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Introducció. 

En aquesta comunicació presento els resultats de l’anàlisi de les transformacions del 
paisatge a la comarca del Maresme des de 1850 fins a l’actualitat. En els dos primers 
apartats s’estudia la evolució del paisatge entre 1850, 1954 i 2007, a partir dels mapes 
parcel·laris d’usos del sòl de 1850s, 1954, i 2007 dels municipis estudiats (Figura 1). 
Aquests mapes s’han obtingut a partir de la digitalització i georeferenciació amb 
MiraMon dels mapes cadastrals històrics corresponents (Parcerisas, 2012).  

En la segona part de la comunicació, s’analitza el paper de la petita pagesia com a 
principal agent rector dels canvis paisatgístics a la comarca entre 1850 i 1954, una 
vegada estudiades dues importants forces motores que conformaven el marc d’actuació 
dels diferents actors de l’època: el population push (o pressió demogràfica) i el market 
pull (o l’efecte del mercat). 

 

1. Evolució del paisatge entre 1850 i 1954. 

A mitjan segle XIX trobem un paisatge bàsicament agrari (veure Fig. 2 i Taula 2)1, que 
es mantenia força policultural malgrat l'especialització comercial vitícola present en 

1 Als mapes de 1850 de Dosrius i Tordera falta una part del municipi actual. Per aquest 
motiu l'extensió total de 1850 és menor que la de 1954. Per a la construcció de les 
matrius de canvis d'ús del sòl entre 1850 i 1954 únicament es té en compte la superfície 
coincident als dos talls, és a dir, la corresponent a 1850. 

                                                           



gran part de la comarca ja des del segle anterior (VALLS, 1996; LLOBET, 1955). La 
superfície conreada ocupa la major part del territori (més del 50%), i la part forestal, 
bàsicament pinedes i alzineres, realitzava la típica funció proveïdora de llenya i fusta 
per obtenir energia i material constructiu, representant al voltant del 40% de la 
superfície total. En el Baix Maresme i en els municipis del litoral la presència de 
superfície conreada era superior que a l’Alt Maresme (territori comprès entre els Arenys 
i Tordera) i en els municipis de muntanya, gràcies a una millor comunicació amb 
l'exterior per mar i la línia de ferrocarril inaugurada fins a Mataró en 1848, i a 
l'existència d'un nombrós grup de petits propietaris conreadors de terra. Com s'observa a 
la Fig. 2, trobem un predomini de la vinya en les planes litorals i els primers pendents, i 
del bosc en la serra, amb presència del cereal al llarg de tot el territori i especialment a 
la vall del riu Tordera. 

Una altra característica que ens indica que estem encara enfront d'un paisatge 
policultural és la persistència de pràctiques tradicionals i antigues com l'anomenada 
«vinya campa»2 (el cultiu intercalat de cereal, a any i vegada, entre fileres de vinya en 
un marc de plantació més ample, o «vinya clara»). En els municipis litorals, gairebé 
l’11% de la superfície conreada es trobava sota aquesta pràctica de cultius associats. Un 
exemple extrem, que trenca amb la regla de l'especialització vitícola «espessa» dels 
altres municipis litorals, és Vilassar de Mar, on un 77% de la superfície conreada era 
vinya campa a mitjan segle XX, per la qual cosa el principal ús del sòl era el cereal 
(PARCERISAS, 2010). 

Aquesta combinació entre cultius comercials i uns altres de consum local explica que en 
aquells municipis litorals, i més propers a Barcelona, hi hagués una major presència de 
vinyers i fins i tot, ja en aquella època, una certa extensió d'hortalisses. Encara que la 
vinya era el principal cultiu prenent la zona estudiada en el seu conjunt, el cereal encara 
persistia com a principal cultiu en aquelles zones més allunyades dels mercats 
(GARRABOU et al., 2007). Aquesta dinàmica d'especialització comercial es va anar 
accentuant al llarg de la segona meitat del segle XIX amb la febre vitícola provocada 
per l'arribada de la fil·loxera a França i els alts preus que es pagaven pel vi als mercats 
internacionals. Al costat d'aquests mercats, també va començar a cobrar importància el 
mercat interior espanyol, especialment arran de les polítiques liberals proteccionistes i la 
construcció del ferrocarril, amb la consegüent millora en les condicions del transport. 
Efectivament, el ferrocarril va contribuir i va reforçar el procés d'especialització 
vitivinícola, permetent la sortida als excedents vitícoles i permetent la importació del 
blat necessari, provinent majoritàriament de l'Espanya interior (GARRABOU et al., 
2008; PASCUAL, 1990). Durant aquells anys alguns municipis, que ja eren de gran 
tradició vitícola, van acabar especialitzant-se totalment en la producció de vi i van 
dedicar gairebé tot el seu territori cultivable a la plantació de vinyes. És el cas d'Alella, 
amb un 78% de la superfície conreada dedicada a usos vitícoles, Arenys de Mar, amb el 
73%, Teià amb un 69%, Mataró amb el 67%, o El Masnou amb el 57%. 

2  Tradicionalment, en estudis d'història agrària la vinya campa s'ha computat com 1/3 
de l'extensió total destinada a vinya i 2/3 a cereal. 

                                                           



En 1954 trobem un paisatge diferent (Fig. 3 i taula 2). Encara que la superfície agrària 
útil (SAU) no havia sofert pràcticament cap variació i seguia representant al voltant del 
94% de la superfície total, la seva composició havia variat. El 39% del territori seguia 
estant conreat, però la superfície conreada ja no era el principal ús. Els usos forestals 
havien passat a dominar el paisatge, ocupant més de la meitat de la superfície total. La 
gran expansió del bosc en la serralada, a costa de la reculada de la vinya, explica aquest 
canvi. Quant a l'agricultura, el cereal mantenia la seva importància i destacava, a més de 
l'abandó dels vinyers, la gran expansió del regadiu a les planes litorals (LLOVET I 
MONT-ROS & PELADELLA, 1937). L'àrea urbana s'havia duplicat durant aquest 
període, fruit de la pressió demogràfica, la industrialització, especialment al voltant del 
municipi de Mataró, i la plena inserció a les xarxes comercials (LLOVET, 2000). 
També es començava a notar ja certa polarització dels usos i una tendència cap a una 
pèrdua de diversitat de cobertes del sòl. Encara així, seguia mantenint-se un paisatge 
policultural, amb presència de diversos usos a tot arreu (LLOBET, 1955). 

La matriu de canvis d'usos (Fig. 4), obtinguda mitjançant la intersecció de cobertes amb 
SIG, mostra la complexitat de la transformació en fer patent d'on provenen i a on van els 
canvis d'ús més importants, i ens ajuda a tenir una idea més clara del procés ocorregut 
entre els dos talls temporals. El procés de febre i especialització vitícola es va parar en 
sec amb l'entrada de la plaga fil·loxérica a la comarca l'any 1883, que va comportar 
l'arrencada dels antics ceps. L'arribada de l'insecte a Catalunya va provocar un enorme 
impacte sobre l'economia catalana àmpliament conegut i explicat (GARRABOU & 
PUJOL, 1987; BADIA-MIRÓ et al, 2010; PIQUERAS, 2010). S'iniciava l'anomenada 
crisi finisecular que afectava a dos dels típics productes mediterranis, la vinya i el cereal 
(afectat al seu torn per les massives entrades de cereal barat procedent d'Amèrica i 
Europa de l'Est). El resultat va ser una forta caiguda de la superfície plantada de vinya 
(fins a la meitat a Catalunya). 

A partir de llavors, als viticultors afectats per la malaltia se'ls plantejaven tres opcions. 
En primer lloc, si volien continuar amb el cultiu de la vinya havien d'adoptar la solució 
que es va acabar prenent a tot arreu: la substitució dels antics ceps per d’altres nous de 
procedència americana. Una altra opció era el canvi de cultiu, abandonant la vinya i 
tornant al cereal o a altres cultius substitutius. Finalment, es podia optar per l'abandó 
definitiu del cultiu de la terra, ja que algunes de les rompudes en temps anteriors eren de 
mala qualitat per a altres cultius o es trobaven en pendents massa elevats per a una 
pràctica agrícola creixentment mecanitzada. 

Al Maresme es van donar les tres vies. Tal com ens revela la matriu de canvis d'usos del 
sòl, la sortida majoritària a la crisi fil·loxérica que es va acabar donant a la llarga va ser 
el canvi de cultiu o l'abandó i reforestació dels vinyers afectats, pràcticament a parts 
iguals. Encara que en alguns municipis com Vilassar de Mar, durant les primeres 
dècades posteriors a la crisi els viticultors van intentar mantenir les seves vinyes, ja fora 
amb la replantació amb ceps americans o amb altres assajos de sanejament més 
primitius, van acabar per desistir en el intent (GUARDIOLA, 1955). Per entendre 
aquesta opció convé tenir molt present el context de sobreproducció, caiguda de preus i 



crisis de malvenda que va caracteritzar el mercat internacional del vi durant el primer 
terç del segle XX (PINILLA & AYUDA, 2001). Els propietaris agrícoles van reduir 
dràsticament o van abandonar el cultiu de la vinya precisament perquè la seva dotació 
de factors, i la seva localització, els permetia optar per un ventall més ampli 
d'especialitzacions comercials agràries. Després de la plaga i fins a mitjan segle XX es 
van abandonar més de 3.500 hectàrees de vinya: més d'1.500 es van transformar en bosc 
o matoll, altres mil en cereal de secà o regadiu, i més de cinc-centes en horta i arbres 
associats, com el garrofer. A pesar que el cultiu de la vinya va disminuir bastant a causa 
de l'elecció majoritària per l'abandó o substitució del cultiu vitícola, observem com 
alguns agricultors van optar per la primera via i fins i tot, tal com es pot corroborar en el 
mapa de 1954, alguns municipis van continuar amb l'especialització vitícola que encara 
perdura fins avui dia. Així, l'any 1954, la vinya era el primer cultiu a Alella i Teià, i 
tenia una presència considerable a Mataró, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar i Sant Iscle 
de Vallalta. 

