moderns: explotacions col·lectives.  

És evident que no podem adaptar aquestes lleis a la realitat actual, donat que les 
circumstàncies tècniques i econòmiques han variat. Però l’esperit amb què van ser 
fetes continua vigent. 

[Aplaudiments] 

Però els masovers i parcers, que vivim en la inseguretat que ens puguin treure quan el 
propietari vulgui, volem una nova llei de contractes de conreu. La terra ha de ser per a 
qui la treballa.  

[Aplaudiments] 

 

La problemàtica de l’especulació i dels preus (05’0 5’’ – 06’43’’) 

Però tots els pagesos tenim uns greus problemes que se solucionen o ens veurem 
obligats a plegar. S’ha d’acabar amb l’especulació de les terres, amb el negoci dels 
que compren i venen finques sense donar cop.  

[Aplaudiments] 

No volem que les ciutats o indústries s’emportin les millors terres o regatges.  

Exigim uns preus justos dels productes del camp. El que cobrem és el nostre jornal. I 
no us cregueu que cobrem molt: aquest estiu veníem els préssecs a 7 pessetes, i a la 
botiga els compràveu a 15 o a 20 pessetes/quilo.  

[Xiulets] 

Que s’acabi el frau de productes alimenticis. El 40% del vi que es ven a l’Estat 
espanyol està adulterat.  
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A nosaltres, els pagesos, ens treuen el suc per dalt i per baix.  Ens fan pagar cars els 
adobs, les llavors i maquinàries, mentre que ens paguen ben barats els nostres 
productes. Hi ha molta gent entremig que actua com a monopoli amb poc risc i fent un 
bon negoci. Hem de fer front contra aquest monopoli, sinó tota la ramaderia quedarà a 
mans d’empreses capitalistes, amb les seves granges i integracions. Volem unes 
cooperatives democràtiques, al servei i amb participació de tots els seus socis.  

[Aplaudiments] 

 

Necessitat de democratització (06’44’’ - 08’00’’) 

Exigim un sindicat unitari, democràtic, independent i representatiu de tots els que 
treballen a l’agricultura o a la ramaderia.  

[Aplaudiments] 

També exigim uns serveis i equipaments al camp. Una seguretat social com tothom, 
unes mateixes possibilitats d’estudi, una bona assistència sanitària. No som ciutadans 
de segona categoria.  

[Aplaudiments] 

Per això, nosaltres, pagesos treballadors de la terra, veiem la necessitat d’un Estatut 
d’Autonomia, d’un govern de Catalunya, perquè puguem començar a solucionar els 
problemes de la nostra agricultura. 40 anys de govern centralista des de Madrid ens 
han mostrat amb una total evidència que des d’allà no ens solucionaran mai res. 

[Aplaudiments] 

 


