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Les poblacions del sud alacantí: evolució, decadència i reconversió 

The populations of the southern Alacant province: evolution, decadency and reconversion 

Ramón Santonja Alarcón 

 

Resum: a través del coneixement de les fonts d'arxiu i els continguts de les hemeroteques ens 

permet conèixer la realitat social de les localitats del territori meridional de la província d'Alacant 

durant el final del segle XIX la crisi de la agricultura tradicional (la fil·loxera), les desigualtats 

socials i econòmiques derivades de la possessió de la terra i els seus conflictes socials, la pèrdua 

progressiva del valor de la terra i la seua reconversió a finals del segle XX amb la integració en la 

CEE i el desenvolupament d'unes activitats agropecuaris innovadores. 

Paraules claus: agricultura, societat, Alacant, segles XIX-XX 

 

Abstract: the kwoledge of archives and hemerotec sources we know social situation en the 

towns and villages of souther of province of Alicante during XIX century and crisis of agriculture 

tradicional, social and economical changes, economical crisis and reconversion of economical 

primery sector in the XX century when Spain joined in the ECE and new agriculture technicals. 

Keywords: agriculture, society, Alicante, XIX-XX centuries 

 

1. Introducció 

En les societats pretèrites el sector econòmic fonamental era l'agricultura, de manera que 

constituïa el factor fonamental de les relacions social, tant a les famílies com a les institucions. 

L'evolució històrica de l'agricultura de la província d'Alacant, amb un medi amb escassetat 

permanent de recursos hídrics, ens permet  

 

2. Metodologia 

La consulta de fonts primaries, com les d'arxiu (fonamentalment, els municipals, el provincial 

i el de la Diputació) i els fons de les hemeroteques ens permet conèixer de primera mà el 

desenvolupament de les activitats econòmiques primàries al territori. 

 

3. Un recorregut històric 

3.1. Antecedents 

En primer lloc, cal destacar que la població valenciana creix al llarg del s. XIX, més en la 

segona mitat. Creix en la fase de transició des de la societat d'antic règim al règim modern. Açò es 

produïx per la reducció de la mortalitat i pel manteniment de la natalitat. Si quelcom destaca en 
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estos casos de transició demogràfica és que es mantenen comportament demogràfics, propis de 

l'Antic Règim, que fan que les diferències entre la natalitat i mortalitat siguen menys abruptes. 

Estem parlant d'epidèmies de còleres i crisi de subsistència. Com a conseqüència del retard 

econòmic, es produïx onades d'emigració, que en el cas d'Alacant es dirigix en gran manera a Orà 

des de 1831. Cal destacar l'epidèmia de còlera de 1854, que afecta sobretot al llevant espanyol on 

obstaculitza primer i es mantenia més. El nombre de morts ascendix de manera espectacular en a 

penes dies. Les diferències amb la resta d'Espanya les trobem sobretot entre 1910-30, i açò té a 

veure amb el factor d'atracció que suposava el sector industrial valencià durant la Primera Guerra 

Mundial. Tant les taxes de natalitat i mortalitat són una miqueta més baixes que les del conjunt 

espanyol, encara que els ritmes són quasi pareguts.  

La població espanyola es comença a concentrar en el litoral sobretot a partir de la primera 

mitat del s.XIX. El creixement demogràfic augmentarà en el sud de la Península, mentres que en el 

centre i nord es produirà un estancament o reducció demogràfica.  

Els dos processos més importants que afecten la propietat de la terra són la caiguda del règim 

senyorial i la desamortització. Es produïx la introducció de la burgesia en la terra, la qual cosa 

provoca que la terra siga explotada d'una forma més eficient per a obtindre la major riquesa d'ella. 

El que assenyala Gil Olcina és que els processos de desamortització i d'abolició social provoquen 

una fragmentació de la propietat valenciana perquè és l'emfiteuta el que es queda amb la propietat. 

Però açò no ocorre sempre així, sinó que moltes vegades és el senyor el que es queda amb la terra. 