Durant la primera meitat del segle XX, el procés d'especialització i orientació dels usos 
del sòl cap a productes comercials es va intensificar, integrant-se en el que avui es 
considera un anell d'agricultura periurbana de Barcelona, del qual El Maresme forma 
una part essencial (VILA, 1928; PAÜL, 2006 i 2010). Des de llavors la producció 
agrícola de la comarca i, per tant, el paisatge resultant, s'adeqüen a l'estructura de la 
demanda bàsicament barcelonina i també, a partir de les seves infraestructures de 
transport, a les de la resta de l'estat i els mercats internacionals. Així, els canvis en la 
demanda d'aliments a causa de les noves preferències sorgides de la transició cap a una 
nova dieta alimentària (CUSSÓ & GARRABOU, 2006) i el procés d'urbanització 
permetien la sortida comercial de la producció i es configurava, alhora, un nou paisatge. 
La vinya i els cereals es van veure substituïts progressivament per productes més 
frescos i més rendibles en aquells mercats. D'aquesta manera, primer la patata 
“primerenca” , gràcies a les seves exportacions al Regne Unit i França on aconsegueix 
preus molt competitius, i després l'horticultura s'imposen com a factors determinants del 
paisatge agrari del litoral (VILA, 1928; POMÉS, 1991; LLOBET, 1955). A partir dels 
anys vint també començarà a aparèixer una floricultura que obrirà nous mercats a 
Espanya i adquirirà més endavant una importància crucial (VILA, 1928; LLOBET, 
1955). 

L'augment de la superfície cerealícola, que en el cadastre de 1954 ocupava un 52% de la 
superfície conreada, fou en gran part resultat de l'autarquia imposada pel franquisme, 
que va provocar una ruptura amb la lògica econòmica precedent i ecològica de cada 
cultiu a causa del tancament de fronteres, obligant a reduir alguns cultius com la patata, 
i enfocant la producció cap al mercat interior o conreant uns altres per obligació, com el 
cereal, que en altres circumstàncies no s'hauria conreat en tals quantitats. Segons Pau 
Vila (1928), els alts rendiments econòmics que oferien la patata primerenca i la resta de 
productes hortícoles havia arribat a provocar en els anys vint la desaparició total del 
cereal a les terres d'agricultura intensiva de la Costa de Llevant, a la qual pertanyien els 
municipis del Maresme. Segons els amillaraments de 1944, a tota la comarca el cereal 



solament representava un 28% de la superfície conreada (LLOBET, 1955) fruit de la 
tendència anterior de substitució de la vinya i el cereal per productes hortícoles. Encara 
així, és una xifra que Salvador Llobet (1955) ja considerava superior a la qual es donaria 
en circumstàncies normals a causa de la carestia de cereal i els contingents forçosos de 
blat imposats. A la província de Barcelona, la Prefectura Agronòmica de la Província 
obligava a conrear un mínim de 50 hectàrees de blat en cada municipi (POMÉS, 2007). 
El deure forçós i la idea de molts agricultors de cobrir les seves necessitats familiars 
amb el seu propi blat, que portaven a moldre a molins de la zona, va provocar que fins a 
ben entrats els anys seixanta del segle XX la superfície dedicada a cereal per municipi  
fos realment major de la imposada, i a nivell global aconseguís unes xifres més pròpies 
de dècades anteriors. 

Globalment el bosc només va guanyar cinc-centes hectàrees, per la pèrdua d'espais 
forestals intersticials. La resta de guany en espai forestal, unes 350 hectàrees, va ser 
resultat de l'augment d'espais de matolls i arbres de ribera a costa de cultius, 
principalment vinyers després de la fil·loxera. La zona urbana es va duplicar a costa de 
tot el que tenia per davant, sense tenir encara el protagonisme que aviat anava a exercir. 

 

2. El paisatge del Maresme entre 1954 i 2007. 

Durant l'últim gran període estudiat, el sector agrícola del Maresme ha conegut una gran 
pèrdua de pes econòmic i territorial, i ha estat sotmès a una degradació ambiental 
considerable degut principalment a un augment descontrolat de la urbanització -entesa 
com l'expansió dels nuclis urbans i polígons industrials, el creixement del nombre 
d'urbanitzacions disperses pel territori, i la proliferació d'infraestructures i vies de 
comunicació- (MATEU I GIRAL, 1985; PAÜL, 2006 i 2010). Aquesta dinàmica, no 
obstant això, és pròpia de les actuals "conurbacions" creades en els últims 50 anys, les 
quals es caracteritzen per haver provocat una utilització creixent de recursos i territori, 
que en últim terme s'ha saldat amb una deterioració global més forta a mesura que 
augmentava la seva grandària (NAREDO, 1994). Al Maresme, la taca urbana ha tendit a 
fer-se una conurbació contínua al llarg del litoral (Fig. 5), i també ha envaït alguns 
espais de serralada, convertint-se en la gran protagonista del període: el sòl urbanitzat ha 
crescut a un ritme de més del 8% anual entre 1954 i 2007, arribant a ocupar més del 
23% de la superfície total de la comarca (Taula 2). Aquests percentatges són més 
elevats al Baix Maresme i en el litoral, on en alguns municipis la zona urbana ocupa 
més de la meitat del territori en convertir-se en destinació turística i de segona 
residència per molts habitants de la regió metropolitana de Barcelona, i posteriorment, 
en ciutats dormitori. 

La competència pel sòl ha fet augmentar el preu d'aquest ben escàs i amb prou feines 
renovable, provocant la pèrdua sostinguda de superfície agrària. La manca de definició i 
protecció de les zones agràries en el planejament vigent, i la falta d'una adequada 
ordenació urbanística -nul·la durant el franquisme i massa passiva i lenta des de la 
transició- han comportat que el creixement urbà s'hagi fet de forma molt desequilibrada, 



ineficient des de l'àmbit paisatgístic i insostenible des del punt de vista ecològic, 
deteriorant el funcionament socio-ambiental de la matriu territorial (TELLO, 2000; 
PARCERISAS et al., 2012). La competència pel sòl ha provocat que, per sobreviure, 
l'agricultura hagi hagut d'experimentar novament un fort procés d'especialització i 
intensificació, consistent aquesta vegada en la introducció massiva de fertilitzants i 
productes químics, mecanització i cultiu en hivernacles. El policultiu de secà gairebé ha 
desaparegut, excepte a la vall del riu Tordera, i l'activitat agrària gairebé només roman 
en regadiu (sota plàstic o a cel obert). No obstant això, aquest tipus d'agricultura 
intensiva no s'ha pogut mantenir a tot arreu i avui dia només representa en els 12 
municipis estudiats un 14% de la superfície total enfront del 39% o el 53% que 
representava en els anys 1850 i 1954, respectivament. Per al conjunt de la comarca, 
l'evolució de la superfície conreada ha estat la següent: 44% en 1954, 25% en 1969, 
20% en 1972, 12% en 1980, 13% en 1989, i 9% en 1999 (MATEU I GIRAL, 1985; 
MAJORAL, 1979; LLEONART et al., 1981; ROSÉS, 1989; IDESCAT). El resultat de 
l'abandó del cultiu en terrenys agraris encara no urbanitzats ha estat un augment de la 
zona forestal, que s'ha apoderat d'aquest espai abandonat ocupant actualment el 56% del 
territori i el 77% de la superfície agrària útil. 

Novament, la matriu de canvis d'usos (Fig. 6) mostra de on provenen i a on van els 
canvis d'usos més importants entre 1954 i l'actualitat. La zona urbana s'ha multiplicat 
per 10 a l'àrea d'estudi segons el parcel·lari cadastral (o per 7,2 en tot El Maresme 
segons el mapa digital de cobertes elaborat pel CREAF amb imatges via satèl·lit). 
Prenent en compte a més l'espai viari, ferroviari i de polígons industrials, la pèrdua de 
sòl fèrtil s'ha multiplicat per 5 (o per 6 en tot El Maresme). Més de 1.500 hectàrees de 
cultius de secà, anuals o llenyosos, s'han transformat en horta o hivernacles, i altres 
2.500 hectàrees s'han abandonat i reforestat. La quantitat total de bosc i matoll romania 
en 2007 pràcticament igual a la de 1954 , però darrera d'aquesta dada estadística 
s'amaguen importants canvis de reforestació d'antics cultius en els pendents i 
desforestació de petites planes intersticials, que han polaritzat els usos i simplificat la 
diversitat del paisatge. 

