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CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA.
TOCS, RECERCA I REFLEXIÓ AL VOLTANT DEL
PATRIMONI CAMPANER.
Joan Alepuz Chelet
Associació cultural Campaners de la Catedral de València

Campanes, campaners i tocs
Les campanes són uns dels instruments musicals més complexos que hi ha.
Tradicionalment han complert una funció comunicativa imprescindible a qualsevol
nucli habitat i construïen un paisatge sonor diferent a cada territori, inclús entre
poblacions veïnes.
A més d’aquest caràcter comunicatiu, adquiriren un simbolisme especial dins de
les societats medievals i modernes, un significat variable al llarg del temps que
s’evidencia a les inscripcions i imatges religioses presents a la seua superfície exterior.
A grans trets, podem destacar que aquestes oscil·len des d’un sentit protector (oracions,
antífones, invocacions als sants) fins al representatiu (noms d’autoritats, donants o
padrins) i progressivament es simplificaren (Mollà, 2001: 18) fins arribar al punt que, a
la segona meitat del segle XX han estat reduïdes a un objecte que cridava a les misses o
simplement soroll.
Amb els tocs de campanes va ocórrer un cas semblant. D’organitzar i regir la vida
comunitària seguint un conjunt de regles molt definides i conegudes per tots, es va
passar a tocar cada vegada de forma més simple, especialment al segle XX. És més,
durant la segona meitat d’aquest a molts llocs va desaparèixer per complet aquest
llenguatge.
Entorn de la dècada dels anys 50 del segle XX les foneries valencianes de
campanes varen descobrir una nova oportunitat de negoci amb greus conseqüències per
al patrimoni campaner: mecanitzar el funcionament dels tocs de les campanes. Així,
prenent com a model alguns treballs d’altres foneries com la basca dels Murua,
plantejaren dotar a les campanes amb motors i martells elèctrics que substituïren als
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antics campaners. Al mateix temps es dotava a les campanes amb nous jous o
contrapesos (truges al territori valencià) que facilitaven el toc automàtic.
Aquestes actuacions es justificaren de dos formes. Per una banda, la mecanització
era venuda com a una forma d’estalviar el cost que implicava pagar als campaners pel
seu treball. Per altra banda, el funcionament automàtic de les campanes era vist com a
un signe del progrés i la modernitat (Avellaneda i Llop, 2007: 166). Així, entre les
dècades dels 50 i 90 del segle XX la pràctica totalitat de campanars valencians es
mecanitzaren seguint aquest model.

El Mauro (1605) del Reial Col·legi Seminari del

Maria Aurora (1873) de l’església parroquial de

Corpus Christi de València amb la seua instal·lació

Rafelcofer

tradicional. Foto de l’autor.

modificada. Foto de l’autor.

(La

Ribera)

amb

la

instal·lació

Com a conseqüència d’aquest fenomen es va produir una doble destrucció
patrimonial, tant a nivell material com a immaterial. A nivell material, tal com s’ha
esmentat, les campanes es dotaven amb jous o truges de ferro i cada foneria de
campanes va desenvolupar i patentar un model propi d’acord amb els seus criteris. Què
implicava açò? Doncs que els nous jous no guardaven en cap cas relació amb els
tradicionals de fusta, ni a nivell de pes ni de forma. Aquests substituïen els antics, que
eren vistos com a un element arcaic i innecessari.
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Així, front la diversitat d’instal·lacions tradicionals i jous de fusta es va promoure
una estandardització amb greus conseqüències. Aquesta suposava que les campanes
s’instal·laven al campanar de la mateixa forma a tot arreu, sense valorar les singularitats
pròpies de cada territori o els usos tradicionals de les campanes. Així, mentre al País
Valencià els jous estaven pensats per a facilitar la volta completa de la campana o a
Catalunya i les Balears per a oscil·lar sense completar la volta, ara totes tenien jous
idèntics.
A nivell immaterial la destrucció venia determinada per la limitació dels nous
mecanismes. En aquest sentit, les combinacions i variacions rítmiques que interpretava
un campaner, amb constants canvis, eren substituïdes per tocs estandarditzats i
monòtons. Tampoc es valoraren els tocs fins a eixe moment interpretats a cada territori,
si no que es programaven al gust de l’empresa instal·ladora o del responsable del temple
al qual es situaven les campanes.
Així, els tocs tradicionals quedaren cada vegada relegats al fràgil espai de la
memòria d’algunes poques persones, cada vegada més majors. Com a la pràctica
totalitat de poblacions no hi havia constància escrita dels tocs en molts cassos s’ha
perdut la seua memòria per sempre. No obstant això, es varen documentar algunes
poblacions a temps, especialment gràcies als primers treballs de Francesc Llop a la
ciutat de València i algunes localitats més del País Valencià.
Precisament el contacte d’aquest autor amb els últims campaners, especialment
els de la ciutat de València, va servir per constatar la complicació de les seues regles
tradicionals i, al mateix temps, la decadència d’un món que estava apunt de
desaparèixer per sempre (Avellaneda i Llop, 2007: 147).

Les campanes com a patrimoni cultural
La revalorització de les campanes com a patrimoni cultural s’inicia,
aproximadament, a la dècada dels 80. L’aplicació d’aquest concepte pretenia canviar la
percepció social i, especialment, com s’actuava sobre les campanes. El model que s’ha
descrit a l’apartat anterior seguia plenament vigent en aquesta època i la nul·la valoració
patrimonial de les campanes i les instal·lacions tradicionals feia que la seua substitució
(o destrucció) seguirà plenament vigent.
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D’aquesta nul·la valoració es testimoni el fet que durant els últimes dos dècades
del segle XX

quan una campana es trencava era automàticament refosa amb

independència del seu possible valor històric, pràctica tradicional entre els fonedors.
Són sonades les destruccions de campanes com la Gòtica de La Jana (el Maestrat), que
datava de l’any 1588 i es va refondre en 1982, o la campana de Sant Joan de Carcaixent
(La Ribera), fosa l’any 1704 i destruïda en 1990.
Un important punt d’inflexió es va produir l’any 1987. A la localitat valenciana de
Cheste (Hoya de Buñol-Chiva) es pretenia motoritzar el conjunt de sis campanes amb
els mecanismes descrits anteriorment. La Generalitat Valenciana va paralitzar el
projecte (l’església era monument) i es va aconseguir replantejar completament
l’actuació. De les sis campanes hi havia quatre que formaven part del conjunt original
de l’any 1780, de les quals una estava trencada. Les altres do les havien refós
posteriorment i fins i tot una d’elles estava de nou trencada.
Diem que en aquest any es va produir un canvi fonamental perquè el projecte va
plantejar per primera volta la soldadura d’una campana històrica i no la seua refosa, la
recuperació dels jous de fusta i la mecanització del conjunt amb nous mecanismes que
permetien una certa imitació dels tocs antics i a més feien possible el toc manual
(Avellaneda i Llop, 2007: 174). En definitiva, es tractava d’assentar les bases d’un
model nou d’actuació que, partint de la tradició, dialogués amb la mecanització de les
campanes.

Les campanes restaurades de l’església parroquial de Cheste (Foia de Buñol-Xiva). Foto de l’autor.
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El resultat de la revalorització de les campanes com a patrimoni es va evidenciar
en la transformació que des de la dècada dels anys 90 es va produir d’acord amb
aquestes premisses. Tot i les reticències inicials d’algunes foneries, especialment les
grans impulsores de les mecanitzacions durant les dècades anteriors, aviat començaren a
oferir als seus clients aquest model d’actuació.
Igualment, és important en aquest procés de canvi el Decàleg de les Campanes
(VVAA, 1996: 11) que es va elaborar amb motiu del I Congrés Internacional de
Campaners de les Catedrals d’Europa celebrat a Segorbe (Alt Palància) en l’any 1991.
Entre els punts que enumera destaca en primer lloc la importància que atorga a la
instal·lació (jous, ferratges, batall, etc.), valorant-la com a part imprescindible de la
campana, així com els tocs tradicionals. Fins i tot arriba a equiparar els conjunts
tradicionals de campanes amb les obres d’art, en tant que és fonamental tractar-los amb
el mateix respecte que es faria amb les manifestacions artístiques.
També insisteix en el fet que cal fer una supervisió de les actuacions que les
empreses efectuaven als campanars, insistint en la importància que aquestes disposen
dels permisos corresponents per part de l’administració competent abans d’efectuar les
intervencions. Altre punt que destaca és la necessitat d’iniciar la catalogació de les
campanes conservades al conjunt de l’Estat, si bé en aquest sentit sols s’ha efectuat un
treball més exhaustiu al territori valencià.
En la transformació de la percepció social de les campanes varen ser decisives les
noves agrupacions de campaners, especialment Campaners de la Catedral de València.
Alguns dels seus membres advertiren la necessitat d’iniciar diverses recerques en aquest
àmbit i partint des l’antropologia, la història de l’art, la paleografia o el patrimoni
cultural; s’iniciaren els primers treballs dedicats al tema. Recerques en temes com els
tocs tradicionals o l’elaboració de registres han esdevingut claus per transformar la
percepció social d’aquests instrument i la seua funció, així com el retrobament de la
societat amb uns béns patrimonials poc o gens accessibles per al públic general.
Després d’anys d’esforç s’han aconseguit importants progressos i reconeixements
oficials. Entre aquests destacarem la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) dels
tocs manuals de les campanes a les catedrals de Castelló de la Plana, Sogorb, València i
la parròquia de l'Assumpció d'Albaida (2013); la també declaració BIC a favor de les
setanta campanes gòtiques valencianes (2018) o l'excepció de caràcter patrimonial en
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l'Ordenança Municipal contra la Contaminació Acústica de l'Ajuntament de València
(2008).
Aquesta última és important que eximeix del seu compliment als tocs de les
campanes de la Torre del Micalet per considerar explícitament que són patrimoni
immaterial. Per altra banda, les declaracions BIC suposen una important espenta en la
patrimonialització de dos vessants diferents del patrimoni campaner (material i
immaterial) i els dota amb la màxima protecció que estableix la legislació valenciana en
matèria de patrimoni cultural.
Cal també remarcar que ja al I Congrés Internacional de Campaners de les
Catedrals d’Europa de Segorbe es va remarcar la necessitat d’incoar un expedient per
declarar BIC, de forma individual, a totes les campanes documentades anteriors a l’any
1701, fet que la declaració de 2018 va fer realitat.

Reinventar la figura del campaner: l’associacionisme cultural aplicat als nous
grups de campaners.
Tradicionalment, la figura del campaner era la d’un professional dedicat a temps
complet o parcial, segons el lloc i la quantitat de tocs a interpretar, que feia sonar les
campanes a canvi d’una retribució econòmica prèviament estipulada. La seua figura va
variar al llarg del temps, però fins ben entrat el segle XX aquest model va ser el
majoritari al territori valencià i molts altres llocs. La mecanització va acabar amb aquest
perfil però quasi de forma paral·lela es va anar conformant un nou model vinculat amb
l’associacionisme cultural.
L’any 1971 es va encarregar a un dels últims campaners de la ciutat de València
els tocs manuals de les campanes de la festa de la Huitava del Patriarca, celebrada al
Col·legi Seminari del Corpus Christi (el Patriarca) de València. La participació d’alguns
joves a aquells tocs va assentar les bases d’una organització diferent del grup de
campaners que durant els anys posteriors va seguir interpretant els tocs manuals de la
festivitat (Avellaneda i Llop, 2007: 184).
L’any 1988 la Catedral de València va autoritzar la interpretació d’un toc manual
amb motiu de la festa del Corpus Christi, la festa Grossa de la Ciutat, i aquesta activitat
es va repetir el 9 d’octubre del mateix any amb motiu del 750 aniversari de la conquesta
cristiana de València. Arran d’aquestes experiències, el grup actiu fins a eixe moment al
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Patriarca es va començar a tocar per a diverses festivitats de l’any i va nàixer la idea de
formar un Gremi de Campaners amb l’agrupació de Segorbe que englobés les dos colles
de campaners d’aquell moment.
Els nous grups de campaners conservaven l’afició dels antics però una gran
diferència organitzativa respecte ells: l’organització d’un grup amb el format
d’associació sense ànim de lucre que interpretava els tocs del calendari anual i a més
reconeixia la necessitat de la recerca, seguir les intervencions efectuades a les campanes
i la seua conservació. Durant la dècada dels 90 aquest model es va estendre per altres
localitats valencianes i progressivament sorgiren noves entitats organitzades amb aquest
models a localitats valencianes com Albaida, Alqueria de la Comtessa, Jérica,
Massanassa, Ontinyent o Sagunt entre moltes altres.
El model també es va estendre a altres territoris. En aquest sentit trobem grups
semblants a Catalunya, Castella i Lleó, Euskadi o Navarra. Tots ells comparteixen
l’interès per conservar els tocs manuals de les campanes, el caràcter voluntari i la
sensibilitat cap al patrimoni que els fa prendre consciència de la seua aportació a la
societat (Martínez, 2017: 121). També trobem que en el cas dels valencians, catalans o
navarresos s’han format agrupacions d’entitats per treballar de forma conjunta.

Campaners de la Catedral de València interpretant el Toc a Cor. Foto de l’autor.
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És ben cert que el canvi en el funcionament dels grups del campaners amb el nou
format és radicalment diferent al tradicional. Per exemple la ciutat de València hi havia
un campaner per torre a temps complet o parcial. Aquest tenia obligació d’interpretar els
tocs, consultar les que corresponien per a cada dia i també conèixer la seua execució.
Sovint l’ajudaven els fills i en determinats dies, els que tocava voltejar les campanes,
era habitual que buscarà altres persones per ajudar-lo a voltejar diverses campanes.
Aquestes persones es coneixien com a tiradors o ajudants i en funció dels tocs
interpretats també rebien una retribució, sempre i quan anaren perquè els havia cridat el
campaner i no per pròpia voluntat (Avellaneda i Llop, 2007: 149).
Amb el canvi de model es va passar a una organització pròpia de les entitats
culturals (president, secretari, vocals, etc.). Així es pretén que actualment cada
campaner associat domine les diferents tècniques i formes de tocar les campanes. Per
altra banda, l’assistència a la torre per tocar és variable segons el dia i toc a interpretar.
Per tant, ja no hi ha un únic responsable que toca sempre i crida a altres quan és
necessari, si no que l’entitat s’organitza segons la disponibilitat de cada campaner per
cobrir el conjunt de tocs a interpretar. Els nous temps han facilitat aquesta organització i
de fet s’aprofiten mitjans com el WhatsApp per organitzar l’assistència a tots els tocs o
altres activitats..

Un model de gestió del patrimoni: campaners de la catedral de valència.
El caràcter altruista de l’entitat feia inviable que diàriament es tocaren
manualment les campanes a la catedral. Per aquest motiu es plantejà una senzilla
mecanització amb una única campana dotada amb un motor per voltejar diàriament per
a la celebració dels laudes i la missa capitular, mentre que altres dos disposaven d’uns
mecanismes, que funcionaven amb aire comprimit i tiraven d’una corda unida al batall
de cada campana, per tocar a les tres oracions de l’Àngelus i el toc de tancar muralles.
La recuperació dels tocs tradicionals va buscar adaptar-los a la realitat litúrgica
actual i al caràcter associatiu del grup. Per aquest motiu es va elaborar un calendari
anual (Consueta Nova de 1994) que tenia en compte el cicle litúrgic replantejat pel
Concili Vaticà II amb prop de vuitanta dies de toc a l’any. Així es cobrien temps
litúrgics com l’Advent, el Nadal, la Quaresma i la Pasqua. També es varen incloure la
totalitat de solemnitats de l’any i altres commemoracions com el Dia dels Fidels Difunts
(2 de novembre).
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Per a la seua confecció es va partir de la documentació conservada a la pròpia
catedral i altres documents. La principal de les fonts utilitzades va ser la consueta del
canonge Herrera (1705) que a més de descriure la vida litúrgica de la catedral dedicava
un capítol als tocs de campanes. A més d’aquest document, del segle XVIII però amb
tocs d’arrel medieval, es valoraren les aportacions i canvis que els campaners
introduïren al llarg del segle XIX i principis del XX. Bona part d’aquests canvis els
havia compilat l’any 1917 el campaner Rafael Aguado a un quadernet..
A més, durant els més de trenta anys de tocs manuals a la torre del Micalet també
s’han introduït algunes variacions i canvis, però sense perdre els elements que
caracteritzen els tocs tradicionals de la ciutat de València. En definitiva, es tractava
d’evitar una mena de fossilització dels tocs i una simple recuperació de la tradició
perduda amb la mecanització de part de les campanes als anys 60.
La torre és també l’espai d’aprenentatge per als nous campaners. Tot i què en
alguna ocasió s’ha organitzat un curset, el més habitual és aprendre tocant.
Habitualment són els campaners més experimentats els que formen als novells, fent que
aquests prenguin consciència del treball de recuperació patrimonial que implica la
interpretació dels tocs, així com les tècniques i en sentit de cada toc (Martínez, 2017,
122).

Repic interpretat al campanar del Reial Col·legi Seminari del Corpus Christi de València
amb la seua instal·lació tradicional. Foto de l’autor.
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Campaners de la Catedral de València no va nàixer sols amb la voluntat de
recuperar els tocs de campanes. Aquest objectiu era prioritari, però per assolir-lo era
fonamental la recerca en un tema del qual, a la dècada dels 80, pràcticament no hi havia
quasi res publicat. Així, la recerca es va introduir al món de les campanes fins a
esdevindré un dels objectius prioritaris de l’associació. Igualment era fonamental
revertir el model d’automatització dels tocs de campanes que s’ha descrit anteriorment i
per tant documentar totes aquelles instal·lacions i elements que ajudaven a entendre els
usos tradicionals de les campanes.
La recerca s’aproxima a les campanes des de múltiples punts de vista, com és per
exemple l’estudi del propi objecte a nivell material, dels tocs de campanes o dels
campaners. Aquesta pretén allunyar-se d’una visió melancòlica i estereotipada del
patrimoni campaner. La recerca busca tant advertir els valors tradicionals de
l’instrument com fer accessible a la societat aquest coneixement els resultats. En el cas
dels tocs de campanes sovint es busca adaptar els tradicionals a noves programacions
automàtiques que en permeten certa imitació de les tècniques dels campaners.
La difusió va esdevindré una conseqüència natural d’aquest treball de recerca. En
aquest sentit, destaquen les primeres tesis doctorals de Francesc Llop, dedicada als tocs
de campanes com a sistema de comunicació tradicional a Aragó (1988), o Salvador
Artemi Mollà sobre l’epigrafia en campanes (1997) o els estudis recentment publicats
per diversos membres de l’associació, tant de temàtica valenciana com d’altres zones,
estudiades per mitjà de diversos ajuts atorgats per centres d’estudis o entitats
provincials.
Entre els primers objectius de l’entitat figurava l’elaboració d’un registre de les
campanes conservades al País Valencià, amb independència del seu valor històric o
titularitat, tal com ja establia el Decàleg de les Campanes de Segorbe. En un principi es
va iniciar la seua confecció emplenant unes senzilles fitxes impreses que recollia
aspectes formals (denominacions, mesures, autor, ubicació, etc.) així com diversos
camps que valoraven el seu estat de conservació, usos tradicionals, protecció o
propostes d’actuació. També es va proposar la presa de almenys dos fotografies de cada
campana. Aquest últim aspecte és un dels que més ha canviat els últims anys perquè el
desenvolupament de la fotografia digital ha possibilitat una documentació més
exhaustiva de cada campana (imatges i inscripcions), així com del conjunt de jou i la
resta dels accessoris.

20

Aquest registre, conegut com a Inventari de campanes de la Comunitat
Valenciana per poblacions, s’ha convertit en una ferramenta clau tant per als
investigadors, com als responsables dels immobles amb campanes i el públic general. El
seu format electrònic, publicat a la web de l’associació, permet a més una fàcil
actualització i revisió de les dades en cas de produir-se canvis a les campanes i les seues
instal·lacions. Per tant, es tracta que la informació estiga el més actualitzada possible i
resulte útil.
Al mateix temps es va encarregar al Gremi de Campaners el primer inventari de
les catedrals d’Espanya, treball completat en 2007 per Francesc Llop i Mari Carmen
Álvaro i que ha esdevingut fonamental per al coneixement de les singularitats pròpies
de cada territori, així com per disposar d’una visió global de la diversitat del patrimoni
campaner en els seus diferents aspectes.
Si hi ha un espai que ha canalitzat els diversos treballs de recerca desenvolupats
pels membres de l’entitat eixe és el web www.campaners.com, que s’ha convertit en un
dels referents de la campanologia a nivell mundial. Entre els continguts destaquen els
diversos registres de campanes allotjats al seu servidor, entre ells el de les poblacions
valencianes i el de les catedrals. També és possible consultar algunes poblacions
d’altres territoris (Aragó, Catalunya, Castella i Lleó o La Rioja) que diversos
col·laboradors d’aquests llocs han documentat.
A la pàgina també es tracta de compilar les diverses publicacions de les quals es té
coneixement, tant notícies com treballs acadèmics o altres articles, que es posen a
disposició dels investigadors. A més, és possible visualitzar prop de dos mil vídeos de
campanes, gravats principalment a campaners tradicionals, però també a actuals i
gravacions sonores. Així, es possible tant escoltar tocs manuals com les tècniques amb
les quals els campaners feien sonar les campanes.
Per altra banda, el seguiment de les intervencions als conjunts de campanes ha
ajudat a canviar el model d’actuació. Així, destaca la tasca d’assessorament de Francesc
Llop a restauracions d’algunes catedrals com les de Sevilla, Osca o Pamplona. El
resultat ha estat una actuació respectuosa amb els valors tradicionals de cada lloc i al
mateix temps adaptada als nous temps. Especialment important és el cas de Pamplona
perquè a més de restaurar el conjunt s’ha format un grup estable de campaners que ha
recuperat tocs perduts a principis del segle XX.
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Convé destacar que alguns dels membres de l’entitat disposen de formació
acadèmica en matèria de patrimoni cultural, fet que en part els permet argumentar les
recomanacions i justificar si les actuacions a les campanes s’ajusten al model de
restauració proposat.

Conclusions
El món de les campanes s’ha transformat radicalment durant les últimes dècades i
des d’una decadència dels tocs manuals i els campaners tradicionals s’ha assistit a una
veritable revitalització. La transformació en la percepció social de les campanes a nivell
material i immaterial ha contribuït a retrobar a la ciutadania amb un patrimoni quasi
oblidat i poc reconegut.
L’aparició

de

l’associacionisme

ha

esdevingut

fonamental

en

aquesta

transformació i el cas de Campaners de la Catedral de València és bon exemple. La
combinació de l’activitat sonora a la Torre del Micalet amb la recerca i la difusió han
dotat a l’entitat d’un destacat protagonisme, que ha permès situar València com a un
dels referents estatals de la campanologia. Ben cert és que encara queda molta feina a
fer i que els seus membres seguiran amb la recerca per oferir una visió renovada del que
han suposat i suposen les campanes com a un element fonamental del nostre patrimoni
cultural.
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Vicenç Plantada i el Centre Català de
Mollet del Vallès (1895-1898)
Joan Armangué i Herrero.
Centre d’Estudis Molletans – Arxiu de Tradicions

1. Vicenç Plantada i l’associacionisme cultural i polític (1880-1895)
Vicenç Plantada i Fonolleda (1839-1913) s’inicia en el món de l’associacionisme
cultural català de la mà del folklorista i excursionista Ramon Arabia i Solanas, per
intercessió del qual fou nomenat delegat a Mollet del Vallès de l’Associació
d’Excursions Catalana –que Ramon Arabia aleshores presidia– el dia 4 de juny de 1880.
Plantada, mestre i veterinari, malgrat la seva edat –havia passat la quarantena– era
encara molt ingenu: endut per un sobtat entusiasme associatiu, fundà a la seva ciutat
natal una «Societat infantil molletana protectora dels animals», que aconseguí de salvar
dues niuades d’ocellets i que fou molt ben considerada pel senyor rector. Li va semblar
necessari parlar d’aquest fet al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 1 tot
informant, com qui diu de passada, que per tal d’enfortir l’esperit naturalista dels seus
alumnes havia publicat ell mateix un llibretó intitulat Algunos amigos íntimos del
agricultor; llibretó amb el qual obsequiava la Biblioteca de l’entitat (Plantada, 1881).
No caldria que en parléssim més, naturalment, si no fos que amb el temps
l’ambició associativa del molletà havia de créixer i, fins i tot, transcendir. De moment,
aquell mateix any 1880 ja el trobem que participa al Primer Congrés Catalanista,
organitzat per Valentí Almirall al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona; l’hi
acompanyaren altres dos delegats de l’Associació d’EC a Mollet del Vallès: Benet
Altisench i Joan Gaia. 2 L’any següent, el 1881, Plantada s’estrenà com a redactor del
nou diari La Renaixensa. Al llarg de tota l’existència de la publicació, que va
1

Vicenç Plantada, «Societat infantil molletana. Protectora dels animals útils a la pagesia» (Butlletí, n. 32-

33, maig-juny de 1881, p. 136).
2

No trobarem cap d’aquests dos molletans entre els socis del Centre Català. Pel que fa a la participació de

Vicenç Plantada en els ambients catalanistes entre els anys 1880-1895, que resumim en aquest paràgraf,
veg. Pérez 1997: 43-56, on hi ha un capítol dedicat a «Vicenç Plantada, polític catalanista»
.
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desaparèixer per motius econòmics el 1905, hi publicà un total de 282 articles de
crònica local molletana (Pérez, 1997: 73), fidelitat extraordinària que ens demostra,
certament, el caràcter tenaç del redactor, i alhora ens l’acosta al notable precedent del
Baró de Maldà, si més no pel que fa al mètode diarístic i al furor literari que
l’acompanyà al llarg d’aquests vint-i-cinc anys.
Durant la dècada dels vuitanta, el mestre molletà participà encara en actes
reivindicatius de caràcter catalanista, però d’ambició moderada i encara a títol personal.
El veiem més aviat concentrat en una altra activitat literària, amb la qual aconseguí
també, paral·lelament a l’èxit de les seves col·laboracions amb La Renaixensa, que el
seu nom es difongués en el context de l’associacionisme cultural i, més concretament,
en l’àmbit del folklorisme excursionista. Entre el 24 de febrer de 1882 –en què fou
llegida als locals de l’Associació d’Excursions Catalana una comunicació seva sobre
«La Serravella», un costum tradicional estès al Vallès– 3 i fins al 1890, en què l’entitat
es dissolgué per tal de donar vida al Centre Excursionista de Catalunya, Vicenç Plantada
dugué endavant un altre tenaç projecte ininterromput: la difusió dels «Costums populars
del Vallès» des de les pàgines del Butlletí de l’associació, amb una trentena de
lliuraments, complexament articulats en capítols interns consecutius (Armangué, 2021).
Serà ara, doncs, després del seu allunyament del món excursionista, i amb
l’experiència associativa acumulada, que Vicenç Plantada entrarà de manera decidida
dins del món de l’associacionisme polític. De la mà del catalanisme romàntic amb el
qual es relacionava al diari La Renaixensa, es vinculà a la Unió Catalanista, acabada de
fundar, i formà part del seu Consell de Representants (1891). Com a delegat del Baix
Vallès participà, entre d’altres petits propietaris rurals, a la primera Assemblea de
Manresa (1892), i a les successives Assemblees de Reus (1893), Balaguer (1894) i Olot
(1895) (Pérez, 1997: 45).
En aquesta darrera trobada coincidí, els dies 29 i 30 de juny de 1895, amb Joan
Josep Permanyer, col·laborador ell també de La Renaixensa, membre fundador i expresident de la Unió Catalanista. D’una conversa privada sorgí el projecte de fundar a
Mollet del Vallès un Centre Català federat a la Unió. 4

3
4

«La Serravella. Costums populars del Vallès» (Butlletí, n. 40-41, gener-febrer de 1882, p. 24-26).
Arxiu Històric de Mollet del Vallès, doc. 737, carta de Vicenç Plantada a Josep M. Valls, 29 de

desembre de 1895: «M’atreveixo a cansar-lo per a que ens faci lo favor de disposar se’ns arregli un
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2. Procés constituent del Centre Català (1895)
No sabem qui participà a la reunió fundacional del Centre Català de Mollet del
Vallès, calebrada el 29 de desembre d’aquell mateix any 1985, des del moment que
Plantada es reserva d’informar-ne la Unió Catalanista un cop hagin estat aprovats els
estatuts. Així i tot, gràcies a una carta firmada aquell mateix dia i adreçada a Josep M.
Valls i Vicens, aleshores president de la Lliga de Catalunya (Cattani, 2004), coneixem
bé tant el programa de la colla de Mollet com l’ideari compartit, abans de
l’oficialització administrativa de l’entitat (doc. 737). 5
Pel que va al procés constituent del nou Centre, el projecte de Vicenç Plantada,
expressat amb paraules seves, era el següent:
«Inaugurar dit Centre de Mollet del Vallès lo diumenge abans del dia 22 del
pròxim gener [de 1896]»;
«Atès que sent dit dia la Festa Major [de Sant Vicenç, patró], al llegir enfront de
l’edifici a on serà el Centre lo corresponent lletrero los del poble i forasters, 6 seria causa
de que poguéssim lograr ab més facilitat l’aument de socis»;
«Si el dia de la inauguració podia venir D. Francisco Maspons i Labrós, que és
molt apreciat en aqueix Vallès, guanyaria molt la causa regionalista»;
S’esperava, a més, d’estimular la fundació d’altres Centres al Baix Vallès.

En relació a l’ideari catalanista, estès a la comunitat de socis del Centre a la
mateixa carta, el manifest que en resulta és el següent:
«Que Catalunya sia governada per catalans-catalans»;

Reglament. A Olot ja en vaig parlar ab D. Joan Permanyer, que em digué que quan volguéssim ens el
farien».
5

En tots els casos, les referències documentals indicades al text remeten a l’Arxiu Històric de Mollet del

Vallès (AHMV).
6

Al Carrer de la Unió, núm. 8, tal com podem llegir al Reglament del Centre Català de Mollet del Vallès

(doc. 745). A partir del mes de maig de 1897, la seu es traslladarà a la Carretera de Barcelona, núm. 30, és
a dir, als locals de què Vicenç Plantada disposava per a la seva escola privada (doc. 798).
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«Ajudar a los demés Centres a fer guerra a tots los cacics centralistes, procurant al
mateix temps rompre los grillons de tantes persones que els porten contra sa voluntat».
Celebrar una manifestació secundada per l’Ajuntament per protestar contra el fet
que «en l’última quinta ens feren entregar a prop de tres joves de més».

Aquest darrer tema, el del reclutament de soldats per a les guerres colonials
d’ultramar, preocupava molt sentidament Plantada en aquells dies, fins al punt que hi
dedicà quatre de les seves cròniques molletanes publicades a La Renaixensa entre
aquest desembre de 1895 i el març de l’any següent, una cada mes (Pérez, 1997: 52).
Organitzà, a més, una manifestació de protesta a Mollet en allò que podem considerar la
primera acció de dimensió social del Centre Català –tres mesos abans, però, de
l’aprovació oficial del Reglament de l’entitat. Ho havia anticipat així a l’esmentada
carta adreçada a Josep M. Valls, del 29 de desembre:

Lo dia de santa Llúcia vaig anar junt ab lo senyor jutge municipal a explicar a l’Ajuntament que
aquí Mollet en la última quinta ens feren entregar a prop de tres joves de més. Explicat el com i per què,
lo senyor Arcalde [sic] em prometé que permetrà la manifestació que li demanava i que faria tots los
possibles perquè l’Ajuntament lo secundés. Han passat setze dies i sé per alguns regidors que en cap
sessió n’havia parlat. Ahir [28 de desembre de 1895] vaig dir al senyor secretari si li semblava que
presentant una sol·licitud la permeterien [sic] i em digué que sí. Ho farem, i carregats d’esperança i de
paciència esperarem tan interessantíssima resolució. Les mares esperen poder celebrar-la tant o més que
els homes.

I, en efecte, el primer diumenge de gener de 1896 se celebrà la manifestació. Ja
tenim, doncs, batejat el Centre Català de Mollet del Vallès. 7

7

Una altra acció concreta del Centre Català fou la seva participació a la processó del Corpus Christi, el 3

de juny de 1896, al llarg de la qual acompanyaren el Santíssim amb la bandera catalana. Vet aquí el
document que ens descriu la diada (doc. 740, 3 de juny de 1896, carta de Vicenç Plantada a l’ecònom de
la parròquia): «Tinc la satifacció de comunicar-li que lo Centre Català que V. tan religiosament convida a
l’assistència de la pròxima professó de Corpus Cristi, tindrà l’honor d’acompanyar durant son curs a la
Divina Majestat ab la bandera catalana. Déu guardi a vostè molts anys. / [Afegit posteriorment:] Hi
assistiren Vicenç Plantada, Joan Rosés i Isidre Plantada de la Junta Directiva. Don Adolf Damians
(metge), Ricardo Canal, Isidre Nonell i Pere Batlle».

26

3. Xarxa de relacions institucionals
El procés de definició d’uns estatuts associatius adaptats al Centre Català, que
necessitava un model adequat a les inquietuds de la Unió Catalanista, va frenar
l’entusiasme i l’optimisme excessius de Vicenç Plantada, de manera que la fita
fundacional del 22 de gener de 1896 no pogué ser respectada per incovenients de
caràcter burocràtic. Però de la mateixa manera que, de facto, l’entitat ja existia aquell
mes de gener en què se celebrà la manifestació contra les quintes, també la xarxa de
relacions institucionals es posà en marxa un cop difosa la concreta voluntat de Plantada
i el seu paper de capdavanter al Baix Vallès. Això va permetre que entre gener i abril de
1896 el mestre i veterinari entrés en contacte amb noms fonamentals del catalanisme
polític del període, no tant per motius personals –que serien, de fet, els que a nosaltres
ens interessarien– sinó pels càrrecs administratius que ocupaven en les respectives
entitats i associacions.
D’aquesta manera, trobem que al llarg d’aquest trimestre Plantada continuarà
els seus contactes epistolars amb Josep M. Valls i Vicens, president de la Lliga de
Catalunya; i els encetarà amb Francesc Cambó, del Centre Escolar Catalanista; amb
Narcís Verdaguer i Callís, director de La Veu de Catalunya, i Josep M. Monfort, de la
revista Lo Regionalista, acabada de fundar; amb Pere Pagès i Rueda, de l’Orfeó Català;
i amb Lluís Marsans, escollit secretari de la Unió Catalanista a la profícua assemblea
d’Olot de 1895. 8
I la inauguració pública del Centre Català se celebrà, al capdavall, amb l’alta
presència de Josep M. Valls i Vicens, el dia 19 d’abril de 1896. Es comptà, alhora, amb
la concurrència «d’un gran nombre de notables catalanistes de diversos Centres catalans
i de pobles veïns» (doc. 744), d’acord amb el projecte vallesà de Vicenç Plantada.

4. Els amics de l’Associació d’Excursions Catalana
No farem el seguiment de les relacions institucionals del Centre Català al llarg
dels tres anys d’existència d’aquesta entitat, que a partir del 1899 canviarà de nom per
transformar-se en Agrupació Catalanista de Mollet del Vallès, tot adaptant-se a una
evolució comuna de l’associacionisme polític català (doc. 919). De moment Vicenç
Plantada no està interessat en els aspectes relacionats amb el partidisme i el procès
8

Extraiem la informació d’aquests paràgrafs de l’AHMV, docs. 733, 738, 743, 746-750 i 779.
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electoral, de manera que el tarannà del Centre Català es concentrarà exclusivament en la
fidelitat institucional envers la Unió Catalanista en quant federació d’entitats que es
donaven suport mutu. En aquest sentit, doncs, la vida administrativa del Centre no podia
diferenciar-se de la de qualsevol altra colla catalanista.
Fixem-nos més aviat en les relacions personals que, a través de la seva
presidència, Vicenç Plantada pogué activar o aprofundir. Tindrem en compte, primer de
tot, la continuïtat de la seva amistat amb dos veterans folkloristes amb els quals s’havia
relacionat, entre els anys 1880-1890, per la seva condició de soci delegat a Mollet de
l’Associació d’Excursions Catalana: Ramon Arabia i Francesc Maspons (Armangué,
2021ª; 2021b).
Ens adonem del relleu que els atribuïa quan, quinze anys enrere, tots dos
l’havien introduït, cadascú amb un mecenatge autònom però compartit, en el món de
l’associacionisme catalanista. En ocasió de la mort de Francesc Maspons, l’any 1901,
Vicenç Plantada havia d’escriure a les pàgines de La Renaixensa (20 de setembre de
1901):

Mollet del Vallès, 19 de setembre. Rebi la família de D. Francisco de S. Maspons i Labrós
(Q.A.C.S.) lo meu coral pésam. Era D. Francisco persona que crec m’estimava i a qui dec l’encoratjament
(ab Ramon Arabia i Solanas) de lo que he fet per a la nostra pàtria Catalunya, i ab qui tinc fetes algunes
excursions, conservant-ne una nombrosa correspondència. 9

Ara, al moment de formalitzar i inaugurar el Centre Català, Plantada posa
aquestes amistats de relleu, de prestigi indiscutit, al servei del seu projecte personal i
associatiu: no es tracta, ho veiem prou bé, de relacions institucionals envers les quals
Plantada es posa al servei, sinó, al contrari, d’una espontània estretègia relacional a
través de la qual el molletà recupera i reactiva la seva pròpia tradició, la seva pròpia
llegenda personal –si volem.

4.1. Ramon Arabia i el problema de la llengua al Centre Català
9

La Renaixensa, 20 de setembre de 1901. No sabem res d’aquesta pretesa «nombrosa correspondència»

amb Francesc Maspons, que fora d’alguna nota saltuària no ha deixat altra traça al Fons Vicenç Plantada
de l’Arxiu Històric de Mollet del Vallès.
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La contribució de Ramon Arabia a la fundació del Centre Català fou
veritablement molt humil, però ens permet de meditar de manera documentada sobre la
consciència lingüística de Vicenç Plantada. 10 Un cop aconseguit un model de Reglament
adaptat al context local –model que, com hem anticipat més amunt, li arribà a través de
la Unió Catalanista–, calia traduir-lo al castellà per tal que pogués ser aprovat per les
autoritats competents. 11 Ramon Arabia, per la seva condició de traductor jurat, va
encarregar-se d’aquesta gestió. 12
Vicenç Plantada li agraí la desinteressada col·loboració en una carta firmada el
dia 22 d’abril de 1896, en la qual, alhora, li descrivia l’acte d’inauguració del Centre:

Molt apreciat senyor. Lo dia 19 del corrent es verificà la inauguració oficial del Centre Català de
Mollet dle Vallès, ab assistència de notables catalanistes, corresponents a varis Centres Catalans i de
pobles veïns, essent l’espaiós local ple de persones del poble i dels de la rodalia.
Si algun dia la nostra pàtria cull algun fruit de la instal·lació d’aqueix Centre i dels que confio es
formaran als pobles del voltant, i es creu que hi tinc contret algun mèrit, el declino des d’ara a les
distingides persones que m’inspiraren i han anat sostenint-me el foc de l’amor que a Catalunya professo.
Aqueixes persones, senyor Arabia, vostè les coneix: són lo digníssim President del Centre Excursionista
de Catalunya, don F[rancesc] de S[ales] M[aspons] i L[abrós] i el constant excursionista D. R[amon]
A[rabia] S[olanas]. Digni-se aceptar, doncs, tant vostè com don Francisco les lloances que s’hagin pogut
oferir al Centre Català de Mollet com a pares verdaders que són d’ell; i en particular rebi vostè les més
expressives gràcies per lo favor que s’ha dignat fer-li ab lo treball que hi posà per a que fos aprovat lo seu
Reglament per l’autoritat competent, rebent-les en particular del seu humil consoci (doc. 744).

Naturalment, hauria estat més senzill i expeditiu presentar el Reglament
directament en llengua castellana. Plantada, però, volia que els estatuts obeïssin a un
dels pilars fonamentals de la raó d’ésser del Centre: el català n’havia de ser la llengua
oficial interna, de manera que la traducció jurada consistia en un simple tràmit
administratiu obligatori. Ho notarem més clarament quan, el 1899, es tornarà a presentar
10

Ramon Arabia, aleshores president de l’AEC, havia entrat en contacte amb Mollet del Vallès el dia 6 de

gener de 1879, en ocasió de la primera excursió col·lectiva de l’associació a la localitat vallesana, on
foren rebuts pel soci delegat Mn. Vicenç Triadó.
11

És a dir, el Govern Civil de la província de Barcelona, secció Vigilància, tal com llegim a l’original del

Reglament, definitivament aprovat el 13 de març de 1896 (docs. 745, 750).
12

Narcís Verdaguer i Callís, director de La Veu de Catalunya, va ser un dels intermediaris entre Vicenç

Plantada i Ramon Arabia (doc. 749).
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el problema a l’hora de transformar el Centre Català en Agrupació Catalanista: el
Governador Civil tornà al remitent la sol·licitud que li havia estat enviada, tot exigint
que fos redactada de nou «en la lengua oficial» (doc. 893). Vet aquí la reacció de
Vicenç Plantada: escriu tot seguit a Antoni M. Gallissà, de la Unió Catalanista, per
demanar-li si havia d’obeir aquesta ordre, des del moment que «l’idioma oficial del
Centre és el català» (doc. 886).

4.2. Francesc Maspons i la identitat vallesana
Vicenç Plantada degué tenir un disgust el matí del dia de la inauguració del Centre
Català, el 19 d’abril de 1896: el reusenc Pere Pagès, acabat d’arribar de Barcelona,
l’informava a darrera hora que Francesc Maspons, president de l’Associació
d’Excursions Catalana, 13 havia de declinar la seva assistència a l’acte per motius de
salut: havia transcorregut molt mala nit. 14
Pocs dies abans el mestre i veterinari l’havia convidat a la inauguració amb les
següents paraules –educades, entranyables:

Respectable senyor i amic,
Comprenent que tal vegada, aconsellat per la modèstia que és sempre innata companya del mèrit
verdader, s’abstindria d’assistir a la sessió d’inauguració oficial del Centre Català d’aqueix poble,
m’atreveixo a escriure-li. Molt he dubtat ans de molestar-lo novament després d’haver-ho fet de paraula, i
certament no m’hauria atrevit a tractar-se d’un assunto particular meu; però és del foment de la vida
regionalista de la que es tracta. I com fóra heretgia que jamai jo em permetés suposar a vostè poc afecte a
tan sagrat ideal, crec complir ab un verdader dever procurant demostrar-li la verdadera necessitat de la
vinguda de vostè a Mollet lo diumenge propvinent. Català de raça, sóc enemic d’adulacions; no prengui,
doncs, com a tals les paraules sinceres. Convé, però molt, que vostè, la persona estimada i respectada
d’aqueixa comarca, vingui a donar al catalanisme una importància i un relleu tant més necessari quan hi
ha qui es permet dubtar de sos sentiments; importància que avui, estigui cert, ningú tant com vostè pot
dar-li. No sols és una humil persona que ho reclama, és Catalunya; és son estimat Vallès qui vol aquí la

13

Hem estudiat (Armangué, 2021a) la relació de Francesc Maspons amb Mollet del Vallès i amb Vicenç

Plantada a l’edició de la seva excursió De Mollet á Bigas (Maspons 1883).
14

Pere Pagès li lliurà personalment aquell mateix dia el següent missatge escrit de Maspons: «Barcelona,

19 d’abril de 1896. Estimat amic, una afecció catarral me priva d’assistir a la inauguració del Centre
Català de Mollet. Disposi i mani, Fran.co Maspons i Labrós» (doc. 746).
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presència de son fill benemèrit lo dia en què d’un modo solemne darem en aqueixa terra estimada la
bandera de nostres sagrades reivindicacions.
En nom del Centre Català de Mollet, qual representació assumeixo, li prego, doncs, no ens privi de
sa presència en tal dia. Queda esperant-ho tot del provat patriotisme de vostè son ver amic (doc. 748, 15
d’abril de 1896, esborrany).

Plantada comptava molt amb el fort reclam del folklorista de Bigues, amic
sincer, company d’excursions, patrici –com hem vist més amunt– «molt apreciat en
aqueix Vallès». De fet, per qüestions d’estil Plantada corregeix amb aquesta frase, a la
seva carta adreçada a Josep M. Valls, una altra expressió que trobem ratllada a
l’esborrany del manuscrit (doc. 737): «D. Francisco Maspons i Labrós, que és molt
apreciat de tothom i en particular d’aqueix Baix Vallès». L’afegitó d’aquesta definició
geogràfica vallesana, el Baix Vallès, no és indiferent ni neutra. Efectivament, amb els
delegats de Ripollet, Plantada era el representant del Baix Vallès a les assembles de la
Unió Catalanista des de l’any 1892. En aquest sentit, defineix molt oportunament el
nostre personatge el ganollerí Jaume Maspons i Camarasa (que, malgrat la coincidència
del cognom, no era parent directe de Francesc Maspons) a l’hora de presentar des de les
pàgines de La Renaixensa la inauguració del Centre Català de Mollet del Vallès:

[Resultat tan excel·lent] en bona part se deu a l’acció constant d’un català exemplar, que viu i sent
la vida del país, que coneix com ningú son modo d’ésser íntim; pronunciem son nom ab respecte: és en
Vicenç Plantada i Fonolleda, delegat de la Unió Catalanista en lo Baix Vallès i president del nou Centre
Català de Mollet. És ben segur que ab uns quants homes a cada comarca com en Plantada, rebrien los
nostres ideals una grossa empenta cap a son trimf definitiu (doc. 1.102).

Aquesta darrera frase recalca una expressió de Francesc Maspons, escrita en nota
a la crònica de la seva excursió De Mollet á Bigas, que descriu amb paraules semblants
el caràcter hiperactiu –i, de vegades, més tossut que no pas tenaç– de l’inquiet molletà:
«Tant de bo n’hi hagués un com ell a cada població de Catalunya, de tan treballador i
estudiós». I és que, en efecte, Vicenç Plantada treballava per quatre. Ara, el 1896,
s’havia proposat, tal com anunciava a Josep M. Valls i Vicens, d’estimular la creació
d’altres Centres Catalans «a Parets, Montmeló, Montornès, Martorelles, Sant Fausto de
Capcentelles, Montcada, Ripollet, Santa Perpètua de Moguda i Palau Solità ab
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Plegamans» (doc. 737). 15 També aquest cop s’esdevingué que tanta –i tan sana–
ambició va ser decididament superior no pas a les seves forces personales –que n’hauria
estat capaç– sinó a les dels seus contactes escampats per aquestes localitats del Baix
Vallès, que ell freqüentava sobretot per motius professions (els propis d’un veterinari
rural). La intensa activitat del Centre Català de Mollet no va ser prou per estimular una
reacció espontània d’emulació comarcal; més aviat al contrari, els afanys de Plantada en
aquesta línia no trobaren un terreny adequat per despertar iniciatives concretes a les
localitats veïnes, des del moment que el catalanisme del Baix Vallès preferí adherir-se
de manera massiva a l’activisme de la capital econòmica del territori i confiar en el seu
capdavanter la dinamització comarcal.