Esta burgesia explotarà la terra amb contractes de parceria: el colon i el propietari es quedaran mitat 

i mitat de la producció. No obstant, ens anem a trobar que els propietaris no aconseguiran el 

benefici que esperaven amb els contractes de parceria, per la qual cosa moltes vegades vendrà la 

terra al parcer, la qual cosa augmentarà la fragmentació de la terra valenciana al llarg de la segona 

mitat del s. XIX. 

Fonamentalment, ens anem a trobar una burgesia agrària que es caracteritza per ser una classe 

acomodada. Però també llauradors acomodats, eixos emfiteutes o parcers que van adquirint 

porcions de terra gràcies a l'augment de la productivitat i a l'exportació dels seus productes. Sí que 

ens anem a trobar amb una gran quantitat de xicotets i mitjans propietaris, la qual cosa no vol dir 

que el camp valencià siga idíl·lic. Estos propietaris seran els consumidors dels productes industrials 

valencians. Així mateix, també ens trobarem amb processos de proletaritzación llauradora en què a 

més el treballador ja no està subjecte a la terra. Tindrà unes condicions deplorables i molts d'ells 

emigraran per això. 

Hi ha un auge de l'agricultura comercialitzada, a causa de l'augment de la demanda a Europa, 

el canvi en els àmbits de consum i el creixement dels transports. A Europa es comença a consumir 
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més i millor vi. També es comencen a adquirir cítrics dins d'una dieta alimentària més variada. La 

vinya és l'article protagonista en el s. XIX, la taronja en el s. XX.  

Es produïxen innovacions agronòmiques com les canalitzacions, els pous, les dessecacions, 

les autobombes, la introducció de fertilitzants com el guano o els minerals...  

No obstant, estes grans exportacions beneficiaran a la burgesia comercial estrangera, 

fonamentalment els francesos. El que ocorre és que en relació a estos productes (vi – francés i passa 

– anglés) l'augment de la producció es produïx per un increment de la demanda en estos països. 

Estos burgesos establixen cases comercials que s'encarreguen de transportar el producte des de la 

terra fins al lloc de consum. El que també es produïx és que estes cases es fan amb el control de les 

terres. La presència de capital estranger serà molt important, i els beneficis es deriven cap al país 

d'origen. També ens trobarem amb cases comercials autòctones. En tot cas, el procés és beneficiós 

en el seu conjunt.  

Ens trobem amb la substitució de productes agrícoles que estan dirigits a la subsistència per 

aquells dirigits a l'exportació. Que els cítrics vinguen darrere de la vinya significa que els 

productors i comercials dels cítrics han copiat les tècniques de comercialització del vi. Estes 

tècniques també s'utilitzaran en altres sectors com l'especier (Novelda) o el jogueter (Dénia, Onil i 

Ibi). També són sectors que es van finançar en el seu origen amb capital autòctona sorgit pel vaig 

vore.  

L'evolució de la superfície valenciana entre 1860 i 1920 es caracteritza pel creixement dels 

regadius. Açò té a veure amb l'augment del cultiu de les hortalisses i cítrics. Açò parla d'innovació 

tecnològica, perquè el regadiu necessita canalitzacions, pous, màquines de vapor per a l'extracció 

d'aigua...  

Destacar que els productes com el cereal era molt més rendible importar-ho de països com a 

EUA o Rússia que tenien constes menors que portar-ho de Castella La Manxa o la Vella. 3.2. 

Aparició de la banca i el ferrocarril 

En el segle XIX, trobem dos productes, que es convertiran en el principal producte de 

l'agricultura valenciana. Estos productes són, la vinya i la taronja. Entre els principals obstacles, que 

trobarem perquè estos productes tingueren eixida, eren les males vies de comunicació. Es crearà una 

xarxa de carreteres, que connecte tots els territoris de l'interior, amb les zones costaneres. Al llarg 

del segle XIX, s'anirà densificant la xarxa de carreteres.  

L'arribada del ferrocarril va ser importantíssima per al desenvolupament econòmic valencià. 

Va permetre crear corredors relacionats amb les vies que movien la seua producció a partir del 

ferrocarril. El ferrocarril, tindrà un efecte motor sobre l'economia.  
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La xarxa radial de carreteres, servirà per a connectar el comerç interior i per a comunicar 

zones d'interior i de carreteres, però la veritat, és que per al Regne de València, així com per a la 

resta de la perifèria espanyola, tindrà unes conseqüències negatives, a l'oblidar-se estos territoris.  