 

3. El paper de la petita propietat al Maresme entre 1850 i 1950s 

 
A Catalunya, El Maresme representa un exemple clar de la capacitat mostrada pels 
petits agricultors per desenvolupar usos del sòl altament intensius, productius i 
innovadors, com a resposta a la pressió de la població local (Boserup 1965, 1981), així 
com a les oportunitats dels mercats exteriors, aprofitant la seva força de treball 
disponible i dotacions agroecològiques (Garrabou et al. 2009). Val la pena assenyalar 
que El Maresme es va veure profundament afectat per la seva situació costanera i la 
seva proximitat al port de Barcelona des de fa molt antic (Figura 1) -a diferència d'altres 
exemples molt interessants d'aquests sistemes agro-ecològics de treball intensiu “tipus 
Netting”, de vegades situats fora de les rutes comercials marítimes, com els Alps suïssos 



(Glasenapp i Thornton 2011; Netting 1990, 1993). Aquest apartat pretén explicar el 
paper exercit pels petits terratinents com a agents principals rectors dels canvis en el 
paisatge agrícola que la comarca del Maresme va experimentar entre 1850 i la dècada de 
1950s, entès com un element de prova que pugui demostrar que la petita pagesia va ser 
capaç d'intensificar i innovar els sistemes agrícoles que prevalien sota condicions 
favorables. 
 
Tot i que El Maresme presentava una desigualtat en la propietat de la terra menor, 
també s’ha trobat la existència d’un gran nombre de petits agricultors propietaris d’una 
parcel·la de terra tan petita que no els permetia arribar a obtenir una renda capaç 
d'igualar el salari mínim pagat en el mercat de treball agrari. Van ser precisament 
aquests petits agricultors els que van jugar un paper destacat en l'elaboració i 
transformació dels paisatges agrícoles. Amb l'objectiu de millorar la seva precària 
situació, es van aprofitar de les oportunitats existents en el mercat mitjançant l'adopció 
d'una via d'intensificació que proporcionaria més ingressos a costa d'una major càrrega 
de treball per a tota la unitat familiar. 
 
Salvador Llobet (1955, 268) es va mostrar sorprès pel grau de divisió de propietat de la 
terra que trobà en els cadastres a partir del segle XVIII, i va suggerir una possible 
explicació: tot i seguir el sistema d'herència català basat en un hereu primogènit, al 
Maresme també era una pràctica molt comuna donar algunes petites parcel·les als 
descendents no hereus. No obstant això, aquesta procés ha de ser explicat en major 
profunditat, ja que el matrimoni i l'herència per si sols no poden donar compte de la 
generalització de l'accés a la terra, la qual també es va aconseguir per compra. Sembla 
molt probable que aquestes característiques més destacades van tenir, al seu torn, molt a 
veure amb l'alta pressió de la població i les intenses dinàmiques comercials i industrials 
d'aquesta regió. Amb una superfície de 398,9 km2, aquesta regió es caracteritza per una 
alta densitat de població des del segle XVI, sobretot en els pobles costaners del Baix 
Maresme, més a prop de Barcelona (Taula 1). A principis del segle XVIII, aquest Baix 
Maresme va arribar als 65 habitants per km2, o 1,5 hectàrees per càpita, el límit més alt 
per a una economia agrària ecològica en els llindars de Boserup (Boserup 1981). A 
partir de mitjans de segle, aquestes xifres s'han superat, de llarg, en la major part del 
territori, i en algunes zones es van assolir valors realment espectaculars només igualats 
per les regions industrialitzades de l'època. Municipis com Masnou, Premià de Mar, 
Mataró, Vilassar de Mar i Arenys de Mar allotgen més de 600 habitants per km2. 
 
En el seu estudi sobre la Catalunya del segle XVIII, Pierre Vilar (1988, 466-89), no 
només contrastà els canvis agrícoles experimentats al corredor prelitoral amb la 
persistència de velles estructures agràries al llarg les muntanyes que s'estenen cap als 
Pirineus; també va assenyalar el naixement d'una tercera àrea dinàmica situada als 
afores de Barcelona, on una agricultura altament intensiva i comercial s’havia 
desenvolupat fins al punt d'esdevenir una de les més avançades a l’Europa 
contemporània, segons el conegut agrònom Arthur Young (1794). El Maresme formava 
part d'aquest anell periurbà agrícola on les velles estructures socials es van anar diluint 



més aviat (Vilar 1988, 477). L’any 1718 Mataró ja era la segona ciutat més gran de 
Catalunya després de Barcelona i El Maresme va esdevenir la regió més densament 
poblada de Catalunya. Les dinàmiques comercials i industrioses catalanes es 
concentraren en un triangle al voltant de la línia costanera de Barcelona-Mataró des de 
l'època moderna, que es va reforçar a partir del segle XVI quan el comerç holandès va 
començar a vincular aquests ports de l'oest del Mediterrani amb l' emergent economia 
atlàntica al voltant del mar del Nord (García-Espuche 1998). 
 
Sembla que ni el nombre de jornalers contractats ni dels arrendataris sense terra eren 
molt significatius al Maresme. Segons els registres cadastrals, només en alguns 
municipis com Arenys de Munt apareixen algunes referències a la existència de 
parceria. A la resta de municipis totes les terres eren cultivades "per compte propi", el 
que significa que els propietaris eren també els productors. Fins i tot a Arenys de Munt 
la quantitat de terra conreada per parcers era petita: només el 9,6% de la superfície 
agrícola. El Censo Agrícola de 1962 (INE 1963) confirma la persistència de llarga 
durada d'aquesta característica en aquesta comarca: el 82,8% de la terra era conreada 
pels seus propietaris,; 7,3% per parcers; 8,9% en règim d'arrendament, i un 1% segons 
altres contractes. Un altre exercici ens pot donar una idea de la poca importància del 
treball assalariat agrícola durant la segona meitat del segle XIX: en el supòsit que un 
agricultor treballava 280 dies a l'any, els dies laborables totals per any subministrats pel 
treball disponible pels propietaris dels vuit municipis dels que tenim dades representen 
el 83% dels dies de treball totals necessaris als mateixos municipis (IACSI, 1879). 
L’any 1954 equivalien al 64% de tota la comarca. D'acord a una altra font, la població 
agrària total el 1890 en aquests vuit municipis era de 4.160 persones (Armengol, 1890). 
Amb aquestes xifres, els propietaris de terres significarien un 60%. Com que alguns 
membres de la família dels terratinents estan inclosos en el cens, es podria suposar que 
només la mà d'obra provinent de les llars dels terratinents suposaria més d'aquesta 
proporció del 60%. Per tant, a causa d'aquest alt grau de coincidència entre terratinents i 
agricultors, les nostres xifres de propietat de la terra també són indicadores de la 
distribució de la renda agrària. 
 
El paper de la ramaderia no era tampoc molt important en l'agricultura de la comarca, 
especialment al Baix Maresme. En general, totes les xifres estaven per sota de la mitjana 
de la ramaderia de la província de Barcelona, tant com a percentatge del total com a 
nombre d'animals per unitat de superfície (Moreno 1858). El bestiar oví i cabrum a la 
comarca només representaven el 1,5% i 3,1% del total, respectivament. No obstant, el 
bestiar de tir era una mica més significatiu, sent el bou el més important al segle XIX en 
tota la província. Els bous del Maresme representaven el 8% de la província, però es 
concentraven principalment a l’Alt Maresme (6,2%), on el nombre de bous per hectàrea 
(0,03) duplicava la mitjana de la província (0.015). Per descomptat, aquest fet està 
relacionat amb els diferents tipus d'agricultura que es practicaven a la comarca, com 
veurem en la següent secció. Dins d’una agricultura orgànica tradicional, on existia una 
competència pels usos del sòl, i d'altra banda donada la poca disponibilitat de terra 
(taula 3), optar per una agricultura intensiva comportava  que molt poca quantitat de 



terra podia destinar-se a usos forestals o pastures. El Baix Maresme era la zona de la 
província de Barcelona amb menys terra dedicada a pastures, amb només el 7% de la 
seva superfície; fins i tot menys que la ciutat de Barcelona i rodalies, amb un 10% 
(Moreno 1858). Era una empresa difícil, llavors, mantenir el bestiar en aquestes àrees. 
Una de les conseqüències era l’escàs subministrament de fem disponible, el que podria 
posar en perill la sostenibilitat del sòl en termes de maneig de la fertilitat del sòl. Aquest 
problema va ser abordat durant les dècades de 1920 i 1930 amb la introducció dels 
fertilitzants químics, l’ús excessiu del qual va comportar posteriorment altres danys 
ambientals. 

 
4. Forces motores del canvi de l’ús del sòl: el population push i el market pull. 
 
Seguint la metodologia de Badia-Miró i Tello (en procés de publicació), estudiaré dues 
forces motores principals del canvi d'ús del sòl: el population push i el market pull. 
Malgrat aquest últim sembla haver estat més significatiu, com veurem, en primer lloc 
adopto la coneguda teoria Boserupiana de la pressió demogràfica. Segons Ester Boserup 
(1965, 1981), un augment de la densitat de població comporta una escassetat de terra, 
que donaria lloc a una intensificació de l'ús del sòl agrari, de manera que les pràctiques 
o eines existents haurien d'adaptar-se a les noves condicions. Un increment en la càrrega 
de treball de les explotacions familiars també seria necessari i, per tal de mantenir la 
seva capacitat de consum, aquestes tindran forts incentius per innovar en el procés 
agrícola per tal de tractar de mantenir o augmentar els seus ingressos (Netting 1993). La 
molt baixa disponibilitat per càpita de terra existent al Maresme -menys d'una hectàrea 
per habitant en molts casos. En conseqüència, el sistema agrícola es va veure obligat a 
trobar camins més intensius que altres regions espanyoles o catalanes de l'època. 