5. Activitat associativa local i comarcal
«A Parets i Montornès –escrivia encara Plantada– ja tinc segur la formació [d’un
Centre Català], perquè molts dies hi vaig i, com mai paro la propaganda, molts són los
que desitgen veure lograr aqueix fi» (doc. 737). Però fou infructuosa aquesta
propaganda, massa exigent per als paretans: a l’arxiu de can Maspons de la Vall s’hi
conserva una carta adreçada a Jaume Maspons, on Plantada assegura que a Parets ja
tenen fins i tot decidida una Junta preparada per dirigir la nova entitat, però el projecte
acabà avortat; 16 i a l’Arxiu Històric de Mollet del Vallès hi hem consultat també la
interessant correspondència dels anys 1895-1898 entre el president del Centre Català i
els famosos farmacèutics de Cardedeu, oncle i nebot, tots dos anomenats Tomàs Balvey
(docs. 135-141), que malauradament tampoc no dugué a cap acord concret. 17 A
15

El 1889 Plantada es tornarà a interessar per la cançó de «La Serravella», que ja havia publicat el 1882

(dins dels seus Costums populars del Vallès), però ara amb una major consciència comarcal, des del
moment que publica les versions de Santa Perpètua de Mogoda, Montmeló i Caldes de Montbui»
(Butlletí, n. 127-132, abril-setembre de 1889, p. 227-229).
16

«L’advocat Jaume Maspons i Camarasa [...] va fundar l’Agrupació Catalanista de Granollers el 1899.

Mantingué una certa amistat amb Vicenç Plantada, fruit de la qual és la correspondència que es conserva
encara a l’arxiu de la casa pairal dels Maspons, Can Maspons de la Vall, a Santa Eulàlia de Ronçana»
(Pérez, 1997: 55, n. 118).
17

Estem treballant en l’edició d’aquesta correspondència, que haurà de ser contrastada amb la que

puguem localitzar al Museu Arxiu Tomàs Balvey (Cardedeu). Ens consta, però, que el 26 de novembre de
1896 el nebot Balvey va escriure a Plantada: «He enterado a mi tío, de igual nombre y apellido que yo, de
la pregunta del Centro Catalá, porque es hombre perito de estos asuntos. Quizás lograría su objeto
visitándolo o escribiéndole» (doc. 141).
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Montmeló, finalment, quedà suspesa la creació d’una Agrupació Catalanista per la por
que entre els interessats havien imposat els cacics locals (doc. 871, del 3 de novembre
de 1898).
Això no vol dir, però, que el Centre Català de Mollet visqués aïllat en un desert
associatiu. Al contrari, mé enllà de les relacions institucionals que hem assenyalat més
amunt –i a les quals podríem afegir els posteriors contactes amb el Consistori dels Jocs
Florals o amb les Comissions executives de l’Homenatge a Jacint Verdaguer i del
Monument a Frederic Soler –del juliol de 1896 i setembre de 1897, respectivament; més
enllà de tot això, dèiem, Vicenç Plantada, personalment o a través de representants
molletans, participà intensament en la vida inter-associativa del catalanisme vallesà. No
ens l’hem d’imaginar, però, presenciant només mítings i manifestacions col·lectives.
Convé recordar en aquest sentit que la Unió Catalanista, a causa del pes que hi tenia el
grup de La Renaixença –al qual com és natural pertanyien tant Vicenç Plantada com la
colla d’amics de què hem anat parlant– no havia acceptat de participar en la política
activa, de partits, en les eleccions que considerava manipulades pels cacics centralistes.
De manera que l’acció catalanista, simbòlica si volem, però incisiva i dinàmica com un
formiguer agitat, es traduïa en allò que podríem considerar la vida habitual d’un Ateneu:
sopars de germanor, trobades culturals, nits de ball, concursos literaris, conferències i
celebracions de tota mena canalitzaven les inquietuds de l’element catalanista vallesà, i
en podríem citar una colla d’exemples. Ara ens limitarem, però, a assenyalar, si no el
protagonisme, almenys la presència del Centre Català de Mollet del Vallès en els balls
periòdics organitzats pel Casino Caldense, de Caldes de Montbui (docs. 755, 805, 806);
en protestes contra els criteris de formació de les quintes a Montmeló (doc. 734); o a la
inauguració del Centre Català de Sant Feliu de Codines, el desembre de 1897, en
qualitat de Centre pioner de l’associacionisme catalanista al Vallès. Especialment
interessant fou la visita a Mollet de l’Agrupació Excursionista Catalana «Los
Montanyenchs», de Ripollet, en un acte oficial de fraternitat amb el Centre Català en
ocasió de la celebració comuna de la diada de l’11 de setembre de 1898 (docs. 859862).

6. Vida d’ateneu: biblioteca, teatre i agricultura
No hem tractat, amb tot això, la vida quotidiana al Centre Català més enllà de les
seves relacions institucionals, associatives i, en definitiva, externes. Hem d’entendre,
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però, que la seu del Centre, l’activitat del qual s’articulava entorn del dinamisme, del
protagonisme de Vicenç Plantada, era fonamentalment un lloc de trobada que
canalitzava l’oci, el temps lliure dels inscrits. Un espai per a la tertúlia i la consolidació
de les relacions internes. Era, amb poques paraules, un ateneu d’àmbit rural, en el qual
els temes lligats a l’agricultura, per exemple, podien generar llargs debats. També en
aquest terreny Vicenç Plantada, amb el seu germà Isidre, pagès, va distingir-se: no
mancaren, des del Centre Català, intercanvis de productes agrícoles amb altres entitats,
intercanvis pensats per a la millora i, si se’n presentava l’ocasió, per a l’exposició i
difusió de particulars varietats locals. Ens consta, en aquest sentit, la tramesa a
l’agrònom Francesc X. Tobella d’Argila, professor de l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre i director de la revista L’Art del Pagès, de patates de tipus molletà: Ull de perdiu,
Bolado rosa, Bolado vermell, Bufet blanc, Bufet groc i patates Sant Joanes (doc. 415,
s.d.). Aquest tipus d’iniciatives, d’altra banda com qui diu innates en Plantada,
apareixen tardanament al Centre Català, i assoliran un cert èxit quan l’entitat s’haurà
transformat, a partir de 1899, en Agrupació Catalanista. En l’Exposició Universal de
París de l’any 1900, en efecte, l’Agrupació va merèixer sengles medalles de plata i de
bronze concedides per una exposició de mostres de cànem molletà (doc. 376).
Ens hem referit, aparentment de passada, a Isidre Plantada, el més fidel dels
consocis del germà Vicenç, membre de la Junta Directiva del Centre amb el càrrec de
secretari. No ens serviria de gaire, però, fer el seguiment dels setanta-quatre molletans
(tots homes) que consten al llistat dels Socis del Centre Català de Mollet l’any 1898
(doc. 735). Trobaríem alguns d’aquests noms, això sí, escampats al fons Vicenç
Plantada de l’Arxiu Històric de Mollet del Vallès, perquè reberen alguns dels encàrrecs
que el president no podia dur a terme personalment, i això es feia constar per escrit:
calia nomenar representants locals per a certes reunions i trobades, delegats per a
assemblees, suplents o missatgers per a tràmits d’importància menor, sobretot quan
convenia desplaçar-se a Barcelona: en això, Vicenç Plantada no hi tenia gaire tirada.
Però la majoria dels socis restarien altrament anònims i només podem saber, com a
molt, en quin barri vivien (inclòs el terme de Gallecs).
Convé, però, que dediquem quatre paraules al bibliotecari, membre ell també de la
Junta durant aquests tres anys –i encara, posteriorment, a l’Agrupació Catalanista. 18
18

Conta encara com a membre de la Junta Directiva de l’Agrupació Catalanista de Mollet del Vallès el 16

de gener de 1901 (doc. 267).
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Parlem de Joan Rosés, el nom del qual apareix fins i tot citat a la bibliografia
especialitzada, on se’l fa constar com a membre i representant de la Junta del Centre
Català entre els anys 1896 i 1899 (Coll-Llorens, 2000: 61). Responsable, doncs, de la
biblioteca, no fou ell, però, qui firmà les cartes adreçades a eminents escriptors catalans
per a enriquir el fons bibliogràfic del Centre. Per la seva qualitat de president, Vicenç
Plantada se’n va assumir la responsabilitat, de manera que el trobem que escriu,
demanant llibres a partir del gener de 1897 –un cop consolidat el Centre–, als més
prestigiosos escriptors de la Renaixença catalana (doc. 780): Àngel Guimerà, Josep Pin
i Soler, Emili Vilanova, Joaquim Riera Bertran, Francesc Ubach i Vinyeta i al
comediògraf Josep Maria Arnau. Ens consten les respostes afirmatives de Josep Pin i
Soler (doc. 782) i de Josep M. Arnau, que regalà una sèrie de comèdies (doc. 793).
Se’ns fa evident l’atenció de Plantada –i del bibliotecari– envers aquest gènere: a Ernest
Soler de les Cases li foren demanades, de manera explícita, obres dramàtiques del seu
pare, Frederic Soler, conegut com a Serafí Pitarra (doc. 780).
Aquest interès ens confirma que el Centre Català tenia el propòsit d’introduir el
teatre, a més de la lectura, entre les ofertes culturals adreçades als socis; i que l’ideòleg
de la iniciativa devia ser precisament Joan Rosés, des del moment que a la Biblioteca de
Catalunya s’hi ha conservat una còpia de «Lo rustich Bertoldo. Comedia en 5 actes y
quadros, original de en Joan Rosés», de l’any 1880. 19 Cal tenir en compte que es tracta
d’una còpia de representació, és a dir de l’«original» al servei d’un actor, en aquest cas
de Joan Rosés. Els veritables autors d’aquesta comèdia en vers eren, de fet, Frederic
Soler (Pitarra), Joan Molas i Casas, i Josep Feliu i Codina. 20 Aquesta farsa no fou
estrenada fins al 2 de maig de 1886, al Teatre Romea, de manera que els possibles
assajos de 1880 no arribaren a bon terme.
Per acabar, convé assenyalar que Vicenç Plantada, després d’haver consultat
personalment Àngel Guimerà, alhora aconsellat pels seus amics de la Unió Catalanista
Joan J. Permanyer i Antoni M. Gallissà, de qui ja hem parlat, va mirar d’aconseguir per
al Centre de Mollet el vell teatre de l’Orfeó Català (doc. 758). Malauradament al
capdavall, després d’una complexa negociació, aquesta adquisició no fou possible a
19

Biblioteca de Catalunya, ms. 1089/1, 77 ff. Segons el catàleg en línia de la Biblioteca de

Catalunyan’existeix un altre exemplar, que no hem pogut consultar, aparentment datat el 1878 (ms. 340).
20

Biblioteca de Catalunya, ms. 202/1. Primera edició: El rustic Bertoldo. Barcelona: Casa Editorial del

Teatre, 1915.
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causa d’un malentès inicial (el preu) i per culpa «dels enemics del catalanisme», que
havien fet perdre a Plantada, diu, els diners i la dignitat (doc. 777).
I el jove actor Joan Rosés? El trobarem encara, molts anys després –un cop
desaparegut Plantada–, que assisteix a la mateixa tertúlia que el pintor Joaquim Mir,
resident a Mollet entre 1913-1918 (Garreta, 2012: 198-199). Aquesta anècdota, que no
deixa de ser simpàtica, ens permet de tancar el nostre estudi tot assenyalant que
l’aventura associativa de Vicenç Plantada ens ha permès de fer un recorregut que mena
de la Renaixença al Modernisme i que, a través del deixeble ideal de Joaquim Mir, Joan
Abelló, donarà la benvinguda a Mollet del Vallès a les Avantguardes i altres tendències
artístiques d’ambició universal.
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PER QUÈ LA MUIXERANGA D’ALGEMESÍ ÉS
UNA COLLA TRADICIONAL
Joan Bofarull Solé

La muixeranga és una tradició festiva que s'ha mantingut en alguns pobles
valencians. Des de fa alguns anys, s'han creat noves colles de muixeranga i, recentment,
s'ha organitzat la Federació Coordinadora de Muixerangues (a partir d’ara, la
Federació), que les agrupa quasi totes. Un dels debats que es van generar a la Federació
va ser entorn del concepte muixeranga tradicional.
Les muixerangues tenen una part d'exercici físic, però són més que un esport. La
gent que hi participa o les veu sent unes emocions vinculades a la festa, al seu poble, a
la història, etc. Un dels reptes de la Federació és decidir quines muixerangues són
tradicionals, a partir de criteris objectius. En aquest article s'analitza el caràcter
tradicional de la Muixeranga d'Algemesí; l'objectiu no és descobrir si es tracta d'una
colla tradicional (cosa que ningú no dubta), sinó investigar què té aquesta colla per a ser
considerada una tradició. Tal com afirmen Antonio Ariño i Sergi Gómez (2012: 283),
«el patrimoni no és una propietat intrínseca dels objectes, sinó un valor que atribueixen
els grups socials, d'acord amb les condicions vitals, els esquemes culturals i morals de la
seua època».
Segons els Estatuts de la Federació, les muixerangues tradicionals són les que
compleixen aquests requisits:

- Que aquella tradició siga pròpia i original del poble.
- Que s'haja mantingut tradicionalment, amb una antiguitat centenària.
- Que tinga característiques semblants a les altres Muixerangues.
- Que siga coneguda en el seu poble i considerada part del seu patrimoni Cultural.
- Que mantinga la seua activitat segons el que es costum
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1. És original d'Algemesí
Hi ha un acord general en acceptar que la muixeranga és un element festiu propi i
originari d’Algemesí. Alguns textos creuen que la festa de la Mare de Déu d’Algemesí
té «influències del folklore morellà -i adhuc de més enllà, si pensem que dels castells
del Camp i del Baix Penedès a la «Torre» triomfal bastida al moment decisiu de la
Moixeranga, la distància no és pas gaire gran-» (Sirera, 1974: 67).
Avui en dia, la gran majoria d'experts creuen que va ser just al revés: els castells
de Catalunya van evolucionar a partir del ball de valencians, que va sorgir de la
muixeranga valenciana. Això significa que, simbòlicament, la muixeranga és més antiga
i més autèntica. Per això, la Muixeranga d’Algemesí «rep per tant l'homenatge de
reconeixement constant dels bons amics de les Colles castelleres d'algunes comarques
del Principat [de Catalunya]» (Domingo i Jarque, 1999: 79).

Cartell [Castellers de
Sants]

2. S'ha transmès de generació en generació
La característica definitòria de les tradicions és que passen d'una generació a la
següent. Antonio Ariño (1990: 169), estudiant les falles, explica que «una de las cosas
que más divierte a los padres es vestir de falleros a sus hijos recién nacidos y ver que, a
medida que crecen, les entusiasma la falla y sus rituales». Més que diversió, el
sentiment d’aquests pares és de satisfacció per la continuïtat d’aquella tradició.
A Algemesí passa ben bé el mateix: alguns pares vesteixen els seus fills amb
l’uniforme de la Muixeranga. Així mateix, és tradició que els nens petits facin una
muixeranga molt fàcil, la marieta. En aquesta figura, «jo he vist marietes que li tens que
agarrar hasta el cabet (...) ningú els obliga, és el pare o la mare, qui vol» (entrevista a
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MC). Posar la salut i la integritat dels fills a les mans dels muixeranguers és una prova
de confiança extraordinària.

«jo he vist marietes que li tens que
agarrar hasta el cabet»

La colla actual es va fundar l'any 1973, però es considera hereva d'una tradició
molt més antiga. En el llibre del seu 25 aniversari, es recullen diversos textos anteriors a
1973 i una entrevista a un antic muixeranguer. Molta gent creu que es tracta de la
mateixa cosa: «Dos mestres de la Muixeranga són els qui millor representen els canvis
d'estil, de mentalitat, dues èpoques, però, amb una sola substància, que tan clarament
traspua ambdós. (...) Enrique Cabrera i Tomàs Pla, i una sola, eterna Muixeranga»
(Joaquim Pérez, a Guitart i Pellicer, 1998: 23). Tomàs Pla va ser mestre de la
Muixeranga d’Algemesí a partir de 1973; Enrique Cabrera ho va ser abans; considerar
que la muixeranga és eterna, no és poca cosa.
L'organització de la nova colla, l’any 1973, va implicar alguns canvis respecte la
tradició anterior. En primer lloc una renovació social: «Que foren muixeranguers,
estudiants, advocats, metges i gent de ploma, va fer gran impacte» (Guitart i Pellicer,
1998: 24). Aquest canvi es justifica perquè, en els anys immediatament anteriors, els
muixeranguers havien estat gent de classe baixa, que no sempre es comportaven
correctament i que cobraven per actuar: «Els darrers anys ho va fer amb un nombre de
components cada vegada més reduït i amb no pocs problemes amb els festers, per
alguns comportaments indecorosos en la processó per part d'alguns membres (...) A mi
ningú em posa el peu damunt si no em paguen» (Guitart i Pellicer, 1998: 76). Des del
primer moment, aquest canvi es va valorar positivament: «S'ha passat en un sol any d'un
folklore mecanitzat, conduït per comparses a sou, sense cap interès -com és natural- per
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la puresa dels balls i les figures (...) a un altre folklore, basat en l'amateurisme i
l'entusiasme, farcit de bona voluntat, en poques paraules» (Sirera, 1974: 67-68).
Es creu que la tècnica muixeranguera es va traspassar del grup anterior a l'actual
sense cap canvi: «En aquell any [1974], es va considerar necessari recórrer a algun
muixeranguer antic perquè explicara algunes construccions i donara orientacions
bàsiques per poder fer coses de més envergadura que les que s'havien fet en aquella
primera ocasió» (Guitart i Pellicer, 98: 78). Als anys noranta, es van inventar noves
figures: morera i tomasina (1995), pi de cinc i sénia (1996), retaule (1997), cinc d’oros,
etc. No ens consta que ningú hagi qüestionat aquestes figures per no ser tradicionals.
L’any 1973 també es van introduir alguns canvis en l'organitzacióm de la colla,
com ara un augment de les actuacions «és a partir de l'any 1975 quan aquest
reconeixement es posa més de manifest (...) fora del nostre àmbit local. S'inicien els
primers contactes amb la intenció de contractar la Muixeranga perquè actue a distints
llocs» (Guitart i Pellicer, 1998: 78). L’any 1978, la Muixeranga d’Algemesí actuà a
Vilafranca del Penedès; aquesta fou la seua primera actuació fora del País Valencià i la
primera amb assegurança.
Un altre canvi que es produí en aquells anys fou la disminució del caràcter burlesc
i l’augment del sentit religiós de la muixeranga, potser per influència dels maristes. Una
persona tan religiosa com Joan Amades (1982: V, 80) va escriure: «És interessant
d'observar que els quadros plàstics que interpreten no tenen pas caràcter religiós ni
al·ludeixen a episodis de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist com la nostra
moixiganga, sinó que responen a idees objectives netament profanes». En canvi, fa pocs
anys, Vicent Agustí deia que «La tradició ens ha llegat una Muixeranga dedicada,
consagrada a la Mare de Déu de la Salut, que comença a actuar en la processó davant la
porta del Temple Parroquial, (...) i acaba les processons protegint la pertinença de Maria
a l'Església» (a Guitart i Pellicer, 1998: 17).
La història de la muixeranga és poc coneguda. Alguns autors li donen una gran
antiguitat: «Les més antigues cròniques que la vinculen a Algemesí daten del primer
terç del segle XVIII; si ens atenem a referències de cròniques, la data de 1724,
celebració de les primeres festes solemnes en honor de la Mare de Déu de la Salut,
podria ser la més antiga que la vincula a la Festa» (Domingo i Jarque, 1999: 79). Però
altres la qüestionen: «La mateixa muixeranga d'Algemesí, tot i que hom insisteix en la
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seua antiguitat, manca de documentació explícita que ens permeta datar-la més enrere
de la meitat del segle XVIII» (Frechina, 2003: 18).
Seria interessant fer una recerca més sistemàtica sobre la història de la
muixeranga d'Algemesí, però això no té gaire relació amb la seva acceptació com un
element tradicional. En realitat, un origen llunyà i incert és més suggerent que no pas
una història curta i ben coneguda. Un lema imprès en una samarreta ho expressa d'una
forma molt sintètica: «Fent Muixeranga des de sempre».

Samarreta de la
Muixeranga
d'Algemesí

3. Té molt bona acceptació Al seu poble
La Muixeranga d’Algemesí és una institució inqüestionable al seu poble: «Hem
arribat a l'any 1997 i pensem que la Muixeranga està prou consolidada i que en el dia de
hui és una institució en el nostre Poble» (Tomàs Pla, a Guitart i Pellicer, 1998: 91-92);
«És ben cert que la Muixeranga sempre ha tingut i ha disposat del reconeixement i el
caliu del nostre poble» (Joan Guitart, a Guitart i Pellicer, 1998: 78); «És impressionant,
que el poble siga el punt zero de les muixerangues i dels castells, que vages per la
rotonda i veges la muixeranga ahí en gran; el dia de la Mare de Déu, si és entre setmana
sí que veus un poquet menys, però si és fin de setmana, el poble està a rebentar i veus
que la gent no para d’apuntar-se [a la colla]» (entrevista a MC).
La muixeranga atreu una gran quantitat de públic, especialment, en les festes de la
Mare de Déu de la Salut. Per als habitants d'Algemesí, viure en un carrer de volta és un
motiu d'orgull, ja que així poden convidar els seus amics i familiars a casa per a veure
les processons. A la gent d'Algemesí li agrada que la muixeranga actui davant de la seva

43

casa i que els muixeranguers pugin al balcó. Algunes cases d'Algemesí es decoren amb
domassos de la Muixeranga d'Algemesí.
El públic aplaudeix la muixeranga fins i tot quan la figura no surt bé; això
significa que té una actitud comprensiva, que valora l'esforç dels muixeranguers. Encara
avui en dia, alguns muixeranguers fan de botarga, és a dir, recullen els diners que el
públic els dóna: «El públic assoltava els diners. Si tenien amistats de fora o volien tal
pujada, li ho demanaven al que portava la bossa dels duros, i el botarga s'acostava i deia:
“Ací feu la font, que ens han pagat tants quinzets”» (Guitart i Pellicer, 1998: 38).
Algunes cases obren les portes i ofereixen als muixeranguers menjar i beguda; és molt
típic oferir cassalla. Des dels temps prehistòrics, compartir el menjar és una estratègia
per a la supervivència de l'espècie humana (Isaac, 1978) i un ritual que cohesiona els
grups; en moltes festes, hi ha àpats col·lectius.
A Algemesí hi ha una sala de ball que s'anomena Muixeranga, segurament perquè
la gent associa aquesta paraula amb la festa. Una empresa d'artesania fa figures de la
muixeranga en miniatura; la colla ha fet productes amb la seva imatge per a vendre; la
gent d'Algemesí també fa manualitats i objectes decoratius amb la seva imatge.

4. És Àmpliament coneguda
La Muixeranga d'Algemesí té una gran projecció mediàtica. Ha sortit a molts
llibres, diaris, revistes, televisions, internet, etc. Cal lamentar que algun diari la situi a
l'edició de la Ribera, de manera que la informació sobre aquesta colla no arriba a tot el
País Valencià. Això resulta contradictori amb el fet que sigui, des de l'any 2011,
patrimoni de la humanitat.
A l’annex trobareu una bibliografia de la muixeranga d’Algemesí
5 Els experts en parlen positivament
Veiem què diuen alguns llibres sobre la Muixeranga d’Algemesí:
«Assistia també a la processó una altra comparsa força notable, la de la Muixeranga, (...). La coreografia i
la melodia són força interessants i tenen molt de caràcter» (Amades, 1982: V, 80)
«Com les festes de setembre/ no hi ha res en tot lo món./ Els Bastonets, la Carxofa, Tornejants, Bolero...
tot/ tot molt bo... mes per a mi/ una cosa és la millor:/ la Muixeranga, res hi ha/ com ella en la processó!»
(Ramon Barberà, a Guitart i Pellicer, 1998: 10)
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«No són pocs els qui consideren com a allò més emblemàtic de les Festes la Muixeranga» (Vicent Agustí,
a Guitart i Pellicer, 1998: 13)
«un de les mostres de les tradicions més reeixides, del Patrimoni Cultural del País Valencià» (Joaquim
Pérez, a Guitart i Pellicer, 1998: 25)
«La més acreditada ha estat, sens dubte, la Muixeranga d'Algemesí, a més d'ésser l'única que s'ha
conservat amb tota la seva magnificència» (Eloi Miralles, a Guitart i Pellicer, 1998: 54)
«una joya purísima de nuestro arte popular» (Martí Domínguez, a Guitart i Pellicer, 1998: 58)
«La Muixeranga és un dels nostres signes identificatius, és un dels emblemes del nostre poble, que
perdura durant segles i perdurarà mentre Algemesí vulga seguir mantenint la seua personalitat com a
poble valencià» (Emili Gregori, a Guitart i Pellicer, 1998: 8)
«És la dansa més emblemàtica de la localitat» (Frechina, 2003: 22)
«La muixeranga d'Algemesí és la més coneguda de les muixerangues valencianes» (Bofarull, 2007: 31)

6. El Reconeixement oficial
Les autoritats (civils i religioses) presideixen les processons de les festes de la
Mare de Déu de la Salut; molts anys també hi han anat autoritats autonòmiques. Les
autoritats representen diferents grups humans. La seva presència implica que, segons el
seu criteri, aquell acte és rellevant i positiu. No ens consta cap boicot a la festa de la
Mare de Déu de la Salut, ni cap intent.
Les festes de la Mare de Déu i la Muixeranga d’Algemesí han rebut molts
reconeixements oficials: l’any 1977 fou declarada Festa d’Interès Turístic; el 2001 fou
declarada Bé d’Interès Cultural (BIC); el 2005 la Muixeranga d’Algemesí rebé el
Micalet d’Honor de la Societat Coral el Micalet; el 2009 la muixeranga fou
l’esdeveniment més votat de la llista de meravelles valencianes proposada per
l’associació Fil-per-randa; el 2009 la festa major fou escollida com un dels 10 tresors
del Patrimoni Cultural i Immaterial d’Espanya; el 2011 fou declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO; el 2014 la Muixeranga d’Algemesí fou nomenada
Ambaixador dels Castells per la revista Castells i l’any següent rebé el mateix títol de
l’Ajuntament de Valls.

6.1 El Museu
A Algemesí hi ha un museu dedicat a la festa de la Mare de Déu de la Salut. Sobre
la muixeranga es diu:
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LA MUIXERANGA: Vora tres segles d'història i una important càrrega simbòlica han fet de la
Muixeranga d'Algemesí la imatge més coneguda de la ciutat. Grup cerimonial, dansa o música, la
Muixeranga, en cadascuna d'estes tres acepcions és un clar reflex de la força d'un poble compromés amb
la seua tradició festiva i el seu patrimoni cultural

6.2 El monument i la placa
Algemesí és l'únic municipi on hi ha un monument públic dedicat a la
muixeranga. Es va inaugurar el dia 6 de setembre de l'any 1997, en les festes dels 25
anys de l'Associació Amics de la Muixeranga. En aquesta inauguració hi participà
l'alcalde d'Algemesí, s'interpretà l'himne del poble i el rector de la parròquia de Sant
Jaume va beneir el monument. La presència d'autoritats civils i religioses i dels símbols
del municipi dóna un caràcter oficial a l'acte.

El monument a la
muixeranga

L'any 2017 es va inaugurar una placa, a la plaça Major, indicant que Algemesí és
el Km 0 muixeranguer.

6.3 Les falles
Diverses falles, tant d'Algemesí com de València, s'han dedicat a la muixeranga
d'Algemesí. Les falles no tenen un caràcter oficial, però demostren la seva popularitat.,
ja que sempre fan al·lusió a llò que «tothom coneix».
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7. La muixeranga, símbol
«La figura de la Muixeranga té un gran valor icònic, que, a més a més, està
carregat de significat. No dic res de nou si afirme que potser, des que existeix, ha
esdevingut, sense saber-ho ni, potser, voler-ho, el símbol, la icona, i la metàfora de tot
un poble» (Guitart i Pellicer, 1998: 73). L’ús de símbols només funciona dins aquelles
comunitats que ja coneixen una determinada institució i que la poden reconèixer fora
del seu context o a partir d’una part, que adquireix un valor simbòlic (sinècdoque).

7.1 Símbols de la colla

7.1.1 L'uniforme
El vestit és un element identitari molt important. Les persones que es vesteixen
amb el mateix uniforme formen un grup. En una festa, els que porten l’uniforme són els
protagonistes i els que no, són espectadors. Per tant, no tenen el mateix protagonisme ni
obeeixen les mateixes normes. Antonio Ariño (1990: 172) explica que, en les falles, qui
no paga la quota, no pot participar en la festa; l'exclosió «se concreta simbólicamente
en el derecho a vestirse».
«- Abans de posar-te la roba de muixeranguer no eres res, però quan te la poses la
persona canvia per complet. La por se'n va i et menjaries el món» (Vicent Pelechano, a
Guitart i Pellicer, 1998: 40). «Hem d'assumir que el fet de vestir la indumentària
muixeranguera suposa representar un ball molt emblemàtic i reconegut fora del nostre
poble. Per tant, quan estem actuant perdem la nostra identitat individual i la suplim per
una de col·lectiva que és la de la Muixeranga en representació del nostre poble,
Algemesí» (Guitart i Pellicer, 1998, 90). Una poesia compara les línies de colors de
l’uniforme amb els solcs d’un camp llaurat: «Solcs en vestits i en el cor,/ De blau, de
blanc i de roig» (J Fermí Teruel, a Guitart i Pellicer, 1998: 84-85)

7.1.2 Els colors
La Muixeranga es caracteritza per les ratlles de color blau, roig i blanc. La
diferència més visible entre la Muixeranga d'Algemesí i la Nova Muixeranga són els
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colors blau o verd dels seus uniformes; des de la creació de la Nova Muixeranga, el blau
té un valor diferencial que abans no tenia.

7.1.3 El gorret
La peça de roba més emblemàtica de l'uniforme és el gorret. Es pot regalar o
intercanviar com a gest d’amistat. La Nova Muixeranga d’Algemesí i la Muixeranga
d’Alacant també porten gorrets semblants. És una imatge fàcil de reconèixer.

René Magritte diria: "Això no és
un gorret"

7.1.4 Les espelmes
Les espelmes també s’han utilitzat com a símbol de la muixeranga, però amb
menys èxit. Possiblement això es deu a que altres grups també en porten.

7.2 La muixeranga, símbol de la festa
La imatge de la muixeranga s'ha utilitzat com a símbol de la festa de la Mare de
Déu en notícies periodístiques, cartells, programes, etc.
7.3 La muixeranga, símbol d'Algemesí
La muixeranga és present en els llibres i fullets turístics que expliquen què hi ha
en Algemesí o què s'hi pot visitar. També ha actuat davant d’algunes autoritats
representant la ciutat d’Algemesí: en l'homenatge als pobles del País Valencià (1979), la
visita del Papa de Roma (1982), el retaule de Tradicions Valencianes (1983), etc.
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7.4 La muixeranga, símbol del País Valencià
Joan Fuster va proposar la música de la muixeranga d'Algemesí com a himne del
País Valencià o dels Paísos Catalans: «¿La Muixeranga d'Algemesí? és muda. Si un dia,
un poeta com cal, li posa una “lletra”, tindrem no una “cançó” sinó un “cant”. Un cant
nacional-popular, Que, a la curta o a la llarga puga desplaçar el coro de zarzuela del
mestre Serrano. (...) Hi ha un “himne” pendent. Per al País Valencià i per als Països
Catalans».
Les reaccions a aquesta idea estan polaritzades: uns valencians hi estan a favor i
altres en contra. «El País Valencià ha vist en vosaltres i des del punt de vista plàstic, el
símbol que li mancava (...) no podem negar-nos, ni prohibir el que haja esdevingut
PATRIMONI CULTURAL DEL

PAÍS VALENCIÀ» (Castell, 1979). «La muixeranga és un

patrimoni dels d'Algemesí, que cal fomentar i exportar, com a símbol del nostre poble,
però també com a símbol de la nostra valencianitat» (Vicent J Escartí, a Guitart i
Pellicer, 1998: 70); «no queremos ni pensar que se la empleará contraponiéndola a
cualquier otro “himno” y sufriera la “pitada” de cualquier otro bando, o fuera causa de
choques» (Martí Domínguez, a Guitart i Pellicer, 1998: 58).

8. Que mantingui la seva activitat segons el que és costum
La Muixeranga d’Algemesí actua tradicionalment en les Festes de la Salut, els
dies 7 i 8 de setembre, en tres processons que cada any segueixen els mateixos
recorreguts. «Malgrat que són possibles les construccions exemptes, el seu lloc propi, el
context adequat, són les Festes. Només en el temps sagrat del 7 i el 8 de setembre,
només a l'espai sacral en què esdevenen els trajectes processonals aquests dies, només
amb la resta d'elements festius que omplin aquest temps i espai, només quan Algemesí
esdevé “un trosset de cel”... aquest ball té plenament sentit» (Vicent Agustí, a Guitart i
Pellicer, 1998: 13). «Hi ha gent que és muixeranguer de la Mare de Déu i no vol fer més
que eixir eixos dies» (entrevista a MC).
Fora d'Algemesí, la muixeranga té una imatge diferent: «les Danses de la
Todolella o la Muixeranga d’Algemesí són béns culturals reclamats cada vegada amb
major freqüència per ser exhibits fora del seu context originari propi, davant públics que
valoren no la seua subordinació a un acte processional [religiós] sinó la seua bellesa,
singularitat i representativitat intrínseques» (Ariño i Gómez, 2012: 293).
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9. És el model de les noves muixerangues
Les muixerangues que s'han creat en els últims anys han agafat la muixeranga
d'Algemesí com a model. No està ben vist que una muixeranga faci construccions
humanes inventades o pròpies d'altres tradicions, especialment si introdueixen elements
o tècniques alienes a la tradició d'Algemesí. Es consideren més adequats els uniformes
semblants als d'Algemesí (ratllats, arlequinats, etc) que no pas els que semblen
castellers (amb pantalons blancs i camisa d'un sol color). El mateix passa amb el
vocabulari: es prefereix el d'Algemesí (xiquet, mestre,...) i s'intenta frenar la introducció
de paraules i expressions castelleres (enxaneta, cap de colla,...) (Sorribes, 2020).
Els muixeranguers d'Algemesí creuen que tenen el deure de mantenir la tradició,
corregint, si cal, les altres colles: «Mon pare no pogué. Amb 75 anys, tenia que dir-ho
“Ie! Que així no se fa, se té que fer aixina!”» (entrevista a MC).

Conclusions
1) La Muixeranga d’Algemesí és un grup festiu tradicional
2) El caràcter tradicional no ve determinat per la qualitat artística de la seva
coreografia, pel ritme de la seua música ni per l’altura de les seues torres humanes.
3) La Muixeranga d'Algemesí és tradicional perquè té forts vincles amb el seu
poble i a la seva festa major.
4) Aquests criteris poden ser vàlids per a avaluar el caràcter tradicional de les
altres muixerangues.
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RECUPERAR I REVITALITZAR EL PATRIMONI
IMMATERIAL AL RITME DE LA MÚSICA: LA
COLLA EL FALÇÓ (TEULADA - PAÍS VALENCIÀ)
Jaume Buïgues i Vila
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta

1.Orígens de la Colla el Falçó
L’origen primigeni de la Colla el Falçó l’hem de cercar en un curs de dolçaina que
va organitzar l’Ajuntament de Teulada durant l’exercici 1991-92, moment en què tingué
lloc l’intent de formació d’una colla dolçainera a Teulada. Però, un cúmul de
circumstàncies nefastes va abocar al fracàs la incipient colla l'any 1993. D’aleshores i
fins a l'any 2004 aquell malguany en clau identitària, que tenia per finalitat recuperar
una part de la nostra música funcional i ritual, va restar com una assignatura pendent.
Més de deu anys després, a partir de la demanda d’un col·lectiu de persones
interessades a aprendre a tocar la dolçaina i el tabal, el Grup de Danses Font Santa, de
Teulada, amb el suport de l’ajuntament, va convocar, per al període lectiu 2004-05, un
doble curs de dolçaina i tabalet.
Fruit de les classes col·lectives, a les acaballes de 2004, va nàixer la incipient
colla de dolçaina i tabal de Teulada, que va fer la seua presentació el juliol de 2005, a
les festes del Raval (de Teulada), de la mà de la Colla el Portitxol, de Xàbia.
A partir del curs 2005-06, serà l’ajuntament de Teulada qui s'encarregue
d’organitzar i convocar nous cursos de dolçaina, fins a la incorporació d’aquest
instrument com assignatura oficial del Conservatori Professional de Música de Teulada.
El mes de setembre de 2005, els membres de la colla acorden crear una entitat
amb personalitat jurídica pròpia, i naix la Colla el Falçó, Associació dolçainers i
tabaleters de Teulada, que té com a objectius la posada en valor de la música d’arrel
tradicional, la conservació i difusió del llegat patrimonial immaterial i la participació
activa en la vida cultural a través de la música funcional i artística.
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La Colla el Falçó, com a entitat independent, signa un conveni amb l'ajuntament
de Teulada i té la seua primera actuació funcional, a les festes dels Reis d'Orient de
2006. I el dia 26 de febrer de 2006 es presenta en l'àmbit de la música artística en un
concert benèfic en pro de l’associació de lluita contra el càncer. A partir d'aquell
moment veurà consolidada la seua presència social i funcional dins l’activitat festera i
cultural del municipi de Teulada.

2. Impuls a la divulgació de la música funcional. la participació de la Colla el Falçó
en festes i celebracions
En el temps de festa, quan la música guanya protagonisme i qui la interpreta es
converteix en actor principal, la Colla el Falçó té com a objectius la posada en valor de
la música d’arrel tradicional, la conservació i difusió del llegat patrimonial de caràcter
immaterial i la participació activa en la vida del municipi de Teulada. No obstant això,
la Colla el Falçó té una projecció que va més enllà de l’àmbit local, i interpreta música
funcional per a cercaviles, desfilades de carnestoltes, de moros i cristians, correfocs,
processons i danses rituals, allà on la lloguen.

2.1 Foment de l’encontre multicultural a través de les festes
L’Associació de dolçainers i tabaleters de Teulada, coneixedora de la importància
que té el patrimoni cultural immaterial, intenta propiciar les condicions idònies per al
diàleg renovat entre les diferents comunitats que conviuen al municipi de Teulada.
Fomenta l’encontre i l'entesa entre persones de distintes cultures a fi de promoure i
estendre la transmissió de la identitat cultural pròpia entre els residents (europeus i
estrangers), a través de l'organització de festes al centre històric de Teulada, com són la
festa de la Divina Pastora, la festa de sant Antoni i la celebració del Senyal del Judici, el
Cant de la Sibil·la, amb el suport de la Parròquia de Santa Caterina i la cooperació de
diferents entitats. Així mateix, participa i n'és un puntal fonamental en l'acompanyament
musical de les danses processionals del Corpus Christi. Unes manifestacions festives
d’origen remot que s’estructuren a partir de seqüències rituals basades en costums
simbòlics de caràcter identitari que han estat transmesos de generació en generació i que
gaudeixen d’una àmplia acceptació popular. Tot per preservar la identitat cultural pròpia
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i salvaguardar de la desaparició, una part molt important del patrimoni cultural
intangible: la música valenciana d’arrel popular.
En aquestes celebracions, la Colla, no solament ha recuperat la música funcional
específica de cadascun dels actes i elements que integren el conjunt de la festivitat (a
partir de la recerca i d’antecedents coneguts), sinó que ha mantingut l’essència original
del festeig en interrelació amb les persones i el territori, per això les podem qualificar
com a festes tradicionals d’interès cultural.

2.1.1 Festa a la Divina Pastora
Després de vora una dècada de no celebrar-se a l'ermita de la Divina Pastora de
Teulada, una festa que ratlla els tres-cents anys d’antiguitat. L'any 2006, la Colla el
Falçó i la Parròquia acorden celebrar aquesta festivitat conjuntament. La Colla, se’n fa
càrrec de fer la festa el tercer cap de setmana de setembre, amb l’objectiu de fomentar i
promocionar la música funcional d’arrel valenciana amb uns actes que segueixen
l’esquema i els elements festius consuetudinaris que, adormits al calaix de la memòria,
s'han recuperat i incorporat, perquè es pretén fer festa i gaudir-ne sense perdre la
tradició.
L'esquema de la festa és senzill, s'enceta el divendres amb l’entrada de la murta
amb el xop de la festa, transportat a cavall d’un carro, i volteig de campanes. En arribar
a l’ermita s’hi planta el xop i s’ornamentà la plaça i el carrer amb tires de paperets. En
acabar la feina hi ha sopar de recapte i després taller de dansa plana.
El dissabte a la vesprada hi ha partida de pilota valenciana, cercavila pel centre
històric i en finalitzar la missa a la parròquia, s’obrí l’ermita, es resà l’àngelus i es cantà
la Salve a la Divina Pastora. A continuació hi ha sopar popular i a partir de l'any 2009,
s'incorpora la Cantada a la Fresca.
El diumenge, hi ha la despertada i després d’esmorzar, les persones que hi
assisteixen, especialment les més menudes, gaudeixen amb els jocs tradicionals i
populars. S’organitzen carreres de gall, de profunda tradició valenciana i que compten
amb una tocata pròpia, carreres de sacs i d’ous, el joc de les cassoles, el de pescar
pomes, el de les cadires, etc., tot perquè qui participe puga experimentar els jocs
populars com una font de plaer i recreació de la cultura immaterial dels nostres
avantpassats, mentre s’acosten al patrimoni lúdic en els seus vessants material i
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immaterial. En finalitzar les cucanyes, es procedeix a repartir el vermut de migdia,
lliurat per gentilesa de la Cooperativa Agrícola Sant Vicent. Totes aquestes activitats
s’acompanyaren de la música de carreres i cucanyes recuperada per a aquest
esdeveniment.
A la vesprada hi ha la cercavila del Pa Beneit, una celebració vinculada amb ritus
agraris d’origen medieval i que té per funció la d’agrair la collita de l’any, prevenir
malalties i invocar la fertilitat de qui el menja. Després de la cercavila se celebrà missa a
l’ermita de la Divina Pastora, finalitzada la qual es fa la Dansada del carrer de Dalt i a
continuació es reparteix el pa beneït i mistela en orri, i com a final de festa es disparà
una traca. No obstant això, a la Colla encara li resta pendent una activitat que ve a
capgirar allò que havia estat costum ancestral. Abans es tallava un xop del barranc per
plantar-lo davant l’ermita, ara els membres de la colla, en lloc de tallar i desforestar, des
de 2006, li trauen un valor afegit a al xop, amb ell reforesten el paratge de la Font de
l’Horta, i amb el pas dels anys s’ha creat un incipient bosc galeria.

2.1.1.1 Cantada a la Fresca
Cantar ha tingut una importància cabdal en la nostra societat, i qualsevol moment
n’era bo, tant en el temps de treball com de festa, per cantar. Açò ens ha llegat una gran
varietat de cançons genuïnes que configuren el nostre cançoner, integrat per música
religiosa i profana, amb una gran varietat de cançons, de bressol, infantils, de Nadal, de
salpassa, de Pasqua, de ronda, d’amor, marineres, humorístiques, de taverna, de treballs
agrícoles, com batre, llaurar o tisorar, romanços, aurores, gojos, albades, cant d’estil,
etc.
Coneixedors de la fragilitat de certes formes de la nostra cultura, particularment,
la de les tradicions orals i el perill que es perden a les terres de la Marina, la Colla el
Falçó, va fer valdre el gust per cantar a la manera tradicional i va organitzar, per a la nit
del tercer dissabte de setembre la Cantada a la Fresca, amb la intenció de convertir-la
en un encontre de persones que tenen gust pel cant valencià en qualsevol dels seus pals i
modalitats, igual com passa a Massalfassar, Eivissa o a Teulada de Sardenya.
Prèviament a la Cantada a la fresca té lloc, a la plaça de l'Església, que s'ompli de
gom a gom, un sopar popular amb més de 400 persones. El públic respon molt bé a qui
participaren en la cantada, la qual cosa encoratja l'organització a reprendre amb il·lusió

58

noves convocatòries any rere any, per tal que les cançons passen a les noves
generacions de cantadors i la ciutadania puga continuar gaudint de les ancestrals
melodies per molts anys.

Cantada a la Fresca (Teulada, 2008). Jaume Buïgues.

2.1.2 Festa a sant Antoni
La celebració de la festa de Sant Antoni ha sobreviscut al pas del temps gràcies al
seu fort arrelament, i, amb ella, han perviscut danses i música d’arrel que són present en
els tocs de cercavila i en els balls rodats que es fan al voltant de la foguera.
Com que entre les finalitats de la Colla està el fet de fomentar i promocionar la
música tradicional valenciana d’arrel popular a través de les ferramentes necessàries per
a la seua difusió, així com preservar, mantenir i enfortir la identitat cultural pròpia del
territori valencià; en la mateixa línia encetada en la Festa a la Divina Pastora, s’acorda,
amb el rector de santa Caterina, la col·laboració de la Colla el Falçó en l’organització de
la part lúdica de la festa de sant Antoni i es responsabilitza de la recuperació i valoració
dels elements essencials com són la música d’arrel, les fogueres i els dimonis de sant
Antoni.
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Associades a la festa s’han organitzat partides de pilota, presentacions de llibres,
tallers de màscares de dimonis i exposicions culturals, com Eines de Traginer i Al Tall,
35 anys de música mediterrània des del País Valencià, organitzada per la Universitat
d’Alacant. I com no, actuacions musicals en què han participat Urbàlia Rurana,
Folkifesta, La Romàntica del Saladar, els Germans Martorell (Mallorca), Tr3scant, Toni
de l’Hostal, Soca en arrel... i una Nit d'Albades.
L’objectiu d’organitzar l’any 2008 una Nit d'Albades 1 era recuperar a Teulada la
música valenciana de tradició oral que amenitzava les fites més importants del calendari
festiu anual. De fet, l’any 1984 va ser l’últim any en què es va cantar una Aurora pels
carrers de la Vila. Aquest acte va valdre de revulsió per tal que les comissions de festes
a sant Vicent incorporen des d’aleshores, com a acte d’obertura, una Nit d’Albades
dedicada a les festeres joves.
L’any 2010, com a la cloenda de l’Any Amades, es va incorporar l’escenificació
de la lluita plurisecular entre el bé i el mal amb la figura de sant Antoni i un grup de
dimonis que el tempten. Al ritme de la música, sant Antoni li calà foc a la foguera i, en
créixer les flames, els dimonis que la roden es retiren de l’escena.

1

La denominació d’albades s’aplica al cant valencià acompanyat amb la dolçaina i el tabalet i és

inqüestionable, en la seua denominació, la referència a l'hora en què son interpretades: l'alba. La seua
característica essencial, com en les valencianes o cant d’estil, que estan acompanyades per un grup
instrumental integrat per instruments de corda i vent com són les guitarres, el clarinet, el fiscorn, etc, és la
improvisació de les estrofes del cant, els terços, que estan formats per quatre o cinc versos diferents, de
set síl·labes, la peculiaritat dels quals és el fet que aquestes cançons són úniques i irrepetibles, i estan
fetes a la mida de les persones a qui van dirigides.
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Foguera de sant Antoni (Teulada, 2016). Jaume Buïgues.