Els tres cultius fonamentals, per tant, seran: la vinya, la taronja i l'arrós. 

Ens centrarem en el primer d'ells, en este cultiu, es desenvoluparà, fonamentalment a partir de 

1854 i especialment a partir de la dècada dels '70, com a conseqüència de la malaltia que van patir 

els ceps francesos. Una vegada recuperades els ceps francesos, el cultiu de la vinya en la zona del 

litoral mediterrani ja s'havia refermat, creant uns caldos més forts que els vins francesos, com a 

conseqüència del millor clima, i que servien per a completar estos vins francesos. Les dos grans 

àrees vitivinícoles del País Valencià, seran l'àrea d'Utiel-Requena, i l'àrea del Vinalopó, les quals 

s'han mantingut fins hui en dia. 

És difícil entendre la història de la Regència sense considerar l'abast i l'impacte de la crisi 

econòmica finisecular. Durant molt de temps, la historiografia no va tindre en compte este factor tan 

decisiu per a comprendre els fenòmens com el moviment de la Lliga Agrària, els conflictes socials 

en el camp en el camp, l'emigració a Ultramar o el gir proteccionista en la política comercial de 

l'Estat que s'opera a partir de 1890. No obstant, el desenvolupament de la història econòmica, més 

concretament de la història agrària ens permet conéixer hui amb prou detall els perfils de la crisi 

espanyola, els seus efectes econòmics i socials, la cronologia, les respostes o alternatives, i, en 

menor grau, el seu impacte, diferent segons sectors de producció, regions i grups socials. 

La crisi espanyola cal entendre-la en el context de la crisi internacional. Una crisi de 

superproducció, de reajustament i redistribució del mercat en el moment en què el sistema 

capitalista adquirix una dimensió universal. En concret, la crisi de l'agricultura europea és 

conseqüència de la concurrència de nous països, capaços de produir més quantitat i més barat. El 

ferrocarril i el vapor, a l'abaratir i reduir el temps de transport de les mercaderies, van impulsar la 

competència dels nous països productors. Els efectes sobre l'agricultura es van reflectir 

immediatament des de la mitat dels anys seixanta del segle XIX, per l'augment substancial de les 

importacions de cereals, el descens dels preus i la reducció de les explotacions i, en general, de la 

renda de la terra. 

Alguns països europeus es van adaptar a la nova dimensió internacional del treball i van 

deixar que la població agrària disminuïren en benefici d'altres sectors. No obstant, el pes econòmic i 

polític dels propietaris era important, reaccionari amb barreres aranzelàries proteccionistes. En tots 

ells es van imposar, en tot cas, a mitjà termini, transformacions modernitzadores del sistema de 

producció, per a reduir costos i augmentar la productivitat. 
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A Espanya, potser amb quelcom de retard, i amb algunes peculiaritats acords amb les 

especials característiques de l'estructura i la producció agrària, es manifesta igualment la crisi 

agrària. Després d'un període d'expansió des dels anys cinquanta, cap a 1885 apareixen els signes de 

la crisi: augment substancial de la importacions de cereals, descens dels preus, més en l'interior que 

en la perifèria, i descens en la producció. Les expressions de preocupació dels interessats, 

Assemblees d'Agricultors i Lliga Agrària, i les manifestacions de pressió van proliferar també en  

eixos anys de 1885 a 1890. La Informació sobre la crisi agropecuària, convocada en 1887, alça acta 

de les preocupacions i les demandes dels sectors i grups afectats per la crisi. 

La crisi afecta de manera especialment intensa a la producció de cereals, especialment al blat. 

Un cas a banda ho constituïx la vid. La profunditat de la crisi de la vinya, posterior a 1891, està en 

relació amb la gran expansió prèvia d'este cultiu que l'impacte de la fil·loxera a Europa havia 

possibilitat. L'arribada de la malaltia a les vinyes valencianes provoca la crisi profunda. 

