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Els tractors i la
mecanització del camp

7

Imatge estàtica de dos pagesos de 
Mallorca amb una primitiva segadora 
tirada per un animal. Hi podem obser-
var les garbes apilades en un camp on 
s'intercalaven els cereals i els ametllers. 
Després de les màquines de segar de 
tracció animal van venir les segadores 
lligadores, mogudes amb tractor, les 
quals deixaven les garbes fetes.  

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. 
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS - 
ARXIU ANDREU MUNTANER. 1904.

Mallorca 

Treball de transformació del secà en 
regadiu mitjançant maquinària. La 
imatge ens mostra un tractor eruga 
amb una voluminosa rella per llaurar en 
profunditat la terra. La transformació 
de terres de secà en regadiu compor-
tava uns treballs ingents d'anivellació 
de la terra per tal de possibilitar el 
regatge. En aquest cas, l'ús de maqui-
nària indica l'excepcionalitat del fet en 
una època en la qual el treball es 
realitzava a partir de la força humana i 
la tracció animal.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. 
MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA. CA. 
1930.

Borriana (Plana Baixa)

Pagès atomitzant camps de fruiters a 
Artesa de Lleida (el Segrià). L'aparició 
dels tractors va comportar canvis 
substancials en el conreu de la terra, en 
el treball de llaurar-la i en el transport. 
Progressivament van incorporar-s'hi 
noves funcions, a mesura que s'oferia 
maquinària específica, com ara 
l'adequada per fer els tractaments 
fitosanitaris.

FOTOGRAFIA: ANTONI IGLÉSIAS 
BAQUERÓ. ARXIU AGRUPACIÓ 
CULTURAL LA FEMOSA. CA. 1970.

Artesa de Lleida (Segrià)

Màquina de plegar olives amb el motocultor, al 
Montsià. Les olives es poden recollir de dues 
maneres: plegant-les del terra o collint-les de 
l'arbre mateix. En la primera es pleguen a mà o 
amb una màquina com la que mostra la foto. 
En la segona, es cullen de l'arbre manualment, 
recollint-les amb borrasses esteses sota 
l'olivera. Un cop recollides es porten al trull per 
fer-ne oli.
Santa Bàrbara (Montsià)
FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. CENTRE 
D'ESTUDIS PLANERS. 2000-2005

Curiosa imatge d'uns turistes a un mas de 
l'Estartit, participant en el desgranat del blat de 
moro. El desgranat es feia amb una màquina 
on rodava una maneta moguda manualment, 
en la qual s'introduïen una a una les panotxes 
de blat de moro. Una part de la producció era 
destinada al consum dels animals que es 
criaven a les masies o cases de pagès.

FOTOGRAFIA: PERE RIERA MATAS. 
ASSOCIACIÓ DE MASOS DE TORROELLA DE 
MONTGRÍ I L'ESTARTIT. 1960-1970.

L'Estartit - Torroella de Montgrí (Baix Empordà)   

Vista frontal d'una antiga màquina de 
recol lectar panís o blat de moro. És un ·
exemple més de l'especialització tecnològica 
aplicada a cada conreu concret. En la 
recol lecció de cereals la mecanització va ·
arribar abans que en altres conreus, com la 
vinya, la fruita seca o la fruita dolça. 

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. CENTRE 
DE RECERQUES I ESTUDIS MOGODA - ARXIU 
JAUME VINYALS ROVIRA. S/D.

Santa Maria de Gimenells (Segrià)

Màquina de veremar al Penedès, 
abocant els raïms al remolc per dur-los 
al celler. L'aparició de les màquines a 
finals del segle passat i la seva 
generalització a la primera dècada 
d'aquest segle canvien el sentit de la 
verema. Una màquina pot collir el raïm 
de 5 a 6 hectàrees de vinya en un dia, 
feina per a la qual abans es necessitaven 
de cinquanta a seixanta jornals.  

FOTOGRAFIA: JOSEP SOLÉ ARMAJACH. 
ARXIU PRIVAT JOSEP SOLÉ ARMAJACH. 
2009.

Bellvei (Baix Penedès) 

Primitiva màquina de batre moguda per una màquina de vapor, situada a l'era d'un mas del Baix Empordà. Hi 
ressalta la llarga xemeneia traient fum. Les màquines de batre van canviar el sistema de treball de l'ancestral batuda 
a l'era amb animals. Tanmateix, les dues formes de batre van conviure durant diverses dècades. 

FOTOGRAFIA: JOSEP ESQUIROL PÉREZ. ARXIU HISTÒRIC DE L'ESCALA - MUSEU DE L'ANXOVA I DE LA SAL DE 
L'ESCALA - FONS JOSEP ESQUIROL. PRINCIPI DEL SEGLE XX.

Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà)

El tractor va ser la màquina que revolucionà el treball del camp a l'època franquista. De passar de llaurar amb un animal, 
potent o escanyolit, es passà gradualment a posseir tractors comunals, a través de societats cooperatives, o a comprar-los per 
necessitats particulars. Aquest cas concret és el tractor de la Cooperativa Agrícola de Terrassa, el qual fa una llaurada 
profunda, amb un segon pagès que dirigeix l'operació de l'arada giratòria.