3. Música artística. Impuls a la dolçaina com a instrument de concert.
Durant segles la dolçaina ha estat un instrument de carrer, transmès de pares a
fills, però a partir de 1973 va experimentar un canvi abismal, primer en entrar a les aules
de la mà del dolçainer Joan Blasco, a Algemesí i a València, per tal de cobrir la
mancança de dolçainers en les processons de la Mare de Déu de la Salut i del Corpus
Christi, i posteriorment, el 1989, en entrar a formar part, com a instrument no oficial,
del Conservatori Municipal de València.
Açò ha propiciat que la dolçaina passés de ser un instrument dedicat a la música
funcional i desenvolupat per un professional, a ser un instrument que tocat en colla i
acompanyat per un conjunt de percussió variat, executa en concerts la música escrita per
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a aquest tipus de formació i acte, d’igual manera que ho pot fer qualsevol altra
agrupació instrumental. Ara, la dolçaina ha passat del carrer a interpretar música
artística, una dimensió impensable per als dolçainers que tocaven de festa en festa,
acompanyats d’un jove amb el tabalet i que fins al moment de la seua jubilació no
transmetia el seu art i saber a ningú.
Dins el camp de la música artística, la Colla el Falçó ofereix, cada any, amb motiu
de la festa de Moros i Cristians a Moraira (Teulada), un concert de Música festera i
organitza el Festival Vila de Teulada de dolçaina i percussió a més d’una sèrie de
concerts de què no en parlem.

3.1 Festival Vila de Teulada de dolçaina i percussió
L’any 2009, amb l’objectiu de promoure un esdeveniment musical important al
municipi de Teulada que anés més enllà de l’àmbit local, l’Associació dolçainers i
tabaleters de Teulada, va organitzar el Festival Vila de Teulada de dolçaina i percussió,
a partir d’ara el Festival. Aleshores, es volia potenciar un producte cultural que obrira
un nou front de promoció del municipi de Teulada, al mateix temps que es posicionava
aquest esdeveniment i l’entitat que l’organitzava, dins el mercat musical, amb una
programació de nivell i d’interès cultural. Per al seu assoliment calia que el Festival es
convertira en un encontre d’especial rellevància i es consolidés com a marca de festival
singular.
Amb els anys, el Festival s'ha convertit en una plataforma de promoció de la
creació musical nova i en arribar a la seua desena edició, l'any 2018, se li ha donat una
nova embranzida i s’ha internacionalitzat.
El fet d’organitzar aquesta manifestació musical anual possibilita, no solament la
cooperació i la cohesió social de les persones que formen part de la Colla el Falçó, sinó
també, la de les altres agrupacions musical que hi participen, ja que amb el festival es
fomenta el gaudi per la música i es promou la creativitat musical.
La primera edició, l'any 2009, es va celebrar, de manera senzilla, al saló d’actes de
l’ajuntament de Teulada, i van participar, a més de la Colla el Falçó, que serà
l’amfitriona en totes les convocatòries del Festival, la colla Els Traginers, de Pedreguer,
la degana de la Marina Alta, i la colla Xirimitab’s, de Xàbia. D’entrada s’assolia la
finalitat de promoure i impulsar la identitat cultural pròpia, al mateix temps que es
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promocionava la música popular valenciana com a música artística i no solament com a
música funcional de carrer.
En la segona edició, es va obrir el camp de participació a les colles de les
Comarques Centrals Valencianes, i van intervenir l’Associació de dolçainers i
tabaleters de Bellreguard, i la Colla de Xirimiters Pere Bigot, de Benissa. En l’edició
de 2011 participen les colles l’Esclat, del Verger, el Portitxol, de Xàbia, i la Colla el
Falçó, dins el procés evolutiu en què es troba immers el món de la dolçaina, presenta,
com a novetat, la incorporació de la corda de metalls, integrada per joves que estudien
el trombó, el bombardí/tuba i la trompa, així que, des d’aleshores, la Colla està
integrada per dolçaines, metalls i percussió.
En la quarta edició, participen la Colla de Xirimiters del Carellot, de Calp i la
Colla de dolçainers i tabaleters del Real de Gandia i s’organitzen dues activitats
complementàries, la conferència La música del poble: els instruments naturals, a càrrec
del musicòleg Josep Cendra i la presentació de l’audiovisual El Cant de la Sibil·la a
Teulada. El 2013, en la cinquena edició, van participa les colles la Clandestina, de Pego
i la Llebetjà, de Poble Nou de Benitatxell.
Després de l’èxit assolit en les primeres edicions, l’any 2014, en el 10 aniversari
de la Colla, es va donar un salt qualitatiu i es canvià el lloc de celebració del Festival a
l’Auditori Teulada Moraira. I en una efemèride tan especial com la de complir dos
lustres, es va obrir el Festival a la participació d’entitats de fora del territori valencià i es
va invitar la Colla Balansat, de Sant Miquel de Balansat d’Eivissa, i la Colla Mal
Passet, de Concentaina (el Comtat).
En la setena edició del Festival van participar la Colla la Socarrà, de Xàtiva (la
Costera), els Xeremiers de Petra (Mallorca), i la Colla el Falçó, amb motiu del vintè
aniversari de la mort d’Ovidi Montllor, li va retre un homenatge pòstum al cantautor i
artista alcoià.
El

VIII

Festival va obrir les portes a la participació d’agrupacions musicals de

Catalunya i es va comptar amb l’Associació Grallers de Viladecans (el Baix Llobregat),
i amb la Colla de dolçainers i tabaleters els Valerios, de la Vila Joiosa (la Marina
Baixa). En el

IX

Festival hi participen la Xareta, colla de percussió i dolçaina, de la

Xara (la Marina Alta) i l’Associació Cultural el Rebrot, de Rafelcofer (la Safor).
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En arribar la desena edició, se li dóna al Festival una projecció internacional amb
la participació del grup de música andalusí de l’Association Culturelle Ibn Badja de
Mostaganem (Algèria), amb qui s’havia concertat un intercanvi musical a través de la
Fundació Baleària.
A l'XI Festival participen, la Colla de dolçaines i percussió de la Societat Musical
d'Alboraia (l’Horta Nord), la Colla els Amuntegats, de Sant Joan d'Alacant, i és l’últim
celebrat, ja que el 2020 s'ha suspès a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Festival Vila de Teulada de dolçaina i percussió. Colla el Falçó (Teulada, 2016). Núria Monjo.

3.1.1. Intercanvi de colles joves
L’any 2017 lligat a la celebració del

IX

Festival, s’impulsa, amb la finalitat de

potenciar el treball dels joves educands, l’organització del I Intercanvi de colles joves
Vila de Teulada, i hi participen de la Colliua i la Colleta, del Verger i la Colla Jove el
Falçó.
El 2019, s’organitza el

II

Intercanvi en què hi participen la Colla de l’IES Josep

Iborra de Benissa i la Colla Jove el Falçó.
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3.1.2 Programa de composicions de nova creació
A partir de 2016, la Colla el Falçó impulsa un programa de creació de noves
composicions per encàrrec. La composició d’obres lliures destinades a agrupacions de
dolçaina, percussió i metalls, dins el marc d’un pla que té per objectiu la creació de
músiques noves, la posada en valor de compositors valencians i la divulgació de la
producció escrita per a la Colla el Falçó.
Del primer encàrrec va fructificar l’obra PentaMorfosi Caleidoscòpica d’Antoni J.
Català, que s’estrenà en el

VIII

Festival. I a partir de 2017 es prossegueix amb el

programa d’impulsar la creativitat i s’encarrega al compositor Miquel A. Ibiza una obra
lliure, que fructifica en l’obertura La torre del Cap d’Or; el 2018 s’estrena obra
encarregada al compositor Ferran Ferrando, Tomaca de Mar, preludiet folklòric; i el
2019 es va estrenar l'obra Brillantor, encarregada al compositor Víctor Vallés.

3.1.3. Conveni amb la Fundació Baleària
L’any 2011, la Colla el Falçó signa un conveni de col·laboració amb la Fundació
Baleària amb l’objectiu d’impulsar, donar difusió, i estendre la musica que té com a
instrument vertebrador la dolçaina, arreu dels territoris amb vincles històrics, lingüístics
i culturals comuns, com són Catalunya i les Illes Balears, àmbits geogràfics on opera la
naviliera Baleària.
El conveni es materialitza en actuacions i intercanvis musicals a Eivissa,
Formentera, Mallorca i Algèria, amb l'objectiu de divulgar la música festera valenciana
d'arrel popular, amb el muntatge del concert Un dia de festa major, a Formentera i
Mostaganem, i també donar a conèixer el treball, en el camp de la música artística en
concerts a Eivissa, Sant Miquel de Balançat i Petra.

3.2 Intercanvis musicals
L’activitat concertística del Festival fructifica en una sèrie d’intercanvis que
s’inicia l’any 2013, en què la Colla el Falçó participa en el Desconcert del poble de
Benissa, organitzat per la Colla de Xirimiters Pere Bigot, i en el concert d’estiu que
organitza l’Associació de dolçainers i tabaleters de Bellreguard.
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L’any 2014 es realitza l’intercanvi cultural amb la Colla Balansat, a Sant Miquel
de Balansat, al municipi eivissenc de Sant Joan de Labritja.
L’any 2015 la Colla el Falçó participa en la VII Rebrotada Popular, organitzada
per l’Associació Cultural el Rebrot, a l’Auditori Municipal de Rafelcofer (la Safor).
Fruit de l’intercanvi amb els Xeremiers de Petra va estar el viatge a Mallorca i la
participació de la Colla el Falçó en un concert a Petra, l’any 2016.
El 2018 la Colla el Falçó viatja a Mostaganem, on interpreta el concert Música
valenciana de festa, en què inclou danses i balls populars a Teulada, que van estar
ballades per persones de la Colla vestides a l’antiga.
En els intercanvis musicals fructifica l’enriquiment cultural de les persones
d’ambdues associacions que hi han participat en tot el seguit d’activitats i a més
s’acompleixen els objectius de caràcter social, cultural i mediambiental de la Fundació
Baleària.
Com a entitat que forma part de la Federació Valenciana de Dolçainers i
Tabaleters, la Colla el Falçó participa en els aplecs anuals, en la campanya Intercanvis
Musicals i en la campanya de la Diputació d'Alacant Diputació és música.

La Colla el Falçó al Théatre régional de Mostaganem (Mostaganem, Algèria,
2018) ). Jaume Buïgues.
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4. Recrear el patrimoni perdut. El Senyal del Judici, el Cant de la Sibil·la
Durant l’època medieval l’Església necessitava fer més entenedor el seu missatge
dogmàtic, i aleshores es van expansionar arreu d’Europa, amb una finalitat didàctica i
d’adoctrinament, nombroses representacions teatral que donaven a conèixer a la
feligresia episodis de la història sagrada, l’evangeli, la vida dels sants o de la Mare de
Déu i el Cant de la Sibil·la, que pronostica l’arribada del Messies i una fi del món
terrible.
La interpretació d’aquest cant fou un costum molt estès per tota Europa fruit de la
por que originava l’arribada de l’any 1000. Al segle

XVI,

arran de les disposicions del

Concili de Trento, que el consideraven un ritu pagà, va desaparèixer. Només es va
conservar intacte a la ciutat de l’Alguer i a Mallorca, on el 2010 fou declarat Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. L’interès pel Cant de la Sibil·la
va renéixer al segle

XIX,

gràcies a alguns folkloristes, i de mica en mica s’ha anat

recuperant en molts indrets, com és el cas de Teulada.

4.1. El Senyal del Judici a Teulada
El Cant de la Sibil·la interpretat en moltes esglésies de maneres diversa la vespra
de Nadal, a Teulada es va reintroduir, de la mà de la Colla el Falçó, l’any 2011, amb
motiu de la celebració del 400 aniversari de la repoblació mallorquina de les terres de la
Marina, i en poc de temps ha esdevingut un signe de la identitat cultural de la Vila de
Teulada i un referent que va més enllà de les terres valencianes.
El Senyal del Judici es pot contemplar i escoltar a Teulada la vespra de la nit de
Nadal, el 23 de desembre, als carrers del centre històric de la Vila i a l’interior de
l’església de santa Caterina. Després que les campanes de Santa Caterina toquen a
tempesta, la sibil·la, protagonitzada per una veu blanca (xiqueta o xiquet), vestida amb
capa i una espasa a la mà, surt en cercavila, des del punt de concentració a la plaça del
Porxe, acompanyada per dos àngels custodis, amb qui conforma el Ternari; a qui
s’uneixen, els rodadors de les aixames 2, els Dansaires de la Mort, i la Colla el Falçó,

2

Les aixames són unes torxes que tradicionalment han elaborat els llauradors combinant espart sec o

altres herbes aromàtiques (per formar el cor de l’aixama), amb espart verd que l’envolta i subjecta a
l’exterior. La finalitat de l’aixama és la de ser cremada la nit de Matines o nit de Nadal, abans o després
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fins a l’església, on, després de ballar la Dansa de la Mort a la plaça, entra en el temple
per cantar la versió d’un manuscrit del segle

XVI

conservat al Cançoner de Gandia. El

cant, interpretat a cappella, enmig d’una posada en escena solemne, es basa en unes
melodies de Bartomeu Càrceres i d’Alonso (s. XVI).
L’actuació transmet una forta càrrega emocional i es converteix en un moment
màgic per al públic que hi assisteix. La funció comença amb un preludi musical
introductori, després s’apaguen els llums, i amb el so profund d’un redoblant i la música
del grup de metalls, apareix el Ternari en mig de la fosca i avança des de la sagristia
fins a l’absis, on tindrà lloc el Cant de la Sibil·la, el qual s’alterna amb interludis, a fi
que la sibil·la tinga temps per descansar la veu.

El Cant de la Sibil·la (Teulada, 2013). Maria Mengual.

de la Missa del Gall, en el ritual de rodar les aixames, que perviu en poblacions com Relleu, Xixona,
Tibi, Gaianes, Bagà, Sant Julià de Cerdanyola...
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4.1.1. L'espai escènic interior
La nau de l’església de santa Caterina es transforma i retorna al seu estat
primigeni. Per la vesprada, es giren els bancs i es canvia l’orientació cap a l’antic
presbiteri. Es penja la decoració de Neules amb motius nadalencs i geomètrics entre les
llànties i els elements arquitectònics del temple i s’emplacen, sobre un cadafal que
ocupa l’antic altar, els canelobres i les espelmes que il·luminaran l’escenografia del
Cant de la Sibil·la. Amb açò es pretén reforçar la capacitat expressiva de la
representació, amb una dramatització innegablement efectista que conjuga una música
impressionant, amb els textos apocalíptics, la foscor, i els gestos rituals del personatge
que representa la Sibil·la, que inclouen fins i tot el brandar l’espasa que porta a les
mans.

4.1.2. Protagonistes del Senyal del Judici
Aquesta representació es fa possible gràcies a la col·laboració de diferents entitats
coordinades sota la direcció artística d’en Rafa Soriano i la Colla el Falçó. Es mobilitza
una seixantena de persones, entre músics, dansaires, cantants i persones que col·laboren
en la preparació d’aquesta representació.
S’hi compta, a més de la Colla, amb l'alumnat del Conservatori de Música Mestre
Berenguer, per a la selecció de les veus blanques que representen la Sibil·la i els Àngels
Custodis, amb el Cor de la Sibil·la, amb el grup de metalls de l'Agrupació Musical
Cultural de Teulada, amb els Dansaires de la Mort i el grup de música renaixentista
Tresalen.

4.1.2.1. Dansa de la Mort
La Dansa de la Mort, que té el seu origen en el temps de la glànola o pesta negra
(1346-1395), és una dansa didàctica que ensenya que la vida en aquest món és un pas
insignificant i que les persones en la mort són totes iguals. Aquesta dansa macabra la
balla un grup de dansaires que simulen la coreografia del Contrafactum de Morella, al
ritme de la melodia Ad mortem festinamus del Llibre Vermell de Montserrat (segle XIV)
interpretada per la Colla el Falçó.

69

4.1.2.2. Mossets de Sibil·la
Era costum antic, en acabar de cantar una missa solemne en festes majors,
convidar les persones que l’havien interpretada. Ací es recupera aquell costum, que ara
es fa extensiu a tot el públic i se’l convida a mossets de sibil·la, un dolç farcit de crema
pastissera i a un vi de licor, denominat El Cant de la Sibil·la, elaborat expressament per
a l’ocasió.

5. Treball en sinèrgia
Des de pràcticament el seu naixement i l’inici de l’organització d’activitats
pròpies, l’Associació dolçainers i tabaleters de Teulada, ha cercat la col·laboració
d’altres entitats, associacions, empreses i persones, que ha integrat en els esdeveniments
relacionats anteriorment, sempre amb l’objectiu d’obtenir com a resultat una cosa més
gran que la simple suma elements. S’ha intentat maximitza les qualitats de cadascuna de
les entitats o associacions col·laboradores a fi de cercar un resultat que aprofite per
donar visibilitat i posar en valor el patrimoni intangible, no solament el musical i
cultural, sinó també l’esportiu d’arrel tradicional, com és la pilota valenciana,
invisibilitzada i en perill galopant de desaparició.
Han col·laborat amb la Colla el Falçó, l’Agrupació Musical Cultural de Teulada,
en especial el Grup de Metalls, l’Associació Cultural Amics de Teulada, l’Associació de
Mestresses de Casa de Teulada, l’extingida Associació de Músics Professionals de
Teulada, l’Associació de Traginers A. Morell, el Club de Pilota Teulada, el
Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer, el Fotoclub l’Andragó, el Grup
de Danses Font Santa, la Muxeranga de Pego, el Grup de danses l’Ocell d’Ondara, el
Grup de Teatre Teulada, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, la Fundació
Baleària, la Cooperativa Agrícola Sant Vicent, l’Auditori Teulada Moraira, la Parròquia
de santa Caterina, la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, l’Ajuntament de
Teulada... i les colles i associacions musicals, unes veïnes i altres més allunyades, que
han participat en el Festival Vila de Teulada, sense el recolzament de totes elles, en
cadascuna de les accions, no haguera estat possible assolir els objectius marcats.
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ESTUDI COMPARATIU DE L’ACCIÓN CATÓLICA,
EL CÍRCULO CULTURAL MEDINA I L’OBRA
CULTURAL BALEAR A MALLORCA DURANT EL
FRANQUISME (1939-1975)
Marina Castillo Fuentesal
Universitat de les Illes Balears

1. Introducció
L’estudi del moviment associatiu permet analitzar les respostes que les
organitzacions proporcionen a les necessitats i interessos de la població, observant la
identitat del conjunt d’individus vinculats a elles. Encara que el context en què es
desenvolupen condiciona el tipus de viratge i activitats que poden dur a terme.
En aquest cas, les associacions examinades se situen durant la dictadura
franquista (1939-1975), un període d’enorme complexitat, en què, a partir dels anys 60,
la població illenca experimentà una sèrie de canvis socials, culturals, econòmics i
polítics, estimulats per l’arribada del turisme.
El primer text jurídic del règim que regulà l’associacionisme fou el Decret 25 de
gener de 19411, mentre que la llei que reglà el moviment associatiu fou la Llei
191/1964, de 24 de desembre, d’Associacions2. El text declarava que el dret
d’associació era natural dels homes i reconeixia la llibertat d’associació, sempre que no
anés en contra dels principis del Movimiento3. Aquesta llei derogà el Decret 25 de gener
de 1941 i la Llei 30 de juny de 1887.
S’ha de comentar que, a partir dels anys 70, la historiografia a les Illes Balears
presentà investigacions de gran importància sobre el moviment associatiu. Ja a finals
dels anys 90, les XII Jornades d’Estudis Locals, La premsa, la ràdio i la televisió des

1

«Decret 25 de gener de 1941, sobre la regulació de l’exercici del dret d’associació» (1941), Boletín

Oficial del Estado, núm. 37 (6 febrer), p. 891.
2

«Llei 191/1964, de 24 de desembre, d’Associacions» (1964), Boletín Oficial del Estado, núm. 311 (28

desembre), p. 17334.
3

Una associació és la unió de diferents individus que conjuguen les seves forces per aconseguir uns

resultats concrets. Torcuato FERNÁNDEZ-MIRANDA (1968), El hombre y la sociedad, Madrid,
Doncel, p. 79.
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d’una perspectiva històrica i les XIX Jornades d’Estudis Històrics Locals, El moviment
associatiu a les Illes Balears difongueren estudis sobre les diferents associacions a
nivell balear durant l’època contemporània.
Així doncs, a aquesta comunicació s’analitzen tres associacions durant la
dictadura franquista. Les organitzacions elegides —a pesar de tenir un tarannà
completament diferent i de perseguir interessos dispars—, experimenten una gran
projecció cultural, qüestió examinada i comparada a aquest document.

2. Acción Católica
L’Acción Católica fou una organització oficial de l’Església que aglutinà dins
ella totes les associacions catòliques —dividides per sexes i edats— que existiren al
llarg de la seva història. Les primeres bases que regularen aquesta entitat daten de 19264
—a pesar de que es fundà el 1932—, encara que aquestes sofriren nombroses
modificacions per adaptar-se als diferents canvis polítics i socials.
Les persones que formaven part d’aquest organisme participaven dins la vida
social, econòmica i política d’una comunitat però no pertanyien a cap ordre clerical,
encara que estaven baix les directrius de bisbes i sacerdots5. Aquests dirigents
supervisaven les activitats proposades i cercaven cohesionar la gent de la mateixa
parròquia.
Coincidint amb una etapa de pèrdua de popularitat de l’Acción Católica, alguns
sectors pertanyents a aquesta associació prengueren consciència de les problemàtiques
socials del moment i crearen organitzacions especialitzades per implicar-se —a partir
d’una mirada crítica— en aquests conflictes. De fet, no serà fins les darreries dels anys
40 el moment en què es crea la Hermandad Obrera de Acción Católica i les Juventudes
Obreras Cristianas6.

4

Joan J. MATAS (2001a), «El moviment associatiu catòlic a Mallorca durant el franquisme: acció

catòlica general i moviments especialitzats (1936-1975)», a Sebastià SERRA i Arnau COMPANY
(coord.), El moviment associatiu a les illes Balears: des de final del segle XIX fins a l’actualitat, Palma,
Institut d’Estudis Baleàrics, p. 200.
5

Joan J. MATAS (2001a), p. 201.

6

Considerades associacions socials. Pere FULLANA (2001), «Les associacions catòliques a Mallorca

(1875-1965)», a Sebastià SERRA i Arnau COMPANY (coord.), El moviment associatiu a les illes
Balears: des de final del segle XIX fins a l’actualitat, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, p. 122.
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Pel que fa l’evolució d’aquesta associació, durant els anys 40, les organitzacions
catòliques centraren els seus esforços en tenir una forta presència social. S’establiren
nombroses activitats relacionades amb el teatre, el cinema, les excursions i la música.
La cultura i la religió eren els temes bàsics d’aquestes propostes, així que entre les
activitats ofertes es trobaven: cursos de formació7, conferències sobre temes religiosos i
culturals, cercles d’estudi sobre moral i organitzacions de biblioteques mòbils8, a més
de crear un arxiu bibliogràfic per orientar els mestres9. De totes formes, les activitats
que més triomfaren entre els joves foren les relacionades amb l’esport10.
Al llarg dels anys 50, s’iniciaren els Cursets de Cristiandat, impulsats per
sacerdots i persones seglars que tenien la necessitat d’un renovament espiritual, pràctica
que provocà grans discrepàncies dins l’entorn eclesiàstic i les autoritats franquistes.
Les associacions especialitzades iniciaren la seva tasca —emparades per unes
bases creades a partir de la Conferència de Metropolitans (1959)— amb l’objectiu
d’arribar als grups marginats de la societat —estudiants, obrers, gent de les zones rurals.
Les seves accions es trobaren amb una ferma oposició de la jerarquia eclesiàstica, ja que
molts de pics, les persones que intentaven dirigir aquestes organitzacions es
comprometeren amb les problemàtiques socials, agafant consciència de la manca
d’implicació de l’elit eclesiàstica per ajudar el poble.
A pesar de les seves intencions, el final de les associacions catòliques
especialitzades s’inicià el 1968 i durà fins el 197211.
D’aquesta manera, s’observa com l’Església volgué exercir un cert control social
a partir d’Acción Católica. Els conflictes arribaren en el moment en què certs col·lectius
d’aquesta associació prengueren consciència de les debilitats de la jerarquia eclesiàstica
i s’implicaren en les lluites amb les que lidiaven els grups menys afavorits de la
societat, adoptant un compromís social i polític. Les propostes lúdiques de les

7

Es realitzaren cursos de cuina i d’electricitat. La Mujer de Acción Católica (maig-juliol 1963) (Palma),

núm. 264, p. 5.
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Es demanà a les sòcies quins tipus de llibres volien a les biblioteques. La Mujer de Acción Católica

(setembre 1950) (Palma), núm. 150, p. 4.
9

Joan J. MATAS (2002), «Els inicis de l’Acció Catòlica a Mallorca (1947-1960)», Plecs d’Història

Local (Tarragona), núm. 97, p. 1527.
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Joan J. MATAS (2001a), p. 207.
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associacions especialitzades aproparen la cultura als col·lectius que tenien més
dificultats per arribar a ella.

3. Círculo Cultural Medina
El Círculo Medina s’inaugurà a Palma el 195212, estant completament vinculat a
les directrius de la Secció Femenina. A més, l’associació sorgí en un moment en què no
hi havia gaire oferta cultural, per la qual cosa, cobrí un buit d’esdeveniments lúdics13.
Aquesta agrupació, dirigida al públic femení, tenia l’objectiu d’organitzar
activitats culturals idònies per a les joves, que servissin per educar-les seguint els valors
del règim.
Les activitats que es presentaven eren de temàtica dispar. Es podien dur a terme
conferències, col·loquis sobre aspectes de l’actualitat del moment, xerrades amb un
caire adoctrinador, activitats relacionades amb la fotografia, concerts, ballets, obres de
teatre, recitals i cursos sobre qüestions femenines. Algunes d’elles eren proposades per
persones vinculades amb Mallorca i altres venien directament donades per Madrid i
Barcelona.
Els col·loquis i les conferències són les dues modalitats d’activitats que més es
realitzaren durant el funcionament del Círculo Medina a Palma. Es podia parlar
d’aspectes culturals —s’oferien sessions de teatre i cinema i es xerrava sobre literatura,
art i història— i de temes relacionats amb l’actualitat o amb les necessitats i curiositats
de les joves. La música, la dansa i la poesia ocuparen un gran nombre de sessions. Hi
destacaren els concerts de musica clàssica alemanya, però també s’organitzaren altres de
música folklòrica i exòtica, mentre que, pel que fa referència a la dansa, les classes
notòries foren les de ball espanyol.
Durant els primers anys de l’associació, a part de realitzar col·loquis sobre films,
el teatre fou una de les arts més comentades: el 1973, es permeté que un conjunt
d’actors parlessin sobre la necessitat d’impulsar una companyia amb obres en mallorquí
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Esperança BOSCH i Victòria A. FERRER (1997), El model de dona a la Secció Femenina.

Implantació a les Illes Balears (1939-1975), Palma, Universitat de les Illes Balears, p. 56.
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Antoni LLITERAS i Cristina RUBIO (2001), «El Círculo Medina de Palma de Mallorca (1957-1977)»

a Sebastià SERRA i Arnau COMPANY (coord.), El moviment associatiu a les illes Balears: des de final
del segle XIX fins a l’actualitat, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, p. 513.
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i castellà. La història també es va obrir pas dins aquestes conferències: Miquel Garau
parlà sobre Picasso i es tractà la possible procedència felanitxera de Cristòfol Colom.
També hi hagué gales benèfiques, exposicions de fotografia i viatges. El 1968 es
creà el Club Medina14 per dirigir les activitats esportives i, pel que fa a les qüestions
relatives a la llar, s’organitzaren cursos d’electricitat i altres de socorrisme.
Moltes de les conferències realitzades mostraven la ideologia del règim, encara
que, un aspecte a destacar seria el gran nombre de xerrades i cursets sobre temes
femenins. Dins aquest apartat, es mencionarien aquelles sessions on es tractaven
qüestions frívoles —com la bellesa—, xerrades basades en els valors de la dona del
règim — es parlà sobre la dona i el dret foral i Santa Teresa de Jesús com a model de
dona cristiana— i, altres en què es conversà sobre temes bastant avançats per a la
dictadura —a partir dels anys 70, es tracten els drets de la dona mallorquina, Gil
Ximena conversà sobre el càncer genital femení i es parlà sobre la dona marginada al
Codi Penal.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, les activitats anaven dirigides a un públic
femení, però també es comptava amb una presència masculina, normalment en aquells
col·loquis que tractaven temes d’actualitat o a la projecció de pel·lícules.
La directora del Círculo Medina des de 1955 fins a 1978, Matilde Mulet,
comentà que tingué alguns problemes amb la censura —per convidar persones no
adeptes al règim a que parlessin de temes innovadors15— i, per aquest motiu, durant
algunes sessions es comptava amb la presència d’un policia16.
El 1963 l’associació obtingué el Premi Ciutat de Palma17, encara que a partir
dels anys 70, el Círculo Medina començà a dur gran part del pes de l’organització de les
activitats impulsades per la Secció Femenina, coincidint amb un moment en què la
branca femenina de Falange sofrí alguns canvis i perdé certa importància entre les dones
—situació que es mantindrà fins la seva desaparició el 1977.
Al llarg dels darrers anys, la realització d’activitats de l’associació minvà, però
continuaren oferint una gran varietat de propostes, comptant amb una certa autonomia
per elegir les temàtiques a tractar. L’activitat del Círculo Cultural Medina a Palma
14
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15

Segons Antoni Serra, això ocorria per la ignorància dels dirigents del règim. Antoni SERRA (1981),

Gràcies, no volem flors. Cròniques de la clandestinitat a Mallorca, Barcelona, Magrana, p. 35.
16

Antoni LLITERAS i Cristina RUBIO (2001), p. 524.

17

Miquel DOLÇ (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca, X, Palma, Promomallorca Ediciones, p. 373.

77

finalitzà el 1978, coincidint amb una sèrie de canvis polítics importants, la dissolució de
la Secció Femenina i la impossibilitat de fer quadrar les sessions amb els horaris
laborals de les sòcies.
Per tant, l’anàlisi de les diferents activitats ofertes pel Círculo Medina permet
observar quines eren les línies culturals que el règim presentava a la societat femenina,
encara que, algunes dirigents veien certes propostes com un perill, ja que podrien
despertar les ànsies feministes dins les dones de la dictadura.

4. Obra Cultural Balear
L’Obra Cultural Balear (OCB) es fundà a Palma el 31 de desembre de 1962.
Aquesta associació civil —creada per escriptors, lingüistes, historiadors i professionals
liberals mallorquins18— s’inicià amb 31 persones.
La societat civil tenia la intenció de continuar amb la tasca de l’Associació per la
Cultura de Mallorca, confiant en què, dins la dictadura, es permetria el foment i la
difusió de la llengua catalana dins els àmbits culturals. Aquesta feina es dugué a terme a
partir d’iniciatives que ressaltaven aspectes literaris, històrics i lingüístics autòctons de
les Balears. En el moment en què les propostes agafaven un to reivindicatiu, qualque
membre de la junta frenava aquells desitjos, per no passar les limitacions imposades.
Al llarg dels seus primers anys, l’OCB organitzà cursos de llengua catalana19, on
es premiaven les persones que superaven les proves. A causa de l’augment de la
demanda, alguns centres escolars implantaren classes de català i es promogué la
captació i formació de professors per l’ensenyament de la llengua, apropant-la a
diferents sectors de la població.
A més, subvencionaren entitats, activitats i publicacions que utilitzaven el català,
com serien algunes monografies o les revistes Castellix i Lluc20. Col·laboraren amb
Ràdio Popular, tenint presència als mitjans de comunicació i publicaren un compendi de
regles ortogràfiques, a proposta de Francesc de Borja Moll, i un calendari il·lustrat per
obres d’artistes i literaris mallorquins.
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El 1966 sol·licitaren al Ministeri l’ensenyament del català a les escoles i
instituts21, es recollí una extensa bibliografia d’obres catalanes, s’editaren textos sobre
aspectes culturals i històrics de les Balears i es convocaren uns premis per difondre les
obres vinculades amb Mallorca, sobretot, dins el públic jove. Encara que, aprofitant les
reformes del Concili Vaticà II (1965), impulsaren l’ús del català a les litúrgies.
Una de les problemàtiques que l’OCB va haver de superar fou la poca adhesió
dels joves durant els seus primers anys, qüestió que va millorar gràcies a l’organització
de tallers de teatre.
El final de la dictadura permeté a l’entitat endinsar-se dins la lluita
antifranquista, involucrant-se en iniciatives democratitzadores. A part de continuar amb
les tasques efectuades els primers anys, durant aquesta nova etapa formaren un equip
major per tirar endavant amb iniciatives que abastien qüestions d’allò més diverses i
que, a vegades, toparen amb les prohibicions del règim. A part dels cursos de català,
també s’organitzaren cursos de cultura i història de Mallorca, a més de conferències i
cicles de cinema.
Foren anys d’iniciar relacions amb els joves universitaris i amb les escoles, per
així sensibilitzar les noves generacions cap a la cultura illenca i introduir l’ensenyament
del català a les aules d’una manera més planificada.
Al llarg dels anys 70, l’OCB s’implicà en algunes problemàtiques socials del seu
temps. El 1971 l’entitat rebé el Premi Ciutat de Palma i, el gener de 1972, el Ministeri
de Governació aprovà l’OCB com a associació, deixant de banda el seu estatus de
societat civil22. L’estiu de 1975 s’aprovà l’ordre23 per la qual es permetria introduir les
llengües natives de cada regió dins l’educació, per integrar les peculiaritats regionals
dins el patrimoni cultural espanyol. A pesar d’això, se seguiren prohibint conferències i
se segrestaren articles.
Un pic iniciada la Transició, l’OCB s’implicà en accions que impulsaven
l’autonomia de les Illes Balears, defensaren el territori front la balearització que
s’estava produint i intensificaren les seves feines per promoure l’oficialitat de la llengua
i el coneixement de la cultura catalana.
21
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L’interès per intensificar la presència del català a les aules continuà amb més
força, inclús als àmbits universitaris; es formaren joves perquè promoguessin la
sensibilització del patrimoni mallorquí a pobles i barriades i s’organitzaren taules
rodones on es conversava sobre les problemàtiques socials de l’illa.
Els primers anys de la institució estigueren marcats pel desig de promoure l’ús
del català, a partir d’iniciatives i activitats que ajudaren a difondre alguns trets de la
identitat mallorquina, ocultats al llarg del règim de Franco. L’establiment de
delegacions al llarg dels pobles de Mallorca i l’interès per arribar a un ampli conjunt de
gent, de tots els extractes socials, impulsaren l’inici de la normalització de la llengua.

5. Comparativa entre les associacions
Les tres associacions analitzades, a primera vista, tenen poc a veure entre elles,
llevat de que cada una procurà adaptar-se a les circumstàncies socials i polítiques dels
moments en què els hi tocà existir. En canvi, observant algunes de les seves propostes
culturals, es detecten elements compartits.
El Círculo Medina depenia directament de les decisions de la Secció Femenina;
l’Acción Católica estava vinculada a l’Església i, a pesar de que l’Obra Cultura Balear
fos una entitat autònoma, mantenia unes estretes relacions amb l’Òmnium Cultural de
Barcelona. D’aquesta manera, les decisions que cada organització prenia podien estar
influenciades per altres entitats: l’OCB actuava segons els acords als que havia arribat la
seva assemblea, tenint en compte els desitjos dels socis; el Círculo Medina rebia ordres
de les dirigents de Secció Femenina, encara que la seva directora també prenia decisions
i l’Acción Católica depenia de la jerarquia eclesiàstica, subordinant-se així, les dues
darreres associacions a dirigents vinculats amb el règim.
A pesar de que dues de les entitats elegides estiguessin fortament vinculades
amb la dictadura, això no evità que aquestes no tinguessin problemes amb les
limitacions imposades pel govern. L’OCB i el Círculo Medina tingueren conflictes amb
la censura del règim i, el Govern Civil intervingué en la celebració d’algunes activitats
de l’OCB, mentre que Acción Católica hagué de lidiar amb les restriccions de la pròpia
Església.
Pel que fa la forma d’actuar de cada associació davant les problemàtiques
socials, els moviments especialitzats de l’Acción Católica col·laboraren en els conflictes
dels treballadors i estudiants, mentre que l’OCB s’implicà en la pèrdua de la cultura
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autòctona, encara que en els darrers anys també s’involucrà en els problemes dels
illencs. És més, per poder arribar a un major gruix poblacional, l’OCB i l’Acción
Católica tenien seus als diferents pobles de Mallorca, mentre que el Círculo Medina
només es trobava a Palma.
El Círculo Medina i l’Acción Católica no uniren forces amb altres entitats,
mentre que l’OCB impulsava activitats d’altres organismes, com les executades per
l’Escola Municipal de Mallorquí a Manacor24.
Si es focalitza en les activitats compartides entre les tres entitats, es pot dir que
el cinema fou una activitat molt recurrent. L’OCB dugué aquesta iniciativa una passa
més enllà i el 1974 estrenà el cineclub Imatge 24 a Palma —s’oferien col·loquis després
de la projecció dels films, era de caràcter nacionalista i el públic solia estar format per
universitaris i socis de l’entitat25. La intenció era que la cultura arribés al gran gruix
poblacional no només a partir dels llibres, per la qual cosa aquest cineclub havia de ser
el més popular possible. L’Acción Católica cedí una de les seves sales per acollir el
cineclub Aries de Manacor i, el Club Atlético Recreativo —vinculat a l’Acción
Católica— realitzava sessions de cineclub amb films admesos per l’Església.
El teatre fou una de les altres propostes impulsades per les tres associacions, a
pesar de que aquest no tingué gaire suport en quant a beques i subvencions per part del
règim. Un fet curiós és que al Círculo Medina, Jaume Adrover organitzà un grup de
teatre, en el qual participaven dones de la Secció Femenina26 i, la directora del Círculo
li cedí el local27.
Les biblioteques foren un altre element comú: l’OCB les utilitzava perquè els
docents tinguessin recursos a l’hora de dur a terme les seves classes, mentre que
l’Acción Católica i el Círculo Medina oferien llibres de continguts afins als valors que
representaven les dues organitzacions.
24
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És important observar com les associacions utilitzaren la premsa per fer difusió
de les seves iniciatives i, així, arribar a més públic. Alguns diaris comunicaven les
activitats del Círculo Medina; l’OCB informava de les seves novetats a través de la
revista Lluc28 i, l’Acción Católica anunciava les seves activitats a través de Juventud de
Acción Católica, La Mujer de Acción Católica i Proa29, entre d’altres —aquesta darrera,
òrgan d’expressió del consell diocesà dels homes d’Acción Católica a Mallorca a partir
del 195430.
Tractant el tema lingüístic, el català estigué sempre present com a llengua de
vehiculació a l’OCB, mentre que el Círculo Medina i l’Acción Católica utilitzaven el
castellà, encara que el Círculo Medina permeté el 1973 una xerrada on s’explicava la
necessitat de crear una companyia teatral que actués en castellà i català.
Seria així com, gràcies a les diferents activitats proposades per cada associació,
es pot descobrir el tarannà de cada organització i la finalitat que perseguia cada una
d’elles. De fet, es pot comentar que no existí una vinculació directa entre les entitats,
llevat de que el 1957 el Círculo Medina oferí una xerrada de Francisco Caja, president
de la Junta Diocesana de l’Acción Católica, sobre l’afició a les feines de la llar i l’amor
per la neteja corporal31.

6. Conclusions
A tall de cloenda, aquesta comunicació pretenia realitzar un estudi comparatiu
entre tres de les associacions que estigueren en funcionament durant el franquisme.
Acción Católica i el Círculo Medina foren agrupacions vinculades al règim. La
primera d’elles tenia la intenció d’adoctrinar dins la fe catòlica. La segona pretenia
educar les dones segons els valors del règim i oferir unes activitats culturals que no
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sortissin dels límits establerts pel govern. En canvi, l’Obra Cultural Balear cercà la
defensa de la llengua i la cultura de les Balears, procurant arribar a tots els estrats
socials.
A pesar de les seves diferències, compartiren algunes activitats com:
homenatges, sessions de cinema, actuacions de teatre, cursets i conferències,
proporcionant una oferta lúdica vinculada amb el tarannà de cada organització.
En definitiva, l’associació cívica, la religiosa i la vinculada a la branca femenina
del partit polític del règim utilitzaren la cultura amb objectius diferents —la primera
cercà la cultura com a finalitat, mentre que les altres dues l’empraren com a mitjà—, per
arribar a un major nombre de persones. A pesar d’aquest aspecte, l’anàlisi de les
activitats culturals proposades al llarg dels anys permet observar quins eren els
interessos de la població i quines podien ser les identitats existents dins els llindars de la
dictadura franquista.

7. Fonts
La Mujer de Acción Católica.
Lluc.
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EL CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES I
LA SEVA TASCA DE RECUPERACIÓ D’ERMITES
AL PLA DE L’ESTANY
Jordi Galofré
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles

Una de les característiques del moviment excursionista, ja des dels seus orígens,
és la seva contribució a la revaloració del patrimoni arquitectònic i cultural arreu del
país. Els primers excursionistes no feien només excursions, sinó que feien també
cultura. Van recórrer el país i van descobrir i revalorar el paisatge i van inventariar i
descriure els monuments, que van dibuixar i fotografiar. El seu interès no es limitava als
aspectes arquitectònics o artístics, sinó que també recollien costums i tradicions
populars, anotaven paraules i modismes locals, catalogaven herbes, feien observacions
meteorològiques i geològiques, recollien fòssils, calcaven i transcrivien les làpides que
trobaven, etc. Eren excursionistes que, sense ser científics, feien d’arqueòlegs,
historiadors, ecologistes avant-la-lettre... (Iglésies, 1964). Si fullegem els butlletins de
les primeres entitats excursionistes hi veurem, evidentment, les cròniques de les
excursions realitzades, però també hi trobarem articles d’història, de geografia, d’art, de
folklore, de botànica, d’espeleologia, etc. Es tractava de conèixer i de donar a conèixer
el país. I d’aquest coneixement se’n va derivar un sentiment d’estimació, una valoració
de la seva riquesa natural i artística i, en definitiva, un sentiment de patriotisme.
Aquesta estimació del país i del seu patrimoni no era només teòrica, sinó que en
més d’una ocasió l’excursionisme va contribuir a la recuperació del patrimoni
arquitectònic de les esglésies i ermites repartides arreu del país, contribuint d’aquesta
manera a una presa de consciència col·lectiva de cares a la preservació i recuperació del
patrimoni arquitectònic i artístic que es trobava en perill de desaparèixer. Els centres
excursionistes van fer denúncies públiques i van multiplicar les gestions amb les
autoritats corresponents per evitar la degradació de monuments i per impulsar-ne la
reconstrucció. És el cas, per posar uns pocs exemples, dels monestirs de Sant Cugat del
Vallès, Poblet, Santes Creus o Sant Joan de les Abadesses. Potser el cas emblemàtic va

85

ser la restauració del monestir de Santa Maria de Ripoll, com a símbol del naixement de
la nació catalana, a la qual el moviment excursionista va col·laborar intensament.
En més d’una ocasió, les entitats excursionistes no es van limitar a impulsar
campanyes d’opinió, sinó que el seus socis van actuar directament, amb aportació del
seu treball personal, en la restauració material dels edificis. Analitzem, en aquest sentit,
el cas del Centre Excursionista de Banyoles.

El Centre Excursionista de Banyoles
A Banyoles, la data clau en la història de l’excursionisme local és l’any 1953,
quan va tenir lloc la fundació del Centre Excursionista de Banyoles. Hi havia hagut
alguns precedents anteriors, com la figura del farmacèutic i historiador Pere Alsius i
Torrent, que va ser soci corresponent primer de l’Associació d’Excursions Catalana i
després del Centre Excursionista de Catalunya, i les activitats excursionistes impulsades
per la delegació local de Palestra a partir de 1931, amb gent com Lluís Capellà, Josep M.
Corominas i Josep Comas, entre d’altres. Aquesta delegació local de Palestra va organitzar
excursions a llocs propers com Rocacorba, Finestres, el Far, la Salut, la Mare de Déu del
Mont, el Bassegoda, Sant Pere de Rodes o Sant Martí del Canigó. Les activitats de Palestra
es van estroncar a finals de 1934, arran dels Fets del Sis d’Octubre, però la pràctica de
l’excursionisme van ser continuada per una colla d’amics, encapçalats per Montserrat
Lavall, que van crear un petit grup que prengué el nom de Marca Piu, que van fer
excursions a indrets propers a Banyoles (Galofré; Feliu; Massip, 2007). Tot i que a
localitats properes a Banyoles s’havien fundat grups excursionistes com el Grup
Excursionista i Esportiu Gironí, el GEiEC (1919) i el Centre d’Excursions i Esports de
Figueres (1921), a Banyoles es va haver d’esperar el 1953 per a comptar amb un centre
excursionista amb tots els ets i uts.
El Centre Excursionista de Banyoles va ser, ja des dels inicis, una entitat molt
dinàmica. La primera junta de l’entitat, presidida per Isidre Palmada, va estar integrada
per Anton Prat, Ramon Sarquella, Josep M. Corominas, Esteve Boschmonar, Montserrat
Lavall i Benet Puig, entre d’altres. No és el nostre propòsit exposar les activitats
esportives ni culturals del Centre Excursionista de Banyoles, que han estat ben
recollides en un llibre commemoratiu del 50 aniversari de l’entitat (Duran, 2003), sinó
que volem centrar-nos en una activitat molt característica de l’entitat, que és l’impuls
donat a les obres de restauració del patrimoni arquitectònic dispers per les muntanyes de
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la zona: els santuaris de la Mare de Déu del Mont i de Rocacorba, les ermites de Sant
Aniol d’Aguja, Sant Patllari, Merlant i Sant Pere de Juïgues, entre altres actuacions.
En alguns casos, en la línia habitual de les entitats excursionistes, el Centre va
denunciar el mal estat de conservació d’algun monument. És cas del monestir de Sant
Llorenç de Sous, al peu de la Mare de Déu del Mont. Ja en el segon butlletí de l’entitat,
el mes d’abril de 1953, el metge i prehistoriador Josep M. Corominas i Planellas
(Llançà 1906-Serinyà 1984), un dels fundadors del Centre Excursionista de Banyoles,
va fer una crida a evitar la degradació de les restes del monestir:

Quina sensació de desolació i de pena no sentim al contemplar l'acció
implacablement destructora del temps i dels homes. Com lamentem que las ruïnes
adorables vagin caient any darrera any sota l’acció de la Naturalesa quant els hi falta
una mà cuidadosa per anar aguantant el que encara queda. I com sentim encara més
depressió anímica al pensar en els excessos d’esquizofrènia vandàlica que a vegades
porta als mateixos homes a destruir intencionadament les obres de l’antigor. [...]
Demanem que els monuments arqueològics no passin a ésser ruïnes lamentables.
Demanem que faci néixer en els cors de tots els excursionistes un sentiment de
valoració per 1es joies caigudes. Demanem que dels excursionistes sorgeixi una creuada
que porti a la restauració dels admirables edificis de la vellúria.