La crisi afecta de forma intensa, encara que distinta, als grups socials implicats en la 

producció agrària: grans propietaris, arrendataris, xicotets propietaris i colons i jornalers. En tot 

Europa la crisi va provocar un inevitable descens de la renda de la terra, encara que a partir de 1895 

s'observen signes de recuperació. La mobilització dels agricultors en eixos anys és, sobretot, una 

forma de reacció davant de la crisi. 

Però, a més de la demanda de protecció en forma de barreres aranzelàries, els empresaris 

agrícoles van desenvolupar una sèrie de mesures de resposta a la crisi. 

La crisi va afectar els grans propietaris i arrendataris, però sobretot va arruïnar als xicotets 

propietaris i colons, forçant-los moltes vegades a emigrar. 

A pesar de la industrialització en els primers decennis del segle XX va ser acusadament 

agrària; el pes del sector primari era encara gran en termes de renda com de població activa. El que 

més cridava l'atenció era la seua lentitud a incorporar innovacions al procés productiu, sobretot en 

l'agricultura interior. 

Amb una dèbil taxa de mecanització i baixos rendiments per persona i hectàrea, l'agricultura 

va ser un llast per a la modernització general del sistema productiu. Pel seu alt pes en el conjunt de 

l'economia, els problemes del món agrari ho van anar també de tot el sistema econòmic, ja que els 

seus baixos rendiments van impedir un estímul de la demanda dels béns industrials i van frenar 

l'avanç del sector secundari. 

En un àmbit molt propens a la busca de rendes, els problemes del món agrari es manifestaven, 

en primer terme, en la distribució de la propietat de la terra.  

 

3.2. El començament del nou segle 
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En els primers anys del segle XX, l'estructura de la població valenciana es caracteritza per 

tindre una població jove més baixa del normal. Per tant, tenim una piràmide poblacional 

estrangulada pel cos. Destacar que es produïx per l'emigració i, sobretot, per la falta de naixements 

vint i trenta anys abans que al seu torn és conseqüència de l'emigració. En canvi, els emigrants 

solien tornar als 5 o 6 anys amb un capital que invertien en terra. També observem un procés 

d'urbanització que després tindrà les seues repercussions la fisonomia de les ciutats. Este procés 

tampoc és espectacular, la població rural continua sent important en el total de la població.  

L'especialització i diversificació de l'agricultura alacantina en les primeres dècades del segle XX 

Encara que la crisi agrària finisecular s'advertix profunda en els sectors tradicionals més 

importants de l'agricultura espanyola, en les regions mediterrànies es constata, des de l'últim terç del 

segle XIX, una extraordinària diversificació agrària i l'aparició de distintes vies d'especialització en 

funció de la productivitat dels sòls i de les condicions que marcava l'oferta i la demanda en el 

mercat internacional. 

L'acomodament de l'agricultura a les noves condicions requeria una renovació de les 

pràctiques culturals i la difusió i generalització de nous factors de producció. Este acomodament es 

va percebre amb major nitidesa en els nous cultius comercials. El desenvolupament d'estos i el 

fabulós increment de la seua comercialització van córrer parells amb el discórrer del segle XX. Es 

va assistir, així, a un canvi profund en el sector agrícola; i, en gran manera, van ser els cultius 

mediterranis, altament comercials i rendibles, els que van protagonitzar esta expansió del sector. 

Especialment dinàmics es van mostrar els agricultors de Llevant en esta conjuntura, a l'introduir 

nous cultius i concentrar els seus recursos en les produccions amb majors expectatives de guanys, 

alhora que abandonaven els cultius que resultaven poc rendibles. 

L'elaboració de vi progressivament se va anar realitzant en règim de cooperatives, amb la 

finalitat d'evitar els freqüents abusos per part dels comerciants, augmentar els beneficis dels 

agricultors i reactivar l'interés del cultiu. Les primeres cooperatives van ser creades per l'insigne 

agrònom Pascual Carrión a Sax i Castalla, en 1928, i a Monòver, en 1930; poc després es va crear la 

de Pinoso. Durant els anys setanta, els majors cellers s'ubicaven a Villena i Monòver. En 1957 es va 

crear el reglament de la denominació d'origen ―Alacant‖, que regula l'elaboració i venda de vins 

protegits per eixe nom, i que comprenia dos zones: la primera, per als vins negres, clarets, rosats i 

misteles de color, comprenia la part centre-occidental de la província; i la segona era l'àrea 

productora de misteles blanques. En la seua major part, el vi de la província d'Alacant –a diferència 

del que ocorre en l'actualitat- es venia a granel i es destinava en gran manera per al consum intern, 
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sent molt reduïdes les quantitats que eren embotellades en els cellers locals i que patien processos 

d'envelliment.1 

En 1904 tenim la següent notícia: 