FOTOGRAFIA: FOTOS ALTIMIRA. ARXIU MUNICIPAL DE TERRASSA - CENTRE D'ESTUDIS HISTÒRICS DE TERRASSA. 1940-1960.
Terrassa (Vallès Occidental)

L'organització del treball que ha sostingut l'agricultura i la ramaderia ha anat subjecta als canvis 

econòmics i socials. Els pagesos i les pageses d'avui en dia són empresaris agraris i com a tals es 

formen professionalment i de manera contínua per a dominar les novetats que ofereixen 

constantment les màquines, les tecnologies informàtiques i les noves tècniques de maneig. Han 

d'adquirir coneixements sobre espècies animals i varietats de plantes que van apareixent al mercat 

o sobre productes per millorar la qualitat i la seguretat dels aliments que produeixen. La formació 

ha de ser adequada a les constants novetats que s'ofereixen i al coneixement de les necessitats i 

apetències del mercat. 

De sempre la pagesia ha intentat comercialitzar la seva producció de la millor manera, sense que 

possiblement mai s'hagi aconseguit del tot. Mercats i fires són un exemple clar de la comercia-
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lització més directa, establerta entre el productor i el consumidor. La pagesia, el ramader hi 

portava els seus productes a vendre, però la major part de les vendes de la producció agrària van 

i han anat per altres vies. Una part es realitza a través de les cooperatives i l'altra a partir de 

transaccions amb majoristes o indústries agroalimentàries. 

Sota aquestes premisses, cal posar valor en el paper clau i estratègic que realitza la pagesia en 

la producció d'aliments i en la gestió d'una part molt considerable de territori. Evidentment, 

també es fan necessàries polítiques públiques que possibilitin l'existència d'un sector agrari 

professional adequadament retribuït. 

La comercialització dels productes.
Els mercats i les fires

La publicitat és un element clau per donar a 
conèixer els productes elaborats i per 
promocionar-ne la venda. Pels productes 
característics d'un determinat territori és 
important saber transmetre la relació entre la 
qualitat i la seva localització geogràfica. 
Propaganda dels formatges de la Cooperativa 
Lletera del Cadí, amb el rerefons de la serra que 
li dóna nom.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. ARXIU 
CADÍ SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA (CADÍ SCCL). CA. 1950. 

La Seu d'Urgell (Alt Urgell)

Antiga fotografia d'un celler de Reus que hem 
de situar en la comercialització de vins. Els 
personatges que apareixen a la imatge cal 
suposar-los com a comerciants vinícoles. La 
imatge cal situar-la al període en què la 
fil loxera entrava per l'Empordà i quan el preu ·
del vi va arribar a xifres molt altes per la 
demanda feta des de França, on les vinyes eren 
assolades per la plaga.

FOTOGRAFIA: MIQUEL MARTÍNEZ. ARXIU 
MUNICIPAL DE VALLS - FONS MERCADÉ. CA. 
1880.

Reus (Baix Camp)

La pagesia ha comercialitzat els productes 
agraris ―en aquest exemple el vi― de forma 
individual  o col·lectiva, en aquest darrer cas a 
través de les cooperatives. En el vi hi havia 
corredors de cases comercials que compraven a 
preu fixat aquest producte, que es duia a l'estació 
de tren o als ports per a l'exportació. Bótes de vi 
de la Cooperativa Vinícola de Sarral (la Conca de 
Barberà)  transportades al moll de càrrega.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. ARXIU 
COOPERATIVA VINÍCOLA DE SARRAL. S/D.

Lloc desconegut

Les botigues dels pobles rurals, com aquesta 
d'Altorricó, a la Llitera, acostumaven a vendre 
tota classe de productes i queviures per a les 
llars. Subministraven tot allò necessari que no es 
produïa o elaborava al lloc. Sovint els pagesos 
també hi portaven verdures a vendre, a canvi de 
petites comissions.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. 
AJUNTAMENT D'ALTORRICÓ - ARXIU FAMILIAR 
ESTRADA. CA. 1950.

Altorricó (Llitera) 

Visita de comerciants de Barcelona al celler 
del Sindicat Agrícola de Vila-rodona. Alguns 
cellers cooperatius van apostar per vendre 
part de la producció de vi embotellada, mentre 
molts d'altres la venien tota a doll i fins i tot en 
vendes individualitzades per a cada soci. Un 
repte permanent del cooperativisme agrari ha 
estat el d'aconseguir una posició forta en la 
cadena de valor de cada sector o producte i 
també el d'obrir nous mercats.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. ARXIU 
SANTESMASES-RABADÀ. CA. 1930.

Vila-rodona (Alt Camp)

La plaça del Blat de Valls en dia de mercat. Cada 
mercat tenia la seva rodalia, d'on provenien els 
homes i les dones que el visitaven per efectuar 
compres setmanals o per posar els productes 
de la collita pròpia a la venda, fent els tractes 
pertinents.

FOTOGRAFIA: PERE CATALÀ PIC. ARXIU 
MUNICIPAL DE VALLS - COL·LECCIÓ PERE 
CATALÀ PIC. CA. 1920.