De moment, però, la crida de Josep M. Corominas no va ser escoltada i hagueren
de passar més de trenta anys perquè es comencés a treballar seriosament en la
recuperació del monument. El setembre de 1984, va ser el Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles qui va tornar a insistir en la necessitat de restaurar el monument, amb una
crida que acabava amb dos mots d’ordre: «Consolidació i vigilància». El Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona van respondre a la
crida i van impulsar diverses campanyes de neteja, excavació i consolidació, la primera
de les quals va tenir lloc el 2 desembre de 1984. Socis del Centre Excursionista de
Banyoles, del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i d’altres entitats van col·laborar
en aquesta i altres jornades de treball que es van realitzar, Més tard, es va posar en
marxa un nou projecte de restauració i museïtzació del monument, amb la participació
de l’Ajuntament d’Albanyà i la Diputació de Girona. Finalment, doncs, la llavor
sembrada per Josep M. Corominas havia fructificat.
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Jornada de treball a Sant Llorenç de Sous, el 2 de desembre de 1984. Al fons, Pere Casadevall, president
del Centre Excursionista de Banyoles. A l’esquerra, Jaume Butinyà, president del Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles, amb els seus nets, Felicià, Xavier i Mateu (Foto Mateu Butinyà).

Un altre punt de preocupació va ser el santuari de la Mare de Déu del Mont. Tot
i no pertànyer a la comarca, els pobles del Pla de l’Estany hi han tingut sempre una
relació força estreta. Tot just fundat el Centre Excursionista, quan es va celebrar l’aplec
de la Mare de Déu del Mont del 31 de maig de 1953, socis del Centre vaig pujar-hi una
imatge de sant Bernat de Menthon, venerat com a patró dels excursionistes. Quan el
mes de juliol de 1962 va caure una part de la paret nord de l’església, el Centre
Excursionista va donar la veu d’alarma, va instar les autoritats a reconstruir-ho i va
encarregar un informe tècnic a l’arquitecte Jordi Masgrau i Boschmonar (Banyoles
1928-Girona 2015). Davant la decisió, l’any 1964, de mossèn Gabriel Roura, rector de
Beuda i capellà custodi del santuari, de tancar-lo perquè, a més de l’església,
l’hostatgeria també amenaçava ruïna, es va constituir una Comissió Restauradora
formada per gent de Figueres, Lladó, Tortellà, Beuda i Banyoles, que va impulsar
recollides de diners i va aconseguir que es posessin en marxa les obres que permetrien
la preservació del santuari. El Centre Excursionista de Banyoles hi va participar
activament.

Treball personal de reconstrucció
En altres casos, però, no es va tractar d’impulsar campanyes de conscienciació ni
de pressionar les autoritats, sinó que es va actuar directament, amb aportació de treball
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personal i voluntari, en la restauració dels edificis. Era una manera, generosa i altruista,
de respondre a les necessitats: allà on no arribava l’actuació de les autoritats,
eclesiàstiques o civils, hi va arribar l’esforç personal d’un grup de socis de l’entitat que
destinaven el seu temps lliure a desplaçar-se allà on calgués i posar en marxa les obres
de consolidació necessàries.
Aquesta activitat molt sovint anava lligada a la recuperació o revitalització dels
aplecs que tradicionalment se celebraven en determinades ermites i que eren un element
molt important de socialització popular en les zones rurals, en una societat amb poca
mobilitat i que aprofitava les fires, els aplecs i les festes majors per establir relacions
socials que, en més d’una ocasió, afavorien l’establiment de relacions personals.

Oratori del collet de Cal Negre
La primera obra impulsada pel Centre Excursionista de Banyoles va ser la
construcció de l’oratori del collet de Cal Negre i l’ arranjament de la font del collet de
Cal Negre (que van anomenar font dels Excursionistes), en el camí de Banyoles a
Rocacorba, una de les excursions habituals dels banyolins. L’obra es va inaugurar el 26
de setembre de 1954, és a dir, molt poc després de la fundació del Centre, i s’ha hagut
de refer diverses vegades, la més recent l’any 1996.

Inauguració de l’oratori del Collet de Cal Negre, el 1954, que va ser la primera activitat constructiva del
Centre Excursionista de Banyoles. Hi apareix el bisbe de Girona, Josep Cartañà, acompanyat de Miquel
Boix, alcalde de Banyoles, Isidre Palmada, president del Centre Excursionista, i Ramon Sarquella, un dels
impulsors de la construcció (Foto Salvador Sarquella).
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El president del Centre, Isidre Palmada i Llorà (Banyoles 1901-1969), es va
referir a aquesta activitat en una nota que, sota el títol «Pic i pala», va aparèixer al
butlletí del Centre (Circular, núm. 10, setembre 1954):

Els que han servit en l’exèrcit, en una companyia de sapadors, o els que han tingut la dissort
de passar per un batalló de treballadors, vull dir, els que d’una manera qualsevol han fet ús
d’aquestes eines, saben el bo que hi fa. Però, els que havem tingut la sort que d’una manera
tant plaent hàgim pogut canviar la fesomia d’un caire de muntanya, desfent marges, pujant
parets, escatint arbres i esbardissant a tort i a dret per crear un paratge digne on col·locar un
tron per la Verge, sabem de suors i esgarrinxades, però també de l’alegria immensa al veure
que cop a cop es va realitzant el somni daurat del Centre Excursionista de Banyoles, una
capelleta i una imatge.

Crida l’atenció el fet, certament insòlit, que en una publicació de 1954 es fes
referència, ni que fos de passada, als batallons de soldats treballadors, que era un tema
tabú en aquells anys de dictadura.

Sant Aniol d’Aguja
Sant Aniol d’Aguja, en plena Alta Garrotxa, és la gran obra del Centre
Excursionista, directament relacionada amb la celebració de l’aplec de Sant Aniol, dit
també dels Francesos, pel fet que hi assisteixen també, tradicionalment, gent de Sant
Llorenç dels Cerdans i d’altres localitats del Vallespir com Costoja i Vila-roja. És un
aplec que té una gran tradició i que va ser magistralment descrit per Marià Vayreda a La
punyalada. La celebració de l’aplec es va interrompre el 1936 i no es reprendre fins al
1957, per iniciativa del Centre Excursionista. En plena dictadura franquista, l’aleshores
president del Centre Excursionista, Anton Prat i Daranas (Banyoles 1920-1995), va
haver de fer gestions per aconseguir que la gent del Vallespir pogués traspassar la
frontera sense problemes, tot i que en algun any els expedicionaris de la Catalunya Nord
van quedar aturats a la frontera. La presència, força nodrida, de la guàrdia civil
evidenciava l’excepcionalitat d’aquesta trobada transfronterera en aquells anys de
postguerra. Actualment l’aplec continua celebrant-se amb una afluència notable, el
diumenge de Pentecosta o Pasqua Granada.
La cessió al Centre Excursionista de l’antiga rectoria, al costat de l’ermita, per
part del seu propietari, Delfí Quera, va permetre que el Centre Excursionista fes les
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obres necessàries per habilitar el local com a refugi, que es va inaugurar el 10 de juny de
1957. Els socis del Centre van assumir una tasca feixuga de manteniment dels camins i
de la reconstrucció del pont d’en Valentí, que es va inaugurar el 12 de juny de 1968.

Sovint, les actuacions de restauració comportaven l’esforç inicial de transportar al material.
En la foto, traginant material amb matxos cap a Sant Aniol. En primer terme, Pere Palmada
(Foto Centre Excursionista de Banyoles).

Lamentablement, el refugi de Sant Aniol va ser objecte de diverses bretolades,
que van obligar el Centre a tancar-lo, el 1982. Una nova bretolada, l’any 1983, va
afectar l’ermita, de la qual van cremar la porta, una taula i els bancs. El Centre
Excursionista va assumir-ne la restauració: es va refer el teulat i es van repicar els murs
i la volta. Les obres, que van suposar pujar a peu el material des del pont d’en Valentí,
van tenir l’ajuda de la Generalitat, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Montagut i
es van acabar el 1986.
L’any 2010 es va constituir una nova entitat, Amics de Sant Aniol, formada pel
Centre Excursionista de Banyoles, el Grup Excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç
dels Cerdans i l’Associació Cultural Terra Aspra de Montagut, per vetllar per la zona de
Sant Aniol i la seva ermita i per mantenir viu l’aplec i ha posat en marxa la construcció
d’un nou refugi, que ha de significar una nova etapa en la història de Sant Aniol.
S’ha de remarcar el fet que tant el nom popular de l’aplec («dels Francesos»), com
les expressions reproduïdes en les cròniques, de l’estil de «ja han arribat els francesos»,
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semblen ignorar el fet que tan catalans eren els que venien de Sant Llorenç dels Cerdans
com els que venien de Banyoles o de la Garrotxa. Aquesta percepció errònia s’ha
començat a corregir i, en els estatuts dels Amics de Sant Aniol es fa constar que una de
les finalitats de l’associació és organitzar el tradicional Aplec de Sant Aniol d’Aguja
«per tal de mantenir la cultura popular dels Països Catalans i també la germanor amb la
gent de la Catalunya Nord».

Ermita de Sant Nicolau
La tercera actuació va ser la recuperació de font de Sant Nicolau, situada al
costat de l’ermita del mateix nom, originàriament romànica. La font, que s’havia perdut,
va ser arranjada i es va inaugurar el 12 d’octubre de 1958, coincidint amb la recuperació
de l’Aplec de Sant Nicolau, que es va celebrar amb una missa, benedicció de la font,
encantada de coques, ballada de sardanes i dinar de germanor. La missa es va celebrar a
l’aire lliure, perquè l’ermita no estava en condicions. Anys més tard, el 1976, voluntaris
del Centre la van restaurar i rehabilitar i hi van col·locar un altar, per poder celebrar la
missa a l’interior. Uns goigs, elaborats per a l’ocasió pel rector de Sant Vicenç de
Falgons, mossèn Pius Masdevall, deixen constància de l’actuació del Centre
Excursionista:

Passen dos-cents cinquanta anys.
L’ermita altre cop somriu.
Mil cançons d’aire festiu
ressonen pels viaranys.
Ve una fervorosa allau
al sant lloc que tan enyora.
Protegiu a qui us implora,
gloriós sant Nicolau.

També el Centre Excursionista
de Banyoles ha acudit,
sempre ferm i decidit,
que ha obert tota la pista.
Mantingueu-lo ardit i brau
en les virtuts que atresora.
Protegiu a qui us implora,
gloriós sant Nicolau.
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Santa Maria d’Escales
Aquesta petita ermita romànica, situada a l’Alta Garrotxa, va ser objecte d’una
intervenció del Centre Excursionista l’any 1964 per consolidar-la i col·locar-hi una
nova campana, que va ser apadrinada per Jaume Butinyà i la seva esposa, Dolors
Carrera i beneïda pel bisbe de Girona Narcís Jubany el 28 de juny d’aquest any. Més
tard, el 1976, els Amics de l’Alta Garrotxa hi van intervenir consolidant el teulat.

Santa Maria d’Escales (1964). La sardana no pot faltar en les activitats del Centre. En primer terme, amb
espardenyes de veta, Anton Prat, president del Centre Excursionista de Banyoles (Foto Mateu Butinyà).

Sant Patllari
L’ermita de Sant Patllari, magnífic mirador sobre l’estany de Banyoles, és
originàriament romànica, tot i que el seu aspecte actual és el resultat d’unes reformes
del segle

XVIII.

La seva rehabilitació ha estat una altra de les activitats del Centre

Excursionista, que els anys 1982-1985 va dur a terme obres de consolidació de l’ermita,
va refer el teulat, va instal·lar un nou parallamps, va enrajolar el terra, etc. Les obres es
van inaugurar el 29 de setembre de 1985. Una làpida recorda aquesta actuació: «Ermita
de Sant Patllari restaurada l’any 1985 pel Centre Excursionista de Banyoles amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya».
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Anualment s’hi celebra un aplec, el darrer diumenge de setembre, que
tradicionalment aplegava els estadants de tots els masos de la rodalia. Després de la
missa s’encantaven coques o aviram per recollir diners per al manteniment de l’ermita.
Hi havia també una ballada de sardanes. La restauració de l’ermita va suposar la
revitalització de l’aplec, al qual participen els veïns de Pujarnol i fins i tot alguns dels
actes de l’aplec se celebren a Pujarnol.
Prop de l’ermita, el Centre Excursionista va habilitar el refugi de Can Camós,
l’any 1975, que va ser utilitzat pel Centre per fer-hi cursos d’iniciació a l’excursionisme
i a la muntanya per al jovent. Malauradament, les bretolades i l’incivisme va obligar a
tancar-lo, el 1987.

Rocacorba
La devoció al santuari de Rocacorba té molta tradició a Banyoles. La seva
silueta singular, que ha estat comparada a la d’un vaixell que navega per l’estany, es
divisa sobre la ciutat. El Centre Excursionista hi va realitzar diverses actuacions per a la
conservació del santuari i els seus accessos. Un petit incendi va provocar una campanya
de restauració, el 1982-1983, impulsada pel Centre Excursionista. La tradició de
celebrar-hi la Missa del Gall, anant i tornant a peu, va ser molt popular durant anys,
Antoni M. Rigau, cronista oficial de la ciutat de Banyoles, en va escriure unes pàgines
evocadores (Rigau, 2001), que va acompanyar amb uns dibuixos força reeixits que es
conserven a la sala menjador del santuari. Actualment, la tradició ha estat substituïda
per una anada en cotxe (i algun tros a peu) en dates properes a Nadal per dinar i cantar
nadales.

Sant Bartomeu de Matamala
Situada al municipi de Porqueres, al vessant nord de Sant Patllari, l’ermita de
Sant Bartomeu de Matamala és d’origen romànic, documentada al segle XIV. Va resultar
afectada pels terratrèmols del segle xv i posteriorment reconstruïda. Afectada pel pas
del temps, estava en força mal estat. L’actuació del Centre Excursionista, l’any 1985, va
consistir en reforçar els fonaments de l’edifici i reconstruir la volta de l’absis i trams del
parament. Fins fa poc s’hi celebrava un aplec, el dissabte proper a la festa de sant
Bartomeu, el 24 d’agost.
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Merlant
L’ermita de Merlant, dedicada a santa Julita i sant Quirze, és una església
originàriament romànica, del segle

XIII.

Després de les destruccions del 1936, va ser

restaurada el 1942 per Francesc Gallifa i Rifà. Entre el 1983 i el 1985 s’hi van fer obres
de restauració impulsades pel Centre Excursionista de Banyoles, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Porqueres i de la Diputació de Girona, i es va suprimir el cementiri.
Es va inaugurar el 16 de juny de 1985. Després d’uns anys d’interrupció, recentment es
va reprendre altre cop la celebració de l’aplec el dia santa Julita i sant Quirze.
Habitualment, abans de l’aplec, es fa una neteja dels voltants. L’any 2014, per exemple,
es va treure la vegetació de la teulada, on hi havia arbres arrelats, segons recorda Mateu
Butinyà, que hi va participar. Actualment els aplecs continuen celebrant-se, tot i que
amb intermitències.

Sant Martí de Biert
L’església de Sant Martí de Biert (Canet d’Adri), originàriament romànica, havia
quedat en desús a causa del despoblament rural i patia un procés de degradació. El mes
de maig de 1998, Rafel Cros, Mateu Butinyà i altres socis del Centre Excursionista van
col·laborar a la restauració, arranjant el teulat i enguixant l’interior. Va ser una
col·laboració puntal, motivada per la relació del Centre Excursionista amb la família
d’Anton Prat, amb arrels a Biert. Més endavant, tot i que sense intervenció del Centre,
van continuar les obres, es va enguixar tota la volta i es va refer el cor, col·locant-hi una
escala de cargol que hi havia al santuari de Rocacorba, que es va desmuntar i traslladar
a Biert.

Sant Pere de Juïgues
Sant Pere de Juïgues, que pertany al municipi de Vilademuls, és una ermita de
petites dimensions. Interromput l’aplec tradicional el 1946, la capella va ser utilitzada
com a magatzem i va acabar en estat ruïnós. Entre els anys 1998 i 2002 es va restaurar
amb l’esforç personal de gent del Centre Excursionista de Banyoles de forma voluntària,
amb l’ajuda de l’Ajuntament de Vilademuls, que va costejar el teulat. El 7 de juliol de
2002, acabada la restauració, es va reprendre l’aplec.
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Amics de l’Alta Garrotxa
La preocupació de l’empresari Ramon Sala i Canadell (Castellfollit de la Roca
1934-2008) per la preservació del romànic a l’Alta Garrotxa el va portar a la fundació,
el 1976, de l’Associació Amics de l’Alta Garrotxa i a intervenir decisivament en la
restauració d’ermites romàniques d’aquesta zona, com la ja esmentada Santa Maria
d’Escales, Santa Bàrbara de Pruneres, Sant Feliu de Riu, Mare de Déu de les Agulles i,
altres. Aquest any de 1976, per iniciativa de Ramon Sala i Canadell es va fer públic el
«Manifest sobre la necessitat de la recuperació i protecció de les esglésies romàniques i
altres monuments arqueològics de l’Alta Garrotxa», que expressa ben clarament la
mateixa voluntat que movia el Centre Excursionista de Banyoles:
De sobte, com si un mal gam davallés sobre la terra garrotxina, les masies i hostal
començaren a tancar-se. La gent dels pobles, atreta per la seguretat d’un treball industrial,
pel benestar de la societat de consum i per la facilitat de l’educació dels fills, fugí cap a la
vila. Les terres es convertiren en erms i els camins restaren deserts i escorredissos. Ja no se
celebraren gairebé més aplecs ni festes majors. [...] Les esglésies, sobretot, foren les més
perjudicades per aquest despoblament massiu. Trepitgeu, si us plau, el país i us en donareu
compte de seguida. Unes s’han perdut per sempre, altres s’enrunen a poc a poc i caminen
cap a la desaparició absoluta. Poques, les dels nuclis encara habitats, resten dempeus, i en
relatiu bon estat. És necessària una acció urgent i decidida per salvar un patrimoni
monumental en greu perill. Posem-hi tots el nostre gra de sorra.

L’amistat entre Ramon Sala i el banyolí Joan Surroca i Ferrer, que era
vicepresident del Centre Excursionista de Banyoles, va fer que voluntaris del Centre
participessin en els treballs de reconstrucció d’aquestes ermites de l’Alta Garrotxa, zona,
d’altra banda, molt propera al Centre (recordem la vinculació del Centre amb Sant Aniol
d’Aguja) i que el mateix Joan Surroca fos vice-president d’Amics de l’Alta Garrotxa.
Com a reconeixement d’aquesta col·laboració, el 6 de febrer de 1987, una representació
dels Amics de l’Alta Garrotxa, encapçalats per Ramon Sala i Canadell, van lliurar a
l’aleshores president del Centre Excursionista, Pere Casadevall, unes medalles
commemoratives de les restauracions dutes a terme pels Amics l’Alta Garrotxa amb la
col·laboració del Centre Excursionista. Van lliurar-li també un diploma en
reconeixement a la tasca del Centre Excursionista. I més tard, el 2005, el Centre
Excursionista va ser guardonat amb el Premi Trabucaire, guardó que els Amics de l’Alta
Garrotxa concedeixen per reconèixer actuacions en defensa del patrimoni.
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Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni
L’activitat del Centre Excursionista en la reconstrucció del patrimoni te avui dia
una nova dimensió, amb la formació, juntament amb el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles, del Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni, que va començar a actuar
l’any 2014, impulsat per Carles Puncernau, Joan Pontacq, Miquel Rustullet i altres, amb
la voluntat de preservar, netejar i senyalitzar elements del patrimoni que estiguin
amagats o descuidats i que, per tant, siguin difícilment visitables. D’aquesta manera, tal
com consta en un document fundacional, aquest grup vol millorar «la conscienciació
ciutadana vers aquest patrimoni històric» i «fomentar i millorar la comunicació amb el
col·lectiu de persones de dins i fora de la comarca que són usuaris del que es coneix
com a turisme cultural». D’acord amb aquesta voluntat, el Grup ha dut a terme
actuacions de neteja, sanejament i consolidació de fonts, pous de glaç, rajoleries, forns
de calç, rentadors, arbres singulars, camins, etc. d’arreu del Pla de l’Estany. Una de les
realitzacions de més ambició ha estat la restauració de l’ermita de Sant Miquel de
Centenys, una ermita del segle

XVI

que es troba a poca distància de l’església de Sant

Iscle de Centenys i que està tancada al culte. Les actuacions, que han comptat amb
l’ajuda de l’Ajuntament d’Esponellà i el Bisbat de Girona, es van realitzat entre els anys
2019 i 2020 i han consistit a eliminar el remolinat de les parets interiors, restaurar les
finestres, reconstruir l’altar i una fornícula on s’ha col·locat una imatge de sant Miquel,
refer el paviment i construir uns bancs de pedra perimetrals. És un bon exemple de com
l’esperit que va impulsar les primeres actuacions el 1954 continua viu i actiu, seixantasis anys després.

Consideracions finals
Aquesta breu ullada a l’activitat restauradora del Centre Excursionista de
Banyoles suggereix algunes consideracions. La més evident és constatar un cop més el
pes que la religió ha tingut en la nostra vida col·lectiva recent. De les actuacions dutes a
terme pel Centre Excursionista, dues van consistir en sanejar unes fonts, altres dues es
van dedicar a habilitar uns refugis de muntanya i una altra a arreglar un pont. La resta,
una dotzena, van consistir en construir un oratori i, sobre tot, consolidar ermites: Sant
Aniol, Sant Nicolau, Santa Maria d’Escales, Sant Patllari. Sant Bartomeu de Matamala,
Rocacorba, Merlant, Sant Martí de Biert i Sant Pere de Juïgues, sense oblidar la
col·laboració a Santa Bàrbara de Pruneres, Nostra Senyora de les Agulles, Sant Feliu de
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Riu i altres. Des de temps immemorials, la religió ha tingut un paper molt important en
la vida de cada dia de la gent. Recordem, per exemple, que els aplecs tenen un origen
religiós i incloïen sempre, en èpoques d’abundància de capellans, la celebració d’una
missa. Per tant, la voluntat de consolidar les ermites i mantenir els aspectes religiosos de
les celebracions populars, era una actitud que sorgia, espontània. D’altra banda, les
destruccions del 1936 van fer que, en la postguerra franquista i en un ambient controlat
per l’Església, proliferessin aquestes restauracions per iniciativa popular.
També és possible que hi influís una consideració mítica del romànic, considerat
com un senyal d’identitat del país, un testimoni d’un passat medieval del qual arrenca la
nostra consciència col·lectiva. Així i tot, en algunes de les ermites restaurades les restes
romàniques eren molt minses.
En una societat secularitzada com l’actual, aquest clima religiós s’ha perdut.
Només hem de veure les activitats del Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni, que
se centren, com ja hem esmentat, en la recuperació de tota mena d’elements
patrimonials. Evidentment, algunes d’aquestes actuacions s’han fet sobre elements
religiosos: la neteja de l’entorn de dos oratoris i una ermita (Sant Ferriol, Sant Dalmau
Moner i Sant Nicolau), la reconstrucció del pedró de Miànigues i, molt especialment, la
rehabilitació l’ermita de Sant Miquel de Centenys. Però cinc intervencions sobre un
total de més de vint-i-cinc demostra clarament que el clima de la societat actual és
totalment diferent.
Una altra consideració és que, tal com ja hem indicat anteriorment, la restauració
d’una ermita sovint va anar lligat a la recuperació o revitalització d’un aplec. Com és
sabut, en temps reculats, els aplecs eren moments de socialització de gran importància,
però avui dia tenen una nova funció, que és la d’aplegar els antics estadants dels masos
de les rodalies, que tenen l’ocasió de retrobar-se amb un paisatge que havia estat el seu i
amb uns veïns que, com ells, han abandonat els masos per anar a viure a ciutat.
I una tercera consideració és la importància de l’esperit del voluntariat, que davant
d’un problema d’abandonament o de risc d’esfondrament, no es limita a denunciar la
situació a les instàncies oficials pertinents, sinó que actua personalment, aportant de
manera altruista la seva força de treball per solucionar o, almenys, pal·liar el problema.
És, de fet, una manera de respondre a la crida que Jacint Verdaguer va adreçar als
excursionistes:
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Excursionistes que pel pla i la serra
lo camp de la pàtria espigolau,
ajudau-li a collir lo que és a terra,
ajudau-li a servar lo que li cau.

Bibliografia
AGUIRRE, Miquel; RUSTULLET, Miquel (coord.) (1999). Repics de festa. Aplecs, fires i festes del Pla de
l’Estany. Banyoles: Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
DURAN, Salvador (2003). 50 aniversari. Centre Excursionista de Banyoles. Banyoles: Centre
Excursionista de Banyoles.
GALOFRÉ, Jordi; FELIU, Pere; MASSIP, Josep M. (2007). En Montserrat Lavall. Banyoles: Rigau Editors,
p. 20-28.
IGLÉSIES, Josep. (1964). Enciclopèdia de l’excursionisme. Vol. I. Història (1876-1939). Barcelona:
Rafael Dalmau Editor.
RIGAU, Antoni M. (2001). El teixit de la memòria. Banyoles, p. 1248-1249.
RODRÍGUEZ VILAGRAN, Àngel. (1998). Maria als santuaris del bisbat de Girona. Girona: Bisbat de
Girona.
SALA, Ramon (1976), Manifest sobre la necessitat de la recuperació i protecció de les esglésies
romàniques i altres monuments arqueològics de l’Alta Garrotxa. Castellfollit de la Roca.
SALA, Ramon, PUIGDEVALL, Narcís (1984), Caminant per l’Alta Garrotxa. Olot.
VAYREDA, Marià (1904), La punyalada. Hi ha diverses edicions modernes.

99

100

LES ASSOCIACIONS D’AMICS DE MONUMENTS:
EL CAS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA
Joan-Ramon González Pérez
Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
1. UNA PRIMERA REFLEXIÓ
Actualment està fora de dubte que les societats modernes tenen cada cop un major
interès pel seu patrimoni, tant el natural com el cultural, tant per l’immaterial com pel
material, tant pel moble com per l’immoble. Probablement el corresponent a aquestes
dues categories és el més abundant, no solament per la realitat empírica quantitativa,
sinó també per haver estat el primer que se va començar a valorar com a tal,
especialment durant el segle XIX, tot i que també podem trobar precedents en la
centúria anterior.
Els testimonis del passat són, i han de ser, valorats com una riquesa col·lectiva
que ens ajuda a entendre millor el nostre passat, d’allí d’on venim. Quan el coneixem,
ho estimem més i el gaudim millor; això fa que l’aparició del fenomen del turisme
cultural, una activitat en auge, sigui en molts indrets una important quan no fonamental
ajuda a la seva economia. No podem deixar de banda que molts elements del ric i
singular patrimoni històric que hi ha escampat pel nostre país, esdevé habitualment un
apreciat referent icònic pels llocs on se troba.
La legislació proteccionista envers el patrimoni és cada cop més rigorosa i això
pot donar la falsa aparença de tenir tot controlat. Res més lluny de la veritat. Resulta
massa quotidià trobar nombrosos exemples d’abandonament de monuments importants;
de pors envers a la possible aparició de restes arqueològiques, sempre molestes per a
les obres; de repartiment de responsabilitats de les administracions segons la categoria
legal del Bé Cultural, si és d’Interès Nacional

(BCIN) la competència és de la

Generalitat, si és d’Interès Local (BCIL), dels municipis; llavors el problema rau
finalment en qui ho paga. Uns pels altres, les pedres cauen i les estructures minven el
seu volum a l’espera de que arribin els recursos necessaris per salvar-les; però manta
vegades quan això esdevé, el cost de recuperació és superior al que hauria estat si una
mínima consolidació hagués envitat el seu greu deteriorament.
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2. CONCEPTE DE PATRIMONI
Ens agrada visitar els monuments famosos quan viatgem arreu, però també els
més propers, per discrets que puguin ser. Juguem a triar el monument favorit o lluitem
per assolir la consideració de patrimoni de la Humanitat per les nostres estimades
“pedres”,

que tota la vida hem vist i que ara descobrim que tenen singularitat

excepcional. I ens dol força, quan veiem com, a causa de les absurdes però constants
guerres,

es saqueja per exemple el Museu de Bagdad o es destrueixen indrets

excepcionals com Palmira.
Molt probablement els museus esdevenen autèntics temples on venerem allò que
resta de les cultures i modes precedents o també mostrem els trets definidors dels temps
actuals. No hi ha dubte que ens agradar força gaudir de les valuoses col·leccions que
guarden, per exemple, el Louvre de París,

el Prado de Madrid o el MNAC de

Barcelona, en edificis nobles però pensats per un altre ús. O les del British de Londres o
Metropolitan de Nova York, ja en construccions especifiques fetes segons el gust
classicista del moment. Actualment hi ha alguns que tenen dissenys tant originals que
els fan gairebé més atractius com a continent que pel preuat contingut que puguin
mostrar. Això passa amb els Guggenhein, dels quals el de Bilbao esdevé un bon
exemple. També hi ha casos en que el tipus d’obra exposada modifica la imatge de les
construccions on s’instal·la i esdevé un element més de l’originalitat de l’artista com el
Museu Dalí de Figueres.
Tot allò dit fins ara fa referència al valor que en general té en la nostra societat el
patrimoni, cosa que demostra, si més no, el sentiment positiu envers allò que resta del
passat i que s’ha sabut guardar. També resulta important la seva potenciació turística,
com allò que cal anar a veure i sobretot fer-se la foto necessària que provi la visita; la
qual després penjarem en les xarxes per compartir-la, esdevenint un modern ritual que
moltes vegades no va més enllà a l’hora de gaudir del monument famós, sense
aprofundir més. No hi ha dubte que el patrimoni està de moda, però de vegades l’èxit
d’un lloc pot arribar a ser contraproduent sinó es prenen les mesures adients.
No massa lluny de casa i ha autèntics tresors per descobrir, on sortosament la
massificació aclaparadora no ha arribat encara. A més quan ens movem pel patrimoni
de casa nostra, tenim una sensació de pertinença més forta que no la que experimentem
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quan veiem el més llunyà, per famós que sigui. De fet, el més proper, és una deixa dels
nostres avantpassats més directes. D’alguna manera el descobriment que en va fer
d’aquest la pràctica excursionista, entre romàntic i reivindicatiu, de l’Associació
Catalanista d’Excursions Científiques que a partir de 1876 va endegar el trescament de
descoberta d’un país desconegut per la gent més urbanita. Tret peculiar de Catalunya en
el fet de fer una pràctica, avui essencialment esportiva, però que llavors tenia molt, o
fins i tot més, de cultural. De fet aquells pioners, després englobats en el Centre
Excursionista de Catalunya, creat en l’any 1890 (Enciclopèdia.cat b, 2020),

o en

diverses entitats més locals, ajudaren a crear una valoració d’aquelles ermites o
esglésies, d’aquelles torres o castells que solquen el territori, que són la base de la
sensibilització generalitzada pel patrimoni. Curiosament moltes vegades esdevenia que
pels forasters aquelles velles pedres eren exemple d’un passat gloriós, mentre que pels
nadius era difícil d’entendre que allò que tant acostumats estaven de veure era quelcom
apreciat per la gent erudita; tanmateix poc a poc s’ha generalitzat un legítim sentiment
d’orgull, respecte d’allò que era més seu i que té un preuat valor d’identitat.
Recordem que quan es bastiren aquelles formoses esglésies romàniques o les
meravelloses catedrals gòtiques o els inexpugnables castells medievals, ningú dels seus
contemporanis tenien consciència que amb el temps aquelles edificacions esdevindrien
estimades i protegides pels seus descendents. Llavors la conservació d’aquelles
elements eren cosa dels seus propietaris, bàsicament l’església i la noblesa. El concepte
de patrimoni cultural no existia i la perdurabilitat d’aquelles obres estava totalment
condicionada al seu manteniment més bàsic, i quan aquest no era necessari, per haver
perdut l’interès de la propietat, restava abandonat a la seva sort. De la mateixa manera la
preocupació per la fidelitat al projecte original no es contemplava i l’edifici s’anava
modificant segons les necessitats i els gustos de cada època. Això explica aquelles
glorioses ruïnes que ens esforcem per mantenir o les barreges estilístiques que fan difícil
de descobrir la seva diacronia.

3. L’ASSOCIACIONISME: UN TRESOR DEL PAÍS
És força sabut que Catalunya té una riquesa en la necessitat que sent la gent
d’agrupar-se en entitats diverses, on se comparteixen dèries, aficions i causes de país.
L’associacionisme és un tresor del qual estem tothom força orgullosos, tot i que ara
manifesta també les seves crisis, sobretot en la recerca del necessari relleu generacional
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que moltes vegades costa de trobar per a moltes entitats, que veuen com van envellint
els seus membres fins al punt de posar en perill la seva continuïtat. Això no vol dir que
el jovent no sigui solidari, ja que precisament els voluntariats en general i a través de
moltes ONGs, són on es manté aquella necessitat de col·laborar generosament amb
causes que s’ho valguin. Tanmateix, potser, resulta que les fórmules associatives
tradicionals no són el suficientment atractives per la joventut d’ara.
L’associacionisme té el seu origen en el segle XIX. Algunes agrupacions tenien
una finalitat laboral, embrió dels sindicats i com a continuació dels vells gremis
medievals. Però en general la majoria d’entitats tenen un caire essencialment cultural o
lúdic. Algunes clarament ho manifesten en la seva mateixa denominació, com esbarts,
corals, colles castelleres o sardanistes, excursionistes, veïnals... De vegades esdevenen
agrupacions, federacions, coordinadores o plataformes. Probablement els ateneus són la
categoria més generalitzada, essencialment dedicats a l’activitat cultural i que
generalment tenen diverses seccions on els socis fan activitats més concretes, com les
anteriorment citades.
A les Terres de Ponent un exemple paradigmàtic del món dels ateneus és el cas de
l’Ateneu de Tàrrega, que l’any passat va complir cents anys de bona feina i, com no, de
dificultats diverses (Lloreta, 2020). Cal dir que el nom formal de l’ateneu targarí està
precedit pel de Societat, cosa que ens fa recordar que trobem poques entitats que
prenguin simplement el nom de “grup” com passa amb el Grup de Recerques de les
Terres de Ponent, entitat nascuda amb vocació d’aglutinar als estudiosos de les
comarques de la plana de Lleida (Torres, 2002). També tenim l’Associació Cultural
Terres del Marquesat de Camarasa que té una vocació de descobrir el patrimoni històric
i natural de l’antic marquesat i de Lleida en general, on els socis reben el simpàtic nom
de “marquesos i marqueses” (Marquesat, 2020). Hi ha entitats que prenen el nom de

fundacions, sense probablement ser-ho en sentit estricte. Per exemple la Fundació
Arnau Mir de Tost, que potencia en especial tot el patrimoni de la vall d’Àger
(Arnaumirdetost, 2020) o la Fondacion privada Musèu Etnologic dera Val d’Aran,

fundada el 15 de maig de 1973 per promocionar tot tipus de manifestacions de la cultura

pròpia d’Aran, de la seva llengua i salvar el seu patrimoni artístic i documental
(Fondaciont, 2020).

Darrerament ha fet més fortuna la denominació de centres d’estudis, que són

aquelles entitats que tenen un caire clarament cultural, però on la recerca, i la seva
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divulgació, és contemplada com una activitat important. Molts d’aquests són relacionats
directament amb les comarques com el Centre d’Estudis de les Garrigues, el Centre
d’Estudis del Pla d’Urgell o el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS), nascut
l’any 2012, i

que expressa clarament la voluntat de de dedicar-se a la comarca

segrianenca i als seus municipis, per tal de recordar que el Segrià és més que la ciutat de
Lleida; té el seu òrgan d’expressió en la revista Shikar (Casals, 2014: 4). Recordem que
l’organitzadora d’aquest congrés és, ni més ni menys, que la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, que engloba la majoria d’entitats amb l’únic requisit
d’emprar la llengua catalana i, com no, formalitzar la inscripció!

4. ELS AMICS D’ELEMENTS PATRIMONIALS
Un sector força interessant de l’associacionisme són les entitats amigues del
patrimoni. En general totes són “Amics” sempre pensant que la paraula masculina
correspon de manera genèrica a ésser humà. Darrerament es porposa de no deixar de
banda el mot femení, i això fa que apareguin entitats amb la doble denominació; fins i
tot en algun cas s’ha arribat a substituir com a genèric el masculí per la paraula
femenina solament, com passa amb un conegut partit polític avui en el govern. Tenim
tres exemples en el sud-est català:

Amics i Amigues de l’Ebre, de l’any 1988

(Amicsebre, 2020); Amics i Amigues de la Universitat Rovira i Virgili, creada l’any
2012 (Urv, 2020); o

els Amics i Amigues de la UNESCO de Tortosa, que

malauradament ha perdut enguany la seva presidenta Montserrat Esteve víctima del
coronavirus (L’Ebre, 2020); curiosament són moltes les associacions que hi ha per
diverses ciutats catalanes amigues de l’entitat internacional, però la majoria empren el
nom “tradicional” de solament Amics. És interessant el cas de la flamant Associació
Cultural Castell de Gardeny, que l’any 2019 ha pres el relleu de l’Associació d’Amics
del Castell Templer de Gardeny, on va haver discussió sobre posar el nom d’Amics i
Amigues;

finalment per no fer massa llarg el nom es decidí emprar solament la

denominació Cultural, aprofitant l’ampliació d’acció a tot el turó de Gardeny
(Castellgardeny, 2020).
L'any 2008 apareix l’Associació Cultural Untikesken-Amics del Museu
d’Empúries, que aposta solament per la divulgació i estima del conjunt emporità com a
objectiu, tot fent una curiosa declaració de continuïtat envers els avantpassats ibers.
(Untikesken, 2020).
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Hi ha Amics d’una part emblemàtica del monument principal de la localitat, però
que per extensió acaben no treballant per tot el patrimoni del poble, com passa amb
l’àngel que corona el campanar de l’església de Santa Maria d’Almenar, del qual vetlla
l’Associació Cultural Àngel d’Almenar. ACADA (Acadalmenar, 2020). De totes
maneres la majoria d’entitats que són amigues d’algun element patrimonial ho
manifesten clarament en la seva denominació. D’altres entitats decididament neixen per
potenciar el patrimoni local en general. Com el Grup d’Estudis Cubellencs, constituït
l’any 1999, però que senten la necessitat de tenir un nom més curt i se denominen
Amics del Castell (Estudiscubellencs, 2020). També hi ha aquelles que al·ludeixen

directament el doble objectiu: Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa (Amicscastells

a, 2020).

A Tàrrega hi ha una entitat curiosa i veterana creada el 23 de febrer de 1913:
l’Associació d’Amics de l’Arbre. El seu objectiu original era la plantació d’arbres i de
la construcció de passejos en la serra de Sant Eloi que domina pel nord la ciutat, amb
l’ermita del sant patró dels argenters bastida sobre les restes d’una fortificació del segle
XIX. L’acció d’aquesta entitat ha transformat la peculiaritat paisatgística dels tossals
que solquen la depressió occidental catalana, esdevenint un singular parc urbà s’han
replegat diversos elements patrimonials: escultura contemporània, estris de pagesia, el
finestral gòtic de la desapareguda església de la Sagrada Família o del Corpus Christi,
etc. (Amicsarbre, 2020).
Tot i que trobem associacions d’Amics de moltes coses: de la Gent Gran, dels
Animals, de l’Òpera, de la Catalunya Cristiana, de l’Arxiduc, de l’Aigua, de la
Rambla, de la Baldufa, de les Abelles, de la Música, del Caganer, de pobles i de ciutats
concretes... El llistat és força llarg, però manifesta les ganes d’un col·lectiu de persones
al voltant d’una cosa que la volen salvar, estimar i potenciar. De totes maneres les que
son amigues d’elements patrimonials són un tipus força abundant i amb objectius
essencialment semblants.
Caldria preguntar-se ara perquè apareixen aquestes entitats en defensa d’unes
velles pedres o d’unes peces de museu. Començant per aquestes darrera opció, aquelles
associacions que declaren ser amigues de tal o qual museu actuen una mica com un club
de fans, és a dir gaudir i potenciar el valor de les col·leccions que es guarden amb total
seguretat en la institució museística. Mentre que les que apareixen com amigues d’un
monument són substitutives de la cura que haurien de tenir els propietaris, siguin
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particulars o públic. Podríem dir que aquestes actuen donant resposta a les tres C:
conservar, conèixer i contar. Normalment sempre en aquest ordre.

4.1.Conservar
Quan un grup de persones s’organitzen per tal de salvar de la ruïna absoluta un
monument, del qual veuen que la deixadesa i oblit de la propietat posa en perill la seva
conservació, demostren una sensibilitat i estima per aquella construcció, normalment de
visió quotidiana per la proximitat a les seves llars i que habitualment esdevé un símbol
emblemàtic de la seva població o contrada.
Evidentment un cop creada legalment l’entitat, o de vegades abans i tot, el primer
que toca és actuar de manera urgent per evitar que el deteriorament de l’estructura vagi
a més. Això comporta generalment la consecució de mitjans materials que permetin
assolir de manera efectiva la millor conservació de l’emblemàtica i estimada edificació.

4.2. Conèixer
El següent objectiu que busca tota entitat amiga de monuments és el tenir la
màxima informació possible sobre la seva història i les seves característiques tècniques i
artístiques. Per tant a més de l’existent en la bibliografia buscarà l’increment del
coneixement científic sobre l’obra mitjançant afavorir la recerca, amb premis, beques i
convenis amb les universitats.

4.3. Contar
La tercera necessitat que tenen els amics del patrimoni històric és la de compartir
l’entusiasme sobre el seu estimat monument amb el màxim de gent possible. És a dir
desitgen contar al món les seves singularitats i excel·lències. Per la qual cosa empraran
els mitjans al seu abast per divulgar-lo, ja sigui amb concursos, vistes guiades, fires,
concerts, conferències, trobades tècniques, etc.
Aquests tres objectius són comuns a totes les entitats que vetllen per una
construcció històrica important. Evidentment no són excloents i les tres solen
compaginar-se en la tasca que les associacions fan de manera habitual. Sense cap dubte
però i de cara a dir que els objectius van assolint-se bé, la tasca de conservació que en
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un bon principi ha de ser la màxima preocupació, segons passa el temps ha d’anar
minvant en funció de la de divulgació, que ha de ser el revulsiu per demostrar la vitalitat
de l’entitat. A la vegada quan més conegut sigui el monument, és més fàcil aconseguir
que el número de socis amics vagi en augment, la qual cosa no solament facilitarà més
recursos per les accions de l’entitat, sinó millorar el seu reconeixement social,
administratiu i polític. La investigació és sense cap dubte la més costosa, més que per la
manca de recursos per la falta de personal que es dediqui a ampliar el coneixement
científic del monument.

Els logotips d’associacions i fundacions citades.

Els logotips d’associacions amigues de l’art, d’edificis religiosos,
del Camí i de jaciments arqueològics citades.
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Els logotips d’associacions amigues de castells citades.

Els logotips d’associacions amigues de museus citades
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5. ALGUNS EXEMPLES MÉS
No es tracta de ser exhaustiu a l’hora de comentar el ric panorama d’entitats
amigues del patrimoni, podria ser un interessant treball de doctorat, igual que comentar
els seus logotips,

però val la pena posar alguns exemples, a més dels ja citats,

d’aquelles que tenen com objectiu concret “l’amistat” per un monument.
Probablement una de les pioneres en aquest sentit, tot i que amb un interès més
global, seria l’Associació d’Amics de l’Art Vell, que va aparèixer a Barcelona l’any
1929 amb l’objectiu de defensar i restaurar el patrimoni artístic de Catalunya, tasca que
va fer fins l’any 1935 (Enciclopèdia.cat a, 2020). D’alguna manera els Amics de l’Art

Romànic podrien ser una continuïtat, si bé dedicada ja exclusivament a l’estil artístic
més estès per Catalunya i de creació bastant posterior, ja que va aparèixer l’any 1977
com una filial de l’Institut d’Estudis Catalans i adscrita a la Secció HistòricoArqueològica (Aar-iec, 2020).

Dels Amics d’edificis religiosos podríem citar quatre exemples que en tenen

diferències interessants. En primer lloc l’Associació dels Amics de la Catedral de
Tarragona (Associacioamicscatedral , 2020). Després tenim els Amics de la Seu de
Manresa, creada el 22 de maig de 1971 (Seudemanresa, 2020). Un tercer exemple
correspon a l’Associació d’ Amics del Monastir de les Avellanes, que va ser creada el 22 de

desembre de l’any 2009 (Monestirdelesavellanes, 2020). El quart exemple correspon a

l’Associació Amics de l’Ermita de Sant Jaume de la Granja d’Escarp, simplement
coneguda localment com Amics de l’Ermita, constituïda l’any 1992 (Amics-de-lErmita,
2020). Són quatre entitats que vetllen pel valor patrimonials d’edificis religiosos però

sense renunciar a la seva funció original: una catedral, una basílica, un monestir i una

ermita. En els tres primers es fan els oficis habituals, activitat que es contempla en els
fins de la tarraconense, mentre que la manresana és una mica més laica. Les Avellanes
ha esdevingut un poderós centre d’espiritualitat rememorant l’antic monacat. Diferent és
el cas de la Granja d’Escarp, ja que si bé manté una ancestral devoció popular, l’estat
ruïnós del monument ha fet que el principal objectiu fora la recuperació física, cosa
recentment assolida, però sense renunciar a la resta del ric patrimoni existent en el
municipi.
En el cas dels castells tenim alguns exemples més, ja que molt probablement
sigui el tipus d’edifici que té més “amics”. Per començar cal parlar de la veterana
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Associació Española de Amigos de los Castillos, creada en 1952 i que té la delegació
catalana amb el nom d’Amics dels Castells de Catalunya (AEAC) i que l’objectiu és
força ambiciós i complert (Amicscastells b, 2020).

A Barcelona hi ha l’Associación de Amigos del Castillo de Montjuïc des de l’any

2005 (Castillomontjuic, 2020). A Figueres l’Associació d’Amics del Castell de Sant
Ferran des de l’any 1996 (Amicscastellsantferran, 2020). A Arbúcies el Museu Etnològic

del Montseny va endegar l’any 1991 una campanya de «salvaguarda a favor del castell de

Montsoriu. La campanya va néixer amb una vocació popular de conscienciejar la gent
de la rodalia» que va motivà que l’any següent nasqués l’ Associació d’Amics del
Castell de Montsoriu (Amicsmontsoriu, 2020). Al Penedés l’Associació d’Amics del
Castell de Gelida l’any 1965 (Castellgelida, 2020). A les Terres de Lleida tenim per

citar tres bons exemples: l’Associació d’Amics del Castell de la Floresta, constituïda
l’any 1995 (Floresta.cat , 2020); l’ Associació d’Amics del Castell de Ciutadilla,
constituïda el 24 de maig de 2000 i que compta amb més de 300 membres
(Castelldeciutadilla,

2020);

finalment

Montmagastre, apareguda l’any 2005.

l’Associació

d’Amics

del

Castell

de

Caldria afegir els Amics del Camí de Sant Jaume de Cervera i la Segarra o els
Amics dels Vilars o els Amics del Tossal de les Tenalles, per citar exemples d’entitats
que potencien el desconegut camí català, l’emblemàtica fortalesa de l’edat del ferro
d’Arbeca o l’històric jaciment ilergeta de Sidamon, respectivament.
Finalment tenim els amics dels Museus que neixen per gaudir de les col·leccions i
ajudar al Museu que l’hostatja. Hem triat d’exemples els genèrics Amics dels Museus
de Catalunya o Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya; seguits pels barcelonins
Amics del Museu Marítim, Amics i Amigues del MUHBA o Amics del Museu de
Ciències Naturals. Fora de la capital els Amics del Museu d’Art de Girona i el Cercle
d’Amics del Museu de Lleida, amb una denominació una pel estranya, però relacionada
amb les dificultats que pateix la unitat de la col·lecció d’art religiós de la flamant
institució creada l’any 2007.

