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Joan Poblet i Teixidó. La qüestió agrària com a qüestió nacional,
Xavier Ferré Trill
Cossetània, Valls, 2017, 109 p.
L’estudi basteix els fonaments empírics a partir dels quals l’autor analitza la trajectòria política i cooperativista
del montblanquí Joan Poblet i Teixidó (1877-1918). La recerca contextualitza els orígens socioprofessionals
de l’advocat montblanquí format (com era habitual a l’època)
acadèmicament en Dret a la Universitat de Barcelona, on rep
influències ideològiques catalanistes (entre Torras i Bages i Prat
de la Riba) fonamentals, en el cas que ens ocupa, per a organitzar
l’associacionisme agrari –endegat, en part, per l’Associació
Catalanista de Montblanc– a la Conca entre 1905 i 1917.
Precisament, el catalanisme pobletià servirà de base per a
emmarcar, com il·lustra la investigació, l’estratègia política
cooperativista. En aquest sentit cal destacar la funció de Poblet
com a ideòleg –a través de la intensa funció conscienciadora dels
articles a La Conca de Barberà i a L’Escut– pel que fa a l’establiment
de la identitat entre qüestió agrària i qüestió política: l’agrarisme
del nucli de catalanistes montblanquins es caracteritzava per una
oposició sistemàtica a les mesures de política agrària aranzelària
del govern espanyol, aspecte resseguit en aquest volum.
El rerefons de lluita política –sovint en clau electoral– fou el
principal motiu pel qual la política de defensa de la producció
vitivinícola esdevingué, alhora, una metàfora de la projecció de la política agrària com a qüestió nacional.
A través de la Cambra Agrícola de Montblanc (1905) es duia a terme –com destaca l’autor de l’obra Xavier
Ferrer– una legitimació de la política de Solidaritat Catalana.
Joan Poblet, doncs, com a intel·lectual-professional i projectista d’una reivindicació agrària a través de
plataformes civicopolítiques que quallaren en el bastiment de dues associacions de defensa de producció
vitivinícola: la Unió de Vinyaters i la delegació territorial de la Federació Agrícola Catalano-Balear (FACCB)
–la Federació Agrícola de la Conca de Barberà, amb una significació superior atesa la funció de vertebració
comarcal, que fou representada per Poblet al Congrés de la FACCB a Maó el 1917.
La biografia de Joan Poblet per la Col·lecció de Cooperativistes Catalans de la Fundació Roca Galès, en
conseqüència, aporta –amb oportuna selecció de font primàries– l’evolució –modernitzadora– de l’agrarisme
cooperatiu catalanista liderat per Poblet, que cal vincular als coetanis Josep Maria Rendé, Josep Cabeza i
Albert Talavera. L’obra detalla la construcció del programa de formació tècnica agrària dels pagesos de la Conca,
la qual cosa explicita el fil conductor d’un ‘capital humà’ agrari previ al programa instructor de la Mancomunitat.
Josep Maria Vallès Martí
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