―Está terminándose en la huerta de Aspe la vendimia. La cosecha de uva que constituye la 

mayor riqueza de esta comarca, no ha sido muy abundante en los terrenos de secano. Esto obedece a 

las pocas lluvias habidas. 

En los términos de Hondón de las Nieves, Monforte y demás pueblos limítrofes, ocurre lo 

propio que aquí, no pasando el año de regular.‖
2
 

 

3. 3. El sorgiment de les agrupacions obreres 

Altre succés lligat als canvis productius en la província foren l'aparició del sindicalisme, i en 

el Fondó de les Neus, per posar-ne un exemple, hi trobem al mateix temps, com a reacció als 

sindicats, la creació de les associacions agràries catòliques. 

La influència de la climatologia en els conreus i els esdeveniments en la població a 

començaments de la primera dècada del XX foren terribles: 

―En Hondón de las Nieves, un pedrisco ha arrasado los campos de viñedo de todo el término. 

Las piedras eran del tamaño de huevos de gallina. En muchos sitios había medio metro de granizo. 

Reina gran consternación entre los labradores.‖
3
 

En 1908, una sequera en la província des de feia quatre anys. A això que calia sumar 

l'arribada a fil·loxera a la zona de Novelda. 

El vi espanyol, per exemple, ja era un producte apreciat més enllà de les nostres fronteres però 

ara la seua exportació serà massiva, sobretot el procedent de les vinyes catalanes i valencians. Fins 

al moment els caldos francesos sempre havien relegat als nostres a un segon pla en el mercat 

internacional, però una plaga de fil·loxera va acabar amb la producció gala i va donar una 

oportunitat als nostres productes. El vi té una gran importància tant perquè establia una simbiosi 

entre els comerciants i els agricultors com pels beneficis que produïa, que normalment es 

reinvertien en sectors relacionats amb la vinya i la indústria. Però esta època daurada del vi 

espanyol no durarà eternament i a finals del XIX els ceps francesos, més apreciades que les 

espanyoles, van començar a recuperar-se i van desplaçar del mercat a la producció vinícola 

espanyola amb la conseqüent crisi per al sector. A principis del segle XX en algunes de les zones 

perifèriques mediterrànies s'introduïxen nous cultius per a l'exportació que aprofitaran els camins 

                                                 
1 PIQUERAS HABA, J.: Los vinos valencianos, València, Universitat de València, 1983. 

2 El Graduador: periódico político y de intereses materiales: Año XXIX Número 8583 - 1904 octubre 28, pàgina 4. 

3 La Correspondencia de Alicante: diario noticiero. Eco imparcial de la opinión...: Año XXVII Número 8837 - 1910 

mayo 16, pàgina 3. 
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associats al negoci del vi. Són cítrics i productes hortícoles, l'exportació dels quals es traduirà en 

guanys per a l'economia espanyola. Un altre exemple, de 1913 en un poble de l'interior: 

―Víctimas de la sequía [...] nosotros los vecinos de Hondón de las Nieves que vivimos muy 

lejos de ningún manantial, corremos peores riesgos, porque no solo nos falta esa agua de donde 

tenemos la esperanza de sacar el poco de vino que es la principal cosecha de este pueblo, sino que a 

consecuencia de haber cesado las lluvias […]. En Hondón no hay fábricas donde puedan ocuparse 

20 operarios, no hay talleres, industrias, ni otro punto donde se pueda sacar una peseta si no es de la 

tierra, de la Agricultura [...]‖
4
 

 

3.4. L'època del Directori Militar (1923-1930) i la II República 

La repercussió de la crisi econòmica sobre l'agricultura d'exportació no va tindre en les 

comarques valencianes meridionals efectes excessivament dramàtics. 