6. L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA
El cas de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida és peculiar i a la vegada es
correspon en línies generals a les entitats que vetllen amicalment pels “seus”
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monuments. Recordem la història de la vella catedral medieval. El temple fou bastit
entre l’any 1203 i el 1278, dins de les característiques de l’estil romànic i esdevé un
magnífic exemple de la seva època tardana. En el segle XIV es completa el singular
claustre i es comença l’esvelt campanar que se culminarà al XV, ja plenament dins del
gòtic. Al 1707 Lleida es conquerida per l’exèrcit de Felip V; entre les dures mesures
contra la ciutat tancarà al culte la Seu que esdevindrà el quarter de la ciutadella bastida
al seu entorn. Els baluards i les muralles que dominen el turó foren construïts a partir de
la guerra dels Segadors, en el lloc i amb les pedres del barri noble que tenia Lleida al
peu del castell reial i envoltant la seva catedral. Això canvià la imatge de la ciutat que
va perdre el seu nucli original i el seu element més simbòlic esdevé “lo Castell”. Fins
al 1948 la tropa va restar dins de la Seu, ja esdevinguda Vella, especialment a partir de
la construcció de la nova catedral, inaugurada l’any 1781.
L’exèrcit es trasllada als nous aquarteraments de Gardeny i això va permetre
començar la llarga tasca de recuperació del conjunt monumental. L’associació Amigos
de los Museos, creada l’any 1925, va endegar juntament amb el Cercle de Belles Arts i
la revista Ciudad la restauració de l’arcada central de la peculiar galeria meridional del
claustre. Era l’any 1951. L’any següent la Paeria i la Diputació restauraren les dues
arcades adjacents i poc després la Dirección General de Bellas Artes endegava el procés
de recuperar tot el claustre i buidar l’interior del temple dels afegits fets (González;
Balasch; Rodríguez, 1998: 187-204 i 213-225). Això va durar fins a finals dels seixanta,
però davant de l’aturament de la recuperació, una cinquantena de lleidatans i lleidatanes
decidiren constituir una entitat per recuperar i conservar, per a conèixer i entendre, per
a divulgar i gaudir el tresor emblemàtic que era i és la Seu Vella. Primer es va parlar de
recuperar una entitat d’origen medieval: la Confraria de Santa Maria l’Antiga, però la
majoria dels assemblearis votaren per fer una institució laica.

Així va néixer

l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, el 31 d’octubre de 1972, dia que es
commemorava el 694 aniversari de la consagració del temple pel bisbe Guillem de
Montcada. El 23 de febrer de 1973 l’entitat ja era formalment reconeguda i constituïa la
primera Junta directiva, presidida pel metge Ferran Boneu Companys (González;
Balasch; Rodríguez, 1998: 371-385). La tasca d’aquesta primera etapa fou l’habitual,
totalment substitutiva d’allò que li tocava fer a la propietat, a la qual ja li anava bé que
hagués una Associació que li tragués les castanyes del foc en allò més bàsic: organitzar
la visita, posar vidres als finestrals, portes als accessos, fer activitats divulgatives i de
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recaptació d’ajudes econòmiques, etc., etc. Apareixerà una polèmica de tornar a
recuperar la vella Seu com a catedral de Lleida o deixar-la plenament en la nova etapa:
la de monument històric de primer ordre. Sortosament va guanyar aquesta segona opció,
no solament per “salvar” l’interès, poc conegut i valorat, de la nova catedral barroca que
té Lleida, sinó per ser fidels a un riquíssim discurs històric que es pot fer a través de la
visita al malaguanyat edifici, exemple del patiment que les guerres modernes portaren
no solament a la ciutat sinó a tot el país. L’any 1981 el monument principal lleidatà es
traspassat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La nova Junta
Directiva, presidida per mossèn Jesús Tarragona Muray, sense descuidar els tres
objectius bàsics potenciarà el coneixement científic; a partir del 1986 se defineix el Dia
de la Seu Vella, sempre el darrer diumenge d’octubre,

data més propera a la de la

consagració del temple en el segle XIII i de la constitució de l’entitat en el segle XX. La
primera de les activitats en aquest sentit fou la de recuperar les despulles de l’únic rei de
la Corona d’Aragó enterrat a Lleida: Alfons el Benigne (DD. AA., 1989. L’entitat tindrà
el reconeixement institucional i social que li pertoca i formarà part, com a membre de
ple dret, del Patronat de la Seu Vella. Un sèrie de publicacions il·lustren del treball
d’estudi fet per la entitat (González; Balasch; Rodríguez,1998: 387-314).
L’any 1998 se produeix el tercer canvi de presidència, assumida per l’arqueòleg
signant, i encara mantinguda davant la dificultat en buscar el desitjat relleu. Sense
oblidar els altres dos objectius, apostem per millorar la divulgació de l’excepcionalitat
del monument i de la seva implicació com a element d’identitat de la societat lleidatana.
La fita més representativa ha estat el quadruplicar el nombre de socis formals, fent que
sigui l’entitat cultural més nombrosa de la ciutat (Amicsseuvellalleida, 2020). El
projecte més destacat seria la declaració com a Patrimoni Mundial per a tot el conjunt

monumental del Turó de la Seu Vella; idea proposada l’any 2001 (González, 2011) i
que amb daltabaixos ha arribat fins a l’actualitat, quan la candidatura està en la llista
indicativa de l’estat i amb la promesa de ser formalment proposada a la UNESCO a
partir de l’any vinent.
Com sempre sol passar, han hagut moments agredolços. Concretament l’any
2009 es constitueix el desitjat consorci del Turó de la Seu Vella, integrat per les dues
propietats del monument: Generalitat i Ajuntament. Se va patir llavors un velat desig
d’arraconament. Se notava una voluntat de retirar l’entitat, agraint-li els serveis prestats;
era el preu de ser totalment independents des d’un punt de vista polític? Evidentment no
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es vam resignar a aquesta “jubilació” forçada i no solament vàrem intensificar l’activitat
sinó que batallarem fins recuperar el reconeixement que com única entitat civil que
treballa i vetlla pel monument principal de Lleida es mereix.

El Turó de la Seu Vella al llarg del temps segons: Wyngaerde, Baldi, J.I. Rodríguez, GarsaballLladonosa, Laborde, J.R. González.

8. CONCLUSIONS
Dins del preuat conjunt de l’associacionisme del país, les entitats amigues del
patrimoni són un grup destacat i primordial per la seva salvaguarda i potenciació. Hi ha
algunes que tot i no dir-se “amigues” ho són pels objectius idèntics en que tenen.
Resulta curiosa la concreció o no del gènere a l’hora de definir la categoria d’amics, així
com un detall menor el posar o no l’article contracte abans de la paraula: Associació
dels Amics o d’Amics, com a més familiar, en lloc d’ Associació Amics, com a més
formal. Això pot ser conseqüència de l’època de la creació, la qual pot correspondre a
un dels tres moments bàsics:
El de les precursores, durant el primer terç del segle XX, pràcticament
desaparegudes avui en dia.
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A principis del tercer terç de la passada centúria, quan se creen moltes de les avui
veteranes.
Les més modernes que apareixen a cavall del tombant de segle.
La majoria de les associacions d’amics neixen per salvar de l’oblit un monument
en concret i a més faran tasques de recerca i de divulgació per mostrar a tothom la seva
bellesa. Aquests tres objectius són comuns a totes les entitats, però normalment el
percentatge de dedicació és proporcional però supeditat al prioritari, que és salvar la
continuïtat física de l’edifici. Un cop aconseguit això, total o parcialment, s’aniran
potenciant els objectius de conèixer-lo millor i d’ensenyar-lo. Són tasques sempre
complementàries i mai excloents.
Finalment recordar que quan apareixen solen fer-lo per substituir la inacció que
la propietat té sobre el patrimoni estimat, el qual passa a ser considerat de la comunitat.
Malauradament quan els objectius bàsics han estat aconseguits ens trobem que aquestes
entitats poden ser menystingudes, ja que fan nosa. Evidentment l’associació que com
amiga del preuat referent ha sabut salvar-lo, no ha de renunciar als drets morals que en
té, però també ha de saber adaptar-se quan s’ha reactivat la propietat. Llavors les velles
lluitadores Associacions Amigues han de saber gaudir d’allò aconseguit i dedicar-se
més al gaudi del monument, com fan la majoria d’entitats d’Amics de Museus, que no
pateixen per la conservació de la col·lecció sinó pel seu coneixement. D’alguna manera
les entitats actives que veuen assolit els seus objectius han de fer el paper dels padrins
que resten en segon lloc, ja que els seus fills són els primer responsables dels nets. Però
això no vol dir que els avis pleguin oblidats!
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La comunicació del patrimoni material i immaterial a
Borriol a través de les seues associacions culturals: una
revisió del període 2010-2019
Vicent Pallarés Pascual
Lluïsa Ros Bouché

1. Borriol i el seu patrimoni
Borriol —situat a la comarca de la Plana Alta—, amb la particularitat de ser un
municipi molt pròxim a la ciutat de Castelló de la Plana, ha sofert molts canvis
urbanístics i de població en els últims anys i ha esdevingut en certa manera un poble
dormitori que compta amb poc més de 5000 habitants empadronats avui en dia. És una
localitat rica des del punt de vista patrimonial amb un passat i restes arqueològiques que
s’estenen fins soscavar les seues arrels en època prehistòrica. 1
Al llarg dels últims anys, i fins a l’actualitat, en la localitat s’han promogut des de
diversos àmbits socials tot un seguit de projectes, activitats i publicacions que tenen la
finalitat d’apropar el patrimoni material i immaterial que s’ha anat recobrant al municipi
i què han anat obrint diverses vies de comunicació patrimonial a Borriol. L’impuls que
ha rebut esta tasca en els últims anys ha sigut notable i creixent, per part d’associacions
ciutadanes, per la qual cosa, pensem que cal realitzar este treball de compilació i
avaluació dels esforços realitzats en aquest àmbit a la població.

1

Vegeu FALOMIR DELCAMPO, V. (coord.) (2003): Borriol. Vol.I. Castelló de la Plana, Universitat
Jaume I. FALOMIR DELCAMPO, V. (coord.) (2009): Borriol. Vol.II. Castelló de la Plana, Universitat
Jaume I. Com un dels primers estudis publicats que es fa sobre la vila de Borriol vegeu BABILONI
TENA, S. (1984): Borriol, en el umbral de la Plana. Castelló de la Plana, Sociedad Castellonense de
Cultura. Per ampliar el tema de l’estudi demogràfic a Borriol vegeu DELCAMPO BERNAD, F. (2006):
Borriol: Historia y población, Diputació de Castelló, Castelló de la Plana.
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Borriol és un poble la història del qual es remunta almenys a l’època
Epipaleolítica, cap al VII mil·leni a. de la n. e., segons les evidències d’explotació
territorial per a la indústria lítica trobades al racó de Raca. 2 Des d’aleshores, primer als
turons i més tard a la vall que conformen l’actual terme municipal, sempre ha estat un
territori habitat pels humans com sabem pels vestigis patrimonials trobats a diversos
jaciments arqueològics investigats durant el segle XX i XXI.
Per tant, és un poble de tradició rural que per la seua història comptava amb un
patrimoni que no ha estat posat en valor fins fa poques dècades i que, per això, ha
perdut part dels seus béns culturals històrics, materials i immaterials. No obstant això,
en el període 2016-2017 s’han dut a terme tasques promogudes per l’Ajuntament per tal
d’inventariar en un catàleg els béns patrimonials immobles amb què compta el municipi
actualment. Un primer pas per a procurar la protecció i conservació dels béns locals
d'interès cultural, històric i artístic.

1.1. El patrimoni material de Borriol
Pel que fa al patrimoni material de la localitat podem destacar, en primer lloc, les
pintures rupestres de la Joquera que van ser declarades l’any 1998 Patrimoni de la
Humanitat a més de ser considerades Bé d’interés cultural.
En segon lloc, Borriol també compta amb diversos monuments declarats Béns
d’interés cultural inclosos actualment en la Secció 1a de l’Inventari General de
Patrimoni Cultural Valencià com ara el Castell, les esmentades Pintures rupestres de la
Joquera, i el tram conservat de Les Muralles, aquest últim en procés de restauració des
de 2018.
També disposa de tot un seguit de jaciments arqueològics proposats Bé d’interés
cultural en el Catàleg de Béns i Espais Protegits de Borriol: els jaciments ibèrics del
Tossal de l’Assut, El Monegro i el Tossalet de les Forques; de l’Edat del Bronze
l’Abeller i de la del Ferro el jaciment de Les Ferreries; i els jaciments medievals
islàmics d’El Morico i Les Ferreries i el jaciment del Palau.

2

Veure Allepuz, M. X. (2003). «Des de la Prehistòria fins al món ibèric» en Allepuz, M. X., et atri (2003).
Borriol.Vol I. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, pp. 243-262.
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En tercer lloc, els béns de rellevància local inclosos actualment en la Secció 2na
de l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià són, entre d’altres, l’Església de
Sant Bartomeu, ermites com la de Sant Vicent i el Calvari, retaules ceràmics, molins,
forns de calç, refugis, capelletes, parapets, gravats, nucli històric tradicional, jaciments
arqueològics ibero-romans, masos o restes de la Via Augusta, entre d’altres. Alguns
d’ells inclosos genèricament d’acord amb la Llei 9/2017 de Modificació de la Llei
4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià. I altres que es troben actualment en procés
d’inclusió com el Nucli Històric Tradicional, la Casa de la Vila —edifici de l’actual
Museu d’Història de Borriol—i la Casa Abadia. Tanmateix, al Catàleg d’Espais i Béns
Protegits de Borriol es proposen també com a béns de rellevància local altres jaciments
arqueològics de l’Edat del Bronze com la Coveta de Benifaet, ibèrics com l’Albaroc,
romans com El Palmar o la Via Augusta, medievals com el Mas de Raca o el Mas de
Jaume d’origen islàmic i la Moreria.
En darrer lloc, pel que fa al conjunt d’altres béns inventariats podem enumerar la
presència dels següents elements: aljubs i pous (8), assuts (4), balconets de fusta (8),
baranetes de pedra (6), caminets empedrats (17), canalitzacions (5), construccions en
pedra-seca (21), corrals (26), edificis singulars (22), escultures i monuments (4),
esglésies i ermites (2), fonts (6), forns d’algeps i ciment (5), jaciments arqueològics
(52), masos (27), mines (6), pedreres (12), petroglifs (5), ponts (4), portalades de pedra
(8), sènies (5), retaules ceràmics (15).

1.2. El patrimoni immaterial borriolenc
El patrimoni inmaterial el podem definir com “aquelles expressions vives o
heretades dels nostres avantpassats i transmeses als nostres descendents com tradicions
orals, arts de l’espectacle, usos socials, rituals, actes festius, coneixements i pràctiques
relatius a la natura i a l’univers i sabers i tècniques vinculats a l’artesania tradicional”.
A Borriol trobem: cants i música, danses i balls, com ara per exemple el “Ball de
l’arquet”; la tradició de la banda de música; espectacles populars annuals com ara la
representació de la Passió de Crist el Dijous Sant, a càrrec de l’Associació Nueva
Jerusalén, declarada Festa d’Interés Turístic Provincial; la matxà i la festa de sant
Antoni, també declarada Festa d'interès turístic; el conreu de la pilota valenciana;
tècniques artesanals i constructives, com la pedra en sec; gastronomia típica del
municipi, com ara les “panaes”, la “coca fullà de xocolata”, les “figues albardaes” o les
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olives trencades; un calendari ben establert al llarg dels anys amb festes integrades
dintre d’un cicle festiu anual 3; oficis tradicionals com el dels pedrapiquers, els
agricultors o pouaires, així com altres ocupacions reservades antigament a les dones;
contes, històries i llegendes que es transmeten de manera oral de generació en
generació; jocs tradicionals per a adults i infants; un gran repertori d’endevinalles, dites
populars, embarbussaments, acudits i poesia popular autòctons; noms, cognoms, renoms
i topònims; remeis de medicina tradicional, visions sobre la malaltia i la curació
tradicionals; creences, bruixeria, supersticions, mites i religiositat popular pròpies; i, per
últim, un cicle vital i un mode de vida quotidiana que responen a la cosmovisió i
idiosincràsia dels habitants del municipi al llarg del temps.

2. La importància d’investigar i de comunicar el que s’ha investigat: el treball de
difusió patrimonial a Borriol en els darrers anys
El patrimoni s’ha comunicat amb més força en l’última dècada i va rebre un gran
impuls sobre tot l’any 2017, gràcies a les sinergies entre molts col·lectius, individus i
institucions. Un grup creixent de persones tenen interès pel patrimoni i per la seua
conservació i s’organitzen en diferents associacions i col·lectius que lluiten per
conservar el patrimoni borriolenc, com ara l’Associació cultural La Botalària, que
treballa pel manteniment de la cultura i de les tradicions, o l’Associació Cultural Amics
del Patrimoni de Borriol (2017) i el Grup de Recerca en Patrimoni Immaterial de
Borriol (2017).
Existeixen també d’altres amb projectes que vehiculen també la difusió del
patrimoni material o immaterial en algunes de les seues activitats de manera tangencial,
com l’esmentat Club Esportiu de Caça La Muntanya o l’Associació de Mestresses de
Casa.
Tots els esforços col·lectius s’han materialitzat en comunicacions i publicacions,
projectes de preservació i posada en valor patrimonial i altres activitats de difusió que
per la seua qualitat i el seu elevat número concentrat en un període de pocs anys no
havien tingut precedent en la història del municipi.

3

Vegeu BOUCHÉ PERIS, J. HENRI (2006): Borriol: records festius (recull des de l'oralitat). Castelló
de la Plana.
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2.1. La comunicació del patrimoni material i immaterial a Borriol
2.1.1. Comunicacions a jornades i congressos.
En els últims anys les comunicacions en jornades sobre el patrimoni de Borriol
han estat impulsades i exposades principalment des del mateix municipi. Destaquem
dues jornades monogràfiques sobre dos pilars fonamentals del patrimoni Borriolenc
organitzades en col·laboració de l’Ajuntament amb l’Associació Cultural Amics del
Patrimoni de Borriol: Les Jornades d’art rupestre de Borriol i les Jornades de pedra seca
de Borriol. En elles s’han exposat les següents comunicacions:
García Borja, P., 2017: “Les pintures de La Joquera en el context de l’art rupestre
europeu”, I Jornades d’art Rupestre a Borriol, 14 i 16 de juliol de 2017, Borriol.
Martínez Valle, R., 2018: “Les darreres intervencions en les pintures de La
Joquera”, II Jornades d’art rupestre de Borriol, 14 i 16 de setembre de 2018, Borriol.
Falomir, I., 2018: “La pedra seca a Borriol: tipus constructius i peculiaritats”, I
Jornades de pedra seca de Borriol, 9, 10 i 11 de novembre de 2018.
Ponsoda, I., 2018: “La tècnica constructiva de pedra seca”, I Jornades de pedra
seca de Borriol, 9, 10 i 11 de novembre de 2018, Borriol.

2.1.2. La Revista La Botalària
La revista “La Botalària” és una publicació anual i col·laborativa editada per
l’Associació Cultural La Botalària des de 2009 que agafa el relleu de la revista
homònima que editava en la seua primera època l’associació Tossal de l’Assut i de
publicacions anteriors com “Cominells”. Compta amb nombrosos col·laboradors i
col·laboradores que escriuen articles de diversa temàtica sobre el municipi i la seua vida
i història com a poble. Constitueix una de les principals eines de difusió del patrimoni i
ha esdevingut un veritable testimoni històric del poble i del seu patrimoni. Destaca
també la tasca de recollida i digitalització de fotografies antigues entre el veïnat del
municipi per a la seua publicació.

2.1.3. Llibres que recopilen informació sobre Borriol
El borriolenc Víctor Castelló Ucher ha elaborat dues publicacions que recopilen
informació històrica i patrimonial sobre el municipi:
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Castelló Ucher, Víctor (2017). Borriol 1921-1923. Vila i Població. Autoedició.
Castelló Ucher, Víctor (2018). Borriol. El terme. Primera part. Autoedició.

2.1.4. Recuperació de la toponímia, senders i aljubs i posada en valor
Pel que fa a les activitats de difusió realitzades destaquem, en primer lloc,
projectes com “Recuperem la toponímia local” o el projecte de recuperació d’antics
aljubs al terme i el condicionament i neteja de senders. El 12 d’abril va tindre lloc la
presentació del projecte de senyalització de camins, senders i paratges del terme de
Borriol impulsat i realitzat pel Club Esportiu de Caça La Muntanya i l’Ajuntament de
Borriol. Projectes com aquest no sols han permès recuperar alguns topònims que corrien
perill de desaparèixer, sinó que han ajudat a fer que es tornés a utilitzar de manera
correcta l’onomàstica històrica dels diferents llocs i senders del terme de Borriol.
A més a més, podem destacar la xerrada-presentació sobre el recorregut
patrimonial de la Ruta dels aljubs del 28 de juliol de 2017, a càrrec de Josep Cristià
Linares i Ferran Puig, o el recorregut guiat per la Ruta dels Aljubs del 23 de juny
organitzat per l’Associació Cultural Amics del Patrimoni de Borriol i el Club de caça La
Muntanya.

2.1.5. Altres activitats, xerrades i tallers de difusió patrimonial
Altres accions que s’han realitzat en matèria de la comunicació del patrimoni a
Borriol comprenen xerrades, tallers i altres activitats al terme. De vegades es programen
d’acord amb el calendari anual de festivitats i efemèrides, d’altres responen a la
cristal·lització en un moment puntual dels esforços col·lectius per posar en valor un
aspecte en concret del patrimoni Borriolenc. Les sinergies en l’organització de tot tipus
d’esdeveniments relacionats amb la difusió del patrimoni són evidents en els últims
anys: iniciatives des de l’Ajuntament han estat recolzades per associacions i per la
ciutadania i al contrari, iniciatives d’associacions o col·lectius han obtés el suport
institucional per la voluntat del conjunt d’implicat de portar endavant projectes de
comunicació patrimonial.
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2.1.5.1. Xerrades
Les xerrades, amb finalitat divulgativa, s’han realitzat a la sala d’actes de
l’ajuntament organitzades per l’Agenda Cultural de Borriol o associacions que han
sol·licitat l’espai a l’Ajuntament, per tant, ubicades en un espai públic i pròxim al
principal nucli de població.
De entre les xerrades en podem destacar:
Bouché, H., 2016: “La santantonà a Borriol”. Ajuntament de Borriol, Borriol.
Bouché, H., 2017: “Les festes del foc a Borriol”. 12 de gener, Ajuntament de
Borriol, Borriol.
Pallarés, V., 2017: “Espais de joc perduts a Borriol”, 4 de febrer, Ajuntament de
Borriol, Borriol.
Pallarés, V. i Bouché, H. “La salpassa a Borriol”, 14 d’abril, Ajuntament de
Borriol, Borriol.
Arquer, N., F. Font i J. Palmer, 2018: “Les intervencions patrimonials al Palau i
les Muralles”, 6 de maig, Ajuntament de Borriol, Borriol.
Linares, J. C., V. Falomir, L. París, 2017: “Presentació de l’Arxiu Històric
Municipal”, 26 de juliol, Ajuntament de Borriol, Borriol. 4
Falomir, N., 2018: “Experiment Stuka a Borriol. El bombardeig de la Legió
Còndor de l’11 de juny de 1938”, I Jornada de Memòria Històrica de Borriol, 15 de
juny, Ajuntament de Borriol, Borriol.

2.1.5.2. Visites culturals pel poble i pel seu terme
Les xerrades, tallers i activitats al terme permeten apropar la cultura, el patrimoni i
les tradicions al poble. Moltes d’aquestes xerrades s’han realitzat a la sala d’actes de
l’ajuntament organitzades o coordinades per l’Agenda Cultural de Borriol. Cal tindre en
compte que l’ús d’espais públics i pròxims a la població ajuda a la participació en elles.
i que, en aquest sentit, l’activitat al Museu d’Història, l’Escola d’Adults o l’Agència
Municipal de Lectura vertebra en el cor del poble una xarxa d’espais de difusió

4

L’Arxiu Històric Municipal de Borriol es va destruir a la Guerra Civil i ha estat sistematitzat i
digitalitzat al 2017 mitjançant una Beca de Col·laboració amb la Universitat Jaume I.
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patrimonial que intenta suplir l’absència d’una casa de cultura, biblioteca i arxiu
municipal de majors dimensions.
Tanmateix, d’altra banda, destaquen també les visites culturals pel poble i pel seu
terme que permeten apropar i explicar el patrimoni in situ, la qual cosa ajuda els
visitants a conèixer fets i curiositats sobre el patrimoni i sobre el territori d’una manera
més tangible i immersiva. Dintre d’aquestes visites culturals també es proporciona a les
persones participants tríptics informatius que ajuden a completar la informació de la
visita.
Cal destacar la tasca feta per l’Associació Cultural La Botalària amb el seu
projecte “Passejant pel Patrimoni” i, en els últims anys, les visites organitzades per
l’Associació Cultural Amics del Patrimoni de Borriol, que coexisteixen amb les
impulsades des del MUHBO i la Tourist Info —més encarades al turisme i a difondre el
patrimoni més rellevant i monumental de Borriol— intentant comunicar, mostrar i posar
en valor altres elements més desconeguts del patrimoni material borriolenc i que tenen
com a públic objectiu els habitants del municipi.

Es destaquen les següents:
Passejant pel patrimoni: eixides patrimonials organitzades per l’Associació
Cultural La Botalària
‘Les pedreres de Sant Vicent’, 12 de febrer de 2016.
‘Els masos de la Serra’, 18 de juny de 2017.
‘El Mas de la Penya’, guiada per Joan Palmer i Natxo Falomir el 22 d’octubre de
2017.
‘La Cova de les Ferreries’, 17 de juny de 2018.
I Eixida fotogràfica Foto B (Col·lectiu fotogràfic de Borriol): visita guiada amb
aturades per fotografiar el patrimoni.
Visita guiada “La història dels moriscos a Borriol”, 11 de maig de 2017, per als
alumnes de l’Escola d’adults.
Visita guiada “El cementiri de Borriol”, per Josep Cristià Linares el 26 de
novembre de 2017.
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Excursió a València: “Els borriolencs a València”, 27 de maig de 2018,
organitzada per l’Associació Cultural Amics del Patrimoni de Borriol.
Excursió: Els assuts i el reg tradicional de Borriol, 12 de maig de 2019,
Associació Cultural Amics del Patrimoni de Borriol.
Taller de gastronomia local tradicional ‘Figues albardaes’: impartit per
l’Associació de Mestresses de Casa de Borriol el 5 de maig de 2017.
Taller ‘Rescatant de la memòria: eines de recerca en Patrimoni Immaterial de
Borriol’: impartit per Lluïsa Ros Bouché en col·laboració amb el Grup de Recerca en
Patrimoni Immaterial de Borriol el 12 de maig de 2017.
Presentació del web borriol.net: a càrrec de Josep Cristià Linares.
Taller d’Història de Borriol (segona edició): impartit per Joan Palmer i Lluïsa Ros
Bouché el 24 de novembre de 2017.
Taller “Editant la Viquipèdia: construint saber des de Borriol”: impartit per Josep
Cristià Linares i Santiago Navarro el 6 de juny de 2019.

3. Treball amb la ciutadania
Diferents associacions i col·lectius lluiten per conservar el patrimoni borriolenc.
Una d’elles és l’Associació cultural La Botalària, centrada en el manteniment de la
cultura i de les tradicions i la seua difusió mitjançant activitats i la publicació d’una
revista annual. El Club esportiu de Caça ‘la Muntanya’ Borriol que, a banda, de
l’activitat cinegètica centra també les seves activitats en el manteniment dels senders i
dels aljubs que existeixen al terme. L’Associació de Mestresses de Casa, manté vives
tradicions gastronòmiques i artesanals (costura, brodats, boixets, tall i confecció…) i
existeixen diverses associacions que vetllen en alguna de les seues activitats per la
conservació i difusió d’algun aspecte patrimonial borriolenc: la Colla l’Espígol realitza
activitats de difusió del patrimoni natural i ecològic, l’associació Coca fullà organitza
un concurs d’aquesta especialitat gastronòmica borriolenca, FotoB realitza eixides per
fotografiar el patrimoni, etc. Però ha sigut recentment quan s’ha creat l’Associació
Cultural Amics del Patrimoni de Borriol (2017) i el Grup de Recerca en Patrimoni
Immaterial de Borriol (2017), dos grups dedicats específicament a la preservació i
difusió del patrimoni material i immaterial de Borriol.
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Finalment, destaquem l’Agenda Cultural de Borriol com a eina de difusió,
coordinació i impuls d’esdeveniments relacionats amb la comunicació del patrimoni.

Conclusions
Els béns patrimonials són part de la cultura del nostre poble. Cal conservar el
patrimoni material i immaterial per a que generacions futures els puguen conèixer. És
també necessari mantenir l'interès per conèixer i valorar-lo. Amb aquestes activitats es
demostra que diferents associacions i col·lectius borriolencs lluiten i treballen de
manera conjunta pel patrimoni de Borriol.
El teixit associatiu que s’ha creat en els darrers anys ha fet que un grup creixent de
joves tinguen interés per la seua conservació, fet que assegura el futur en aquesta
matèria. Caldria mantenir aquest traçat de sinergies entre investigadors, col·lectius
locals, govern local i veïnat. Crear i mantenir una xarxa de col·lectius i de persones al
poble interessades per la cultura i pel patrimoni i sol·licitar el suport institucional
corresponent. Tot per ajudar al foment d’estudis, comunicacions i publicacions sobre
Borriol i impulsar exposicions, visites i activitats de divulgació per a tots els públics,
sense oblidar a les noves generacions. Activitats que permeten visibilitzar el patrimoni
per establir vincles personals i col·lectius amb ell —identitat cultural— amb la finalitat
de posar-lo en valor i assegurar la seua preservació i transmissió.

Agraïments:
Henri Bouché, Ivan Torres, Joan Palmer, Neus Arquer, Josep Cristià Linares, Ass.
Cultural La Botalària de Borriol.
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EL PROJECTE DESCOBRIM EL SEGRIÀ, CULTURA
I EDUCACIÓ ENLLAÇADES.
DESCOBRIM EL SEGRIÀ, UN ESPAI VIRTUAL PER DONAR A CONÈIXER LA
NOSTRA COMARCA

Pilar Pelegrí Terrado,
CECS i coordinadora del projecte Descobrim el Segrià.

1.- Introducció
El propòsit d’aquesta comunicació és donar a conèixer el projecte endegat pel Centre
d’Estudis Comarcals del Segrià juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del
Segrià i, en principi, l’Institut d’Estudis Ilerdencs a partir del curs 2017-2018 amb el nom
de “Descobrim el Segrià”, amb la voluntat que els centres educatius tinguin una eina al seu
abast que els faciliti la comprensió de la comarca i del seu patrimoni, entès aquest concepte
en el sentit ampli de la paraula. Aquest projecte beu de la línia de recerca encetada per
anteriors congressos de la CCEPC, concretament el V Congrés que amb el títol “Paisatge,
territori i Societat” va tenir lloc a Maó el 2005 (Cuadros (dir): 2006) , així com el Congrés
sobre “Centres d’Estudi, Universitat i Administracions que es va desenvolupar a Lleida el
2009 i més recentment el de “La construcció del territori: geografia, identitat i usos
polítics” celebrada a Banyoles el 2018. En tots ells es fa palès que un dels principals
objectius dels Centres d’Estudis de Parla Catalana és donar a conèixer la identitat de les
terres que conformen els Països Catalans i les seves particularitats, compartint aquestes
fites amb les diferents institucions i entitats socials, culturals, administratives o polítiques
del territori.
Aquesta voluntat de trametre el coneixement sobre la comarca als centres educatius
no podia anar, en el segle XXI, deslligat del gran poder de difusió que tenen les xarxes
socials ni de les tecnologies que arrenquen en la dècada dels anys 90 del segle passat i que a
partir del projecte dels webs 3.0 es fan universals i bidireccionals. I és des d’aquest desig de
crear coneixement i posar-lo a l’abast de tothom, però especialment, a la comunitat
educativa, que comencem a treballar en el projecte, inicialment centrat en el Segrià i, amb
la voluntat de modelatge que se li suposa a tot projecte educatiu, que pretén estendre’s a la
resta de les terres de Ponent i el Pirineu. És aquí, en aquesta determinació de créixer
territorialment que hi entra l’Institut d’Estudis Ilerdencs, on havia d’allotjar-se el web.
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En la nostra comunicació explicarem com neix el projecte “Descobrim el Segrià”, tot
seguit com es desenvolupa fins al punt de la seva materialització, quina és la seva estructura
organitzativa, i els seus objectius fins arribar a la creació del web. En el punt 4 concretarem
encara més el projecte per centrar-nos en la seva aplicació en el CFA Segrià i finalment
explicarem quines valoracions n’hem fet.

2- Els inicis del projecte: la col·laboració entre el Centre d’Estudis Comarcals del
Segrià (CECS) i els Serveis Educatius del Segrià
Entre les conclusions recollides 1 dels debats generals desenvolupats durant el
Congrés “Centres d’Estudis, Universitats i Administracions” celebrat a Lleida el 27 i 28 de
novembre de 2009 caldria destacar la constatació que “els centres d’estudis apleguen
voluntats diverses amb l’objectiu de fer recerca sobre el territori. Els centres ajuden a
crear identitat, treballen per la defensa i protecció del patrimoni i es preocupen per la
difusió”, però per aconseguir un resultat òptim és desitjable fer-ho en xarxa 2, xarxa que
caldria que anés més enllà de la col·laboració amb altres ’entitats culturals, perquè sols amb
la transversalitat 3 i quan posen en comú diferents mirades, s'aconsegueix un millor
aprofitament dels recursos, En el nostre projecte, aquesta transversalitat era un

dels

substrats, sols si érem capaços d’implicar-hi entitats culturals, docents i administració
aconseguiríem fer un projecte sòlid i amb possibilitats de reeixir En l’àmbit 2 del mateix
congrés es fa

referència a la necessària col.laboració dels centres d’estudis en el

desenvolupament local i en concret en el tema del patrimoni, per a la qual calia establir uns
paràmetres objectius, i en l’àmbit 3 es va insistir en la necessitat que els centres han
d'aprendre a comunicar i a definir els públics als quals es volen adreçar per a ser més
efectius. Es feia evident doncs, la necessitat que els Centres d’estudis fessin xarxa tant amb
les administracions més properes com amb la Universitat per donar difusió als seus estudis
i que aquests fossin reconeguts per la comunitat científica i a la vegada que els centres
d’estudis trobessin el públic més adient per encaixar les seves activitats. A partir d’aquestes
premisses, el fet que un nombre considerable de socis del CECS sigui a la vegada docent,va
possibilitar el contacte i el treball conjunt amb l’administració educativa.

1

MEMORIA de l’Institut Ramon Muntaner 2009-2010 (2010), pp 26-28. Consulta en línia el 20/7/2020. Les

conclusions en format pdf s’han pogut consultar gràcies a Francesc Viso.
2

Brugué, Q. (2019: 15-23): “Governar el territori en temps de complexitat”

3

Brugué, Q Transversalitat: del concepte a la pràctica, de les idees als res Consultat 21/07/2020
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D’una banda, l’objectiu principal del CECS és crear i difondre coneixement de la
comarca del Segrià des de diferents àmbits social, cultural, territorial i mediambiental. De
l’altra, un dels objectius del Serveis Educatius del Segrià és posar valor educatiu l’entorn
proper per a què els centres de la comarca puguin treballar propostes pedagògiques
relacionades amb el patrimoni cultural, social i natural.
Per aquesta confluència en els objectius d’ambdues entitats, el curs 2015-16 el CECS
i els Serveis Educatius del Segrià oferten dins del Pla de Formació de Zona el primer curs
Descobrim el Segrià orientat a professorat d’internivells (infantil, primària, secundària i
ensenyaments postobligatoris) i que té com a objectiu principal posar a l’abast dels
professionals de l’educació recursos i eines per treballar el patrimoni de la nostra comarca a
les aules. En la primera edició es fan tres sortides de camp visitant poblacions i elements
patrimonials singulars: La primera d’elles es fa al Baix Segrià: Aitona, el jaciment de
Bovalar i el Monestir d'Avinganya, tots dos a Seròs; la segona, al Segrià Sec, concretament,
al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses; i en la tercera es visita Raïmat,
Gimenells i Sucs, com a exemple de la colonització agrícola durant el franquisme.
El curs 2016-17 s’oferta la segona edició del curs Descobrim el Segrià que realitza
dues sortides a territori. En la primera es treballa la indústria sorgida entorn al canal de
Pinyana cap a finals del segle XIX, visitant Rosselló, Alguaire i Alfarràs; i en la segona es
visita Seròs i Aitona, posant en valor el patrimoni natural que ofereix la floració del Baix
Segrià.
Cadascuna de les dues edicions del curs compten amb una participació d’una trentena
de mestres que reben com a material de treball de camp un quadern de documentació
preparat per experts en la matèria i socis del centre adequat a les necessitats dels
professionals de l’educació.
El 10 de juny de 2017 se celebra a Lleida la X Trobada de Centres d’Estudis de
Lleida, la Franja, Aran i Andorra a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. En la taula rodona que va
girar entorn a les “Possibilitats de col·laboració entre els centres d’estudis i els centres
educatius”, amb la participació de Raul Manzano del Centre de Recursos Pedagògics del
Segrià, Meritxell Amorós, Grau en Pedagogia per la URV i col·laboradora en projectes de
l’IRMU, i Eduard Trepat del Centre d’estudis Comarcals del Segrià, es va tractar la
vinculació dels centres d’estudi amb el món de l’educació. Una de les possibilitats que es
van obrir com a conclusió de les jornades fou encetar treballs regulars entre Centres
d’Estudis i els diferents Centres de Recursos Pedagògics comarcals. L’Institut d’Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida va mostrar interès en potenciar aquestes experiències de
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treball en xarxa. El CECS ofereix la possibilitat d’obrir una experiència pilot en aquest
sentit, transformar la relació que existia entre el centre d’estudis i el CRP en un treball en
comú i sostingut en el temps a partir d’un grup de treball mixt, format per docents i socis
del CECS, per poder oferir eines educatives als docents. Neix així el projecte Descobrim el
Segrià, que uneix als cursos del pla de formació de zona, realitzats ja des del curs 20152016, dins la formació contínua dels docents, el treball continu en forma de grup de treball
estable.

3.- El Desenvolupament del projecte.
3.1 Objectius
L’objectiu principal del projecte Descobrim el Segrià és endegar una col·laboració
regular i continuada entre el CECS, els Serveis Educatius del Segrià i l’IEI que permeti
generar eines de suport al món educatiu per donar a conèixer i posar en valor les
potencialitats de la nostra comarca des d’una perspectiva històrica, social, cultural,
patrimonial i natural a través d’eines TIC i TAC. El projecte neix, a més, amb una clara
vocació extrapolable a altres territoris. També vol servir d’altaveu de projectes i/o
iniciatives de qualitat que siguin considerades experiències d’èxit en aquest sentit. Els
objectius concrets del projecte són:
Constituir un grup de treball format per membres del CECS, el Departament
d’Educació i l’IEI per treballar en la creació de recursos educatius que tinguin com a eix
comú la nostra comarca.
Posar en marxa una xarxa socioeducativa entre entitats socials, culturals o educatives
de la comarca (com poden ser museus, centres d’interpretació, associacions culturals, etc) i
la comunitat educativa per treballar conjuntament el coneixement sobre el Segrià.
Generar un espai virtual públic i compartit: La rellevància de les tecnologies lligades
a la transformació digital en l’actualitat ens fa pensar a dissenyar un espai virtual compartit
que pugui recollir totes les iniciatives col·laboratives de caràcter educatiu, cultural i social;
que estigui a disposició dels centres educatius, de les entitats i de les persones que ho
desitgin consultar i utilitzar. Aquest nou espai perquè sigui operatiu ha de ser compatible i
complementari amb els d’ambdues entitats que promouen aquesta col·laboració. Serà
interessant que es vinculin i també es faci amb el de les entitats que vulguin participar
d’aquesta xarxa sòcio-cultural i educativa.
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Elaborar itineraris culturals i les seves respectives eines didàctiques que facilitin als
professionals de l’educació el coneixement de l’entorn comarcal.
Crear un premi i/o distintiu que reconegui els centres educatius que treballen per
promocionar les potencialitats socioculturals de la seva comarca.
3.2 La creació d'un espai virtual de col·laboració públic i compartit
L’espai web va estar pensat per presentar d’una manera clara i intuïtiva continguts de
tipus científic, social, cultural i educatiu de la comarca procurant que facilités al màxim
l’accés i la visita als espais d’interès del territori i permetés recórrer els diferents itineraris
elaborats pel grup de treball. Cada contingut elaborat a l’espai web va acompanyat de
documentació gràfica i textual amb la informació més rellevant. També es treballen les
eines didàctiques complementàries de la informació de cada itinerari generat.

Els apartats que conté la web són:
A la part superior de la pantalla diferents pestanyes amb el contingut principal:
Presentació/Inici, objectius, iniciatives, mapes temàtics del Segrià, contacte, un formulari
per rebre propostes d’elements culturals que treballar i un geolocalitzador.
A la part dreta de la pantalla els projectes relacionats i que poden complementar les
iniciatives pròpies del projecte.
A la part central de la pantalla una visualització de les últimes iniciatives dutes a
terme pel projecte.
A la part esquerra de la pantalla els enllaços a les xarxes socials on també s’hi pugui
pujar de forma personal les fotografies fetes in situ.
El disseny definitiu de l’espai web es va concretar amb la dissenyadora que la va
elaborar i es va anar modificant adaptant-lo a les necessitats que es veien en el moment que
s'introduïen continguts per part del grup de treball . Aixi la Web va ser dissenyada de
manera que es pogués anar encabint contingut i enllaços segons les necessitats del projecte,
la qual cosa va fer que el grup pogués adaptar les necessitats que es generaven a cada pas a
la construcció de la web i tanmateix la web recollís les iniciatives del grup de treball.

Imatge 1 (portada del web)
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Finalment era qüestió de triar el nom, el que es va adoptar va ser:
www.descobrimelsegria.cat . El nom responia tant als cursos que havíem ofert amb
anterioritat, i per tant els donava ja un valor, com a l’objectiu primer del projecte, descobrir
el patrimoni que té la comarca.
Per fer una eina encara més útil vam pensar que calia treballar per tenir la possibilitat
de visibilitzar part del contingut de la pàgina web en una app informàtica útil per ser
utilitzada in situ pels professors/es, mestres i altres usuaris. Aquesta aplicació és, de
moment, una part que s’està valorant el fer-la.
Sí que està pensat però, exportar el nostre model de web a altres territoris de la
demarcació de Lleida, cosa per la que necessitarem el suport de la Diputació de Lleida. Que
en un inici es va prestar a ser partner del projecte juntament amb el CECS i el Centre de
Recursos Pedagògics del Segrià. Caldrà veure com es materialitza el seu suport, ja que és
indispensable per poder aplicar el model a la resta de la demarcació, sempre que la resta de
comarques que la formen ho creguin convenient.

3.3 L’organització
El primer pas per posar en marxa el projecte Descobrim el Segrià va ser
la constitució d’un grup de treball coordinador entre el CECS, el CRP i l’IEI, que
tenia encarregada com a missió principal el vetllar pel projecte i per tant dur a terme
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tasques de coordinació del mateix i prendre les decisions necessàries per a que es pogués
dur a terme. Aquest grup de treball coordinador es va encarregar també d’organitzar la
jornada de presentació del projecte que va tenir lloc el 19 de gener de 2020 a la seu de l’IEI.
Tot seguit es van començar a cercar les entitats que volien formar part de la xarxa
consultiva del projecte. Cada entitat havia de veure de quina manera podria implicar-se en
el projecte i quina documentació, informació, contactes, etc., podia aportar. Les diferents
entitats faran les aportacions pertinents, en funció de les seves possibilitats i disponibilitat
durant el desenvolupament del projecte. És una xarxa que s’està construint en aquest
moment i que resta oberta a tots els centres educatius de la comarca, al professorat que s’hi
interessi, els ajuntaments de la comarca, així com al Consell Comarcal, a les entitats
socials, culturals i comunitàries que tinguin interès en el projecte. Actualment aquestes
entitats es poden visibilitzar a la web. Entre elles hi ha l’Associació d’amics de La Seu
Vella o el Museu de Lleida, a nivell comarcal l’Associació cultural Àgora d’Albatàrrec,
l’Associació cultural “Lo Coscoll” d’Alcanó, el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de
Torrebesses, el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil d’Alcoletge, el
Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal” d’Almacelles…

Un cop generada la xarxa es va constituir un grup de treball amb membres del CECS
i de docents del Departament d’Educació, aportats pel CRP, que és el responsable de
l’elaboració de material didàctic que fa créixer la Web. Actualment aquest grup és ja un
grup consolidat que després de funcionar durant dos cursos està molt cohesionat i té la seva
continuïtat garantida, encara que resta obert a l’entrada de nous membres.
L’organigrama del projecte és el següent:
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Grup de Treball
Coordinador

Xarxa
sociocultural
d’entitats.
Òrgan consultiu

Grup de treball
creador de
material didàctic

(Figura 1: Organigrama)

La coordinació entre tots tres grups ve donada per les persones que formen part dels
tres grups i que asseguren que l’engranatge funcioni de manera correcta i que la relació
entre ells sigui fluïda.

3.4 Projectes relacionats
L’espai virtual, a part de recollir la informació, recollirà els productes de petits
projectes desenvolupats per les diferents entitats en el marc de treball en xarxa que des de
l’òrgan consultiu es considerin bones pràctiques. Algunes possibles mostres poden ser:
Apadrinem el patrimoni: El centre educatiu tria un espai patrimonial i l’apadrina,
l’estudia, en té cura i elabora una proposta per mostrar-lo a d’altres escolars. Actualment
s’està desenvolupant un projecte d’Apadrinem el patrimoni des del CFA Segrià, centre de
formació d’adults que havia estat ubicat en el complex dels Camps Elisis i que ha triat
precisament aquest espai emblemàtic de la ciutat de Lleida, per apadrinar-lo.
Jornades de descobriment local i comarcal.
Projecte de Geolocalització de la comarca.
Fires locals d'interès per a l’estudi de productes característics
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3.5 El calendari
Per poder avançar vam veure que calia elaborar un calendari adequat que ens marqués
en cada moment l’evolució del nostre projecte i que fos prou flexible com per poder-lo
modificar per adaptar-lo a les diferents incidències que poguessin anar sortint en cada
moment, això ens permet avaluar durant tot el procés i ajustar-lo quan sigui necessari.
Aquest projecte s’inicia el gener de 2019, i es va anar seguint el calendari fins arribar
a l’octubre del 2019 en què motius aliens a l’organització del projecte van posposar la
jornada de presentació al 25 de gener de 2020. Aquesta Jornada de presentació es va penjar
a You-Tube 4 i a més de permetre’ns donar a conèixer el projecte a la comunitat educativa i
a les entitats i associacions culturals de la comarca va incloure una taula rodona sobre la
importància del patrimoni segrianenc amb la intervenció de persones representants de les
entitats i associacions de la xarxa educativa que va posar de relleu, la importància de
treballar en xarxa per a un millor aprofitament dels recursos i una interessant xerradacloenda sobre la relació entre educació, patrimoni i turisme a càrrec de Clara López,
professora del Departament de Didàctiques Específiques de la FEPTS de la UdL i
professional del patrimoni.