Valls (Alt Camp)

Parada de verdures i fruita al mercat de Balaguer. La mestressa ha portat a 
vendre els fruits de la producció familiar, que exposa posats en coves i 
senalles, mesurant la compra amb unes balances de pesos.

FOTOGRAFIA: DANIEL TORRUELLA. ARXIU COMARCAL DE LA 
NOGUERA - FONS TORRUELLA. 1930-1937.

Balaguer (Noguera)  

Mercat al Baix Empordà, on podem veure-hi una parada d'ous, probablement 
de compra venda. També hi veiem al fons les característiques gàbies d'aviram. 
Cap a la segona meitat del segle XX, a moltes cases pageses es van habilitar petits 
o més grans galliners, per posar-hi pollastres o gallines ponedores. Sovint va ser 
un complement a les dificultats econòmiques de la pagesia.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - 
FONS JOAN FOXÀ. S/D.

Baix Empordà 

La Fira de Sant Joan a Bossost és una 
fira tradicional ramadera en què s'hi 
concentren els millors exemplars 
d'ovelles, cabres, vaques i cavalls de tota 
la zona. Actualment es complementa 
amb exhibicions de tradicions agrícoles 
i ramaderes. Una particularitat d'aquesta 
fira cal cercar-la en les freqüents 
transaccions comercials efectuades per 
ramaders catalans i francesos.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. 
ARCHIU GENERAU D'ARAN - 
COLLECCION FRÈRES LABOUCHE. 1900-
1930.

Bossost (Val d'Aran)

La fira de Verdú (l'Urgell) fou una de les fires 
més importants de Catalunya. Concedida l'any 
1378, començava el 25 d'abril, dia de Sant Marc, 
i durava deu dies. S'hi havien arribat a 
concentrar entre vuit i deu mil mules. Al voltant 
de la fira ramadera de peu rodó, boví i de llana 
s'hi reunien comerciants que venien grans, 
safrà, lli, cànem, etc., així com artesans de tota 
mena, des de basters fins a daguers, ganiveters, 
blanquers, soguers, faixers…

FOTOGRAFIA: CLAUDI GÓMEZ GRAU. ARXIU 
FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT D'ESTUDIS 
ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 1940.

Verdú (Urgell)

Les fires de bestiar de tota mena, instituïdes algunes des de temps 
medievals, han estat una font de transacció, de trobada i d'intercanvi. 
Les fires, des de fa uns anys, s'han especialitzat, però abans eren 
multisectorials, de base agrària i ramadera, per la qual cosa s'hi podia 
trobar tot tipus de bestiar. Amb el temps, a més, han esdevingut el lloc 
on assabentar-se de novetats i innovacions en el sector.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. ARXIU COOPERATIVA D'IVARS 
D'URGELL. CA. 1960.

Segrià

Mollerussa, al Pla d'Urgell, ha esdevingut una població referent de les fires dedicades al sector 
agrícola. A la històrica i tradicional Fira de Sant Josep cal sumar-hi les fires dedicades a la 
maquinària agrícola i industrial d'ocasió, celebrades des de fa un parell de dècades a la 
primavera i a la tardor.

FOTOGRAFIA: IGNASI ALDOMÀ BUIXADÉ. ARXIU FAMILIAR ALDOMÀ BUIXADÉ. CA. 2000. 
Mollerussa (Pla d'Urgell) 

Estand del Parc Agrari del Baix Llobregat del 
Saló d'Alimentació per al Consumidor. En 
aquestes darreres dècades han sorgit els 
conceptes de productes i consum de 
proximitat, amb la voluntat d'afavorir 
l'agricultura local, mantenir l'espai agrari, 
garantir la qualitat dels productes i reduir el 
consum de les energies fòssils del transport.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. 
CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX 
LLOBREGAT. 2009.

Barcelona (Barcelonès) 

Fira ramadera a Ciutadella. Les fires agrícoles i ramaderes, que encara 
avui se segueixen realitzant de forma periòdica a diversos municipis de 
l'illa de Menorca, són un aparador des del qual es poden fomentar les 
relacions comercials, ajudant a mantenir un vincle entre el camp i la 
societat. En aquest cas, veiem una imatge corresponent a una fira 
ramadera realitzada als anys seixanta a la plaça des Pins.

FOTOGRAFIA: AUTOR DESCONEGUT. INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS - 
ARXIU REVISTES I SETMANARIS S.L. CA. 1960.

Ciutadella (Menorca)

Mercat a la plaça Major de Vic. Cada dissabte la ciutat de Vic acull un dels mercats més importants de la 
Catalunya Vella. En primer terme hi veiem els pagesos i pageses que venen la verdura i les parades de 
cistells, de ceràmica, etc. Anar a mercat era gairebé un ritual setmanal que, transaccions comercials a 
banda, s'aprofitava per fer tertúlia i, en molts casos, un bon esmorzar de forquilla.

FOTOGRAFIA: VALLE. ARXIU COMARCAL D'OSONA. S. XX.
Vic (Osona) 