 
A les terres de secà, que constituïen la major part de la superfície agrícola útil en 1850, 
la pràctica del guaret s'havia eliminat. La part de les terres de cultiu assignada als cultius 
herbacis mantenia una rotació bianual, amb una sembra de blat o ordi el primer any 
seguida d’una de llegums (pèsols generalment) el segon any. A les poques terres amb 
accés a regadiu un sistema similar es complementava amb blat de moro (IACSI 1879). 
En comparació, la pràctica del guaret continuava i les llegums estaven menys difoses en 
la veïna comarca del Vallès. Un 2% de la superfície conreada en els dotze municipis de 
mapes cadastrals històrics aquí estudiats estava dedicada a arbres fruiters de regadiu 
(bàsicament tarongers), i un altre 2% a cultius hortícoles ubicats al Baix Maresme. A 
part de la major diversitat de cultius i rotacions, la quantitat de dies de treball necessaris 
per a un sistema agrícola tan intensiu era molt més gran que a la comarca interior del 
Vallès. Dins del Maresme també hi havia diferències: les zones costaneres més planes i 
més denses tenien sistemes de cultiu més intensius que els municipis muntanyosos de la 
serralada, menys densament poblats i amb usos agroforestals molt més extensius. Per 
descomptat, els factors edafoclimàtiques també s'han de tenir en compte en aquesta 
especialització de l’ús del sòl: el tipus de sòl i clima a les zones costaneres afavoria 
aquesta agricultura intensiva. Mentrestant, a la serralada, les condicions 



pedoclimàtiques suposaven de vegades una barrera per al cultiu intensiu (Garrabou et al. 
2007, 2009). 
 
Els posteriors canvis agraris que El Maresme va experimentar durant la primera meitat 
del segle XX poden ser interpretats d'acord amb el mateix patró boserupià. Els 
municipis ubicats al Baix Maresme i la costa presentaven una major pressió de la 
població i es van especialitzar en una agricultura hortícola molt intensiva, mentre que 
els municipis de la serra o de l’Alt Maresme persistien usos cerealícoles i forestals. A 
partir de la dècada de 1920 el regadiu es va estendre gairebé a tot arreu al llarg de les 
planes costaneres. Segons un estudi de la població de Vilassar de Mar publicat per 
Llovet Mont-ros i Peladella (1937), les necessitats de treball en terres de secà 
significaven només el 10% de les requerides en els horts de regadiu, que arribaven fins 
els 405 jornals de treball per hectàrea. La rotació de cultius en l'horticultura era tan alta 
que una hectàrea de terra equivalia a tres hectàrees de secà (Llovet i Mont-ros & 
Peladella 1937). L’horticultura va esdevenir la resposta definitiva a la pressió 
demogràfica extremadament alta assolida en els pobles litorals. No obstant això, al final 
del període estudiat la intensificació es va fer evident en l'augment de la rotació de 
cultius i la introducció de nous cultius en altres terres de secà o de regadiu, com el 
garrofer, blat de moro, nap, alfals, ordi i faves. 
 
El model de Boserup ha estat criticat per diversos autors que sostenen que no té en 
compte les forces del mercat (Netting 1993, 288-91). Per tant, proposo que combinar-ho 
amb la força motora del market pull. Aquest factor interpretatiu està consagrat per la 
Nova Geografia Econòmica, que defensa que les poblacions rurals són més denses com 
més a prop estiguin de les ciutats i vies de comunicació. Quan la demanda ja no està 
determinada per la necessitat de subsistència de l’agricultor, sinó pels mercats externs, 
hi ha una pressió per augmentar la producció que condueix a la intensificació agrícola. 
Vist des d'aquest punt de vista, va ser el desig de participar en els creixents mercats el 
que hauria portat els pagesos a introduir noves tècniques o nous cultius, fins i tot al preu 
d'una major càrrega de treball (Netting 1993, 288-94). Des d'un punt de vista històric, 
aquest enfocament també està relacionat amb el concepte de revolució industriosa 
presentat per Jan de Vries (1994), segons el qual el desig d'augmentar el consum de les 
llars va empènyer les famílies a reorientar la seva producció i mà d'obra cap a mercats 
llunyans -un procés que també s’ha descrit per a aquesta zona des de l’època moderna 
(García-Espuche 1998). 
 
Per tant, els canvis del paisatge agrícola que El Maresme va viure de 1850 a 1950s 
també es poden explicar utilitzant aquest enfocament Smithià que posa l'accent en els 
incentius econòmics. La proximitat al mercat de Barcelona, i la seva ubicació a la costa 
que garantia una sortida fàcil per als seus productes per mar, també pot explicar per què 
aquesta zona va esdevenir la segona regió catalana amb un major percentatge de terres 
de cultiu assignat a vinyes durant el segle XVIII -sent els esperits i el vi els cultius 
comercials exportats per excel·lència de Catalunya. L’especialització vitícola 
s’intensificà amb els diversos auges preus del vi experimentats durant el segle XIX, fins 



la sobtada aturada causada per la fil·loxera (Badia-Miró et al. 2010). A principis del 
segle XX, només una petita part de les vinyes devastades van ser replantades amb ceps 
resistents, ja que després de la plaga es produí un nou context de sobreproducció i 
baixos preus en els mercats internacionals de vi (Pinilla & Ayuda 2001). Això va portar 
a la majoria dels petits agricultors de la comarca o bé a buscar altres cultius més 
rendibles a les planes, o adoptar usos del sòl més extensius en els vessants de les 
muntanyes. Com hem vist anteriorment, horticultura a les planes i reforestació a les 
muntanyes van esdevenir els principals paisatges canvis consegüents (Parcerisas, 2012). 
 
El que destaca en el panorama general és la continua capacitat d'aquests petits 
agricultors a intensificar i transformar els seus sistemes de cultiu, d'acord amb la pressió 
de la població i els canvis en curs en els hàbits alimentaris i preferències dels 
consumidors en els mercats estrangers: de licors i vins a les patates, l'horticultura i, 
finalment, productes de la floricultura. Aquesta ecologia de cultius altament adaptativa 
en les petites parcel·les de les planes contrastava amb usos cerealícoles i forestals a les 
muntanyes, que es va mantenir pràcticament sense canvis durant el període de temps 
estudiat. Les petites explotacions familiars no només eren capaces de fer front a la 
creixent càrrega de treball que això comportava, sinó també a l'alta inversió que es 
requeria per passar de secà a regadiu. Encara que les terres de regadiu requerien deu 
vegades més de dies de treball que els cultius de secà, també proporcionaven un ingrés 
per unitat de superfície deu vegades més gran (Llovet-Mont-ros i Peladella 1937, 17). 
 
Tot això encaixa amb el conegut model de Von Thünen sobre la distribució espacial 
dels usos del sòl d'acord als preus relatius i els costos de transport. Durant el període 
estudiat El Maresme es va convertir en part de l'anell horticultural del cinturó agrari 
periurbà de Barcelona. Fins i tot els patrons del paisatge dins de cada municipi es poden 
interpretar d'aquesta manera, com es mostra en els mapes d'ús del sòl dels municipis de 
Mataró i Tordera (Figures 7 i 8). En general, els horts d'hortalisses i altres cultius molt 
intensius es troben en una estructura circular de micro parcel·les al voltant de cada nucli 
poblacional. Llavors, a mida que un es va allunyant de la ciutat, apareixen sistemes de 
cultiu cada vegada més extensius fins a arribar a l'anell forestal. Aquest model es pot 
trobar al mapa d'ús del sòl de Mataró de 1954, amb cultius hortícoles tot al voltant de la 
ciutat i al llarg costa, envoltats de vinyes, cereals i boscos a mesura que ens allunyem 
del mar fins als turons. Al llarg de la vall de la Tordera, el riu va jugar un paper similar, 
articulant-se com a eix central de la mateixa successió de parcel·les i usos agraris en un 
gradient decreixent d'intensitat. 
 
Per tant, proposo combinar el market pull i el population push com a forces motores 
complementaries que van posar en marxa un procés de retroalimentació que portà a la 
intensificació de l'ús del sòl. L'augment de la pressió de la població, tant en  àrees rurals 
exportadores d'aliments com en ciutats importadores, va fomentar l'agricultura intensiva 
i va reforçar la força de gravetat del mercat millorant les xarxes de transport. De fet, els 
incentius a l'exportació i la importació en els dos pols implicaven la necessitat de 
millora contínua del transport que, al seu torn, reduïa el cost d'accés al mercat. Per tant, 



la dependència del mercat va créixer i va aprofundir la seva influència sobre 
l'agricultura periurbana. Històricament, l’àrea del Maresme ha estat una privilegiada en 
aquest sentit gràcies al seu fàcil accés per cabotatge. Llavors, el ferrocarril, iniciat a 
Espanya amb la línia Barcelona-Mataró el 1848, i la posterior extensió a tota la 
Península Ibèrica, permetia exportacions de vins i importacions de blat de l'Espanya 
interior més barates. Durant les primeres dècades del segle XX, la seva bona dotació de 
ferrocarril va donar al Maresme l'oportunitat d'exportar patates primerenques al Regne 
Unit, així com enciam i altres verdures a França i altres mercats internacionals. A més, 
la xarxa de carreteres també estava desenvolupada fins al punt que el 1910 El Maresme 
era una de les cinc comarques catalanes amb una completa integració viària, sense 
deixar aïllat cap municipi (Font 1999, 299). 
 