(Figura 2: Calendarització del desenvolupament del projecte)

Acció/mes

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct

Constitució del grup de
treball coordinador
Constitució de
consultiu,
la
socioeducativa

l'òrgan
xarxa

Constitució del grup de
treball
de
material
didàctic
Creació de la pàgina web
Curs Descobrim el Segrià
2019
4

Enllaç al vídeo de la Jornada de presentació https://youtu.be/OyYvSFQr5fg fet per Jaume de Lleida.
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Actualment continuem treballant amb el material de sortides fetes de manera que el
nostre objectiu és tenir pujades a la web al final de cada curs escolar les fitxes
corresponents a les sortides que s’hagin realitzat en el curs del pla de formació de zona
Descobrim el Segrià aquell mateix curs escolar.
Les excepcionals circumstàncies que hem viscut des del març de 2020 ens han fet
replantejar el curs “Descobrim el Segrià”, però no el treball del grup que s’ha pogut
continuar a través de les plataformes d’Internet.

3.6 El pressupost
S’estima que el cost per al primer any de projecte sigui el següent:

Tasca

Cost estimat en euros

Creació de la pàgina web

3.500

Desenvolupament del grup de treball de material
didàctic

750

Dos itineraris del curs descobrim el Segrià

300

Jornada de presentació

750

Total

5.300
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4.- La materialització del projecte en un centre d’adults.
Com avançàvem en el punt anterior a l’esmentar els projectes relacionats amb el
“Descobrim el Segrià”, des del centre de formació d’adults “Segrià” s’ha endegat un
projecte d’apadrinament dels Camps Elisis per part de l’equip docent de COMPETIC 2
(equivalent al nivell ACTIC mitjà). El CFA Segrià ha estat des de 1981 en el complex dels
Camps Elisis de Lleida, l’únic parc important que té la ciutat de Lleida en el centre urbà, i
element patrimonial que forma part de la vida de gairebé tots els lleidatans. L’edifici de
l’escola forma part d’aquest element des que es va construir el 1920 i ha acollit des de
llavors moltes generacions de lleidatans i lleidatanes. Per a nosaltres el 2019/2020 ha estat
el darrer curs acadèmic que vam passar al centre ja que per necessitats de l’administració
educativa es va decidir traslladar el centre a un altre barri per encabir en el lloc ocupat per
l’escola d’adults, el centre d’educació infantil i primària que ja ocupava un altre edifici dels
Camps Elisis. Per aquest motiu l’apadrinament quedava totalment justificat.
Es tracta d’un projecte plurianual que tot just hem encetat aquest curs 2019-2020 i
que creiem que s’adapta força bé amb les competències que es treballen a COMPETIC 2 5.
Per aquest motiu, els docents que impartim aquest curs hem decidit treballar-lo de
manera conjunta, a mesura que anem introduint les competències del curs.
Aquest projecte es va exposar en la III Trobada d’Educació de persones adultes 6 que
sota el títol "L'educació de Persones Adultes, motor de canvi en els sistemes educatius", va
servir per reflexionar, conèixer i poder vivenciar experiències d'èxit que diferents CFA's
estan duent a terme gràcies al treball en xarxa amb el territori i es va realitzar a l’ICE de la
UAB el dia 4 de març de 2020, despertant un gran interès pel projecte “Descobrim el
Segrià”, especialment pel seu valor com a generador d’un turisme cultural.

5

Resolució de 14 de juny de 2016 de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual

s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació a la xarxa de centres i aules de
formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats
pel Departament.
6

Web de la Trobada: III Trobada Educació de persones adultes. L'EPA, motor de canvi en els sistemes

educatius - Institut de Ciències de l'Educació de la UAB - UAB Barcelona
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(Figura 3 Exercicis proposats per a cada competència)

C1: Cultura, participació i civisme C5: Tractament de la informació
gràfica, sonora i de la imatge en
digital.
moviment.
● Creem codis QR amb informació
sobre espais o elements naturals
● Gravem una película presentant
● GForms amb un joc sobre els
els espais.
Camps
● Podríem anar a alguna ràdio
● Facebook dels Camps Elisis
local?
C2: Tecnologia digital, ús
l’ordinador i del sistema operatiu.

de C6: Tractament de la informació
numèrica.

● Desar fotos dels Camps Elisis en
un àlbum compartit de Google
Fotos

● Pressupost del que costaria
organitzar
una
trobada
d’afeccionats a XXX als Camps
Elisis

C3: Navegació i comunicació en el món C7: Tractament de les dades.
digital.
● Base de dades amb els elements
● Recerca d’informació sobre els
patrimonials dels Camps Elisis
espais
(tant naturals com arquitectònics
● Preparar un blog sobre els Camps
Elisis
C4: Tractament de la informació C8: Presentació de continguts.
escrita.
● La presentació del treball
● Elaborem un document amb
(Genially, Prezi…): Enllaç
informació sobre els espais.
● Concurs literari: “Els Camps
Elisis, patrimoni de Lleida”
● Creació del padlet per recollir
escrits.
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5.- Valoracions
Un cop exposat el projecte “Descobrim el Segrià”, arriba l’hora de fer-ne les
valoracions. En primer lloc creiem que és un projecte reeixit precisament perquè és un
treball fet en xarxa i des de la transversalitat que li dóna el fet que els seus actors vagin
des dels Centre d’Estudis, fins a les administracions i passant per entitats i associacions
de tot tipus.
Creiem, però que al tractar-se d’un projecte jove és prudent esperar a fer
valoracions més definitives fins més endavant.

BIBLIOGRAFIA
Brugué, Quim (2019) Transversalidad: del concepto a la práctica,de las ideas a los resultados
Institut Ramon Muntaner (2010) Memòria de l’Institut Ramon Muntaner 2009-2010 (pdf)
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Entre el mosaic i les xarxes
PANORÀMICA DE LES FESTES DE SEGAR I
BATRE A CATALUNYA
Santi Ponce,* José A. Corral,* Jacint Torrents* i María del Agua Cortés**
* Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
** Diputació de Barcelona

Presentació i objectius
Les festes del cicle de la collita de cereals d’hivern, en concret, les del segar i
batre, formen part del paisatge festiu de Catalunya. Vinculades a la recuperació de la
cultura popular i tradicional, mobilitzen un considerable nombre de persones en la seva
organització i convoquen un nombre notable d’espectadors. Les festes de La Fuliola
l’any 1980 van encetar el camí. Des d’aleshores se n’han desplegat arreu de Catalunya
una trentena. S’ha localitzat la celebració de festes del segar i del batre a 13 comarques:
Alt Camp (Cabra del Camp), Alt Penedès (Avinyonet del Penedès), Alt Urgell (Cabó),
Bages (Sallent), Baix Empordà (Forallac), Berguedà (Avià, Gósol, L'Espunyola), Les
Garrigues (El Vilosell), Garrotxa (La Canya, Sant Andreu de Socarrats, Sant Joan les
Fonts), Gironès (Celrà, Llagostera, Sant Gregori), Osona (Calldetenes, Centelles, Malla,
Santa Eugènia de Berga, Sant Pere de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Taradell),
Ripollès (Gombrèn, Vilallonga de Ter), Segrià (Sudanell), Urgell (La Fuliola).
Tal i com s’aprecia en el mapa de la Figura 1, de la trentena de festes localitzades,
sis estan ubicades a poblacions de la Catalunya Nova i la resta, més del 80 % del total, a
la Catalunya Vella. La festa ha arrelat especialment a les comarques del nord-est del
país, on la batuda es realitzava a pota d’animals de peu rodó o bestiar boví. Per contra, a
la Catalunya Nova, es batia amb el trill i diferents tipus de corrons.
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Mapa de festes del segar i el batre a Catalunya

Font: elaboració Joel Vidal, geògraf.

En aquesta comunicació es desgranen les característiques de les festes del segar i
del batre de Catalunya:
El sentit de la festa relacionat amb les feines del cicle del conreu del blat i els seus
orígens. Les feines de la collita sempre han estat les més agraïdes pels pagesos i la
comunitat. Significaven abundància d’aliments i proporcionaven ingressos per la venda
de la producció. No és d’estranyar que la finalització de les feixugues feines de la sega i
la batuda dels cereals d’hivern fossin motiu de celebració per part de les comunitats. Les
feines de la collita obligaven a fer un treball col·lectiu, incentivaven les relacions socials
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i veïnals. Exigien unes certes habilitats i l’ús de tecnologia, primer eines manuals, i des
de les primeries del segle XX, màquines agrícoles.
El seu procés d’implantació en el territori. Les primeres festes del segar i del batre
coincideixen amb la profusió d’iniciatives culturals de les dècades de 1970 i 1980. La
majoria, però, han nascut més recentment, en un altre context històric i sovint inspirades
a partir del coneixement de les festes pioneres.
La caracterització i les diferents tipologies, atenent tant a l’oferta d’activitats que
ofereixen, com a les diferents formes d’organització. Les festes del segar i del batre són
força heterogènies. Giren a l’entorn de la sega i la batuda, però cadascuna d’elles
ofereix una programació complementària que pot tenir relació o no amb la recreació de
les feines esmentades. Per exemple, es complementen amb exposicions, conferències,
tallers, demostracions d’oficis, concursos fotogràfics, trobades de puntaires, etc. Al seu
torn, també és heterogènia la seva organització. En alguns casos, la iniciativa popular
predomina a través d’associacions o colles que n’assumeixen el seu finançament i
organització. En d’altres casos, la participació pública és determinant, especialment a
càrrec d’àrees de cultura, turisme o promoció econòmica dels consistoris municipals.
Finalment, es reflexiona sobre el perill de desaparició de la festa i la seva
viabilitat: s’observa un procés de desaparició de moltes de les festes per manca de relleu
generacional, suport institucional, dificultats de finançament, i de sentit d’aquestes
festes en un nou context socioeconòmic. El fet és preocupant i s’ha agreujat per causa
de la pandèmia i la implantació de mesures sanitàries en la lluita contra el coronavirus
de l’any 2020. També es reflexiona sobre les dinàmiques aïllades de cada festa i
l’escassa relació establerta entre elles, fet que permetria intercanviar experiències,
programació, fonts de finançament, entre d’altres. Hi ha hagut dos intents no reeixits de
coordinació impulsats, el primer per l’Ajuntament d’Avià, i el segon pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Quin és el futur que s’albira per a les festes
del segar i del batre de Catalunya? Tenen sentit i interès? Cal que les institucions
públiques es comprometin amb la preservació i difusió d’aquest ric patrimonis festiu
català?
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Evolució tecnològica de les feines de conreu i la cria del bestiar
Les festes de segar i batre rememoren les feines i les eines utilitzades per la
pagesia al llarg del temps. El segle XX, aquestes feines agrícoles i ramaderes han sofert
un seguit de canvis tècnics que han transformat completament l’ofici de pagès en una
indústria agropecuària. Els importants processos de canvi tècnic en les feines agrícoles
han estat sobtats i radicals. Aquest seguit de transformacions del sector els podem
agrupar en tres àmbits caracteritzats per canvis genètics (de les menes velles a les menes
noves), canvis químics (dels fems i l’herbejar a mà als adobs minerals i herbicides) i
canvis tècnics. Pel que fa al conreu de cereals d’hivern els canvis tècnics van ser
importants ens les feines de preparació de la terra per a la sembra. Del fangar a mà i
l’arada xica arrossegada per animals, en pocs anys es va passar al tractor que llaura amb
l’arada giratòria, que estripa i fresa la terra.
En el present estudi, ens referirem principalment al canvis produïts en les eines i
les feines dels pagesos que es van succeir al llarg del segle XX pel que fa a la collita
dels cereals d’hivern. A les feines pròpies de la collita amb tècniques manuals s’hi van
anar incorporant màquines, primer de tracció animal, més tard màquines motoritzades
però que en resum es va passar progressivament de segar i batre a mà a les collites
realitzades amb les segadores batedores, incorporant les feines de segar, garbejar i batre
en un mateix moment. Un canvi important d’aquesta època fou la introducció de les
màquines de segar i batre o segadores-batedores que concentraven en un mateix procés
les anteriors feines de segar i de batre. Les èpoques de la sega i la batuda dels cereals
havien estat i encara són moments estratègics de l’any agrícola. Degut al ràpid
acabament del cicle vegetatiu dels cereals, l’activitat es concentra en moments molt
concrets de l’any i del seu resultat en depèn l’èxit o el fracàs de l’anyada.
En època de sega, fins a la dècada de l’any 1950, a la Catalunya Vella encara es
realitzava la collita dels cereals a mà, segant amb volant i esclopet o protector de la mà,
fent el vencill per poder lligar amb el garrot les dues estassades per formar una garba. A
la Catalunya Nova es segava amb la dalla de pinte, passant després a fer els vencills i a
lligar les garbes. Les garbes es disposaven al camp mateix en forma de garberes a fi que
el cereal acabés de madurar i així mentrestant esperar les feines del batre. La maduració
natural dels cereals es produïa en pocs dies i de forma gradual segons l’altitud de la
zona de conreu. El segar era una feina estacional que s’havia de realitzar en com a
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màxim en dues setmanes compreses entre els mesos de juny i d’agost en funció de la
latitud.
Quan arribava l’època de segar es formaven colles de segadors formades per
homes més o menys especialitzats, que es llogaven com a jornalers als pagesos que
tenien camps de cereals per segar i no eren prou gent a la família per fer-ho. Organitzats
en colles, amb un cap de colla que contractava a l’avançada els jornals de sega amb als
pagesos, seguien un calendari i unes rutes que començaven a finals de maig a la terra
baixa, seguien el juny cap a la muntanya mitjana , i el juliol a la muntanya alta, a les
comarques de la Cerdanya i el Vallespir. De segar a mà en sabien més o menys tots els
pagesos i per tant els petits masovers aquesta feina se la feien ells mateixos amb l’ajuda
d’altres pagesos de la semblant condició.
En els anys de després de la guerra civil (1936-1939) encara es segaven la meitat
dels cereals a mà a cops de volant o amb dalla, mentre l’altra meitat es segava ja amb
màquines segadores de tracció animal. En van arribar principalment de dos tipus i el seu
ús va durar pocs anys ja que van ser substituïdes ràpidament per les segadoresbatedores. En aquests anys s’havien utilitzat les agabelladores, màquines que només
deixaven les gabelles o estassades fetes i després s’havia d’acabar la feina a mà, apilantles de dues en dues sobre el vencill per poder-les lligar amb el garrot i fer les garbes. No
gaire més tard apareixen les lligadores, màquines força més evolucionades, ja que
deixen les garbes fetes i lligades amb un cordill de pita. També s’utilitzava l’anomenat
aparell de segar, consistent en diversos complements que acoblats a les dalladores de
farratges de tracció animal permetien segar els cereals, arribant a tenir més acceptació
que les altres màquines segadores.
El garbejar i el batre eren també processos laboriosos que venien després del
segar. Amb carros i carretes estirats per eugues o bous respectivament, es feia el
garbejar, o sigui, el transport de les garbes des dels camps segats a les eres on es
s’havien de batre (Figura 2). Allà es disposaven en forma de modolons, serralles o dins
de les cabanes d’era que moltes masies ja tenien situades a la part de tramuntana a tocar
de l’era. A la Catalunya Vella les batudes es feien a pota d’animal, normalment amb
cobles d’eugues acoblades amb una corda de cotó pel coll, que l’eugasser feia voltar per
sobre de les garbes disposades en cercle i amb les espigues cap amunt, amb la finalitat
de fer caure amb el seu trepig el gra madur de les espigues i separar-lo de la palla. A la
Catalunya Nova les batudes es feien amb un sol animal, normalment mulats, que
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arrossegaven trills de fusta i corrons de pedra per sobre els cereals disposats a l’era. La
batuda constava de diferents fases i es necessitava la col·laboració dels batedors, que
amb les forques de lledoner giraven la palla i feien el paller.

Descarregant garbes i fent modolons a l'era

Font: Arxiu família Lluc (Avià, principis dels anys 1950)

A la tarda, aprofitant el vent de marinada, els batedors feien la feina de ventar,
amb forques i pales de ventar, a fi de separar per densitats el gra de la resta d’impureses
com el boll, el pallús, els grapissos, les pedres i la terra que contenia la pila de la batuda.
Després es realitzava la feina de garbellar, amb la garbella i la senalla, procés en el que
es triava la pols i altres impureses encara presents en el gra, fins a aconseguir els grans
de cereal nets i poder-los ensacar per portar-los a emmagatzemar al graner de la masia.
Aquest procés antic abans no va ser bandejat directament per les màquines segadoresbatedores va experimentar alguns canvis progressius. A principis del segle XX es van
difondre les ventadores, màquines construïdes amb fusta i de fàcil maneig que
facilitaven les feines de ventar i garbellar el gra, reunint-les en una de sola. També es va
anar introduint progressivament la utilització de la màquina de batre moguda amb
tractor de vapor o de gasolina, o amb electricitat, que batia a les eres comunals i
particulars.
En aquestes feines sembla que es donen els primers canvis amb l’arribada de les
primeres màquines de batre, encara molt rudimentàries i mogudes amb màquina de
vapor. A partir dels primers anys de la dècada de 1920 apareixen les màquines mogudes
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amb tractors de gasolina, de tracció amb erugues o amb llantes de ferro i les màquines
de batre mogudes amb motor elèctric fixe, sistemes que substitueixen ràpidament l’ús
del vapor. A la segona meitat d’aquesta època, els cereals batuts a màquina superaven
els batuts amb eugues i a mitjans de la dècada de 1930 gairebé tots els cereals ja es
batien a màquina. Les màquines de batre realitzaven les campanyes de batre manejades
per colles d’una dotzena de batedors que segueixen uns itineraris planificats llogant-se
als pagesos per batre.
A la dècada de 1960 apareixen les primeres màquines segadores-batedores que
reuneixen aquests les feines de segar, garbejar i batre en una de sola, i que han
evolucionat fins a l’actualitat. Aquestes màquines seguen els cereals del camp, en el seu
interior es tria el gra de la palla, el gra net s’acumula a la tolva i la palla junt amb el boll
queda estesa en forma de rems darrera de la màquina. En una segona fase, l’embaladora
passa per sobre els rems recollint la palla i empaquetant-la en forma de bales, que més
tard són traslladades als coberts de les cases de pagès.

Metodologia
La recerca presentada és la primera part d’un treball en curs. L’objectiu de l’estudi
se circumscriu a obtenir una panoràmica de les festes del segar i el batre a Catalunya,
que serveixi base per analitzar després sistemàticament aquestes festes, caracteritzar-les
mitjançant la construcció d’una taxonomia, avaluar-les i formular recomanacions. A
més, ulteriorment, s’aspira a ampliar la recerca geogràficament, a tots els Països
Catalans, i també a altres festes populars basades en feines agrícoles tradicionals, com
les del cigró, l’arròs, el fajol i el pa.
La primera tasca va consistir a identificar les festes del segar i el batre a
Catalunya. Per elaborar-ne un llistat es van consultar diverses fonts: el recull de
Torrents i Sañé (2019, p. 123), les llistes de festes convidades a la Primera trobada de
segadors de Catalunya (Avià, 2007) i a la Jornada sobre les festes del segar i el batre de
Catalunya (Taradell, 2019), el cercador de l’Inventari del patrimoni festiu de Catalunya
(Generalitat de Catalunya), els Mapes de Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona).
En segon lloc es va confeccionar una fitxa classificatòria ad hoc per estructurar la
recollida d’informació de cada festa (Figura 3). Per definir els camps i blocs temàtics de
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la fitxa es van consultar i adaptar diversos models d’enregistrament de festes (Brisset,
1990; Elgezabal i Azkarate, 2014; Generalitat de Catalunya; Diputació de Barcelona).

Figura 3. Camps i blocs de la fitxa de catalogació de festes del segar i el batre
Bloc

Camps

Festa

Denominació de la festa

Localització

Comarca, Municipi, Poble/Parròquia/Barri, Espai festiu, Descripció dels
espais de celebració de la festa (PFC)

Cronologia

Data/es de celebració, Durada, Horari, Antiguitat, Continuïtat

Cartell

Cartell/s (adjunt/s)

Programa

Programa/es (adjunt/s), Programa/es (text), Programa/es (link/s)

Feines

agrícoles

tradicionals

Actes a destacar (PFC), Elements d'interès (PFC), Segar, Garbejar, Batre,
Altres activitats, Patrimoni tangible, Patrimoni intangible, Vestuari, Attrezzo

Altres activitats

Altres activitats

Participants

Segadors, Batedors, Nombre d’assistents, Tipus d’assistents

Fotografies

Fotografia/es (adjunt/s), Fotografia/es (link/s)

Vídeos

Vídeo/s (adjunt/s), Vídeo/s (link/s)

Organització

Organitzadors (PFC), Col·laboradors, Finançament, Altres organització

Difusió

Web (PFC, link), Altres webs (link/s), Xarxes socials (link/s)

Fonts d’informació

Altres comentaris

Referències bibliogràfiques de la festa i obres consultades (PFC), Altres fonts
(adjunt/s), Altres fonts (link/s)
Altres comentaris
Font: Elaboració pròpia.
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En tercer lloc, es va recollir la informació per omplir les fitxes. Les fonts van ser
diverses, tot i que no exhaustives, en aquest estudi exploratori. Per una banda, es van
recollir dades primàries, mitjançant entrevistes personals i telefòniques, a coneixedors
de les respectives festes, normalment participants actius en l’organització. També es van
observar directament algunes festes durant la seva celebració. Per l’altra banda es van
recollir dades secundàries de fonts diverses: webs d’ajuntaments, perfils de Facebook
d’associacions organitzadores de festes, vídeos de Youtube, notícies de premsa,
reportatges i entrevistes de mitjans de comunicació, el directori de festes.org, els
mateixos Inventari del patrimoni festiu de Catalunya i Mapes de Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona respectivament... Finalment,
també ha estat una font d’informació el coneixement personal dels autors, que han
participat en l’organització de diverses festes de segar i batre.
En quart lloc, per descriure les característiques del conjunt de les festes, es va
analitzar transversalment la informació recollida en les fitxes en cinc dimensions: (1) els
objectius i les motivacions que impulsaren la creació i el manteniment de les festes, (2)
la cronologia i la localització de les festes, (3) les feines i les eines tradicionals pròpies
del cicle del blat que s’hi recreen, (4) les activitats no directament relacionades amb el
cicle del blat que paral·lelament hi tenen lloc, i (5) les tasques de planificació,
organització i lideratge que fan possible la celebració de les festes.

Resultats

Origen i motivacions de les festes
A Catalunya hi ha localitzades l’existència d’una trentena de poblacions on se
celebren festes del segar i del batre. Les motivacions dels seus impulsors són variades.
Les primeres festes del segar i del batre coincideixen amb la profusió d’iniciatives
culturals de les dècades de 1970 i, més aviat, 1980: passant dels tres tombs de la festa de
Sant Antoni Abat, geganters, correfocs, castellers, etc. D’ençà de la dècada de 1980,
coincidint amb la recuperació de la democràcia i la reivindicació de la cultura popular i
tradicional, menystinguda i pervertida pel règim franquista, arreu dels Països Catalans
es va iniciar un moviment de reivindicació de les arrels pageses. Aquesta sensibilitat
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popular, coincidia també amb la desaparició d’una manera de treballar la terra basada
amb la força animal i la feina manual. Des de la dècada de 1960, la difusió revolució
verda fonamentada en l’ús del tractor, productes fitosanitaris, llavors híbrides, entre
d’altres, va fer desaparèixer les feines manuals del cicle de l’any agrícola acompanyades
d’animals de peu rodó que durant segles, generacions de pagesos havien transmès de
pares a fills.
De forma espontània i amb la complicitat dels nous ajuntaments democràtics, es
van crear associacions que van reinventar les feines del segar i del batre, ara convertides
en festa. Són els casos de La Fuliola (1980), Cabra del Camp (1988) o Avià (1989). La
celebració de festes del cicle de la collita respon al desig de conservar i difondre el
patrimoni tangible format principalment per blats, eines i màquines antigues i
l’intangible basat en les feines que requereixen una gestualitat tècnica que solament
conserven les generacions més grans, aquelles que de joves les havien practicat i que ja
han desaparegut. Són especialment significatius els casos d’Avià, Calldetenes i Taradell
per la cura en la transmissió de la gestualitat cap als joves i infants on la festa pren el
format de taller. En aquestes poblacions, a més les festes de les feines de la collita es
complementen amb activitats de recerca etnogràfica. A Avià, per exemple, es va
convocar un premi de recerca; a Calldetenes i a Taradell, la Xarxa de Patrimoni Rural
Ecomuseu del Blat i la Universitat de Vic han realitzat tasques d’inventari i
documentació i publicat articles científics sobre aquest patrimoni.
Es combina, per una banda el desig de rememorar els temps passats, acompanyat
d’una certa dosi de nostàlgia; i per una altra banda, la consciència de reivindicació del
món rural, menyspreat i estigmatitzat per la societat urbana i que, amb orgull i
autoestima, reivindica el seu espai de cohesió i socialització.

A banda del valor

simbòlic, en major o menor mesura, les festes del segar i del batre de Catalunya han
esdevingut un element de dinamització econòmica, una forma de donar a conèixer el
poble al turisme familiar i cultural. Són evidents els casos de l’Espunyola, Avià, entre
d’altres, i on acompanyen la festa un programa farcit d’activitats comercials i
turístiques: fira de productes artesans, oferta gastronòmica, concerts, etc.
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Temps i espai de celebració
Des de la dècada de 1980, l’establiment de les festes del segar i batre ha crescut de
forma progressiva fins els nostres dies. La dècada de 1980 se n’oferien 3, la dècada de
1990 eren 4, la de 2000, 6 i a la darrera dècada se n’han afegit 7, essent les darreres
incorporacions les festes del mas Bellpuig i les de l’Alzinar de la Roca, del municipi de
Taradell l’any 2020.
La majoria de les festes localitzades segueixen en actiu tret dels casos d’on s’ha
deixat de fer, sovint per cansament dels organitzadors i falta de relleu generacional: La
Canya (2014) on l’any 2015 va passar a celebrar-se a Sant Andreu de Socarrats,
Manlleu (?), Sant Pere de Torelló (?) i El Vilosell (2004). A la Fuliola, l’any 2019 els
seus organitzadors van anunciar públicament que deixaven de fer-la. A més, la situació
de risc provocada per la pandèmia de la COVID 19 ha provocat la suspensió temporal
de les festes de l’any 2020 a gairebé totes les poblacions. En alguns llocs, s’ha portat a
terme de forma testimonial i restringida, i amb totes les mesures de seguretat establertes.
Són els casos del mas El Colomer, mas Bellpuig o l’Alzinar de la Roca, del municipi de
Taradell. És de suposar que quan la situació sanitària es normalitzi, les festes es tornaran
a oferir.
L’escenari de les festes del segar i del batre és eminentment rural. La majoria de
poblacions que les ofereixen tenen unes dimensions petites. Solament Llagostera,
Sallent, Taradell i Celrà superen els 5.000 habitants. La majoria en tenen menys de
2.000. Hi ha també festes organitzades i celebrades a barris o pedanies. Són els casos de
Cornet (Sallent), les Gunyoles (Avinyonet del Penedès), Sant Climent de Peralta
(Forallac), La Canya (Sant Joan Les Fonts), l’Argelaguet (Sant Gregori).
En nombrosos casos, per a la sega, l’espai de la festa són camps propers al nucli
urbà, com per exemple Cabó, La Fuliola, Santa Eulàlia de Riuprimer i Gósol. També es
celebren a masies (Àvia, El Colomer i Bellpuig a Taradell, La Calvaria a Calldetenes, la
masia Cornet a Sallent, El Molí i Ca l’Isabeló a La Cabra del Camp). La batuda es para
a la Plaça del poble (La Canya, Santa Eugènia de Berga) o del barri (La Canya), a l’era
d’una masia, al camp de futbol o altres espais poliesportius (Gombrèn, Llagostera,
l’Alzinar de la Roca, Vilallonga de Ter, El Vilosell) (Figura 4).
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Figura 4: Festa del batre de Santa Eugènia de Berga de 2020

Font: Elaboració pròpia.

Les dates de celebració de les festes del segar i del batre es corresponen al període
habitual d’aquestes feines, vinculades a la climatologia i al nivell de maduració del
cereal. Els mesos de juny i juliol per a la sega, i l’agost per a la batuda. Amb el benentès
que la sega s’inicia a les comarques meridionals i acaba a les més septentrionals. Per
exemple, les colles de segadors d’Osona iniciaven la temporada al Vallès i acabaven a
l’Alt Urgell o al Ripollès. Al tractar-se d’una festa, els dies habituals de celebració són
el dissabte i preferentment el diumenge. Sovint, cada any es convoquen el mateix dia
del mateix mes: per exemple, a Sant Climent de Peralta, el tercer diumenge de juliol, a
Gósol, a mitjans d’agost. També en trobem, però, on les dates de celebració varien en
funció del nivell de maduració dels conreus. Són els casos de Calldetenes i Taradell.
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Les diverses tecnologies recreades a les festes de segar i batre
En primer lloc, a l’hora de tipificar aquestes festes en relació a les tècniques
agrícoles recreades durant la festa cal diferenciar-les territorialment segons si ho fan
seguint la modalitat de la Catalunya Vella, que son la majoria, de les que ho fan seguint
la modalitat de la Catalunya Nova (Avinyonet del Penedès, Cabra del Camp, El
Vilosell, El Vendrell, La Fuliola i Sudanell). Les dues modalitats difereixen en les eines
i les feines de sega (a volant o em dalla) i de batuda (a pota d’animal o l’animal
arrossegant el trill o el corró de pedra), tot i que en la majoria s’utilitzen de forma
testimonial les batolles manuals com a eina més primitiva per realitzar aquesta feina.
Pel que fa a les eines emprades, veiem que segons els pobles, en algunes parts de
les feines s’utilitzen eines mecanitzades ja sigui estirades per animals o tractors. En el
segar s’utilitzen agabelladores i lligadores de diverses marques com Trepat, Deering i
altres que canvien el procediment de fer els vencills i les garbes. En el garbejar
normalment es fan servir carros d’escala tibats per un sol animal. I en el batre, en la fase
de ventar la batuda s’incorporen ventadores manuals, o bé ja es fa directament amb
màquines de batre de diferents marques normalment mogudes per tractors de la marca
Lanz. Sovint conviuen de forma anacrònica diferents tecnologies que presentades de
forma evolutiva realitzen les diverses feines.
Referent al calendari de realització, en un extrem hi hauria els pobles que
distribueixen les activitats festives distribuïdes durant l’any agrícola realitzant les feines
de sembrar, herbejar, segar, garbejar i batre de forma separada. En l’altre extrem hi
hauria les que concentren el segar i el batre el mateix dia, tot i que també hi ha pobles
que seguen alguna garbera dies abans de la festa per tenir-les per fer la batuda.

Activitats paral·leles dins l'àmbit de la festa
Quasi tots els municipis que organitzen o han organitzat festes del segar i el batre
han posat en marxa un seguit d'activitats paral·leles amb l'objectiu de reforçar-ne la
principal per tal de copsar l'atenció de diversos tipus de públic. Se n'organitzen de
diferents tipus, algunes directament relacionades amb els actes principals de la festa,
altres sense relació. Entre les activitats més freqüents trobem les exposicions temàtiques
sobre el cicle del blat, eines i maquinària antiga, fotografies antigues o del concurs de
fotografia; visites a equipaments patrimonials com les que promou l'Ecomuseu del Blat;
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conferències o xerrades com les que s'han realitzat a Calldetenes i Santa Eulàlia de
Riuprimer.
La inquietud de garantir la continuïtat de les festes per manca de relleu
generacional ha condicionat que es proposin tallers d'aprenentatge amb la idea d'atraure
nous participants més joves que aprenguin les feines de la mà dels segadors
experimentats, s’han organitzat alguns tallers per aprendre les feines. També són
freqüents els concerts de música tradicional, així com la incorporació de cançons i
danses de sega. Destaca la creació de la "Dansa i cançó del segar i el batre" a Avià, la
cançó "Els segadors de Cornet" que la canten a la seva festa; a Calldetenes, Taradell,
Malla i Santa Eulàlia de Riuprimer s'amenitzen amb cançons i danses de collita. Els
actes religiosos també són presents en alguns pobles abans d'iniciar les feines, com una
acció de gràcies pels productes extrets.
Alguns pobles han creat productes de promoció i merchandising, per exemple
l’oferta del menú del segador, la decoració de carrers i comerços, l’elaboració de
productes per vendre: pins, plaques de cava, vídeo de la festa, el pastís del segador
d'Avià, rams de collita ...
Pel que fa a les activitats no relacionades directament amb les feines, s'organitzen
per atreure el màxim de públic i alhora més divers, omplint l'espai festiu d'actes
paral·lels per diversificar i intentar convertir-se en un pol d'atracció. A tots el pobles
s’ofereixen àpats i hi ha servei de bar amb els que garanteixen l'afluència de veïns i
visitants , fires d'artesans amb demostració d'oficis, trobades de puntaires per atraure
altre tipus de públic. També s'ofereixen passejades amb ponis o carro; concursos de
cuina, fotografia i pintura ràpida, concurs de munyir la vaca, de beure amb porró, de
tallar troncs, d'agility per a gossos, curses de cavalls, jocs tradicionals per la mainada;
però també trobades de motos, cotxes o tractors clàssics, castellers, ballada de sardanes,
havaneres, o l'atracció que va posar en marxa la Fuliola: vine vestit de catalanet o
catalaneta i tens una consumició gratis.
Destaquem algunes accions destinades a fer un reconeixement als segadors, no
només com a ofici antic sinó també a persones específiques per la seva participació en
la festa. Tres municipis han erigit un monument o un plafó per recordar als segadors:
Gósol, Santa Eulàlia de Riuprimer i La Fuliola, el darrer per commemorar els 40 anys
de celebració de la festa. Dels reconeixements a persones destaquen l'Ajuntament de
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Celrà que dona el premi la Falç d'Or a un segador amb trajectòria a la festa i Avià que fa
un reconeixement al segador més antic amb el lliurament d'un Esclopet.

Organització de les festes
En teoria, el primer a l’hora de preparar la festa hauria de ser pensar en els
destinataris de la mateixa: per qui fem la festa i què l’hi oferirem? De l’estudi es
desprèn que implícitament hi ha tres tipus de respostes a aquesta pregunta. La majoria
de festes es conceben i, en conseqüència, es dissenyen, com a demostracions o
exhibicions, en les que els segadors són els protagonistes i el públic, espectadors, que no
participen de les feines. En un segon tipus de festa, el públic participa marginalment,
fent puntualment en algunes feines de la sega o la batuda, o en activitats
complementàries, com l’esmorzar o el dinar. Les festes més rares són aquelles netament
orientades al públic. Només algunes són concebudes amb voluntat didàctica, com a
experiències d’aprenentatge o com a oportunitats de transmetre amb rigor coneixements
i habilitats entre generacions.
En planificar la festa, els organitzadors han de reunir certs recursos i capacitats.
Pel que fa als recursos necessaris més habituals, hi ha un camp, eines, màquines, carros,
animals, aliments, diners i col·laboradors. Les capacitats són de dos tipus, d’una banda,
capacitats relacionades amb l’organització d’esdeveniments en general i, de l’altra,
capacitats relacionades amb les tasques agrícoles tradicionals de segar, garbejar i batre.
A més, un instrument de planificació omnipresent en les festes és el programa
d’activitats. Acompleix la funció d’establir per escrit les activitats i serveis que
conformen la festa, amb els seus ordre, horari i ubicació. Sovint, el programa
d’activitats s’integra dins un altre document d’ús comú: el cartell de difusió de la festa
(Figura 5).
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Figura 5. Exemple de cartell-programa de la festa (Celrà, 2019)

Font: https://www.facebook.com/events/397393217510205/

Quant a l’organització de la festa, sol anar a càrrec de dos tipus d’entitats:
l’ajuntament del poble i una associació sense ànim de lucre. El pes que n’assumeix
cadascuna és variable. En un extrem, l’ajuntament és el principal motor organitzatiu de
la festa, i es responsabilitza d’iniciar, organitzar, finançar, difondre i liderar la
celebració de l’esdeveniment, normalment a través de la regidoria de cultura, turisme o
promoció econòmica. En l’altre extrem, l’ajuntament hi dona algun tipus de suport, però
el rol principal l’assumeix una associació del poble, formada per voluntaris i
voluntàries. Entre els dos extrems, hi ha les festes en què l’ajuntament i l’associació
col·laboren activament, i que es coordinen per repartir-se la feina organitzativa.
D’associacions n’hi ha que tenen com a missió principal precisament la celebració de la
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festa, com l’Associació de Festes del Segar i Batre de la Fuliola, els/les Segadors/es de
Llagostera o els Amics del Segar i el Batre de Sant Gregori, i n’hi ha organitzen
diversos esdeveniments anualment, i que tenen la festa del segar i el batre en l’agenda
juntament amb altres festes, com els Tonis de Santa Eugènia de Berga o la Comissió de
Festes de Sant Antoni Abat de Taradell.

Conclusió: dos intents de coordinació
La inquietud d'alguns municipis pel manteniment i el futur de les festes
relacionades amb el segar i el batre han portat a convocar dues jornades amb la
participació de representants dels diversos municipis que les organitzen. En aquestes, es
van plantejar les dificultats associades al futur i la continuïtat de les festes i es van
establir diversos objectius per al seu manteniment.
La "Primera trobada de segadors de Catalunya" es va celebrar a Avià el de 10
novembre de 2007 per iniciativa de l'Ajuntament i va comptar amb la participació de
representants de tots els pobles on es fan o s'havien fet festes d'aquest tipus. A la
jornada es va debatre sobre les dificultats amb què es trobaven les diferents festes, però
fonamentalment tenia l'objectiu de ser un punt de trobada, de reunir als interessats per
conèixer-se i intercanviar impressions. Hi van assistir unes 100 persones representants
de les festes de 16 municipis. Es va distribuir en diversos actes: al matí es va fer la
presentació i tres conferències sobre història de la pagesia, els antics sistemes de cultiu i
el tractament de les festes del segar i el batre com a patrimoni etnològic. Posteriorment
es va fer un dinar de treball on l’intercanvi d’impressions entre els membres assistents
es va concretar al debat col·loqui que es va desenvolupar a la tarda sobre la situació de
la festa a Catalunya i la seva evolució.
En el transcurs de la trobada es va evidenciar la bona predisposició
d’organitzadors, promotors i participants de les festes per incentivar la col·laboració i
l’intercanvi d’experiències, així com la necessitat d’unificar esforços per tal que el futur
de totes les festes celebrades a Catalunya rebin el suport necessari que permeti garantir
la seva continuïtat i alhora potenciar la promoció de totes elles, conjuntament i per
separat. La taula rodona seguida d’un debat entre tots els assistents va permetre
l’elaboració d’un seguit de conclusions. En elles, es remarcava la necessitat de portar a
terme canvis que permetin garantir el futur de les festes del segar i del batre. La
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continuïtat és la inquietud principal de tots els pobles, ja que no hi ha relleu
generacional i hi ha dificultat en tirar endavant la festa aglutinant nous participants.
Com a resultat de la trobada es va constituir "l'Associació de pobles segadors de
Catalunya", es va acordar fer un calendari i la promoció conjunta, editant un fulletó on
es recollia la informació bàsica de cada festa i els elements identificadors de cada una
per tal de difondre les singularitats. També es va acordar fer els passos pertinents per
proposar a la Generalitat de Catalunya la declaració de les festes del segar i batre com a
Festes d’Interès. La manca de seguiment per part dels càrrecs que es van posar al front
de l'Associació no va fer prosperar l'entitat. La següent trobada que s'havia decidit
celebrar a La Fuliola no es va acabar convocant i la dificultat de continuïtat en no haver
un responsable va acabar diluint les bones intencions i les ganes posades per un grup de
segadors.
La segona "Jornada sobre les festes del segar i el batre de Catalunya" es va fer a
Taradell el 9 de novembre de 2019 per iniciativa de la Direcció General de Cultura
Popular i Associacionisme cultural de la Generalitat de Catalunya incentivada per la
proposta d'alguns municipis d'Osona i la Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat.
La jornada es va complementar amb un dinar i les visites al Molí de la Calvaria de
Calldetenes i al Mas Colomer de Taradell que formen part de la Xarxa de Patrimoni
Rural Ecomuseu del Blat.
Segons l'informe de conclusions, la jornada volia convertir-se en un espai de
treball on els diferents agents poguessin intercanviar experiències i copsar quines són
les principals problemàtiques que es troben a cada municipi. La dinàmica de treball es
va encarregar a l'empresa l'Arada, que va conduir dues taules de treball en les que els
assistents van posar en comú les dades de cada festa en diferents àmbits. Durant
l’exposició de les conclusions va quedar palès que els problemes fonamentals són la
manca de relleu generacional, tant en l'organització com dels participants, fent visible
que manca implicació del jovent; el finançament depèn massa de l'ajuntament i això
limita l’organització d'altres activitats; també hi ha dificultats en la promoció, fet que fa
que algunes festes només tinguin públic molt local i manca participació a les activitats.
La concreció de propostes van ser especialment vinculades a afrontar la manca de
relleu, el problema més important que ha provocat que algunes festes s'hagin deixat de
fer, amb l'exemple més paradigmàtic de La Fuliola, que durant la festa de l'any 2019 va
anunciar que era la darrera, acabant una important etapa de festes del segar i el batre que
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han mantingut durant 40 anys. Entre les solucions es planteja diversificar el públic
destinatari, organitzar tallers de formació previs, treballar amb les escoles i centres
d'estudi de diferents nivells, crear un banc de recursos compartit, millorar la divulgació,
crear un directori d'experts, de festes i d'organitzadors. Per tal de concretar la
coordinació i fomentar la difusió de les diferents festes, la Xarxa de Patrimoni Rural
Ecomuseu del Blat es va oferir per exercir de secretària tècnica, qui activaria una pàgina
web informativa de les festes d’arreu.
En definitiva, amb 13 anys de diferència les inquietuds i la problemàtica no han
variat, mostrant que és necessari un lideratge a nivell local i la coordinació a nivell de
conjunt de totes les festes. Idees per fer coses no manquen, tot i que possiblement en
uns anys més, la manca de persones que sàpiguen fer les feines obligarà a modificar la
forma i els continguts de les festes. D'altra banda també és necessària la implicació de
l'administració pública per garantir finançament i un sistema de gestió conjunt que
permeti la continuïtat de totes i cada una de les festes amb les seves característiques
particulars.
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LA FEDERACIÓ LLULL EN PERSPECTIVA HISTÒRICA
Sebastià Serra Busquets (s.serrabusquets@uib.cat)
Elisabeth Ripoll Gil (elisabeth.ripoll@uib.cat)
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Universitat de les Illes Balears

Han passat trenta anys des de la fundació de la Federació Llull en aquell acte del
23 de juny de 1990, que va tenir lloc al Castell de Bellver de Palma.
L’entitat és representativa d’una situació novedosa des del punt de vista del model
associatiu, ja que la podríem definir com a de segon nivell, a partir del que signifiquen
les realitats preexistents d’Òmnium Cultural, l’Acció Cultural del País Valencià i
l’Obra Cultural Balear. Els plantejaments que es fan parteixen d’una llarga tradició
històrica i que implica perspectiva històrica, simbolisme i perspectiva de futur.
D’acord amb la Llei d’Associacions de l’Estat espanyol de 24 de desembre de
1964 i a partir de la consulta que hem efectuat de l’acta de constitució, s’assenyala que
la societat civil d’expressió i cultura catalanes els hi falta fins al moment de la
constitució de la federació, una associació o coordinadora d’associacions que el costat
de les institucions i fundacions científiques i culturals, pugui donar cobertura a l’àmbit
dels Països Catalans per a la més efectiva potenciació del patrimoni cultural que és
comú als tres territoris.
Entre les finalitats que s’esmenten a l’acta de constitució de la federació,
oficialment registrada com Llull. Federació d’Entitats Culturals dels Països Catalans,
es concreta que cal reforçar la col·laboració a través de la nova entitat, contribuir a la
projecció exterior de la llengua i cultura tant a la resta de l’Estat espanyol com
internacionalment –fent referència a l’Europa de les nacionalitats que s’està formant–, a
la normalització de l’ús de la llengua comuna, a fer complir el deure constitucional de
respecte i protecció a les llengües diferents a la castellana –i en concret de la catalana–, i
a promoure la màxima coordinació i col·laboració entre les institucions d’autogovern
dels distints països de llengua catalana, especialment pel que fa a la política lingüística i
cultural.
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La primera junta directiva de Llull, Federació d’Entitats Culturals dels Països
Catalans, integrada per Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i
Òmnium Cultural, va estar constituïda per:
President: Josep Maria Llompart de la Penya, de l’Obra Cultural Balear.
Vicepresident primer: Josep Millàs i Estany, d’Òmnium Cultural.
Vicepresident segon: Joan Francesc Mira i Castera, d’Acció Cultural del País
Valencià.
Secretari – Tresorer: Bartomeu Fiol Mora, de l’Obra Cultural Balear.
Vocals: Jordi Bonet i Armengol d’Òmnium Cultural, Josep Lluis Carod Rovira
d’Òmnium Cultural, Eliseu Climent Corbera d’Acció Cultural del País Valencià,
Bartomeu Colom Pastor de l’Obra Cultural Balear, Francesc Vicent Ortuño Ginestar
d’Acció Cultural del País Valencià.
La iniciativa de crear la Federació Llull havia partit de l’Obra Cultural Balear, i
amb l’impuls del seu gerent Antoni Mir Fullana 1 (gerent de l’OCB des de 1985 i
president entre 1992 i 2004), s’havien realitzat les gestions pertinents a partir d’unes
relacions històriques de les tres entitats. El paper rellevant dels presidents Josep Millàs,
Joan Francesc Mira i Josep Maria Llompart va ser decisiu a un primer moment. La tasca
d’altres gerents posteriors i fins al temps present, com és ara Bartomeu Martí Florit de
l’Obra Cultural Balear, també ha de ser destacada.
Des de la perspectiva històrica cal considerar la importància d’aglutinar la
producció cultural, la transferència de coneixements i l’activisme. A partir dels principis
de fidelitat i amb perspectiva de futur.
Bartomeu Colom Pastor, professor de Dret de la Universitat de les Illes Balears i
directiu de l’Obra Cultural Balear i de la Federació Llull, el juliol de 1990, signa un
manifest explicatiu de l’acte de constitució de l’entitat, donant a conèixer la seva gènesi
i assenyalant a més dels objectius ja assenyalats, que les tres associacions comptaven
amb un actiu de primera magnitud: gestió eficaç, credibilitat i confiança, entre les
institucions i els ciutadans a partir de la seva trajectòria de més de vint-i-cinc anys en
defensa de la llengua catalana. Assenyalava també que les tres entitats tenien més de
trenta mil socis, xifra sense precedents a Europa, on difícilment es podia trobar una
1

Testimoni oral.
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entitat cívica que aglutinés aquest nombre d’associats en defensa d’una llengua no
estatal. L’escrit-manifest es titulava Adelantar-se a les institucions i entre els motius per
constituir l’entitat s’assenyala la necessitat d’actuar conjuntament, en demanda d’ajuda
de l’Estat per a la recuperació de la llengua minoritzada, per a l’exercici d’accions
normalitzadores d’àmbit supracomunitari i per a la projecció internacional.
En aquest sentit hem de considerar que encara no s’havia constituït l’Institut
Ramon Llull (2002) per iniciativa de la Generalitat de Catalunya i amb participació, en
distintes etapes, del Govern de les Illes Balears, ni tampoc s’havia constituït la Fundació
Ramon Llull (2008).
El manifest, que va tenir una àmplia difusió, assenyala que la Federació Llull és
un instrument que facilitarà la incorporació de la llengua catalana a la cultura universal,
que és una fita històrica pel que fa a la societat civil dels Països Catalans i que d’aquesta
manera s’han adelantat a les institucions d’autogovern, que en aquell moment no havien
subscrit convenis culturals per aconseguir els objectius de la Federació Llull 2.
Una de les primeres tasques que es van emprendre a l’Estat espanyol va ser
l’elaboració d’un manifest titulat El catalán, derecho democrático que era signat per un
conjunt de professionals i intel·lectuals significatius (Rafel Alberti, Carlos Bousoño,
Antonio Gala, José Hierro, Francisco Rabal, Luis A. de Villena, José Luis Aranguren,
J.M. Caballero Bonald, Ángel González, José A. Labordeta, Claudio Rodríguez, Ana
Belén, Rosa Chacel, Luis Gordillo, Rosa Montero, José Luis Sampedro) i que
assenyalava, entre altres aspectes:
«(...) Por imperativo constitucional, esta realidad diversa debe ser objeto de
especial respeto y protección. Sin embargo, el ejercicio democrático del derecho a la
diferencia colectiva se ve dificultado por la herencia de una inercia sociocultural,
contraria a la idea de diversidad.
(...) Para reparar errores históricos y evitar toda discriminación lingüística o
hegemonía cultural, el Estado español, a través de sus Instituciones, ha de asumir la
realidad cultural catalana, propia de una cuarta parte de los ciudadanos del Estado,
como una riqueza y no como un estorbo, para lo cual es imprescindible la
2
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correspondiente dotación presupuestaria y todo el apoyo de la administración, sin
reserva alguna» 3.
Són significatives les referència al manifest a tot un conjunt de mitjans de
comunicació estatals, així com les referències a la cultura catalana.
Fins i tot alguna editorial com la del diari El País de Madrid del 14 de juliol de
1990 era explícita, en «La evidencia catalana», on plantejaven l’encert del manifest i la
seva oportunitat en el moment en què es creava l’Instituto Cervantes.
El caràcter simbòlic de la Federació Llull s’ha mantingut des dels orígens fins al
temps present i la seva presència a través de comunicats dirigits a l’opinió pública
respecte a les reivindicacions lingüístiques i culturals és freqüent.
A la llarga de la seva trajectòria, si bé cada any ha organitzat o participat en
activitats importants tant en el País Valencià com Catalunya i les Illes Balears ha tingut
moments àlgids i moments de menys incidència.
En els inicis cal especificar que l’increment de socis de les tres entitats es va donar
paulatinament. A l’estiu de 2014 ja es detecta un creixement fluït, arribant a 39.600
socis en el conjunt de la federació.
La vitalitat i l’increment espectacular de socis a Òmnium Cultural arribant a
l’octubre de 2020 a 182.633 socis, els més de nou mil socis d’Acció Cultural del País
Valencià i els més de quatre mil socis de l’Obra Cultural Balear, signifiquen, per una
banda la persistència i d’altra banda, la vigència del projecte de present i de futur.
Caldria posar de relleu que l’actitud valenta, decisiva i resistencialista de les tres
entitats fa que tenguin un paper rellevant dins la societat i les conjuntures polítiques.
Amb freqüència aquestes entitats, de manera singular, o com a Federació Llull,
han protagonitzat els darrers anys importants mobilitzacions ciutadanes a través de
diverses plataformes en defensa de la llengua, la cultura, el país, i fent èmfasi en els
mitjans de comunicació i en l’educació en llengua pròpia. En aquest sentit cal esmentar,
com a emblemàtiques, les mobilitzacions a les Illes Balears el 2013, les de 2014 al País
Valencià i les continues mobilitzacions de Catalunya.