Entre 1920 i 1930 es va produir un augment de la població activa del sector secundari es va 

contraposar una notable disminució dels efectius de la població agrària. Prenent en consideració, 

dins d'este últim sector, el grup dels obrers agrícoles o jornalers sense terra, s'aprecia que el 

percentatge d'estos en les principals localitats (Novelda, Elda, Elx, Alacant) mostra una forta 

correlació negativa amb el percentatge d'obrers industrials, la qual cosa indica el necessari 

transvasament de població activa des del sector agrari a les restants activitats productives, va tindre 

lloc una cosa que fonamentalment acompanya a tot procés d'industrialització, a partir de la població 

assalariada del camp i es va canalitzar cap al sector industrial. La situació de la població assalariada 

llauradora ens introduïx en el coneixement de l'estructura de classes i de la major o menor magnitud 

del component agrari en la configuració de la classe obrera. La consideració dels jornalers agrícoles, 

bé com a un grup social que forma part dels llauradors, constituint la categoria de llauradors sense 

terres. Els llauradors tradicionals va iniciar en els anys vint i trenta el procés de descomposició com 

a conseqüència de la conversió forçosa d'una part del mateix en obrers industrials o jornalers 

agrícoles. 

El desenvolupament d'una agricultura netament capitalista, però on el treball assalariat tenia 

importància amb una gran població jornalera durant els anys vint i trenta, però tant aquell com esta 

s'inscrivien en la seua major part en el circuit de les xicotetes explotacions d'àmbit familiar. 

En el sud valencià, la desvinculació de la terra del jornaler presentava uns trets derivats de la 

fragmentació de la propietat de la terra. El procés de proletaritzación derivat de la inestabilitat 

agrària van significar en pràctiques polítiques i/o socials distintes dels llauradors tradicionals i del 

                                                 
4 El periódico para todos: Año III Número 719 - 1913 julio 2, pàgina 3. 
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proletariat industrial. El proletariat rural disposava de desplaçar-se als nuclis industrials de la 

província (Elda, Crevillent, Alcoi) i l'emigració al nord d'Àfrica. 

En 1931, la República es va proclamar règim de justícia social que va intentar implantar la 

reforma agrària, per a remeiar el problema immediat de la desocupació rural la República havia de 

mamprendre novament l'interromput problema dels funcionaris del segle XVIII: casar la terra erma 

amb l'excés de força de treballs. La reforma agrícola era inevitable. 

La Llei Agrària de setembre de 1932, junt amb la legislació de 1933: la propietat privada no 

era un mal en si mateixa, sinó que havia de sotmetre's al control legislatiu en interés de la societat. 

S'enfrontava amb el problema clàssic dels latifundis mentres hi haguera perjuís evidents -

especialment la desocupació- i es disposara d'estadístiques. Les terres expropiades havien de ser 

redistribuïdes, en forma col·lectiva o en parcel·les individuals, per l'Institut de Reforma Agrària. 

La característica més notable de li economia espanyola va ser la relativa estabilitat dels preu, 

deguda principalment a l'aïllament d'Espanya respecte a l'economia de la resta d'Europa. Les 

abundants collites de 1932 i 1934 van proporcionar el suficient poder adquisitiu per a sostindre un 

moderat auge tèxtil, i van fer quelcom per a compensar les fortes pèrdues dels cultivadors 

valencians de taronges i d'altres exportadors. Els salaris, protegits per la nova legislació laboral, van 

romandre estables. Va descendir l'índex de la producció industrial, però menys dràsticament que en 

altres països. No obstant, no existien un sistema nacional d'assistència per al mig milió de parats; es 

va deixar que cada municipi fera el que poguera amb els seus limitats recursos.
5
 Tenim, a 

continuació, un exemple, d'una propietari agrícola en 1933 

―D. Juan Davó.—Hondón de las Nieves (Alicante). 