Tot i la coincidència general d'aquestes dues forces motores, sembla que a partir de 
1850 l'efecte pull de Barcelona i altres mercats internacionals va començar a ser més 
poderós que el motor push de l'augment de la densitat de població al Maresme. La regió 
ja tenia unes densitats de població excepcionalment altes en el començament del període 
i aviat va superar el límit superior que només podia ser sostingut només amb una 
economia agrària intensiva. Més enllà d'aquest punt, la industrialització i la urbanització 
van esdevenir la principal base de sosteniment de la densitat de població. A més 
d'aquest canvi de la importància relativa entre ambdues, la combinació d'aquestes forces 
motores no és suficient per explicar plenament el procés global. Només estableixen el 
context dinàmic en què la gent actuava. Ara hem de mirar el rol que els petits 
agricultors van tenir en les respostes trobades als reptes i oportunitats que oferia aquest 
context. Això implica prestar atenció a la desigualtat en l’accés a la terra i en la 
distribució de l'ingrés. 
  
5. Els agents rectors: el petit propietari dins d’un món desigual 
 
Estructura de la propietat de la terra 
 
La figura 11 indica que es tractava d'un món amb una important desigualtat en l'accés a 
la terra. Les relativament altes mitjanes de terra posseïda per propietari són enganyoses 
(taula 3), ja que la gran majoria estaven molt per sota d'aquestes xifres: el 65% dels 
propietaris només posseïa el 9% de la terra, mentre que el 63% del territori es trobava 
en mans de només el 4% dels terratinents. D'altra banda, aquesta distribució de la 
propietat de la terra no va canviar molt durant el període de temps estudiat, com es pot 
veure en el segon gràfic de la figura 11. No obstant això, per tal de veure si aquesta gran 
proporció de petits agricultors podia guanyar-se la vida o no gràcies a la petita quantitat 
de terra que posseïen, hem de trobar una manera d'interpretar les àrees posseïdes segons 
ingressos corresponents que proporcionaven. És a dir, és necessari calcular una 
superfície mínima d'ingressos que una família agrícola necessitava per viure i reproduir-
se. 
 



Aquest llindar crític varia segons les diferents intensitats d'ús del sòl i les condicions 
agro-ecològiques. Per a algunes regions àrides de l'interior de Catalunya, on els cereals 
de secà es cultivaven amb guaret, s’ha establert una xifra de deu hectàrees per a la 
segona meitat del segle XIX, mentre que per d’altres àrees prelitorals vitivinícoles 
aquesta xifra baixa a cinc hectàrees, i tan sols tres hectàrees serien suficient en anells 
periurbans parcialment regats prop de Barcelona (Colomé 1996; Garrabou i Saguer 
2006). Si tenim en compte els petits propietaris amb menys de tres hectàrees, 
representarien més del 70% dels propietaris de terres del Maresme. Entre ells, el 35% 
tenien menys d'una hectàrea. Aquests petits propietaris posseïen el 15% del territori. Pot 
semblar poc, però la veritable importància de les petites explotacions es troba més en el 
seu pes sobre les terres de cultiu i la producció agrícola que no en la superfície total. Per 
exemple, al municipi costaner de Vilassar de Mar la petita pagesia representava el 90% 
de tots els propietaris i posseïa el 61% de les terres de cultiu. 
 
Per sobre d'ells apareix una classe de propietaris mitjans que poden ser considerats com 
a camperols benestants. Prenent vint hectàrees com a límit entre la mitjana i la gran 
propietat a Catalunya (Garrabou i Saguer 2006), al voltant del 21% es consideraria en 
aquest nivell intermedi acumulant el 27% de la terra. El restant 6% eren grans 
terratinents amb explotacions de més de 20 hectàrees, que van acumular més del 52% 
de la superfície total. No obstant això, la gran majoria d'aquestes relativament grans 
propietats eren zones boscoses i incultivades. Entre les vuit propietats més grans, només 
la setena tenia més terres de cultiu que boscos o terrenys erms. La resta de les grans 
propietats es concentraven en els municipis de la serra, i consistien en vastes àrees de 
bosc i matoll. Les cinc majors propietats del Maresme totalitzaven 1.437 hectàrees, i es 
trobaven al municipi de Tordera, on els boscos suposaven entre el 85% i el 94% de la 
zona. 
 
Tot i ser un món desigual en què gran part de la terra era posseïda per un petit grup de 
grans propietaris, era també una regió relativament més igualitària que altres zones de 
Catalunya. La seva característica més distintiva era la següent: gairebé tot el que volia 
treballar la terra podia tenir accés. La mitja de l'índex de Gini de la distribució de la 
terra és de 0,69 per als vuit municipis estudiats en 1850 i 0,66 per a tota la regió en 1954 
(figura 9). Això confirma ambdues característiques: una distribució desigual de la terra, 
encara que menor en comparació amb altres zones de Catalunya. La figura 9 també 
mostra l'índex de Gini de la distribució de l'ingrés agrari calculat per Tello i Badia-Miró 
(2011) per al 1852. A excepció d'un cas (Sant Iscle de Vallalta, on les grans àrees de 
bosc ben poden explicar el resultat), els dos índexs mostren valors molt similars, gairebé 
mantenint les mateixes posicions relatives entre els municipis. D'altra banda, els 
resultats mostren a escala de la comarca un patró similar a l'obtingut per Tello i Badia-
Miró (2011) per a tota la província de Barcelona: menor desigualtat d'ingressos en els 
municipis viticultors que en els especialitzats en cultiu de cereals i àrees forestals. 
Aquests resultats suggereixen una forta relació entre la terra i la distribució de l'ingrés, 
així com una relació inversa entre la intensitat de l'ús del sòl i els nivells de desigualtat 
(Figura 10). 



Extensió mínima de subsistència 
 
A fi d'establir un rang de la propietat de la terra que pugui aproximadament 
correspondre’s a una unitat familiar camperola, he creat dos límits: el primer, una 
quantitat mínima de terra necessària perquè puguin obtenir un ingrés net que podria 
igualar, almenys, un salari anual agrícola no especialitzat pagat a la mateixa zona i 
període a un jornaler –l’anomenaré extensió mínima de subsistència- segons Garrabou 
et al. (2012), però aquí calculada usant els diferencials del Valor Afegit Brut Agrícola a 
cada municipi-; i el segon, la mida màxima de les terres de cultiu que una llar pagesa 
podia treballar sola, sense haver de contractar treballadors aliens a la família. Aquesta 
superfície mínima d'ingressos també proporcionarà informació sobre els nivells de 
precarietat i pobresa, un complement útil a les dades de distribució de propietat de la 
terra. No obstant això, s'ha de tenir cura quan s'utilitzen aquests indicadors des d'una 
perspectiva històrica. Mentre que el 1955 seria realista suposar que els ingressos 
monetaris que els agricultors obtenen de la venda de la seva producció agrària haurien 
de cobrir gairebé totes les seves despeses i necessitats de la família, això no és cert en 
1850. Un segle abans, ni totes les necessitats de consum de les famílies agràries es 
satisfeien a través dels mercats ni els ingressos que obtenien dels mercats provenien 
exclusivament de la venda dels seus productes agrícoles. D'altra banda, els intervals de 
les extensions mínimes de subsistència i màximes s’han anat ajustant a la canviant 
composició de les llars al llarg dels seus cicles vitals de la família. 
 
Els resultats confirmen com d’enganyós resulta atorgar el mateix valor mitjà a cada 
superfície agrària útil, sense tenir en compte les diferències internes en quan a la qualitat 
del sòl, ús del sòl, localització geogràfica, el grau d'integració en els mercats, etc. Per 
tant, el rang d'una extensió mínima de subsistència i d’una màxima que podia treballar 
un sol agricultor esdevé altament variable. Per exemple, obtenim extensions mínimes de 
subsistència que oscil·len entre les 2 i les 7,4 hectàrees, i extensions màximes entre 4,1 i 
12,8 en 1850 (Taula 4). El 1955, la dispersió era lleugerament inferior. Arribem a la 
conclusió que la col·locació d'una frontera entre la propietat de petites i mitjanes 
empreses en 3 hectàrees no s'ajusta a la realitat de la comarca del Maresme. Els resultats 
també confirmen que, gràcies a la seva ubicació a la costa, la disponibilitat d'aigua 
subterrània, i a una prèvia i més profunda integració en els mercats, els petits propietaris 
agrícoles podien sobreviure aquí en extensions de terra més petites que en altres zones 
de Catalunya en 1850, i amb encara més petites extensions un segle més tard. 
 
Els meus resultats també mostren que l'extensió mínima que una família d’agricultors 
necessitava per subsistir variava d'acord a la intensitat de l'ús del sòl. A major quantitat 
de terra assignada a vinyes, menor era la extensió mínima de subsistència. Per contra, 
quanta major quantitat de terra assignada a usos forestals, més gran era l'àrea necessària 
per obtenir el mateix ingrés mínim. Les terres cerealícoles requerien extensions mínimes 
intermèdies. La figura 11 resumeix la freqüència de la distribució de la propietat de la 
terra en vuit municipis, on també s’indica l’extensió mínima de subsistència  en tres 
casos representatius dels principals usos del sòl: viticultura, cultiu de cereals i forestals. 