3
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Cal posar de relleu que quan es dona una mobilització, diguem que singular, en
alguns dels territoris, les altres entitats de la Federació Llull hi participen d’una manera
activa i a la vegada fent difusió de la mobilització a cada territori.
Pel que fa a la territorialització, cal destacar que la Federació Llull actua a través
de les tres entitats de base i per tant, té ressò a les seus o delegacions territorials de què
disposen; cal destacar les quaranta-una seus d’Òmnium Cultural, les delegacions de
l’OCB a distintes poblacions de Mallorca, l’OCB de Formentera, les col·laboracions
amb l’Institut d’Estudis Eivissencs i Acció Cultural de Menorca i la delegació d’Acció
Cultural del País Valencià a Alcoià-Comtat, la xarxa de casals Jaume I i el Centre de
Cultura Contemporània Octubre a València.
A la primera etapa es fa èmfasi a la projecció en el conjunt de l’Estat dels
plantejaments de la Federació Llull. Es presenta a partir de 1990 i en general en aquella
dècada s’organitzen un conjunt d’actes i es publica l’any 1993, per part de Llull
Federació d’Entitats Culturals dels Països Catalans, un llibre que en el seu moment va
tenir una incidència en el conjunt de l’Estat important. L’obra es titula Conocer la
llengua y la cultura catalanes i l’autor és el filòleg Isidor Marí Mayans, nascut a
Eivissa, que havia estat professor a la Universitat de les Illes Balears i en posterioritat ha
residit i treballat a Catalunya. L’obra va ser editada amb el patrocini del Ministeri de
Cultura, i va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de la
Generalitat Valenciana, el Govern Balear i les administracions locals de Balears,
Catalunya i el País Valencià.
El tiratge va ser de 15.000 exemplars i es va fer una intensa distribució a
biblioteques, centres educatius, institucions sobretot fora dels Països Catalans.
És significativa la presentació que signen la Federació Llull i les tres entitats que
la formen –Acció Cultural del País Valencià, l’OCB i Òmnium Cultural–, a on es
planteja que el llibre era necessari:
«No se puede comprender, ni respetar, ni menos todavía estimar como algo
valioso, próximo, y hasta en alguna medida propio, aquello que para empezar no se
conoce: en nuestro caso, la realidad histórica, cultural y lingüística, de bastantes
millones de personas, con sus vicisitudes, sus problemas y sus inevitables conflictos...
Las entidades que promueven este libro representan, en sus respectivos territorios
a muchos miles de personas de buena voluntad.
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“Será posible llegar a entendernos en un marco político común, estatal o
europeo?”, se pregunta el autor como inicio y estímulo. La respuesta es sí, pero solo si a
la buena voluntad de unos se añade la comprensión y hasta el aprecio de los otros. Vaya
por delante esta modesta aportación nuestra al proyecto de todos» 4.

El llibre, de 202 pàgines, inclou una breu bibliografia en llengua castellana i un
apèndix amb els tres documents ja esmentats: Adelantarse a las Instituciones (Bartomeu
Colom), el manifest El catalán derecho democrático i l’editorial de El País, La
evidencia catalana.
Pel que fa a l’índex cal afirmar que l’obra bàsicament segueix les tendències de la
Història cultural i segueix una evolució cronològica des de la romanització fins a la
transició, l’Estat de les autonomies i la nova Europa. Els temes de llengua i cultura són
els centrals en l’evolució històrica que presenta, com a gran síntesi.
L’objectiu central de transferir coneixements és lloable.
La Federació Llull fa manifests públics amb relativa freqüència de tipus
reivindicatiu, en defensa de la llengua i cultura.
L’entitat, al llarg del temps, va anar coordinant iniciatives conjuntes, com La
Flama del Canigó, els Focs de Sant Joan, els actes al Fossar de les Moreres..., amb
participació

de representants de cada entitats a actes específics de caràcter

reivindicatius i simbòlics, com el 31 de desembre, el 9 d’octubre i l’11 de setembre. De
fet, s’aprofiten a vegades aquests actes per organitzar alguna activitat conjunta de Llull.
Una actualització necessària dels estatuts de la Federació, des d’un punt de vista
jurídic i administratiu, vingué donada a partir de la Llei Orgànica de 2002 de l’Estat
espanyol reguladora del Dret d’Associacions, Llull Federació d’Entitats Culturals dels
Països Catalans, que implicà l’aprovació dels estatus vigents, que estableixen les
següents finalitats:

4

A la presentació de MARÍ MAYANS, Isidor (1993). Conocer la lengua y la cultura catalanas. Palma.
Llull, Federació d’Entitats Culturals dels Països Catalans, p. 7, signat per Federació Llull i les entitats que
la composen.
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Article 2. – Els fins i objectius de la Federació són els següents:
El desplegament d’accions dirigides a fer complir el deure constitucional espanyol
de respecte i protecció estatal a les llengües diferents de la castellana, i especialment la
catalana.
El desenvolupament d’accions de normalització de la llengua i la cultural
catalanes en àmbits superiors a una comunitat autònoma dintre de l’Estat espanyol.
La realització d’activitats orientades a la projecció lingüística i cultural catalanes a
la resta de l’Estat espanyol.
La coordinació d’activitats i el suport mutu, tot respectant l’autonomia de les
entitats federades.
Promoure la màxima coordinació i col·laboració entre totes aquelles associacions
i entitats culturals del Principat, Catalunya del Nord, les Illes Balears, el País Valencià,
la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer que tenen com a finalitats socials la defensa de
la llengua i la cultura catalanes.
Promoure la màxima coordinació i col·laboració entre les institucions
d’autogovern dels diferents països de parla catalana, especialment pel que fa a la
política lingüística i cultural, sense exclusió de cap àmbit de la vida comunitària.
La projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes per tal d’assolir la
incorporació del nostre poble a la cultura universal en la llengua catalana, utilitzant els
fòrums supraestatals com el Consell d’Europa, la Comunitat Econòmica Europea, la
UNESCO, l’ONU i d’altres.
La promoció del desenvolupament de la unitat d’Europa basada en el respecte i
reconeixements dels drets nacionals, culturals i lingüístics de tots els seus pobles.
Preparar, sol·licitar i rebre de l’Administració de l’Estat espanyol i de les
organitzacions internacionals, els ajuts i subvencions per a dur a terme les presents
finalitats.
Assumir la representació i la defensa de les finalitats de les associacions que es
federin en l’àmbit estatal o internacional.
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I, en general, tota mena d’activitats legítimes relatives a la promoció i la defensa
de la llengua i la cultura catalanes. 5
A la vegada, queda fixat que el domicili social és a Barcelona, al Carrer Diputació
número 276 i que es desplegaran les activitats a tot l’àmbit del territori espanyol,
especialment als territoris de parla catalana, i sense prejudici de la irradiació cultural
entre els altres països europeus.
L’assemblea general de la Federació està formada per un nombre igual i no
inferior a tres representants de cadascuna de les associacions que el formen. La junta
directiva està formada per nou membres, tres de cada entitat, i els càrrecs tenen un caire
rotatiu entre els representants de les associacions.
Una síntesi prou clarificadora de la significació de la Federació Llull és la que fa
Acció Cultural del País Valencià a la seva pàgina web:
«La Federació Llull és la unió d’Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció
Cultural del País Valencià –les tres principals entitats culturals dels Països Catalans- per
a coordinar el nostre treball i multiplicar la nostra capacitat d’incidència a favor de la
llengua i la cultura catalanes.
La Federació Llull som milers de socis i sòcies, i molts milers més de
simpatitzants i col·laboradors.
La Federació Llull som el 25 d’Abril, la xarxa de Casals Jaume I, l’Octubre
Centre de Cultura Contemporània, el Correllengua, la TV3 al País Valencià, les
manifestacions per la llengua i pel territori…
La Federació Llull som la Festa per la Llibertat, els ‘Voluntaris per la llengua’, el
programa ‘Quedem?’, la Nit de Santa Llúcia, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes,
la defensa de l’educació en català.
La Federació Llull som el casal Can Alcover, de Palma, les diades mallorquines a
favor de la llengua, de la cultura i l’autogovern, la xarxa cultural més potent de les Illes
Balears i amb més presència en els seus municipis.

5

Estatuts de Llull Federació d’Entitats Culturals dels Països Catalans, 2006.
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La Federació Llull som les persones que creiem en la llengua i la cultura
catalanes, en la solidaritat, en la llibertat, en la participació i en un futur compartit per
als Països Catalans». 6
Voldríem incloure també el que especifica la viquipèdia, en la seva edició en
català, i que complementa algunes de les síntesis sobre la significació de Llull:
«La Federació Llull (Llull. Federació d'Entitats dels Països Catalans) és una
organització de segon nivell, formada per tres de les principals entitats culturals dels
Països Catalans: Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium
Cultural, mitjançant la qual coordinen el seu treball i multipliquen la capacitat
d'incidència a favor de la llengua i la cultura catalanes a tot el seu territori.
L'entitat es va constituir a Palma, al Castell de Bellver, el 23 de juny de 1990 per
promoure la projecció de la llengua catalana i es posiciona a favor de la llibertat
d'expressió i la defensa dels drets i les llibertats democràtiques, denúncia el judici
polític contra el sobiranisme, i es posiciona en contra del tancament dels repetidors de
Televisió de Catalunya al País Valencià i en favor de garantir la reciprocitat de les
emissions de les diferents televisions públiques (À punt, IB3 i TV3). El 2007 va rebre el
Premi d'Honor Lluís Carulla en reconeixement per la seva tasca cívica i a favor de la
llengua i la cultura» 7.
Una campanya intensa desenvolupada els anys 2005 i 2006, és la que se fa
respecte el

nou Estatut d’Autonomia del País Valencià. La campanya manté uns

objectius clars, amb un important suport jurídic, i pretén l’equivalència de
denominacions valencià / català i els grans objectius de normalització de l’ús de la
llengua, l’administració, l’educació i els mitjans de comunicació.
Es fa un manifest sobre l’Estat valencià i es fa àmplia difusió. També es fa un
estudi que es publica també en castellà, per fer-lo arribar a les institucions, amb el títol
El nuevo Estatuto valenciano. Fundamentos y propuestas para lanzar en materia
lingüística. Es publica en forma d’opuscle i acaba amb tres propostes de consens i
progrés en matèria lingüística. La primera, l’equivalència de les denominacions valencià
/ català respecte a la llengua pròpia; la segona, respecte el deure de conèixer la llengua
6

Definició extreta de la página web d’Acció Cultural del País Valencià, https://acpv.cat (data de consulta:

2 d’octubre de 2020).
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pròpia i oficial del poble valencià, la tercera, respecte a l’ús preferent de la llengua
pròpia per part de la Generalitat valenciana i de les administracions radicades a la
comunitat autònoma, els mitjans de comunicació i l’ensenyament per tal de garantir el
coneixement i un ús generalitzat de la llengua.
En data 25 de gener de 2006 i signat pels presidents Jaume Mateu de l’OCB,
Jaume Porta d’Òmnium Cultural i Eliseu Climent d’ACPV se remet un escrit als
senadors i senadores amb documentació per tal que coneguin el seu punt de vista a
l’hora de prendre les decisions sobre l’Estatut del País Valencià 8.
L’any 2007 la Federació Llull va posar en marxa la campanya 300 anys.
Caminant cap al futur, per commemorar el tercer centenari de la derrota a la Guerra de
Successió, que implicà la perduda de llibertats en els territoris dels Països Catalans, des
de la derrota a la batalla d’Almansa fins la caiguda de Mallorca, i que comportà
l’arribada de la dinastia borbònica.
El primer acte la campanya va tenir lloc a Lleida, i fins el 2014 es van dur a terme
actes de distinta envergadura a diverses ciutats de parla catalana, per tal de reivindicar
no només el passat històric, sinó la lluita en defensa dels Països Catalans i els seus drets.
Ciutats com Tortosa, Vinaròs, Alacant o Girona acolliren distintes celebracions.
Així doncs, entre 2007 i 2014 la campanya 300 anys. Caminant cap al futur es
van desenvolupar diversos esdeveniments anuals i activitats que, seguint la cronologia
de la Guerra de Successió, van esdevenir fòrums de participació, d’intercanvi i de
reivindicació.
Aquesta campanya es pot circumscriure dins una revitalització de la Federació
Llull i les entitats que la composen.
Un conveni de col·laboració molt singular i significatiu és el que fa la Federació
amb la Fundació Futbol Club Barcelona, signat el 18 de desembre de 2007, amb
l’objectiu de promocionar la llengua i cultura catalana arreu dels territoris de parla
catalana. Es preveu un catàleg obert d’activitats que caldrà concretar i executar en el
temps i en la mesura de la possibilitats de cada part. Signaren el conveni per una banda
el president de Barça Joan Laporta i Estruch i el director general Lander Unzueta
Gabilondo i per l’altra banda el Eliseu Climent Corberà com a president d’Acció

8
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Cultural del País Valencià i vocal de la Federació Llull, Jordi Porta Ribalta com a
president d’Òmnium Cultural i vocal de la Federació Llull, i Jaume Mateu Martí com a
president de l’Obra Cultural Balear i president de la Federació Llull.
En el conveni de col·laboració es fa palès que la Fundació Futbol Club Barcelona
s’ha significat per una vocació de projecció del FCB a través de valors com la
integració, la solidaritat, la tolerància, l’ètica, el civisme, la democràcia, que es
manifesta que en la seva vessant esportiva, cultural i social amb la seva participació,
col·laboració, cooperació i/o organització constant i activa en tot tipus d’esdeveniments,
actes, xerrades, etc., demostrant en seu compromís amb la societat catalana i amb els
valors humans universals.
A un altre apartat de les manifestacions prèvies a les clàusules del conveni, es fa
referència que és interès de la Fundació FCB recolzar el foment arreu de la llengua i
cultura catalana amb col·laboració d’entitats, organismes, etc 9.
Aquest conveni implicava una important possibilitat d’obtenir recursos econòmics
per part de la Federació Llull per a la realització d’activitats en gran projecció.
Un aspecte en què faríem èmfasi és en les persones que han realitzat paper
rellevants a la Federació Llull. La presidència, vicepresidència i secretaria, i els sis
vocals restants de la Junta Directiva, han vist una alternança entre persones de les tres
entitats que formen la federació. Els perfils d’aquestes persones implica una conjunció
d’activistes però també intel·lectuals i professionals.
Les biografies cíviques i en algunes ocasions polítiques dels directius de la
Federació Llull han estat rellevants. Havíem assenyalat la primera junta de l’any 1990.
La darrera, constituïda a Palma el 28 de desembre de 2019, està formada per
President: Jordi Cuixart Navarro, d’Òmnium Cultural.
Vicepresident: Joan Francesc Mira Casterà, d’Acció Cultural del País Valencià.
Secretari – Tresorer: Josep Pere de Luís Ferrer, de l’Obra Cultural Balear.
Vocals: Antoni Gisbert Sempere d’Acció Cultural del País Valencià, Ferran Suay
Lerma d’Acció Cultural del País Valencià, Miquel Àngel Grimalt Vert de l’Obra

9

Conveni de col·laboració entre la Fundació Futbol Club Barcelona i la Federació Llull, 18 de desembre

de 2007. Arxiu de l’Obra Cultural Balear. Federació Llull
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Cultural Balear, Antoni Llabrés Fuster de de l’Obra Cultural Balear, Roser Sebastià
López d’Òmnium Cultural, Blanca de Llobet Argemí d’Òmnium Cultural.
Les circumstancies polítiques que han fet que Jordi Cuixart estigui empresonat,
fan que hagi estat substituït per tasques de la Federació Llull i d’Òmnium Cultural per
Marcel Mauri de los Ríos, que és el vicepresident d’Òmnium Cultural.
El 2016 la Federació Llull es reuní al Santuari de Cura (Algaida, Mallorca) i amb
la participació de Jordi Cuixart, Jaume Mateu i Joan Francesc Mira va reclamar als
governs de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears una tasca coordinada pel
que fa a les polítiques relatives a la llengua catalana, per tal d’enfortir la defensa i els
drets de la comunitat lingüística. Així mateix, instava als representants parlamentaris a
denunciar davant les institucions europees les polítiques contràries a la llengua catalana
i, en general, al plurilingüisme igualitari a l’Estat espanyol 10.
L’any 2020, que sens dubte ha marcat i marcarà un abans i un després en
l’esdevenir històric, polític, social, cultural i econòmic arrel de la pandèmia sanitària, ha
duit a la Federació Llull a celebrar, durant el mes d’abril, un acte públic per analitzar i
reflexionar sobre l’Estat d’alarma i la crisi provocada per la Covid-19. Emès a través del
canal de Youtube d’Òmnium Cultural, a l’acte moderat per Fanny Tur, ex-conselleria de
cultura a les Illes Balears, hi participaren Marcel Mauri com a vicepresident d’Òmnium
Cultural (cal recordar que el president d’Òmnium i de la Federació Llull, Jordi Cuixart,
es troba a empresonat), Anna Oliver com a presidenta d’APCV i Josep de Luís com a
president de l’OCB. El tema de debat principal es va centrar en els reptes i oportunitats
generades per la pandèmia 11.
Dins el marc de la campanya La lluita continua, que denuncia la impunitat de
l’extrema dreta durant les darreres dècades, l’apogeu dels discursos racistes durant els
darrers temps i que reivindica la lluita antifeixista, amb especial èmfasi al cas de
Guillem Agulló, la Federació Llull ha donat suport al mecenatge de la pel·lícula La
mort de Guillem.
10

MAS, G. «La Federació Llull pide actuar ‘unidos’ a favor del catalán», a Última Hora

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/09/26/222134/federacio-llull-pide-actuar-unidosfavor-del-catalan.html (data de consulta: 13 d’octubre de 2020).
11

REDACCIÓ «La Federació Llull farà un acte demà per a fer balanç de la Covid-19», a

https://www.vilaweb.cat/noticies/federacio-llull-acte-balanc-coronavirus/ (data de consulta:13 d’octubre
de 2020).
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La pel·lícula es va estrenar de manera simultània per televisió a TV3, IB3 i À
Punt el 2 d’octubre, i amb el suport de la Federació Llull s’han duit a terme projeccions
arreu dels Països Catalans. L’assassinat de Guillem Agulló d’una punyalada al cor a
mans d’un grup de neonazis obrí una batalla mediàtica i política que ha esdevingut
símbol de l’antifeixisme 12.
Els objectius de la Federació Llull tenen vigència a l’actualitat i el camí a recórrer
és molt ampli. Les necessitats, per una banda, i les possibilitats existents, d’una altra,
impliquen un llarg procés des de la perspectiva del moviment associatiu i de la societat
civil. Possibilitats d’assolir els objectius existeixen i en moltes ocasions, com deia
l’escrit-manifest inicial de Bartomeu Colom, adelantar-se a les institucions.
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Àmbit 2.
Comunicacions presentades
Associacionisme cultural i poders
Relació de col·laboració i/o de confrontació, o d'inhibició, de
l'associacionisme cultural vers els poders polítics, religiosos,
econòmics i socials. Relacions canviants en l'espai i en el temps.

XII Congrés
Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
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Els inicis de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell
(1942-1945): estudis locals, associacionisme i poder.

Josep Alavedra Bosch
Fundació Bosch i Cardellach

Temps difícils
El 27 de gener de 1939 les tropes franquistes entraven a Sabadell, poc temps
després al mes d’abril la Guerra Civil (1936-1939) acabaria oficialment. S’acabava per
la força de les armes un llarg període de construcció d’un estat liberal, endegat al segle
XIX, i que havia portat a la II República (1931-1939). Començava una llarga postguerra
que veurà desaparèixer la vida democràtica de les institucions municipals i de la resta
del país. El poder polític municipal a la ciutat l’exerciran els vencedors. Com assenyala
Martí Marín 1, fins a l’any 1952 més de la meitat del consistori sabadellenc estarà
integrat per persones que havien fet mèrits de guerra o eren partidàries de Franco i
passat principalment pel sedàs del governador civil i del ministre de la governació,
guàrdia civil, del partit únic Falange Española Tradicionalista i de las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (FET-JONS).
Amb tot, a Sabadell la indústria llanera va continuar sent la dominant i anà
creixent fins a la primera meitat dels anys seixanta del segle passat. La Guerra Civil no
va ocasionar grans destrosses en l’aparell productiu, cosa que va fer que la represa
econòmica després de la guerra es pogués fer sense gaires entrebancs. Aquest fet, entre
altres, va provocar a partir dels anys quaranta un creixement demogràfic que a les
dècades de 1950 i 1960 assolirà una allau d’immigració important: des de 1945 fins a
1975 la població creix. Sabadell passa de 47.831 habitants al 1940 als 105.152 2 de l’any
1960; és a dir, duplica la seva població. Com es conegut, a la dècada dels anys quaranta
del segle passat el nivell de vida de la societat va assolir unes cotes molt baixes. Vetllar
i assegurar-se la subsistència era una lluita diària -plena de dificultats- per la majoria de
la població. Fins l’any 1950 els sous eren quasi un 50% dels que es pagaven l’any
1

Vegeu MARÍN, Martí, «II. 1939-1998 Franquisme, transició i democràcia» dins DD.AA (2000),

Sabadell al segle XX, Vic: Eumo, p. 238 i ss.
2

Idescat.
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1936 3. Recordem que des del maig de 1939 es va establir -per ordre del Ministeri
d’Indústria i Comerç- el racionament per assegurar l’abastiment de les famílies. Durant
aquests anys van començar a aparèixer la corrupció i el mercat negre: anys de fam i
misèria amb «racionament», el qual va estar vigent fins el 1952.
Els quaranta van ser uns anys difícils per a la majoria dels sabadellencs. Els
negocis ràpids i un gran individualisme va dominar la vida econòmica i social: anys
d’especulació i guanys fàcils; i, ben a prop, la misèria de la majoria de la població amb
la supressió dels drets laborals i l’endarreriment de l’educació, la sanitat i els serveis
assistencials. Educació i sanitat tornaren gairebé totes a mans privades, es va depurar als
mestres i prohibir la llengua i cultura catalanes, entre altres, i es va anular tots els
projectes de la República. Pel que fa a l’associacionisme, van desaparèixer germandats
i societats de socors mutu. Així, La Gremial –entitat que agrupava petits industrials i
comerciants- fou suprimida i les propietats expropiades per l’ajuntament. Des del Centre
Català als Espiritistes, tot un reguitzell d’entitats i associacions de tota mena foren
suprimides. L’entrada de les anomenades tropes nacionals van protagonitzar saquejos a
locals i biblioteques. El balanç va ser lamentable, es va acabar amb l’associacionisme
local 4. El poc que restà van ser les entitats patronals, religioses i esportives -molt poques
de recreatives i de lleure, totes elles es van integrar a la Central Nacional Sindicalista
(CNS) o al «Frente de Juventudes». Així, entitats sardanistes, de música i ball, es van
veure obligades a integrar-se en el «Frente de Juventudes», el qual després es
convertiria en «Organización Juvenil Española» (OJE).
L’arribada al poder municipal de Josep Maria Marcet 5 representa una abans i un
després en la vida sabadellenca. Marcet va estar més de vint anys, fins a 1960, marcant
el panorama polític, econòmic i cultural de la ciutat de Sabadell. Marcet el 27 de gener
3

DEU BAIGUAL, Esteve, «Segona revolució industrial, creixement de la industria llanera i expansió
urbana» dins BENAUL BERENGUER, Josep M. (dir.) (2009), El Gremi de Fabricants de Sabadell
1559-2009, Sabadell: Gremi de Fabricants, p. 216-217.
4
Pel pensament i producció cultural d’aquests a Sabadell anys, vegeu SALA-SANAHUJA, Joaquim, «II.
Decadència i estancament. De 1939 fins als nostres dies», dins DD.AA, op. Cit., p. 371 i ss.
5
Josep Maria Marcet i Coll (Sabadell 1901 – 1963), fabricant vinculat a la industria llanera va militar a
les Joventuts Mauristes i arribà a ser cap de d’Unión Patriòtica, partit del general Primo de Rivera. Molt
influent al Gremi de Fabricants de Sabadell. Regidor durant la II República amb la Lliga Regionalista
quan va esclatar la Guerra Civil es va afiliar a la FET-JONS. Al 1940 va ser primer Tinent d’Alcalde i
Alcalde accidental des de finals del mateix any. Fou l’Alcalde franquista de Sabadell que estigué més
temps en el càrrec, des de finals de 1940 com a Alcalde accidental i de 1942 fins el 1960. Vegeu
MARCET COLL, Josep Maria (1963), Mi ciudad y yo. Veinte años en una alcaldía 1940-1960,
Barcelona: Talleres Gráficos Duplex.
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de 1942 organitzà una gran visita de Franco a la ciutat – a causa de la qual fou nomenat
alcalde, posteriorment el 21 de maig de 1947 organitzà una nova visita de Franco a la
ciutat. Va procurar pels interessos dels empresaris del tèxtil llaner; nomenat president
del Gremi de Fabricants de 1951 a 1956, també fou president del Centre d’Esports
Sabadell i de l’Aeroclub de Sabadell, entre d’altres. Marcet es mostrarà com un dirigent
ambivalent: per una banda implantarà a nivell local la política del règim i col·laborarà
en la repressió i per l’altra adoptarà una actitud paternalista que el portarà a «ajudar» a
antics militants obrers i republicans. La seva seria una figurà polièdrica 6.
Així, aquest Marcet «paternalista i preocupat» pels habitants de la ciutat el
podem trobar en el suport que va donar al naixement, a l’any 1942, de la Institució
Bosch i Cardellach, la qual tres anys més tard esdevindria Fundació.

La Institució Bosch i Cardellach (1942-1945)
En aquest context de postguerra i de la mà de l’alcaldia naixerà a l’any 1942 la
Institució Bosch i Cardellach (d’ara endavant Institució). La idea de dotar a la ciutat
d’una entitat interdisciplinària que aglutinés diverses matèries d’estudi i esdevingués un
centre d’estudis va anar agafant força de la mà de tres sabadellencs: Miquel Crusafont,
Joan Montllor Pujal i Ramon Arquer 7. Degut a les circumstancies difícils esmentades
més amunt, la creació de la Institució toparia de ben segur amb la normativa vigent que
la faria dependre, si s’aprovés, del govern civil i de «Educación y descanso», pensaven
els promotors. L’estratègia passava per exposar la idea a Josep Maria Marcet,
incorporant a Mn Ernest Mateu 8 al grup promotor, el qual degut al seu càrrec d’arxiver
municipal era idoni per un centre d’estudis locals i, al mateix temps, era proper a
l’alcaldia. D’aquesta manera, la presència del mossèn i d’Arquer -ambdós amb carnet

6

Vegeu l’article de Josep M. Benaul a https://www.isabadell.cat/persones/marcet-el-franquista-poliedric/
Tot i que alguns apunten la paternitat de la iniciativa a Ramon Arquer: «... discretíssim en tots els seus
actes i col·laboracions...». Tanmateix, Joan Farell en va ser testimoni. Vegeu TORRELLA PINEDA,
Josep; ALAVEDRA BOSCH, Josep (2009), Cinquanta anys de la Fundació Bosch i Cardellach. 19421992. Setze anys més 1993-2008, Sabadell: Primera Impressió, p. 16-19.
8
Ernest Mateu i Vidal (Teià, 1903 – Sabadell 1977), rector i arxiver municipal. Passada la guerra va
entrar a la ciutat amb les tropes franquistes com a capellà castrense i va pronuncià la primera missa de la
victòria franquista a Sabadell el 27 de gener de 1939. Vegeu ROCA I GARRIGA, Pere (1977),«Mossèn
Ernest Mateu en el cor de la vida sabadellenca», dins Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch i
Cardellach, XXX (en català). Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach.
7
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d’ex-combatent- equilibrava la imatge més liberal de Montllor i Crusafont 9. Emperò,
Marcet, a les seves memòries 10 s’atorgà el protagonisme:
Y así, en el nacimiento de la Institución Bosch y Cardellach, de tanto relieve en
el marco cultural sabadellense, me cupo una destacada intervención... Consideré que
era de interés ciudadano crear una institución que pudiera reunir en un solo grupo a
quienes cultivaban, en distintas facetas culturales, tantos aspectos

de la historia

permanente de Sabadell.
Ara bé, la idea de crear una entitat o centre d’estudis a Sabadell ja estava present
en l’ànim de Miquel Crusafont temps enrere. En un article publicat el 6 de setembre de
l’any 1935 al Diari de Sabadell i titulat «Per la cultura sabadellenca», Crusafont diu:
Que no donaria jo perquè... nasqués de sobte un entusiasme capaç de crear un
organisme com el Centre de Lectura de Reus, per exemple, orgull i senyera d’una ciutat
que es té per culta i assenyada? I no és que pràcticament no sigui realitzable a casa
nostra. Després de la creació del Museu de Sabadell, que podem mostrar
orgullosament als visitants, seria molt difícil d’arribar a port amb la idea que m’ha
mogut avui a agafar la ploma? 11

I. Miquel Crusafont i Pairó, cap 1960

Com podem veure, en plena República, ja es plantejava l’objectiu de
complementar el Museu amb un centre d’estudis que agrupés els esforços dels

9

Tant en Crusafont com Montllor van ser a la redacció del Diari de Sabadell durant la II República
compartint-la, entre d’altres, amb Joan Oliver i Francesc Trabal; els quals s’havien tingut que exiliar al
final de la guerra.
10
MARCET COLL, Josep Maria, op. Cit., p. 116.
11
Dins CRUSAFONT I SABATER, Miquel (2019), Miquel Crusafont i l’origen de l’home. La passió
d’un pioner de la paleontologia catalana, Barcelona: Comanegra, p. 98.
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estudiosos. La guerra va aturar el projecte, fins que a l’any 1942 Crusafont compartiria i
s’associaria amb altres amics com hem vist més amunt. Per tant, el protagonisme d’en
Marcet l’hem de deixar en un segon pla.
La figura de Bosch i Cardellach, arxiver de la vila a finals del segle XVIII, va ser
la utilitzada per donar nom a la Institució. Amb tot, la figura de Miquel Carreras
Costajussà 12 planava de ben segur sobre el nucli promotor. Carreras era admirat i tingut
en gran estima, però la interrupció de la carrera intel·lectual degut a la seva mort tràgica
i les circumstàncies que la van envoltar van aconsellar la figura més antiga i llunyana
del metge i historiador Antoni Bosch i Cardellach (Sabadell 1758 – 1829) 13. D’aquesta
manera, i d’acord amb l’alcalde Marcet, els promotors van fer una llista de 28 persones,
les quals semblaven idònies per formar part de la Institució. D’aquesta manera i a través
d’un SALUDA, tramés per l’alcaldia es constituïa la Institució Bosch i Cardellach a
Sabadell el dia 10 de novembre de 1942:
El Alcalde de Sabadell saluda brazo en alto a su distinguido amigo D (aquí nom
de la persona) y le agradecerá su asistencia a la reunión que, para tratar de la
organización en nuestra Ciudad de una Institución de carácter histórico-científico,
tendrá lugar, D.m. mañana miércoles día 11, a les 7 de la tarde, en el salón de
conferencias de este Palacio Municipal, confiando que, dado el interés de la misma en
relación con el prestigio de la Ciudad, no dejará de concurrir a dicha reunión. José Mª
Marcet y Coll aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el testimonio de su
consideración más distinguida. Sabadell 10 de noviembre de 1942. 14

12

Miquel Carreras i Costajussà (Sabadell 1905 – Termens de Segre 1938) advocat, historiador, arxiver i
filòsof mort durant la batalla del Segre (Guerra Civil). Vegeu CASANOVAS I ROMEU, Àngels (2011),
Miquel Carreras i Costajussà (1905-1938). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
13
Per la figura de Bosch i Cardellach vegeu MATEU VIDAL, Ernest (1969), Antoni Bosch i Cardellach.
Doctor en medicina, historiador, home de condicions singularíssimes, sabadellenc il·lustre. 1758-1829,
Sabadell: Edicions de la Comissió de Cultura de l'Excm. Ajuntament de Sabadell. També MIRALLES,
Antonio (1967), «Un sabadellense ilustre en la Real Academia de Medicina de Barcelona: Antonio Bosch
y Cardellach (12 enero 1758 – 25 enero 1829)», dins Anales de Medicina y Cirugía, 200. Barcelona: Real
Academia de Medicina de Barcelona. p. 2-28.
14
TORELLA PINEDA, Josep, op. Cit., p. 21.
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Els 28 primer membres 15 de la Institució foren:
Joan Montllor i Pujal: 68 anys. Promotor de l’excursionisme docent, furgador de
la historia local.
Ernest Mateu Vidal: 39 anys. Sacerdot, historiador, arxiver – cronista municipal.
Josep Baburés Grevolosa: 62 anys. Escolapi, meteoròleg.
Vicenç Renom Costa: 62 anys. Llicenciat en Dret, jutge municipal eventualment,
secretari habilitat de la Cambra de la Propietat, arqueòleg.
Gabriel Bracons Singla: 29 anys. Arquitecte i urbanista.
Josep Bach Torruella: 29 anys. Enginyer industrial, economista.
Joan Mallofré Mañosa: 43 anys. Pediatre, director del Consultori de Puericultura i
Maternologia.
Esteve Salavert Brujas: 60 anys. Llicenciat en Farmàcia, químic, director de
l’Escola Industrial d’Arts i Oficis.
Antoni Forrellad Solà: 29 anys. Enginyer industrial, enginyer municipal. Exdirector de l’Escola Tèxtil i de la d’Art i Oficis.
Joaquim Manich Comerma: 60 anys. Arquitecte municipal.
Jaume Truyols Santonja: 21 anys. Estudiant de Ciències Naturals, col·laborador
en tasques paleontològiques.
Joan Bta. Lladó Figueras: 64 anys. Llicenciat en Dret, funcionari del Jutjat
Municipal, periodista.
Lluís Mas Gomis: 51 anys. Tècnic i professor tèxtil, arqueòleg, cofundador i
director del Museu de la Ciutat.
Ramon Arquer Costajussà: 33 anys. Periodista, copromotor del Museu de la
Ciutat.
Miquel Crusafont Pairó: 32 anys. Farmacèutic-analista, paleontòleg, cofundador
del Museu de la Ciutat.
15

Detallem el llistat dels primers membres. Compartim el criteri de Josep Torrella, i pensem que pot ser
útil per fer una aproximació sociològica als primers membres de la futura Fundació. Podem veure que
l’edat oscil·lava entre els 21 i 68 anys i s’entreveu l’absència d’intel·lectuals notables, els quals estaven
desapareguts, marginats o exiliats.
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Pere Valls Garreta: 48 anys. Administratiu, amb rellevants dots intel·lectuals .
Jaume Calvo Casanovas: 34 anys. Administratiu, periodista.
Joaquim Sallarès Llobet: 51 anys. Industrial, president de la Caixa d’Estalvis,
tinent d’alcalde.
Josep Sarri Forcada: 36 anys. Escolapi, matemàtic.
Hermenegild Bracons Prat: 60 anys. Industrial, químic, posseïdor d’una vasta
cultura germanista. Conseller de la Caixa.
Agustí Masvidal Salavert: 22anys. Estudiant de Farmàcia, naturalista, dibuixant.
Joan Bta. Vives Viñas: 64 anys. Impressor, periodista, es-president de
l’Associació de la Premsa.
Josep Ma. Arnella Gallego: 23 anys. Director del periòdic «Sabadell».
Joan Farell Domingo: 29 anys. Enginyer tèxtil, etnògraf, partícip de les tasques
del Museu des de la seva fundació.
Josep Salvador Roig: 28 anys. Enginyer industrial.
Rosend Güell Corredor: 22 anys. Col·laborador en tasques paleontològiques.
Domingo Codina Fatjó: 35 anys. Enginyer tèxtil, director del laboratori d’assaig
de l’Acondicionament.
Antoni de P, Avellaneda Manaut: 47 anys. Funcionari, cap d’Estadística i
Assistència Social del municipi.

Aquest mateix dia, i a proposta de l’alcalde, s’elegeix la primera Junta, la qual
estava formada per Vicenç Renom, president; Lluís Mas, administrador; i Jaume Calvo,
secretari. Tanmateix, i a proposta de Lluís Mas, es va acordar per aclamació oferir la
presidència honorària a l’alcalde pels «... méritos del interés y celo demostrado por el
Sr. Marcet para la realización de esta obra cultural». Els tres anys de la Institució
(1942-1945) van transcorre amb un ritme regular de reunions mensual, l’anunci de
projectes i discussió dels estatuts, entrada de nous membres i intents de participació a la
vida ciutadana. L’estatge social estava ubicat a la biblioteca de l’únic Museu de la
Ciutat al carrer de Sant Antoni -avui en dia l’edifici és el Museu d’Història- que es va

187

perllongar durant vint anys. El primer que es va fer després de la constitució de la
Institució va ser estructurar-la i es van crear quatre seccions:

Història

(Prehistòria,

Arqueologia,

Bibliografia,

Belles

Arts,

Etologia,

Urbanisme). President: Montllor. Secretari: Mn. Mateu
Ciències Socials (Religió i Moral, Higiene, Instrucció Pública, Indústria i Comerç,
Demografia, Treball i Economia). President: Arquer. Secretari: Farell
Ciències Naturals (Geologia, Paleontologia, Meteorologia). President: Crusafont.
Secretari: Truyols.
Arxiu i Publicacions. President: Mn. Mateu. Secretari: Arquer.

El 1944 s’aprovava un reglament i es va renovar la junta directiva per acomodarse al text. Com a president continuava Vicenç Renom i Jaume Calvó com a secretari. Es
va crear una vice-presidència que ocupà Miquel Crusafont. A l’abril de 1943 s’encetava
el costum de la lectura d’un treball d’ingrés per part dels nous membre: el primer va ser
«Crónica meteorológica del quinquenio 1936-1940», el qual va ser llegit per Josep
Casablancas i contestat pel pare Barburés. Josep Torella, autor del llibre de la història de
la Fundació 16, va llegir el seu treball d’ingrés l’octubre de 1944: «El cine visto desde el
ángulo social», que va ser contestat per Miquel Crusafont.
La necessitat de buscar una empara i un suport més sòlid va fer que es busqués
una estructura jurídica que donés una permanència i seguretat en el temps, i fora de
l’avatar polític. El canvi trobat va ser transformar la Institució en Fundació.

La Fundació Bosch i Cardellach
L’assessor del Gremi de Fabricants de Sabadell, i membre de la Institució,
l’advocat Santiago Udina, va aconsellar la formula de Fundació benefico-docent. Per
això calia comptar amb un capital mínim, el qual va ser aportat per dues institucions 30.000 pessetes- que van acceptar el patronatge financer i tutelar: Gremi de Fabricants i
16

Vegeu nota 6.
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Caixa d’Estalvis de Sabadell. Així doncs, el 23 de novembre de 1945 a la sala de
sessions de l’ajuntament de Sabadell, en un acte presidit per l’alcalde Josep Maria
Marcet; els tinents d’alcalde Joaquim Sallarès, Miquel Sala i Pau Ma. Llonch; a més del
notari Jesús Led; juntament amb les dues patrones: Gremi de Fabricants i Caixa de
Sabadell; i la majoria de membres de la Institució, es va signar l’escriptura de
transformació de la Institució en Fundació. Les finalitats de la Fundació eren:
Fomentar el estudio de los temas históricos, científicos, arqueológicos, literarios
y económico-sociales de interés local y comarcal; crear y mantener entre los elementos
intelectuales de la Ciudad un ambiente de fecunda colaboración; facilitar a dichos
elementos los medios de estudio y trabajo difíciles de obtener particularmente, y
patrocinar las publicaciones en que se registren sus diversas actividades.

II. Escriptura constitució Fundació Bosch i Cardellach, 1945

Els estatus establien l’existència de membres numeraris (en nombre de 30),
corresponents (no residents a Sabadell) i honoraris. Es fixava l’obligatorietat d’assistir a
les reunions mensuals y s’orientava l’activitat vers l’Arxiu Històric Municipal i el
Museu de la Ciutat. Per dret, s’establia que els directors de l’Arxiu i el Museu havien de
figurar com a membres permanents de la comissió directiva. El 29 de desembre de
1945, en el primer ple de la Fundació es va nomenar la Comissió Directiva, la qual va
estar encapçalada per Miquel Crusafont Pairó, el qual mantingué el càrrec durant 12
anys:
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Director
Miquel Crusafont Pairó
Vice-Director
Joan Montllor i Pujal
Administrador
Joan Farell Domingo
Vocal d’Arxiu
Jaume Truyols Santonja
Vocal de Biblioteca
Jesús Farrés Bernaldo
Vocals Nats
Ernest Mateu Vidal (director de l’Arxiu Històric)
Lluís Mas Gomis (director del Museu)

Tanmateix, una de les primeres accions va ser crear un logotip que identifiqués
la Fundació. L’escull del català a l’època va aguditzar l’enginy de Pere Valls: abans de
la reforma de Fabra la conjunció i s’escrivia amb i grega; així, es va pensar en la forma
com el mateix Bosch i Cardellach a l’època – segles XVIII i XIX- escrivia el seu nom.
Ricard Marlet, artista gravador, va crear el disseny, el qual encara segueix sent la imatge
de l’entitat.

III. Logotip Fundació Bosch i Cardellach
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Durant els anys de Miquel Crusafont com a director, la Fundació va adoptar un
to acadèmic, tant en els seus escrits com en la seva imatge. Tanmateix, l’entitat
començà a intervenir en la vida ciutadana i es manifestà amb valentia en diferents
ocasions: així, prengué posició davant l’intent d’enderroc de la Casa Duran del segle
XVI sol·licitant la conservació de la mateixa i va aconseguir que si afegissin també el
Museu, el Gremi de Fabricants, la Caixa de Sabadell, els tres centres Excursionistes i, a
títol personal, els arquitectes Casulleres i Bracons i els artistes Vila Puig i Vila Arrufat.
Els membres de la Fundació anaven presentant comunicacions a les reunions, les
quals sovint eren publicades en opuscles: «Aportació sabadellenca al moviment
esperantista», «La Iglesia de los padres Escolapios», «El formulari notarial del segle
XIV, de l’Arxiu municipal de Sabadell», entre altres. També es van nomenar membres
corresponents a Barcelona, Caldes de Montbui, Sant Cugat, Granollers, Vilafranca i a
Mataró. Es van distingir a sabadellencs com a «membres honoraris» pels seus
coneixements i la seva obra: Lluís Carreras i Mas -clergue i escriptor, i a Ferran
Casablancas i Planell -industrial i inventor del sistema d’estiratges per la filatura.
Finalment, en aquesta aproximació al naixement de la Fundació, el curs 19481949 es va fer la presentació de tres volums que inauguraven les publicacions de la
Fundació. El primer dels tres volums va ser «El primer llibre d’acords del Consell de la
Vila de Sabadell, 1449-1472 -la crònica més antiga de la ciutat, la qual va ser transcrita
per Ernest Mateu, Pere Roca Garriga i Pere Valls. El segon «Los pondus y el telar
ibero-romano» a cura de Lluís i Joan Mas i Lluís Farell i el «Mioceno continental del
Vallès y sus yacimientos de vertebrados» de Miquel Crusafont i Josep Fernàndez de
Villalta. Tanmateix, esmentar que per primera vegada es parlava públicament de Miquel
Carreras: es començà a treballar en la recopilació dels seus treballs, i a l’any 1949 la
Fundació amb la cooperació del Gremi de Fabricants, la Caixa d’Estalvis i
l’Ajuntament, va reeditar el llibre Conceptes i dites de Marti Rialp, el qual Carreras
havia publicat durant la guerra civil amb pseudònim.
La Fundació Bosch i Cardellach començava a ser coneguda i ja aleshores es va
forjar una dita que ha perviscut fins els nostres dies. Un sobrenom que ja recollia als
anys seixanta del segle passat Josep Maria Marcet en el seu llibre:
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Cuando la Fundación empezó a cobrar auge, el ingenio popular no tardó en
lanzarle sus puyas más o menos mordaces i con picaresca malicia. Sin ánimo de
ofenderla, como se vera, la motejó con el apodo de «Pocs i garbellats» (literalmente
pocos y pasados por el tamiz), basándose en cierto parecido fonético 17.