1º. En esta comarca por las lluvias de este verano, o no sé el por qué, se ha perdido la cosecha 

de la uva por causa del mildiu. Dicho mal le ha atacado más a los viñedos jóvenes. Aquí veníamos 

azufrando los viñedos para combatir el oidium.‖
6
 

 

3.5. La decadència 

Després de terminada la guerra, l'autarquia va ser la primera etapa del règim franquista, 

comprenent des de 1939 a 1959. Arribaria fins al Decret d'Estabilització. Però 1957 també es podria 

prendre com a data vàlida, ja que en eixa data es van adoptar mesures. Els historiadors han 

generalitzat després el terme de primer franquisme amb els mateixos límits cronològics. El terme 

primer franquisme ha generat certes discussions, parlant-se de dates intermèdies en 1951, però 

                                                 
5 PALAFOX GAMIR, Jordi: ―Agricultura d'especulació i crisi econòmica. El País Valencià durant els anys trenta 

(1930-1936), en  

6 El progreso agrícola y ganadero, año XXXIX, Madrid, 15 d’octubre de 1933, número 1.794, pàgina 14. 
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basant-se en política interior o política internacional. En canvi, en termes de política econòmica és 

plenament vàlid el plantejament de les dates 1939-1959 com a primer bloc. El per què de la 

influència de la perspectiva econòmica s'ha de tindre en compte des de la influència en la 

historiografia dels estudis anteriors realitzats per economistes. El règim no permetia estudis sobre la 

política de l'estat llevat que foren laudatoris. En canvi l'economia era considerada una qüestió més 

asèptica, i així, parlar de l'agricultura o la indústria era consentit. Per això els estudis sobre 

l'economia van ser permesos, servint de base per a les posteriors investigacions. 

La falta de mitjans s'entén a les maquines, tractors, aladres mecànics, recol·lectores, etc., serà 

molt deficient, s'han destruït sistema d'alimentació energètica, sent l'energia escassa amb talls de 

llum continus, escassetat de fertilitzant i escassetat de l'abastiment de petroli. L'agricultura per tant 

es pot qualificar com a agricultura de subsistència. Pel que es referix a l'agricultura, es va produir 

una profunda contrareforma agrària que desfà tota la labor legislativa en matèria agrària en la 

Segona República i que afavorix fonamentalment a la gran propietat agrària, que es va beneficiar 

del manteniment d'uns baixos salaris agrícoles i d'una política de preus oficials a què acompanyava 

una descarada tolerància al mercat negre i un fort proteccionisme. Com a conseqüència d'això, 

l'agricultura va travessar un període de fort estancament amb nivells de producció inferiors als anys 

anteriors a la guerra. En part els productes agrícoles més altament perjudicats. Encara que les 

calamitats de tipus natural van ser sovint invocades com a causa de la mala marxa de l'agricultura 

(com la inundació d'Orihuela en els anys cinquanta). Els principals problemes eren l'escassetat 

d'adobs, que feia descendir notablement els rendiments, en el cas de la vinya, quasi en la seua 

totalitat de secà, van patir una situació menys greus que altres cultius com els cítrics. En els anys 

1951 i 1952 van haver-hi bones collites. No obstant, l'agricultura va patir un dur colp per les fortes 

gelades que es van produir en 1956 i que van afectar profundament la producció agrícola (junt amb 

els baixos rendiments i l'escassetat de precipitacions). 

 

3.6. La reconversió 

En la política dels plans de desenvolupament el sector industrial va ser el màxim beneficiat, 

sobretot en camps nous com la producció de màquines, ferramentes i vehicles, o la indústria 

química o cementera. També es va afavorir al sector servicis, però en menor grau, ja que es va 

limitar al model turístic de ―sol i platja‖. Es van produir desequilibris en l'agricultura per la seua 

modernització lenta i forçada. 

I és que la majoria d'emigrants espanyols a Europa provenien del sector rural. La mà d'obra 

barata que es va anar seria causa de la mecanització del camp, iniciada en els anys 60. Això va 

portar a una primera selecció de les explotacions agrícoles, i les que no van ser capaços d'amortitzar 
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la compra d'un tractor van desaparéixer. Molts propietaris van passar a ser treballadors per compte 

d'altri, anant a les grans ciutats, que van experimentar la construcció de barris obrers. El canvi de 

l'aladre romà pel tractor va portar a un augment de la productivitat. La mà d'obra agrícola en aquest 

període va passar de representar al 30% de la població espanyola al 20%. En 1970 els xicotets 

agricultors suposaven 2.200.000 persones, amb una reducció calculada des de 1939 en 800.000 

persones. 