Durant la primera meitat del segle XX, quan aquests valors es  van encongir de nou, els 
petits propietaris agricultors es van passar al regadiu. Segons Llovet i Mont-ros i 
Peladella (1937), a la localitat de Vilassar de Mar, les terres de la qual es trobaven 
majoritàriament regades, les extensions mínimes i màximes que una unitat agrícola 
familiar típica necessitava eren de 0,4 i 0,7 hectàrees, respectivament. Tot i utilitzar el 
VAB en comptes de la producció agrícola neta, els resultats presentats aquí encaixen 
molt bé amb els d’aquests autors. Una vegada més, en 1955 l'extensió mínima es va 
reduir en gran mesura. 
 
Considerant com a gran propietat aquella que supera la capacitat de treball d'una família 
agrària i proporciona ingressos tals que permetrien al propietari a deixar de treballar 
parcial o totalment la terra, on podríem situar aquest límit superior al Maresme? Un cop 
més, aquest es trobaria en un nivell molt més baix que en altres regions amb menor 
intensitat d'ús del sòl. Mentre que unes 20 hectàrees s'han considerat com el límit entre 
una propietat mitjana i gran en moltes comarques catalanes, al Maresme, a la meitat del 
segle XIX, trobem una extensió màxima cultivable que  oscil·la des de les 4 hectàrees a 
alguns municipis litorals fins a les 13 hectàrees als municipis forestals interiors de la 
serra. La intensificació encara baixarà aquests valors un segle més tard. Malgrat aquests 
límits relativament baixos, ja sigui en les estimacions de les extensions mínimes o 
màximes, val la pena assenyalar que el 1850 més de dos terços de la població agrícola 
no arribava a aquesta extensió mínima de terra necessària per a igualar un salari anual 
agrícola (Taula 4). Sens dubte, aquest percentatge disminuiria si tinguéssim en compte 
els ingressos complementaris no agrícoles que obtenien dels mercats, així com tot tipus 
de productes i serveis que satisfeien les necessitats familiars obtinguts fora de qualsevol 
mercat. Per tant, aquestes estimacions es poden considerar com un màxim. Així i tot, les 
dades disponibles confirmen que un grau important desigualtat en l'accés a la terra va 
deixar una gran part de la població agrícola en una situació precària. Aquest estrat de 
petits minifundistes no moria de fam, perquè complementaven els ingressos agrícoles 
amb salaris que obtenien mitjançant la contractació de mà d'obra familiar, ja fos en 
activitats industrials i de serveis, o treballant com a peons a les terres dels terratinents 
més rics. 
 
Un altre resultat interessant és que tot i posseir parcel·les cada vegada més petites, 
aquest grup social de petits agricultors precaris va ser encara capaç de millorar els seus 
ingressos i el seu benestar durant el període de temps estudiat. Tot i mantenir els 
mateixos nivells de desigualtat en la propietat de la terra, la proporció d’agricultors 
pobres, per sota de l’extensió mínima de subsistència, es va reduir en més del 50%. 
Això va ocórrer malgrat el creixent nombre d'agricultors a temps parcial que van 
començar a aparèixer al final del període estudiat. La mateixa millora també es pot 
veure amb el fet que el 1955 gairebé la meitat dels agricultors posseïen propietats per 
sobre de la extensió màxima que podien conrear per si mateixos. L'inici de la 
industrialització de l'agricultura es troba darrere d'aquestes millores. 
 
 



El cooperativisme com a sortida de la precarietat 
 
Com van reaccionar els petits propietaris agrícoles a la seva desafiant precarietat? Com 
hem vist, després de la plaga de la fil·loxera i la crisi agrària que es va produir a finals 
del segle XIX, la majoria de les unitats camperoles del comtat Maresme van renunciar a 
la viticultura, i van redirigir les seves terres i mà d'obra cap als productes hortícoles 
intensius altament demandats per les cada cop més riques poblacions urbanes. Els 
productes estrella d'aquesta nova etapa van ser les patates primerenques exportades al 
Regne Unit i altres països europeus (Pomés 1991), la flor i la planta ornamental 
introduïda per primera vegada el 1922 a Vilassar de Mar, així com els enciams i altres 
verdures. Les figures 7 i 8 mostren que aquests canvis d'ús del sòl es van produir 
principalment en els municipis litorals i el Baix Maresme, precisament on vivien molts 
petits agricultors. Mentrestant, en els municipis muntanyencs i de l'Alt Maresme la 
reforestació de vinyes abandonades i el manteniment del cultiu de cereals es van 
convertir en les tendències predominants. 
 
Optar per aquesta via d’intensificació no només va implicar una major càrrega de treball 
per a les famílies camperoles, sinó també grans inversions en infraestructures. Com 
podrien afrontar els petits agricultors precaris aquests costos? No hi ha molta 
informació disponible, però tot sembla indicar que les cooperatives van jugar un paper 
important. L’associació de petits agricultors en cooperatives va ajudar a convertir la 
seva aïllada debilitat en els mercats en un reforçat poder de negociació col·lectiva. La 
llei de 1906 que va permetre el sindicalisme a Espanya va disparar la creació de 
cooperatives agrícoles (Planas, 2003), encara que altres tipus d’associacions van 
precedir a aquesta sentència. El Maresme fou una de les regions pioneres a l’hora 
d’organitzar associacions d'agricultors, convertint-se, tant a Catalunya i Espanya, com 
una de les regions amb més cooperatives agrícoles i organitzacions de tot tipus. En els 
seus trenta municipis hi havia un mínim de quaranta-set cooperatives l’any 1935 
(Pomés 1991, 46-7), el que correspon almenys a un sindicat o més en cada municipi. 
 
Dues tasques principals van dur a terme les cooperatives. En primer lloc, van ajudar a 
finançar les inversions que implicava la transformació al regadiu: anivellament del 
terreny, motobombes, nova maquinària, cablejat, etc També van jugar un paper clau per 
comprar altres inputs externs necessaris en les primeres etapes de la revolució verda i 
que els petits agricultors per si sols no podien tenir accés: llavors millorades, 
fertilitzants químics, pesticides, maquinària agrícola, etc. Per tant, les cooperatives van 
ser fonamentals en la introducció dels canvis tècnics que iniciaren la industrialització de 
l'agricultura espanyola (Planas 2003). En segon lloc, les cooperatives van ser 
responsables de tot el procés de comercialització i venda dels productes que eren lliurats 
pels petits agricultors. Les cooperatives estaven a càrrec de l'estratègia de negoci, 
mitjançant l'obertura de nous mercats i contribuint al reconeixement mundial de la 
garantia d'origen dels productes del Maresme -per exemple, les Mataro’s Potatoes. 
També van impedir nous augments en el marge dels intermediaris, en detriment del 
valor afegit retingut pels petits agricultors (Pomés 1991). 



Conclusions 
 
Des del punt de vista de les grans transformacions socioeconòmiques experimentades 
pel territori, es poden distingir dues grans etapes en l'evolució del paisatge des de 1850 
fins a 2007. La primera etapa conclouria amb l'arribada de l'autarquia franquista, durant 
la qual el paper de l'agricultura local va actuar com la principal força motora del 
paisatge de la comarca. Dins d'aquesta etapa, es pot establir al seu torn dos períodes 
clarament diferenciats abans i després de la introducció del regadiu, en les primeres 
dècades de segle. En un primer període, fins a la crisi finisecular del segle XIX, les viles 
mantenien organitzat el territori amb una forta integració dels diferents usos del sòl. És 
a partir de la gran transformació de terres de secà en regadiu quan es conforma 
l'agricultura periurbana de Barcelona, de manera que l'agricultura, i al seu torn el 
paisatge, es van transformar segons les preferències dels mercats de Barcelona, però 
també de la resta de l'Estat i internacionals. Després del parèntesi autàrquic, en el qual 
es trenca la lògica econòmica i ecològica dels cultius i es torna a reconfigurar el 
paisatge agrari, l'última gran etapa s'inicia amb l'obertura i desenvolupisme franquista 
de principis de la dècada de 1960, i fins avui dia, en la qual s'ha abandonat aquesta 
integració en passar a ser la principal força motora una urbanització descontrolada que 
arrasa amb tot el que troba per davant. Els mapes d'usos del sòl i matrius de canvi d'usos 
entre cada període estudiat ja ens permeten afirmar, sense necessitat d'un estudi ecològic 
més a fons, que s'ha passat d'un model territorial que resultava globalment ecoeficient a 
un altre progressivament més ineficient des d'un punt de vista socio-ambiental3. 
 