Durant les següents dècades, fins a l'entrada del regne d'Espanya en la Unió Europea en els 

huitanta, va tindre una enorme influència en els camps econòmics, entre ells, el sector agrari i els 

repercussions de la política agrària comuna (PAC). Els fons europeus van permetre escometre la 

modernització de l'agricultura i de les infraestructures viàries. La modernització econòmica va 

tindre un factor d'acceleració molt important en els fons de la CEE. Els ajuts i les subvencions 

serviren per mantindre uns cultius comercials no massa rendibles económicament. 

 

3.7. L'actualitat i noves perspectives 

En l'actualitat, els cultius de secà ocupen la major part de les terres de la província, però la 

seua importància econòmica és molt de menor. El predomini de plantes arbustives i arbòries és 

indiscutible, de manera que secà equival a la trilogia de vinya, ametler i olivera, perquè la 

cerealicultura és una activitat en contínua decadència. Este panorama es completa amb certs fruiters 

que es cultiven en els secans humits de l'interior i amb la garrofera, ara vingut a menys, però de 

gran importància en les terres de la província fins entrat el segle XX. 

La tecnificació dels cultius, en tot cas, només ha pal·liat parcialment els efectes de la crisi 

agrària. És cert que els agricultors dediquen ara menys temps a les seues parcel·les i que s’han 

consolidat figures com l’agricultor a temps parcial. 

Després de tres segles adaptant-se a les fluctuacions de la demanda internacional i els mercats 

globals, després de més de dos mil anys acumulant experiència i tècniques de cultiu, ara caldrà 

apel·lar novament a aqueix afany de superació per combatre els riscos de l’agricultura del segle xxi. 

L’avantatge del País Valencià és que té un capital fix consolidat —infraestructura de reg, xarxes 

comercials, vocació exportadora, caràcter emprenedor, cooperativisme, agroindústria, teixit 

empresarial, etc.— que ha de ser una ferramenta estratègica per fer viables les alternatives de futur. 

El futur de l’agricultura al País Valencià està envoltat d’incògnites. Primer, perquè el 

tradicional model de regadiu està en vies d’extinció i el secà continua un camí igualment decebedor 

quant a les seues possibilitats en mans de famílies que les mantenen més per una tradició que per un 

negoci (complement a l'economia). 
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Conclusions 

L'evolució de l'agricultura en el territori valencià i concretament en el sud valencià presenta 

diferències respecte a la resta del territori espanyol des de finals del segle XVIII. En els anys 

posterior a la guerra del Francés, trobem una continuïtat dels models tradicionals en el camp fins 

l'arribada de les reformes liberals que reformaren la possessió de la terra, encara que sense 

perjudicar als antics propietaris, però que propiciaren que una monetarizació de l'economia i una 

comercialització dels cultius (vinyes) que es varen mantindre amb un relatiu èxit fins l'arribada de la 

malaltia de la fil·loxera que va fer caure i va ser conseqüència d'una primera emigració a l'exterior 

fins el 1900, quan es va recuperar el camp amb la introducció de nous cultius i la industrialització 

d'algunes regions properes (Alcoi, Elx; Elda). 

En el nou segle tenim una conseqüència del repartiment de la terra en herència entre els fills 

dels mitjans i xicotetes propietaris van proletaritzar a les societats rurals i que varen anar de nou 

buscar el treball en el nord d'Àfrica, la Manxa i altres zones properes com a treballadors agrícoles. 

Afegit les condicions climàtiques en la primera dècada varen agreujar i generaren una gran pérdua 

de població en el sector primari en els pobles de l'interior fins el període 1930. 

Els intents de repartiments de terres durant la Segona República no tingueren efecte algú en 

les formes de propietats i el final de la guerra en 1939 aturaren tots els intents. Les destruccions de 

la guerra, encara que havent estat zona de rereguarda, afectaren per la mancança de molts productes 

necessàries per al manteniment d'una economia agrícola forta es va mantindre fins el 1990, quan els 

ajuts de la CEE varen mantindre una forma de cultiu tradicional de caràcter familiar però que va 

perdent-se amb el temps per la seua escassa rendibilitat. 
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