Alguns dels indicis d'ineficiència socio-ambiental trobats són els següents: un grau de 
creixement residencial massa elevat, i de dispersió creixent, que ocupa i 
impermeabilitza sòls de gran potencial agrícola4; el trencament dels connectors naturals 
que uneixen la serralada amb el mar, a causa d'un model d'urbanització i construcció 
d'infraestructures orientat de forma perpendicular a la costa, que actua com a barrera; 
l'abandonament del policultiu integrat, la desaparició de petites masses forestals o de 
matoll intersticials a les valls i planes, i dels cultius de vessant a la serralada; la 
interferència o interrupció del paper dels rierols o rieres com a canals de circulació de 

3 Entenent per ecoeficiència territorial la satisfacció de les necessitats de la població 
humana que habita aquest territori mantenint-ho al mateix temps en el millor estat 
ecològic possible (MARULL et al., 2010). 
4 A part de l'augment de la superfície urbanitzada i d'infraestructures mostrada en aquest 
treball, una dada molt significativa que confirma clarament aquest fet és el gran 
creixement durant els últims 50 anys del nombre d'urbanitzacions en tota la comarca: en 
1957, hi havia un total de 25 que ocupaven 274 hectàrees; en 1965 eren 63 amb una 
extensió de 958 ha; en 1972, 163 urbanitzacions representaven 1.000 hectàrees; i en 
1980, 200 urbanitzacions empraven ja 6.000 ha. (MATEU I GIRAL, 1985). En l'últim 
període democràtic, el nombre d'urbanitzacions ha crescut a una taxa menor, però no 
així el territori ocupat: en 2009, es comptabilitzaven 223 entitats poblacionals 
(IDESCAT, 2010) -incloent centres urbans, polígons industrials i urbanitzacions 
disseminades- que ocupaven al voltant de 9.200 hectàrees, segons les dades del mapa de 
2007 mostrat en aquest treball. 

                                                           



materials entre la muntanya i el mar, i com a vectors de connexió ecològica, unides a 
l'efecte de la impermeabilització de parts cada vegada més grans de la conca sobre els 
seus variables cabals; la contaminació dels aqüífers de la zona per una agricultura molt 
intensiva (SANCHÍS et al, 2011) i ambientalment poc curosa5, i el perill de 
sobreexplotació dels mateixos (AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, 2010; 
GARRABOU & RAMON-MUÑOZ, 2010). 
 
L'evolució del paisatge del Maresme que hem analitzat aquí és una mostra de l'absència 
i mala, quan la hi ha hagut, ordenació territorial seguida a Espanya des dels anys 
seixanta del segle XX, sobretot a les regions litorals (MATA & FERNÁNDEZ, 2004; 
RULLÁN, 2011), la qual cosa pot i ha de servir-nos com a lliçó pel futur. El 
deteriorament territorial en el qual es troben actualment aquestes àrees té a veure 
fonamentalment amb la mala gestió del territori que ha sofert aquest país. En un primer 
moment, pel franquisme i l'absència de democràcia, que convidava a una espècie de 
laissez-faire, sense cap tipus d'ordenació i control territorial (VILA, 1974). Però la 
deterioració experimentada durant els últims 30 anys també suggereix que a més 
d'arribar tard i malament, la democràcia espanyola recent també ha actuat a mig fer, 
amb moltes contradiccions i sense una línia clara i decidida enfront de l'especulació 
immobiliària. La comparació amb alguns països del nostre entorn revela que una 
democràcia de millor qualitat i una millor presa de decisions en la gestió del territori no 
ens haguessin portat a la situació actual. 
 
D’altra banda, hem vist com el procés d'intensificació agrícola que va tenir lloc al 
Maresme entre 1850 i 1950 va ser dirigit i conduït pels petits agricultors, una gran part 
dels quals es trobaven en una situació precària. Ells engegaren un procés continu de 
millora de la terra amb l'objectiu de millorar els seus ingressos i elevar el seu nivell de 
vida. Tot i que era menys desigual que en altres zones de Catalunya o Espanya, la 
desigualtat en la distribució de la terra sembla haver actuat com un estímul a la 
intensificació de l'agricultura a la regió. L’accés a propietat de la terra sembla haver-se 
obert en un període anterior a l’època moderna, en certa mesura, a favor dels 
immigrants o fills no hereus. Tanmateix, això també va implicar que a mitjan segle XIX 
la majoria dels propietaris de terres de la regió no podien obtenir un ingrés mínim de 
subsistència provinent de la seva pròpia terra. 
 
Les solucions trobades per les unitats familiars agrícoles del Maresme per millorar 
aquesta situació a través de l'adopció de nous cultius i sistemes de reg esdevé un 
exemple evident de la capacitat dels petits agricultors d’adaptació de la seva ecologia de 
cultius per respondre als nous reptes plantejats en aquest context. Les principals 
oportunitats van ser les següents: l'arribada del ferrocarril el 1848, i la millora de les 
xarxes de transport; l'auge de la viticultura quan les vinyes franceses van ser infestades 
abans que la plaga fil·loxera arribés a Catalunya; els nous gustos alimentaris i dietes 

5 A pesar que hi ha casos d'una agricultura ecològica ben integrada als mercats locals 
mitjançant circuits curts de proximitat, com el de les Cinc Sènies. 

                                                           



adoptats per la població urbana, que va augmentar la demanda de productes i verdures 
fresques; l'aparició del motor elèctric, que podria ser utilitzat per bombar aigua 
subterrània a la zona; i, finalment, la integració de nous mercats internacionals, on els 
petits agricultors de la regió podien obtenir algun avantatge gràcies a la seva associació 
col·lectiva. També hi ha alguns obstacles que mereixen major estudi: la manca 
d'abonament fins al final del segle XIX, que imposà un límit a la intensificació de 
l'agricultura, com en moltes altres regions espanyoles (Garrabou i González de Molina 
2010); l'autarquia econòmica i la dictadura política imposada pel règim de Franco 
obligant a cultivar un altre cop un mínim de cereals, i desmantellant les associacions 
laborals o anul·lant l'autonomia de les cooperatives agrícoles. 
 
El nostre estudi de la propietat s'atura en la dècada de 1950 per dues raons. En primer 
lloc, perquè els historiadors no estan autoritzats a obtenir informació sobre qui és el 
propietari d'un terreny particular en els períodes més recents. I en segon lloc, perquè, a 
partir de mitjans del segle XX en endavant, els petits agricultors van deixar de ser els 
agents rectors reals de canvi d'ús del sòl quan l'agricultura i les indústries locals van 
perdre el seu pes socioeconòmic anterior en favor dels inversors turístics i especuladors 
immobiliaris de les noves zones residencials. Un tret distintiu de l'economia agrària és 
l’alta valoració de la seva terra que pot anar tan lluny com el cost d'oportunitat de 
renunciar a treballar dur i començar a viure de rendes -d'acord amb Alexander 
Chayanov (Thorner et. al. 1986). I això és exactament el que els promotors immobiliaris 
podien oferir a molts petits agricultors en zones litorals, a causa de la gran bretxa que 
s'obria entre els preus del sòl agrícoles i urbans. En un moment en què el valor afegit 
retingut pels petits agricultors es reduïa, i aquests envellien buscant una modesta 
jubilació, i els seus fills o filles cercaven altres activitats professionals, els promotors 
immobiliaris van utilitzar el seu poder de negociació i la informació asimètrica en el 
mercat del sòl per aprofitar-se’n. 
 
Irònicament, la mateixa fragmentació de la propietat de la terra que fins a la dècada de 
1950 havia impulsat els canvis en el paisatge al Maresme, també va aplanar el camí per 
una especulació del sòl més intensa i un abandonament de les zones rurals a partir de 
llavors; un procés reforçat per la manca d'un adequat planejament de l'ús del sòl en la la 
llarga dictadura franquista. Això explica per què molts turistes o residents en aquesta 
zona amb prou feines poden reconèixer les petjades històriques dels paisatges culturals 
agraris que estem estudiant. No obstant això, els temes de sostenibilitat plantejades 
recentment pels nous moviments socials que participen en la conservació de la natura, la 
preservació del paisatge o els processos de l'Agenda Local 21 han portat a un renovat 
interès cap a les zones verdes restants (Marull et al. 2008). Alguns municipis, com 
Mataró, han començat a protegir aquests mosaics agroforestals en els seus planejaments 
territorials. Fent, d’aquesta manera, que la recuperació de les memòries agràries i el seu 
llegat paisatgístic sigui una història que mereix ser estudiada (Farina 2000). 
 
En resum, l’actuació dels petits camperols al Maresme entre 1850 i 1950s és un 
exemple rellevant de com les explotacions agrícoles familiars no eren ni ineficaces ni 



antiquades (Netting 1993). Per contra, van demostrar ser de vegades més productives i 
capaces de liderar els avenços tècnics que les grans hisendes que van dominar en molts 
altres ambients mediterranis. Així, la supervivència de la petita agricultura i la seva 
peculiar ecologia de cultius, amb la seva capacitat d'adaptació als canvis en curs en el 
seu context s'ha convertit en l'actualitat en un recurs vital per a un món més sostenible 
(Ploeg 2008). 
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FIG. 1. Municipis estudiats del Maresme 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Taula 1. Densitats poblacionals al Maresme, 1719-2001  
Any Baix Maresme Alt Maresme Maresme Catalunya 
1719      65.1   37.0   50.1   12.5 
1787    113.1   93.5 102.6   25.8 
1857    231.8 133.1 178.9   51.5 
1900    239.1 126.0 178.4   61.2 
1930    321.7 172.4 241.6   86.9 
1950    353.7 177.1 259.0 100.9 
2001 1.326,1 484,3 874,5 192,3 

Font: Idescat i Centre d’Estudis Demogràfics. 

 

 

 



FIG. 2. Mapa d’usos del sòl pels 12 municipis del Maresme, a la segona meitat del 
segle XIX 

 

Font: elaboració pròpia amb MiraMon a partir dels mapes cadastrals parcel·laris 
corresponents aixecats  entre 1850 i 1880. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAULA 2. Usos del sòl als 12 municipis estudiats del Maresme, 1850-2007.  

 

1850's-1880 1954 2007 

  
EXT. 
(HA) 

% SUP. 
TOTAL 

EXT. 
(HA) 

% SUP. 
TOTAL 

EXT. 
(HA) 

% SUP. 
TOTAL 

Cereal secà 3.408,8 18,8 2.388,8 10,8 417,5 1,9 
Cereal regadiu 238,2 1,3 2.126,5 9,6 1.214,3 5,5 
Cereal 2/3 vinya campa 278,3 1,5 0,0 0,0 00, 0,0 
Total Cereal 3.925,3 21,6 4.515,3 20,4 1.631,8 7,4 
Vinya densa 5.073,0 28,0 2.358,7 10,6 235,2 0,2 
Vinya campa 417,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vinya clara 1/3 v.c. 139,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total Vinya 5.212,2 28,7 2.358,7 10,6 235,2 1,1 
Garrofers 156,2 0,9 345,3 1,6 46,9 0,2 
Castanyers s.d. 

 
70,3 0,3 3,2 0,0 

Fruïters secà 7,6 0,0 128,9 0,6 68,2 0,3 
Fruïters regadiu 171,4 0,9 67,2 0,3 77,2 0,3 
Oliveres 9,5 0,1 48,1 0,2 4,9 0,0 
Total cultius llenyosos 5.556,9 30,6 3.018,5 13,6 435,6 2,0 
Horta 96,1 0,5 1.097,8 5,0 836,9 3,8 
Total regadiu 505,7 2,8 3.291,5 14,8 2.128,4 9,6 
Hivernacle 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 0,9 
TOTAL SUP. CULT. 9.578,3 52,8 8.631,6 38,9 3.109,3 14,0 
Árbres ribera 45,3 0,2 161,5 0,7 368,0 1,7 
Matolls 0,4 0,0 319,4 1,4 3.261,1 14,7 
Bosc 7.261,0 40,0 11.207,3 50,5 8.788,1 39,6 
TOTAL SUP. 
FORESTAL 7.306,7 40,3 11.688,2 52,7 12.417,2 56 
Erms 277,6 1,5 65,2 0,3 0,0 0,0 
Pastures 41,4 0,2 326,6 1,5 641,5 2,9 
Edificació agrària 2,9 0,0 10,6 0,0 16,5 0,1 
Pou, bassa 2,4 0,0 13 0,1 9,7 0,0 
TOTAL SAU 17.209,3 94,8 20.735,2 93,5 16.194,2 73,0 
Víes 158,0 0,9 379,9 1,7 629,9 2,8 
Zona urbana 203,7 1,1 437,4 2,0 4.526,7 20,4 
Camins secundaris 69,2 0,4 126 0,6 1,4 0,0 
Ferrocarril 15,5 0,1 35,2 0,2 29,6 0,1 
TOTAL URBANITZAT 446,4 2,5 978,5 4,4 5.187,6 23,4 
Improductiu 1,7 0,0 4,8 0,0 448,0 2,0 
Rieres 397,6 2,2 366,6 1,7 288,4 1,3 
Platja 93,2 0,5 88,8 0,4 55,7 0,3 
TOTAL SUPERFÍCIE 18.148,2 100,0 22.173,9 100,0 22.173,9 100,0 

Font: elaboració pròpia amb MiraMon a partir dels mapes cadastrals parcel·laris 
corresponents aixecats  entre 1850 i 1880, dels mapes del cadastre rústic dels municipis 
corresponents de 1954, conservats en la Secció del Cadastre Rústic de la Delegació 
Provincial de Barcelona del Ministeri de Economia i Hisenda, i del Cadastre Rústic de 
2007 facilitat digitalment per la Secció del Cadastre Rústic de la Delegació Provincial 
de Barcelona del Ministeri de Economia i Hisenda 

 

 

 

 



FIG. 3. Mapa dels usos del sòl en 12 municipis del Maresme, 1954. 

 

 

 

Font: elaboració pròpia amb MiraMon a partir dels mapes del cadastre rústic dels 
municipis corresponents de 1954, conservats en la Secció del Cadastre Rústic de la 
Delegació Provincial de Barcelona del Ministeri de Economia i Hisenda. 

 

 

 

 

 

 



FIG. 4.  Matriu de canvis d’usos del sòl entre 1850 i 1954 pels 12 municipis del 
Maresme estudiats (ha). 

 

 

Font: elaboració pròpia amb MiraMon a partir de la intersecció dels mapes de les FIGS. 
2 i 3.  

 



. FIG. 5. Mapa d’usos del sòl al Maresme en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia amb MiraMon a partir dels mapes del cadastre rústic dels 
municipis corresponents, conservats en la Secció del Cadastre Rústic de la Delegació 
Provincial de Barcelona del Ministeri de Economia i Hisenda. 



FIG. 6. Matriu de canvis d’usos del sòl entre 1954 i 2007 pels dotze municipis del 
Maresme estudiats (ha).

 

Font: elaboració pròpia amb MiraMon a partir de la intersecció dels mapes de les FIGS. 
3 i 5.  

 



FIG. 7. Mapa d’usos del sòl de Tordera, on el sistema de masies es pot apreciar, 
1856 I 1954.  

 
 



FIG. 8. Mapa d’usos del sòl de Mataró, 1851 i 1954. 

 
 

 

 

 

 



Taula 3. Estructura de la propietat de la terra, 1850s I 1954.  

Municipi 
SAU per hab. 

(ha) 
Nr. propietaris 

Propietaris / 
hab. 

Sup. Mitja per 
propietari (ha) 

1850 1954 1850 1954 1850 1954 1850 1954 

Alella 0,57 0,54 130 200 0,08 0,12 7,0 4,5 

Arenys de Munt 0,66 0,56 413 387 0,13 0,12 4,9 4,6 

Mataró 0,12 0,05 378 512 0,02 0,01 5,4 3,2 

Palafolls 1,53 1,19 495 366 0,48 0,29 3,2 4,1 

Sant Iscle de Vallalta 1,91 2,26 173 169 0,19 0,22 10,0 10,1 

Teià 0,47 0,40 103 161 0,08 0,11 6,3 3,7 

Tordera 1,38 1,97 835 646 0,22 0,17 6,4 11,8 

Vilassar de Mar 0,11 0,08 227 236 0,07 0,06 1,5 1,4 

Arenys de Mar  
 

0,09 
 

219 
 

0,03 
 

2,77 

Dosrius 
 

3,94 
 

172 
 

0,19 
 

20,96 

Malgrat de Mar 
 

0,16 
 

409 
 

0,08 
 

1,95 

Masnou, el 
 

0,04 
 

160 
 

0,03 
 

1,36 

Premià de Mar 
 

0,03 
 

84 
 

0,02 
 

1,39 

Sant Pol de Mar 
 

0,38 
 

173 
 

0,10 
 

3,89 

Font: Mapes cadastrals dels municipis corresponentsde 1850s i 1954, i Moreno (1858). 

Taula 4. Extensió mínima de subsistència i extensió màxima cultivable (ha) al 
Maresme, 1860 I 1955, amb el percentatge de propietaris per sobre i sota de les 
mateixes. 

Municipi 1860 1955 
Min.  Max. Min. Max. 

Arenys de Munt 3.12 (63 %) 7,1 (17 %) 0.77 (17 %) 1,89 (49 %) 
Palafolls 3.47 (86 %) 8,3 (7 %) 0.53 (24 %) 1,25 (43 %) 
Tordera 4.80 (86 %) 11,8 (8 %) 1.48 (43 %) 2,19 (46 %) 
Sant Iscle de Vallalta 4.02 (77 %) 11,7 (14 %) 3.21 (59 %) 3,26 (40 %) 
Alt Maresme 4.42  9,5 

 
  

Alella 2.46 (57 %) 4,85 (33 %) 0.54 (33 %) 1,32 (47 %) 
Mataró 2.87 (65 %) 5,26 (23 %) 0.39 (22 %) 1,18 (53 %) 
Teià 2.60 (68 %) 4,51 (24 %) 0.55 (22 %) 1,37 (48 %) 
Vilassar de Mar 2.49 (85 %) 5,29 (3 %) 0.14 (4 %) 0,65 (62 %) 
Baix Maresme 3.25 6,59 

 
  

Font: Elaboració pròpia a partir de les figures 2 i 3,  Moreno (1858), Cadastre de 1954, 
IACSI (1879), Llovet Mont-ros i Peladella (1937), Rosés et al. (2010) i BBV (1999). 
 

 
 
 
 
 
 
 



FIG. 9. Índexs de Gini de distribució de la terra i de la riquesa territorial, 1850 i 
1954.  
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels mapes cadastrals de 1850 i 1954, Tello i Badia 
(2011). 



FIG. 10. Índexs de Gini de distribució de la terra, usos forestals i àrea cultivada en 
alguns municipis del Maresme, 1850 i 1954.  
 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les figures 2,3 i 9. 
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FIG. 11. Distribució de freqüències  de la propietat de la terra al Maresme en 1860* 
i 1954, i l’extensió mínima de subsistència en alguns municipis representatius. 

 

* El primer gràfic mostra la distribució en 8 municipis en 1850: Alella, Arenys de Munt, 
Mataró, Palafolls, Sant Iscle de Vallalta, Teià, Tordera. El segon gràfic mostra la 
distribució a tot El Maresme en 1954.  
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels cadastres de 1850 i 1954 i la taula 4.  
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