Epíleg
Com hem vist, la Fundació Bosch i Cardellach té els seus orígens a l’any 1942.
Uns temps difícils i marcats pels guanyadors d’una guerra (1936-1939) que van imposar
un nou ordre lluny de la democràcia. El Sabadell dels anys quaranta del segle passat era
una ciutat que comparada amb la dels anys deu o vint semblava una altra ciutat. Exili entre d’altres la «Colla de Sabadell», depuracions i presó marcaran una postguerra on el
«racionament» serà el pa de cada dia i l’anterior vida cultural i associativa quedarà
destruïda. En aquest context un grup de sabadellencs -molt lligats al pensament de
Miquel Carreras- aconsegueixen de crear una Institució per fomentar els estudis locals i
comarcals sota la tutela de l’alcalde Josep Maria Marcet. La Institució farà de pont, amb
totes les dificultats de l’època, entre una intel·lectualitat escapçada per la guerra i la
nova generació de postguerra. Sota el paraigües de l’ajuntament franquista i de dues de
les principals institucions de l’època Gremi de Fabricants i Caixa d’Estalvis de
Sabadell, la Institució es convertirà en Fundació i a més de les seves publicacions i
estudis anirà obrint-se cap a la participació ciutadana, i fins i tot a la discrepància amb el
municipi.

17

El subratllat és nostre, dins MARCET COLL, Josep Maria, op. Cit., p. 119.
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EL FRANQUISME DAVANT LES ENTITATS
CULTURALS, ESPORTIVES I SOCIALS DE GAVÀ
D’ABANS DE 1939: DEPURACIÓ O DESAPARICIÓ
Josep Campmany Guillot
Centre d’Estudis de Gavà

Les lleis del franquisme declaraven il·legals les associacions de caràcter republicà,
obrerista i catalanista. Les de caràcter cultural i esportiu no foren en principi
il·legalitzades, però la seva acció (autorització de reunions, nomenament de la
Directiva) era totalment controlada per l’Estat, i hagueren de sotmetre’s a la
denominada «depuració». A continuació enumerem les vuit entitats culturals, esportives

1. La societat cultural de Gavà
Creada el 12 de juliol del 1933, 1 estava vinculada al nucli
socialista local, que després passaria a formar el PSUC. Dels
32 socis fundadors, la primera junta de l’entitat: estava formada
per Ramon Boxadors, Enric Estradé, Joaquim Vidal, Adolf
Guinot, Àngel Sànchez, Lluís Selma, Constanci Galan, Jaume
Colomer, Miquel Marrugat, Antoni Llobet, Pau Manzano i
Josep Gras. Tenia la seu a casa del seu president, Ramon Boxadors Mir (Rambla
Vayreda, 53). L’entitat va desaparèixer el
1939.

Aplegava

també

altra

gent

gavanenca no obrera (tenia 101 socis,
dels quals 32 eren considerats actius).
Durant els seus sis anys de vida, va tenir
una

intensa

activitat.

El

1934

va

promoure la celebració del primer Sant
Jordi a Gavà. En aquesta dècada s’hi
organitzen xerrades i mítings en els quals
1

AHGCB, expedient núm. 16.492, Societat Cultural de Gavà.
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intervingueren destacades figures del comunisme català: Joaquim Maurin, Andreu Nin,
Jordi Arquer, Àngel Estivill i Jaume Miravitlles. El 1933 van fer una visita als tallers
del diari republicà El Diluvio. A mitjan anys trenta, el futbol ja era una activitat més de
caire social, recreatiu i fins i tot cultural, de forma que una entitat social i cultural
acostumava a tenir un equip esportiu propi. Per això, dins la Societat Cultural de Gavà,
es va crear l’Atlètic Gavà.

Visita dels membres de la Societat Cultural de Gavà als tallers
del Diluvio. ANC, fons Brangulí

Esport i ciutadania: L’Atlètic Gavà, equip de la Societat Cultural (1935-1936)

Equip de la Societat Cultural al camp dels Rierals. D’esquerra a dreta: Casas, Bermúdez, Peret, Pous,
Pallejà, Llagostera, Bañón, Castillo, Jiménez, Llobet i Cavagliani. Foto: cessió Ramon Corbalán.
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Antoni Galan, a El Mundo Deportivo, explicava:
«El compacto núcleo de amigos del balón redondo que impera dentro de la Sociedad Cultural de
Gavà, capitaneados por el antiguo jugador del Español Cavagliani, secundado por los directivos de la
misma entidad, han visto realizados sus deseos. De hoy en adelante figurará en el mundillo futbolístico
catalán una nueva entidad balompédica que con vida propia, empieza cosechando laureles inaugurando
oficialmente un nuevo campo de futbol en este Gavà tan deportivo. A pesar de lo desapacible del día y de
que el campo de las Colomeras abrió sus puertas a la afición con un match de campeonato, se congregó
bastante público en el campo de la Cultural [el camp dels Rierals, davant l'actual entrada de Roca
Radiadors], ávido de presenciar el primer encuentro que los noveles jugadores deparaban a cierto sector
de la afición local. Pletórico de entusiasmo y deseoso de una primera victoria en propia salsa, salieron a
la cancha los merengues (anaven de color blanc), que tras un bello encuentro, sobrio y sin florituras,
pero efectivo, lograron la victoria más sonada que de momento su palmarés que empieza pueda
registrar. Arbitró el local Casas. Por la Cultural: Llobet; Morgadas, Bernat, Martínez; Lino, Pelegrí,
Grau; Castellano, Aragonés, Casas III y Prunera. Morgadas y Grau, de la Cultural, destacaron». 2

Durant la guerra d’Espanya, els seus membres o bé moriren, o bé s’hagueren
d’exiliar. L’entitat desaparegué per sempre.

2. La Casa de València de Gavà
L’activitat

cultural

que

els

valencians

gavanencs

van

desenvolupar al llarg dels anys vint va culminar amb la creació d’una
entitat singular, a la dècada del 1930: la Casa de València de Gavà.
L’entitat va tenir un marcat caràcter integrador i políticament
compromès. D’una banda, perquè mitjançant la Casa de València els
nouvinguts s’integraren a la vida cultural gavanenca (creant una
biblioteca, participant a la Festa Major...) D’altra, perquè aquella
Casa de València serví de trampolí als joves compromesos que en aquells anys lluitaven
per una societat més justa des d’un caire més polític. 3 Estava vinculada al grup d’en
Llorenç Bonmatí, que n’era secretari i fundador. Gavà va ser un dels primers pobles del
Principat, a més de Barcelona, on es fundà una Casa de València. El 21 de juliol de
l’any 1930, una Comissió Organitzadora formada per Emili Navarret, Celestí Navarro,
Antoni Cortell, Fèlix Navarro, Vicent Peña i Valentí Sanvicente entraren una instància
2
3

El Mundo Deportivo, dijous 26/9/35 p. 3
AHGCB, expedient núm. 14.498, Casa de València de Gavà.
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al Govern Civil sol·licitant la legalització i inscripció al llibre d’associacions d’una
nova entitat que s’anomenaria Casa de València de Gavà. Adjuntaven una proposta
d’estatuts, i esmentaven com a domicili social el carrer de Salvador Lluch, núm. 2-4.
Era el Cafè de la Plaça, que d’aquesta manera esdevenia seu de la Casa de València. El
local comptava amb un espaiós cafè, un pati, i una sala d’espectacles apta per al teatre i
el cinema. El cafè havia estat, des del 1910, la seu del Gran Casino Gavanense, que
acollia les activitats de l’Ateneu Popular de Gavà, afí a la Lliga Regionalista. Però amb
la inauguració del nou Casino construït per Salvador Lluch a la Rambla i inaugurat el
dia de Sant Jordi de 1923, havia quedat sense societat resident. Ara, els valencians
rellevaven els regionalistes.
A l’article primer dels estatuts, presentats quan encara el català no era llengua
oficial a l’Administració, afirmaven: «Con la denominación de Casa de Valencia de
Gavà se constituye una asociación integrada por elementos valencianos y amantes de
dicha región a quienes se concede ingreso en la misma con arreglo a estos Estatutos,
con los mismos fines que propugna la Casa de Valencia de Barcelona, inspirándose en
el mismo ideario y rigiendo las mismas orientaciones». A l’article segon es fixava el
domicili social de l’entitat, i al tercer, s’especificava que entre els seus objectius hi
havia el «Favorecer el conocimiento, aproximación y estimación mútua de los
valencianos residentes en Cataluña, y en particular los que residen en esta población».
Més endavant, l’article sisè diferenciava entre socis protectors, fundadors, numeraris,
supernumeraris (no valencians), i transeünts. L’autorització del governador civil arribà
ben aviat, i el 31 d’agost del 1930 tenia lloc l’assemblea de constitució de la Casa de
València de Gavà, a dos quarts de tres de la tarda, i amb una assistència de 65 socis.
L’assemblea escollí la primera Junta, que duraria tot el 1931.
Els seus membres foren:
President: Celestí Navarro i Sanchís
Vicepresident: Salvador Arnal i Blay
Secretari: Llorenç Bonmatí i Martí
Vicesecretari: Francesc Berga i Arnal
Tresorer: Josep Arraiz i Andrés
Comptador: Victorià Zurriaga i Martínez
Bibliotecari: Valentí Sanvicente
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Vocal primer: Vicent Agustí i Blay
Vocal segon: Josep Cabo i Sanchís

El 16 de setembre es presentava al Govern Civil el llibre de socis de l’entitat, i el
10 d’octubre, per un ofici de l’alcalde, s’informava al governador de la constitució de
l’entitat i la composició de la junta. El 23 de gener del 1932 hom renovà aquesta junta,
resultant elegides les següents persones:

President: Vicent Peña i Sanchís
Vicepresident: Fèlix Navarro i Sanchís
Secretari: Josep Alfonso i Blay
Vicesecretari: Josep Zurriaga i Arnal
Tresorer: Ambròs Arnal i Blay
Comptador: Francesc Català i Bou
Bibliotecari: Miquel Bernad i Navarro
Vocal primer: Francesc Bernad i Berga
Vocal segon: Antoni Pascual i Picher
Vocal tercer: Daniel Albert
Vocal quart: Marià Berga

El 7 de gener del 1933 la junta directiva quedà reconstituïda amb:
President: Marià Berga
Vicepresident: Vicent Peña
Secretari: Josep Alfonso
Comptador: Josep Giménez
Bibliotecari: Miquel Bernad
Vocal primer: Francesc Bernad
Vocal segon: Salvador Arnal
Vocal tercer: Baptista Cabo
Vocal quart: Bernardí Sanchís

199

Un any després, el 10 de gener del 1934, la junta quedava renovada:
President: Marià Berga
Vicepresident: Daniel Albert
Secretari: Antoni Timonet
Vicesecretari: Modest Navarro
Tresorer: Josep Giménez
Comptador: Isidre Berga
Bibliotecari: Josep Alfonso
Vocal primer: Josep Muñoz
Vocal segon: Baptista Cabo
Vocal tercer: Baptista Sanchís
Vocal quart: Bernardí Sanchís.

Aquests individus eren persones molt conegudes i que participaven activament de
la vida social i política de Gavà. Així, per exemple, el tresorer de la junta del 1932,
Ambròs Arnal i Blay, fou un dels onze regidors nomenats per decret del president
Macià al primer consistori republicà gavanenc, el 16 d’abril del 1931.
El seu germà i vicepresident el 1931, Salvador Arnal i Blay, sortí escollit regidor a
les eleccions municipals del 16 de gener del 1934 dins la llista d’esquerres coaligades,
formada per Esquerra Republicana de Catalunya i socialistes i sindicalistes locals. El
secretari de la junta del 1931, Llorenç Bonmatí i Martí, fou també secretari del Casal
Republicà d’Esquerra de Gavà, fundat amb motiu de les eleccions autonòmiques del
1932 com a secció local d’Estat Català. D’altra banda, Victorià Zurriaga i Martínez,
comptador a la junta del 1931 i Salvador Arnal foren fundadors de l’Agrupació
Sindicalista Llibertària de Gavà. Ambdós també formaren part, el 1934, juntament amb
un altre dels promotors el 1930 de la Casa de València, Emili Navarrete, de la Junta
Directiva de la Unió de Cooperadors, cooperativa de consum propera als plantejaments
dels socialistes catalans.
Poc se sap de les activitats de la Casa de València, tot i que com a mínim
documentalment, sabem que tenia bons conctactes amb l’alcaldia de la ciutat del Túria:
el 17 de setembre de 1930, el consistori de València va acordar pagar una senyera a la
Casa de València de Gavà, i el seu alcalde va visitar Gavà, el 30 de setembre, per
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commemorar l’aniversari de la presa de València per Jaume I. Així mateix, el 1932 es
va organitzar una visita de miss València a la ciutat.

Visita de miss València a Gavà, l’any 1931. Foto: AMG, cessió família Mitjans Arnal i família Fabrés.

La visita va ser tornada el 1933, quan el grup de bastoners creat a redòs de
l’entitat van visitar València, ciutat on van ser rebuts per l’alcalde.

Colla de bastoners de la Casa de València, creada cap a l’any 1931. AMG, cessió Esther Prunera. Foto
Lerín. i recepció de la colla de bastoners de la Casa de València de Gavà a la ciutat de València, el març
de 1933, amb l’alcalde d’aquella ciutat. Fotos: La Vanguardia.

També hem tingut notícia que l’any 1931 s’hi va fer un acte «d’afirmació
valencianista», i que la diada de Sant Josep de 1933, amb motiu de les reivindicacions
valencianes per obtenir un estatut d’autonomia, s’hi va fer un míting organitzat per
Actuació Valencianista d’Esquerra. A partir del 1934 s’acaben les notícies sobre les
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activitats de la Casa de València de Gavà. Com a
epíleg, un ofici de l’Ajuntament, datat el 5 de
novembre del 1942, on simplement es fa constar que la
Casa de València de Gavà, juntament amb la Sociedad
Cultural de Gavà, havien deixat de funcionar el 1936.
L’entitat va desaparèixer. La seva seu social era de
lloguer, i fou retornada als propietaris immediatament
després de la guerra.
Més endavant, l’any 1956, fou adquirida per
l’Ajuntament de Gavà per 250.000 pessetes i és
l’actual seu de l’Associació Veïnal del barri del Centre
i de la Unió Muntanyenca Eramprunyà.

3. Societat coral la Igualtat
Creada vers el 1881, i legalitzada el 1895, 4
estava vinculada al Cafè del Centre, on s’estatjava
(de fet, pagava lloguer al Foment Català Republicà).
La seva activitat fou intensa des de finals del XIX a
inicis del segle XX. La informació de la seva activitat
està documentada al llibre La Igualtat. Cent anys d’història de la societat coral
gavanenca, Gavà: Societat Coral La Igualtat, 1996, 5 per la qual cosa no ens estendrem.
Només remarcar que formava part dels Cors de Clavé, i que molts dels seus
integrants i directius eren també afiliats al Partit Republicà Democràtic Federal, que
tenia molta implantació al districte de Vilanova, del qual Gavà en formava part.
L’any 1939 va haver de passar el procés denominat de depuració, tot obligant-seli a canviar el nom pel de La Nueva Igualdad, a fi de deslligar-se del passat, i a redactar
uns nous estatuts. La depuració d’aquesta entitat s’inicià vers el 1942/43 i culminà el
maig de 1955 amb l’elecció d’una nova junta.
4

AHGCB, expedient núm. 6.384.

5

ALONSO, Manel, La Igualtat. Cent anys d’història de la societat coral gavanenca, Gavà: Societat Coral
La Igualtat, 1996.
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4. Club Ciclista Gavanenc
El 26 d'agost de 1919 es presentava al Govern Civil
la petició de legalització del Club Ciclista Gavanenc,
domiciliat a,la plaça Constitucional, 13 (avui plaça
Major). 6 A finals d’aquell any, per Sant Nicasi,
s’inaugurava un velòdrom en terrenys propietat de Jaume
Amat Salvi, fent cantonada l’actual passatge Rambla i rambla de Casas. La pista tenia
seixanta metres de llarg per trenta-quatre d’ample. La junta d’aquell primer Club estava
presidida

per

Jaume

Jané,

el

vicepresident era Ricard Alonso, i
altres membres de la junta eren
Jaume Soler, Pere Soler, Felip
Llobet,

Llorenç

Satlari,

Miquel

Pascual,

Joan

Pugès,

Manel

Domènech,

Rafael

Marrugat

i

Miquel Marrugat. Altres integrants

6

AGCB, Llibre de registre d'associacions, vol. 5, exp. 9860

203

del club eren Antoni Olivella, Joan Bassoles, Joan Margarit, Frederic Miró i Jaume
Badosa, juntament amb el seu germà Valentí Badosa. 7 Ben aviat, les autoritats
municipals eren convidades a assistir a una de les primeres competicions del club, i el
1920 ja s'organitzà a Gavà la VIII Festa del Pedal, 8 celebració d’àmbit català, que tingué
una nova edició (IX Festa del Pedal) l'any següent també a Gavà, 9 competicions que
aplegaren 1.000 ciclistes el 1920 i 1.100 l’any següent. 10
La vida social del club passà per dificultats a partir de 1925 (l'entitat es va
dissoldre el 29 de setembre d'aquell any), 11 però la popularitat d'aquest esport es
mantingué a Gavà al llarg dels anys trenta, fins al punt que el 1930 s'havia reinaugurat
el velòdrom.
I, de fet, dos gavanencs van participar en successives edicions de la Volta a
Catalunya: Valentí Càrcel (els anys 1931, 1933 i 1934), Rafael Moreno (els anys 1932 i
1933), Simó Abela i Joan Ventura (1933). 12 Més encara, el 21 de març de 1932 es
tornava a legalitzar el Club Ciclista Gavanenc, 13 domiciliat ara a la rambla de Vayreda
núm. 89 (Casino), i sota la presidència de Vicenç Bernad Agustí. Els socis fundadors
eren, a més del president, Josep Moyà Navarret, Valentí Càrcel Zurriaga, Francesc
Izquierdo Soriano, Antoni Berga Muñoz, Josep Pons Arnal i Joan Ventura Idrach.
Altres socis dels anys trenta
foren Ramon Mata Solé,
Alfons Lloret, Vicenç Berga,
Josep Milà i Josep Lario. La
guerra va dissoldre el club,
amb la majoria dels seus
membres mobilitzats, morts o
exiliats.

7

La Vanguardia, 29 d’agost de 1919, p. 4. L'Aramprunyà, núm. 2 (febrer 1922), pàg. 8.
AMG, Actes del Ple Municipal del 15 de novembre de 1919, 10 d'abril de 1920 i 19 de juny de 1920.
9
AMG, Acta del Ple Municipal del 18 de març de 1921.
10
El Mundo Deportivo, 26 d'abril de 1921, p- 2; 5 de maig de 1921, portada; 12 de maig de 1921, p. 2. La
Vanguardia, 17 de de maig de 1930, p. 16.
11
AGCB, Llibre de registre d'associacions, vol. 5, exp. 9860.
12
AMG, Actes del Ple Municipal del 27 d'agost de 1931, 17 de setembre de 1931, 3 de setembre de 1932,
3 de juny de 1933, i 15 de juny de 1934. La Vanguardia, 10 de juny de 1933, p. 12.
13
AHGCB, fons d'associacions, exp. 16.250.
8
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5. Font del Ferro Lawn Tennis Club
Era una entitat fundada pels estiuejants
de la Colònia Amat, a la Font del Ferro de
Gavà, en època de vancances, el 10 d'agost
de 1927. 14 Tenia 25 socis, i estava presidida
per Joan Amat, propietari de la colònia.
Altres membres de la junta eren l'alemany
Isidre Saenger, August Feliu Havel, i els
germans Rafael i Emili Amat. La seu social
era la Colònia Amat, a la qual pertanyia la
pista de tennis construïda el 1914. Un dels
seus propietaris, Rafael Amat, explica les
activitats d’aquest club:
«en 1914, a raíz de iniciarse la primera guerra mundial, construyó en poco más de dos meses una
pista de tenis». Afegeix que «al inaugurarse la pista de tenis, nuestra afición se dedicó por completo a
este bello deporte. Nuestro maestro fue el filipino don Francisco Puig Ventura, padre de la que después
fue excelente jugadora Conchín Puig Balboa, retirada prematuramente de las canchas tenísticas
nacionales por motivos de salud. Por aquella pista de cemento de la "Font del Ferro" pasaron más
adelante, en plan de exhibición, los que fueron campeones de España, Eduardo Flaquer, Raimundo
Morales y Antonio Juanico, así como otros jugadores de primera categoría. El equipo oficial de la
colonia jugó, además, partidos amistosos contra equipos veraneantes de otras colonias, tales como las de
San Baudilio, Molins de Rey, Begas y Masnou, y también contra los barceloneses del Layetano y del Real
Barcelona, figurando en este último equipo su actual Presidente, don Luís Coma Cros. Asimismo,
celebrábamos campeonatos sociales en las pruebas de "singles", dobles masculinos y mixtos, y con
"handicap" se jugaron tres preciosas copas de plata donadas por don Isidro Saenger, alemán de origen,
que formó parte de la Junta del Pompeya, y que veraneó tres temporadas en la "Font del Ferro" dando
gran realce y animación a la colònia».

El club va desaparèixer el 1936, en començar la guerra d’Espanya. Els seus
promotors van passar majoritàriament al bàndol nacional i, acabada la guerra, el club no
va reprendre l’activitat.

14

AHGCB, Llibres de registre d’associacions, entrada núm. 13.044, del 9 d’abril de 1927, Font del Ferro
Lawn tennis Club. Hi ha uns papers traspaperats referents a aquest club a l’expedient núm. 12.188,
Societat de Caçadors de Gavà.
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6. Futbol Club Gavà
El club va ser fundat l’any 1921, federat el 1922, i legalitzat
com associació el desembre de 1928.

15

No tenia seu social (el

camp de futbol no era seu). Va haver de ser depurat, procés que
s’inicià el maig de 1940, i que comportà una reforma dels estatuts
que culminà el setembre de 1940.

15

AHGCB, expedient núm. 13.670, Futbol Club Gavà.
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La Junta Directiva deixava de ser nomenada pels socis en votació, i passava a ser
designada lliurement pel president, prèvia conformitat de la Federación Regional
Catalana de Futbol. Podeu trobar la trajectòria pormenotizada del Club a la publicació
Història del Futbol Club Gavà: 80 anys de futbol (i altres esports) a Gavà (19282008). 16 Una de les primeres conseqüències d’aquesta politització de l’esport va ser un
16

CAMPMANY, Josep, Història del Futbol Club Gavà: 80 anys de futbol (i altres esports) a Gavà (19282008). Edicions del Llobregat, 2009.
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recrescut zel espanyolitzador que provocà canvis en el procés de depuració que
teòricament s’havia ja acabat al llarg de 1940. Així, cal remarcar que la depuració
s’havia superat sense que en cap moment el Futbol Club Gavà es veiés obligat a canviar
de nom. Cal parar esment que la sintaxi «Futbol Club», procedent de l'anglès però
acceptada en català, era un gir estrany a l'idioma espanyol. En aquesta darrera llengua
caldria dir «Club de Fútbol». Així doncs, podríem dir que, en la depuració del 1940,
igual que a molts d'altres equips catalans, se'ls va mantenir el nom amb sintaxi
anglocatalana. Doncs bé, un any després, i fora del procés depurador, aquesta situació
canvià, i es va imposar a tots els clubs de futbol l'adopció de la sintaxi castellana: «Club
de Fútbol». Al Gavà la crisi es produí a finals de març de 1941. El 24 d'aquell mes, Joan
Badosa, president del Gavà, presentava la dimissió al president de la Federació Catalana
de Futbol. Ho feia en un dels nous papers oficials del club, amb les lletres impreses F C
Gavà i el nou escut adoptat l'any anterior. Doncs bé, quan aquest paper va arribar a
Madrid (hi ha una nota marginal a llapis que diu «proponerlo a Madrid» i la data 12
d'abril de 1941), algú va adonar-se que la sintaxi «F C» no era ortodoxa. Resultat: amb
llapis va guixar l'encapçalament i hi va escriure «C de F», com es pot veure a la figura
de sota. El següent document, del 22 de setembre de 1941, en què el nou president del
Gavà, Constantí Bruach, tramet a la federació la nova junta que ha triat, els del Gavà
han mecanografiat, a sobre del paper imprès oficial, la sintaxi «Club de Futbol Gavá».
La següent comunicació que ha deixat rastre documental, del 25 d'agost de 1942, que
correspon a la dimissió de Constantí Bruach com a president, ja no està feta en paper
oficial. Un foli mecanografiat encapçalat amb el nom «corregit»: C de F Gavá.
Finalment, quatre anys després del primer avís, el Gavà ja disposa de nou paper imprès
oficial. Ara ja sí, el nom que figura és el de «Club de Futbol Gavá». Paradoxalment,
encara que aquest nom és el que s'imposà, no es tramità cap modificació dels estatuts i
reglament del club, per la qual cosa, al Govern Civil, el nom legal de l'entitat que
constava era el de Futbol Club Gavà.
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7. La Societat de Caçadors de Gavà
La primera notícia que coneixem d'un concurs
de tir local és del 1910.
El 15 de març de 1919, l'Ajuntament acordava
lliurar un regal als organitzadors del primer concurs
local de tir al colom. 17 Pocs anys després, el 1924, es
legalitzava davant del Govern Civil la Societat de Caçadors de Gavà, constituïda el 19
d'agost sota la presidència de Ferran Solé Martorell. 18 La seu social estava situada al
carrer de Santa Gertrudis (avui carrer del Centre) núm. 4, i n'eren socis, entre d'altres,
Josep Casas Pascual, Josep Aguiló Martínez, Esteve Bruach Torner, Jaume Martorell,
Joan Parés, Antoni Muñoz Agustí, Salvador Bel Reverter, Frederic Aleu, Màxim
Condes, J. Bordas, Jaume Bassoles, Salvador Moya, Joan Solé, Albert Solé, Emili
Chudador, Vicenç Pascual i Martí Luque. Per la festa major de Sant Nicasi de 1924 ja
organitzaren el primer Concurs de Tir al Plat, amb un trofeu donat per l'Ajuntament de
Gavà. Altres tornejos documentats es feien per la festa major de Sant Pere, com a mínim
el 1931 i 1932. 19

Concurs de tir organtizat per l’Ateneu Popular de Gavà el 1910
17

AMG, Actes del Ple Municipal del 15 de març de 1919.

18

AHGCB, expedient núm. 12.188, Societat de Caçadors de Gavà.
AMG, Actes Ple Municipal del 13 de desembre de 1924, 25 de juny de 1931 i 26 de juny de 1932.

19
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Com les altres entitats, va passar el procés de depuració, procés que s’inicià el
juliol de 1941 i que no culminà fins el febrer de 1945. Va ser obligada a modificar els
seus Estatuts, tot incloent-hi l’obligatorietat de reduir la quota a la meitat als «excombatientes del Glorioso Ejército Nacional». El President era nomenat directament pel
Delegado Regional de Caza.
Pel que respecta a les associacions de caire econòmic (mutualitats i cooperatives)
patiren conseqüències diverses. N’exemplificarem el cas d’una:

8. La Germandat de Sant Nicasi: un cas de repressió lingüística
La Germandat de Sant Nicasi era una entitat de caràcter
mutualista fundada el 16 d’octubre de l’any 1862, 20 vinculada a les
classes més baixes de la població (jornalers, parcers; en cap cas
grans propietaris). Durant la guerra d’Espanya havia estat
reconvertida en Germandat del Poble, però no fou suprimida (de fet
assolí la xifra de 280
associats), malgrat el caràcter religiós que la
impregnava,

senyal

inequívoc

del

seu

arrelament popular. Abans de l’estiu de 1939,
atès que era pertinent reprendre la celebració
religiosa tradicional amb què es festejava el 14
de desembre, diada de Sant Nicasi, copatró de la
localitat, una comissió de membres d’aquesta
entitat es dirigí al Govern Civil per tal de poder
restructurar-la dins la nova legalitat que
imposaren els vencedors. En resposta a aquesta
petició, el primer de maig de 1939 Pedro
Vilella, secretari provincial de serveis sindicals

20

CARBONELL, Josefa, «Història del passat, present i futur de la festa major de Sant Nicasi, bisbe de
Reims, nacionalitat francesa; venerat a Gavà d’ençà del segle XVI», dins de l’opuscle Gavà sota el
patrocini de Sant Nicasi, Gavà: Ajuntament de Gavà, 1976, pàg. 15.
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de la C.N.S, alhora que integrava l’esmentada entitat a la Jefatura de Instituciones de
Previsión y Ahorro de Barcelona, nomenava com a membres de la Junta Gestora de la
Mutualidad San Nicasio amb caràcter provisional a Tomàs Padrós Coll, Carles Vendrell
Marcé i Joan Bofill Ribas. Els dos primers havien estat membres destacats de la junta
directiva de l’entitat abans de la guerra (Joan Bofill, vocal els anys 1932 i 33, secretari
el 1927 i 1928, i president l’any 1934; i Carles Vendrell, comptador o tresorer de
l’entitat des de 1927). Joan Bofill, a més, havia estat president de la Societat Coral La
Igualtat l’any 1929, i vicepresident el 1928. El dia 3 de desembre de 1939, aquesta Junta
Gestora va convocar una assemblea de socis autoritzada per preparar la festa de Sant
Nicasi. Van iniciar la reunió, com els era habitual, en català. Però el cap local de la FET
i de les JONS, que era present a la sala, va aturar l’assemblea, va dissoldre la reunió, i
va aixecar acta dels fets, que reproduïm a continuació:
«En Gavá a tres de diciembre de mil novecientos treinta y nueve. En la reunión que debía celebrar
la hermandad de San Nicasio de esta localidad, para tratar sobre la fiesta y actos religiosos que para el
dia catorce próximo habían de dedicar al Patrón de la misma, previos los trámites reglamentarios por
dicha Entidad se acordó celebraran la reunión solicitada para el dia de la fecha y hora de las quince.
Abierto el acto por el Presidente Tomás Padrós, asistido del Secretario Juan Bofill Ribas, en presencia
del Delegado por el Sr. Alcalde, Don Luis Escofet Vilamasana, gestor de gobernación, al pronunciar el
Presidente las primeras palabras en catalán, el Delegado que suscribe, tiene a bién suspender el acto por
infracción de no dirigirse ante sus asociados con la lengua oficial, ya que se trataba de un acto, el cual
tenia todas las características bien basadas a las leyes españolas. Por todo lo cual, considerando una
falta grave contra el Presidente de la dicha Hermandad, procede a levantar la presente acta, ante los
testigos requeridos por mi, Don Juan Salamero Amat y Don Clemente Campañá Solé, firmandola a los
efectos procedentes».

Signen Lluís Escofet, Joan Salamero (mestre de les Escoles Graduades) i Climent
Campañà (membre de les juntes directives de la Germandat d’abans de la guerra, i que
presidiria l’entitat anys després). Aquelles paraules en català engegaren tota la roda
repressiva del sistema. El dia 11 de desembre, l’alcade-gestor, Josep Llonch, enviava
l’esmentada acta al Governador Civil, juntament amb un ofici on «como ampliación al
acta», afegia que «El Presidente D. Tomás Padrós Coll, es persona de significada
conducta en el Frente Popular, habiendo militado asimismo en el partido de Estat
Catalá; el Secretario Juan Bofill Ribas, es persona, asimismo, de destacada
significación en el Frente Popular. Son dos perfectos izquierdistas. En este concepto,
resulta poco recomendable que dichos indivíduos rijan una institución de carácter
religioso». La màquina seguí girant: el 27 de desembre, el Governador Civil adreçà un
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ofici al comandant de la Guàrdia Civil de Gavà, amb l’ordre següent: «sírvase practicar
una informacion sobre los antecedentes politico-sociales antes y despues del Glorioso
Movimiento de los vecinos de esa localidad D. Tomas Padros Coll, y D. Juan Bofill
Rivas, que obstentan la representacion de Presidente y Secretario respectivamente de la
Hermandad de San Nicasio de esa poblacion, para con ella a la vista resolver lo que
proceda». 21 Les respostes al requeriment arribaren ben aviat. El 20 de gener de 1940,
els guàrdies segons del post de la Guàrdia Civil, Marcelino Sima Batalla i Anselmo
Calleja Mercalla adjuntaven sengles declaracions de diversos veïns de Gavà que
informaven sobre els antecedents del President i del Secretari. Joan Castellví Amat,
regidor-gestor de l’Ajuntament, informava que «Juan Padrós Coll» havia estat
d’esquerres abans de 1936, i que havia format part de la fracción roja del Front Popular.
«se unió con los llamados marxistas», afirmava. D’altra banda, el 21 de gener de 1940
la Guàrdia Civil remetia dos informes fets per Jaume Vendrell Moné, un altre ciutadà
gavanenc, en què informava que Tomàs Padrós era d’esquerres, i «a la vez elemento de
las organizaciones catalanistas». Que el 1936 havia estat «delegado de sus partidos en
la junta de la Cooperativa Obrera que perteneció a la Sindical UGT», i que era «antireligiosos, aunque pertenecía a la Cofradía de San Nicasio». Tot i això, puntualitzava
que no creia que hagués participat en fets delictius. Respecte a Joan Bofill Ros, només
deia que abans de la guerra havia estat d’esquerres, i que després d’alliberat el poble
havia estat nomenat secretari de la Cofradía de San Nicasio. La resolució del
Governador civil fou immediata, i suspengué la Junta Gestora de la Germandat de Sant
Nicasi. De fet, aquesta entitat no normalitzà el seu funcionament fins alguns anys
després. Un fet molt especialment remarcable, en aquest episodi que acabem de relatar, i
que encara recorden alguns gavanencs, és que la suspensió de l’assemblea de la
Germandat de Sant Nicasi per Lluís Escofet va ser feta oralment en català, ja que ell no
sabia parlar cap altra llengua. Un fet remarcable que mostra fins a quins límits podia
arribar l’autoodi contra la pròpia llengua. Un cop depurada, l’entitat seguí en actiu fins
al 1980, organitzant anualment la celebració de Sant Nicasi, festa major d’hivern.

21

Relació dels fets a l’AHGCB, exp. núm. 556, Germandat de Sant Nicasi.
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Conclusió
D’un total de vuit entitats existents abans de la guerra, només quatre
sobrevisqueren, depurades de persones i reglaments no adients al nou règim. Aquest és
el panorama que deixà el primer franquisme. La primera associació cultural creada amb
posterioritat no veié la llum fins al 1951, i fou l’Agrupació Fotogràfica de Gavà.
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CONTEXTUALITZACIÓ DEL FET MUIXERANGUER.
DE L’OSTRACISME A SÍMBOL D’UNA NOVA
RENAIXENÇA
Kassim Carceller i Esteban
Centre d’Estudis dels Ports

Les muixerangues no deixen indiferent ningú. Però d’on ve aquest interés sobtat
del poble valencià per aquesta antiga tradició? I què ha fet possible que en poc de temps
siga tan coneguda? L’esclat muixeranguer, que no mostra símptomes de ser un fenomen
efervescent, ha sorprès tothom; també els muixeranguers de tota la vida. Després d’un
llarg període de temps en un clar retrocés, en un declivi constant que contreia el món
muixeranguer antic, darrerament hem observat com ha reviscolat i crescut, adaptant-se
al nou context. En aquesta comunicació tractarem d’explicar els factors socials, polítics
i culturals que han condicionat l’evolució de les muixerangues, centrant el focus de
l’anàlisi en les darreres dècades per tal d’entendre què ha facilitat la seua expansió.
Durant el Modernisme (finals del s.

XIX

i principis del s.

XX),

els valors

tradicionals i, amb ells, les preferències d’interessos i gustos de la població, fan un tomb
de 180 graus respecte de la Renaixença. Nuria Fernández, doctora en antropologia
cultural i social, conclou que el Modernisme «va ser un vendaval estètic de ruptura
cultural amb el folklore ruralitzant i nacionalista». 1 Una de les conseqüències d’aquest
període va ser la desaparició (a excepció d’Algemesí, l’Alcúdia, el Forcall, Peníscola i
Titaigües) 2 de les danses i comparses valencianes que tenien entre el seu repertori les
torres humanes. Amb elles, també el tabal i la dolçaina, acompanyants inseparables de
les muixerangues, iniciaren una llarga davallada.
Paral·lelament, a finals del s.

XIX

s’inicià –principalment per motius laborals– un

llarg procés d’èxode rural en favor de les àrees urbanes i industrials. Aquest s’associà
malintencionadament amb la idea que el món rural era un territori decadent,

1

Fernández, Nuria (2015). Antropología y comparación cultural: métodos y teorías. UNED

2

Aquestes són conegudes com danses o muixerangues tradicionals amb torres humanes perquè han
heretat, generació rere generació, el coneixement i la tècnica de bastir figures. No obstant, això no
lleva que hagen tingut períodes o moments puntuals d’inactivitat al llarg del s. XX.
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inevitablement sense futur i, per tant, equivalent al passat en contraposició a la idea de
futur i modernitat que abanderaven les ciutats, les elits de les quals ja renunciaven de la
seua rica cultura popular urbana abans de la Guerra Civil. Durant la dictadura franquista
va créixer el menyspreu polític i social a la ruralitat, es prohibiren festivitats paganes
com el Carnestoltes 3 i es mantingueren aquelles tradicions que a criteri de l’Església i la
resta del règim no posaven en dubte la doctrina nacional-catòlica i s’adequaven a la
moralitat cristiana.
I així arribem a la dècada de 1980, amb una societat més urbana que mai que dona
l’esquena a la cultura popular. Les tradicions, com ara la d’alçar torres humanes, eren
un sinònim de passat i es veien amb una pàtina d’autoodi com manifestacions d’un
folklorisme bast, rural i obsolet que no cabia en el nou País Valencià. Però aquesta
realitat cal contextualitzar-la. Els vuitanta, amb majories absolutes socialistes, fou una
dècada dedicada a l’alliberament i trencament amb la dictadura, d’allunyament de
l’espiritualitat passada i l’Església, que era símbol de control i sotmetiment. Aquests
canvis es materialitzen, d’una banda, amb noves regulacions a nivell polític: la Llei del
divorci (1981), l’Estatut d’Autonomia valencià (1982) i la despenalització de
l’avortament (1985). D’una altra banda, a nivell sociocultural, sorgeixen una infinitat
d’iniciatives: naixen la movida madrilenya i el rock radical basc; la societat posa en
marxa l’objecció de consciència, obri els braços a la llibertat sexual i s’interessa, entre
altres, per les platges nudistes, i descobreix les drogues i noves fórmules d’oci. La
urbanitat com a sinònim de transgressió i avantguarda.
Rafa Xambó, sociòleg i músic d’Algemesí, expressa perfectament el panorama
cultural del País Valencià dels vuitanta. Tot i que es refereix a la situació de la música
en valencià en particular, la idea transmesa és valida per al conjunt de la cultura i les
tradicions valencianes: «els anys 80 del segle

XX

foren d’una llarga travessia pel

desert mentre els socialistes governants menyspreaven i ignoraven la música en
valencià [...]. Als anys 90, i molt a poc a poc, va començar a gestar-se una nova
escena de la cançó. RTVV ha ignorat la música en valencià tot el temps».4

3

La Mojiganga de Titaguas formava part originàriament dels actes de Carnaval. Anys després de la
prohibició de la festivitat, s’incorporà a les festes locals de la Mare de Déu del Remei.

4

Xambó, Rafa (maig de 2014). Quadern, núm. 393.
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Però no tot havien de ser males notícies. La Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià (LUEV) de 1983 regula els drets dels ciutadans a emprar el valencià i
al·ludeix tímidament al deure de les institucions de servar-los. Tot i tractar-se
d’una llei «qualificada d’històrica pels mateixos experts que en certifiquen els
dèficits i fracassos»,5 i a pesar dels clarobscurs que presenta la norma, aquesta va
fer possible una primera generació educada parcialment en valencià. «Alhora,
s’anava vertebrant, en l’àmbit comarcal, un moviment de mestres i progenitors
que apostaven perquè la llengua esdevinguera un element d’articulació també a
l’escola».6

Ilustración 1: Infografia sobre els fets més rellevants del món muixeranguer modern.
Autor: Kassim Carceller

5

Sarrià, Xavi (2018). «Sou imprescindibles», Aplec dels Ports. 40 anys d’història col·lectiva. IVC.
Tena, Violeta (19 de juny de 2019). «Vola, Carme!», El Temps.
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A. Anys 1990-1999. El referent d’una nova època
Els anys noranta foren anys difícils per a la cultura popular i els drets dels
valencians; el

PSPV

fou destronat per un Zaplana famolenc de poder. La joventut sense

referents intel·lectuals era atreta per un oci fàcil; la ruta del Bakalao dels vuitanta agafà
volada als noranta: macrodiscoteques, DJ de renom i sessions interminables.
En plena crisi identitària valenciana, comencen a bastir-se nous fonaments. D’una
banda, sorgeix una xarxa de centres socials i casals, Escola Valenciana 7 (1990), El
Tempir (1993), Plataforma per la Llengua (1993), Salvem el Cabanyal (1998) i tantes
altres entitats i col·lectius. D’una altra banda, la generació

LUEV,

rebel i ingovernable,

es troba en plena adolescència i amb una ferma voluntat de capgirar-ho tot. D’aquesta
genitura formen part els integrants de bandes de referència com Obrint Pas (1993) i la
Gossa Sorda (1997), dues agrupacions que eclosionaren als noranta i arrasaren anys
després essent un fenomen de masses i un referent que marcà una època.
Una nova generació d’inquiets valencians germinava fora de la influència de
les elits polítiques i empresarials. Des d’allà, des de l’ombra, eixí un jovent ben
format i amb pensament crític que reivindicà les seues arrels i amb capacitat fins i
tot de reinventar-se. Allò que feren aquestes bandes d’incorporar la dolçaina (un
instrument tradicional arrelat al folklore) a l’ska, el reggae i el rock exemplifica a
la perfecció la capacitat de reinventar – i el potencial– del jovent de la

LUEV.

Fou

aquesta generació, amb el suport d’altres, la que inicià també el camí de les noves
muixerangues.
Aquests valencians estaven atents a les novetats catalanes que provenien del
Principat. Els noranta van ser una etapa d’esplendor per al rock català i el món casteller,
el qual passà de 18 colles a 62 en una dècada, assolí el primer 3 de 10 el 1998 i tingué
aparicions regulars als mitjans (retransmissions de diades, informatius, reportatges...)
que els valencians sintonitzaven amb atenció. Als noranta, l’expansió dels castells
aplegà a la Catalunya del Nord, Mallorca i el País Valencià (on hi hagué un intent que
no quallà).
En 1994, un grup d’escortes d’Olleria es trobava per Mallorca. Aquells joves
participaren d’un taller casteller i en quedaren captivats. De tornada al seu poble
7

Escola Valenciana és fruit d’un moviment de renovació pedagògica i a favor de la llengua que emergeix
a les comarques als anys vuitanta.
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descobriren amb estupefacció que una dansa local desapareguda en 1917 o 1918,
els Locos d’Olleria, tenia entre el seu repertori la construcció de torres humanes.
Tot i que se sabia molt poc del vell ball, en 1996 s’estrenà la nova versió dels Locos
d’Olleria amb les torres humanes com activitat primordial del col·lectiu. Triaren
roba ratllada com la dels seus predecessors i s’aprecià des de l’inici la influència
castellera en la manera de fer i concebre les figures. Com a nota rellevant, cal
subratllar la importància de ser la primera colla en incorporar la dona, abans fins
i tot d’identificar-se com a muixeranga.
L’any 1997, una certa informació sacsà la quotidianitat de la vila d’Algemesí. La
notícia que tres joves havien impulsat la creació d’una altra muixeranga al poble –que
incorporava la dona i sumava més adeptes a mesura que corrien els mesos– representà
un vertader cataclisme per a alguns sectors locals. La Nova Muixeranga d’Algemesí
traspuava una altra manera d’entendre la cultura popular i la muixeranga des del
respecte a la tradició.
Tot i que els inicis no foren fàcils, en pocs anys s’eregí com un referent per a
altres muixerangues que aparegueren després. Això va ser possible per diversos motius.
En primer lloc, en molt poc de temps la Nova es va consolidar com una colla potent tant
socialment com tècnica; feren l’Alta de 5 només un any després de la seua fundació. A
més, era un projecte que comptava amb el distintiu d’Algemesí, el qual li obriria moltes
portes fora de casa. En segon lloc, el tarannà d’aquesta agrupació quedà reflectit en els
seus estatuts, en què expressa la voluntat de promocionar les muixerangues més enllà
d’Algemesí, així com la seua predisposició a ajudar altres colles. Finalment, oferia un
model organitzatiu més descentralitzat i era una colla amb implicació social i un marcat
caràcter feminista en què la fe ja no era una condició sine qua non per formar-ne part.
La Nova va participar des del primer moment dels actes de la festa de la Mare de Déu
de la Salut, però també actuava cada vegada més fora de casa i en actes de tot tipus, com
ho feien els Locos, per la qual cosa l’imaginari que vinculava la muixeranga amb la
litúrgia religiosa perdé força gradualment en favor de nous matisos.
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B. Anys 2000-2009. El primer esclat muixeranguer
En el plànol polític, un PP totpoderós capaç d’amagar l’accident del metro (2006)
no vorà les orelles al llop ni amb l’esclat de la crisi econòmica (2008). En l’àmbit
sociocultural destaca per sobre de tot la vessant musical, cada vegada amb més adeptes.
De fet, visibilitza perfectament l’evolució d’aquest moviment valencià i valencianista i
serveix de guia per explicar-lo. En 2005 un centenar de músics es tanca al Palau de la
Música contra el vet que els manté l’administració valenciana i pel maltracte rebut pels
mitjans. Aquella mobilització fou el germen del potent Col·lectiu de Músics i Cantants
Ovidi Montllor. Grups com la Gossa Sorda i Obrint Pas prengueren protagonisme a
mesura que avançava la dècada, nasqueren Orxata (2003) i Aspencat (2005), el
Botifarra enregistrà el seu primer disc (2006) i tingué lloc la revolució de la dolçaina.
Molts joves seguidors d’aquestes bandes s’interessen per l’instrument, s’hi instrueixen i
aprofiten qualsevol excusa per fer-la sonar. Alhora, molts grups emergents també la
incorporen. Nous projectes d’envergadura alimentaren l’oci reivindicatiu i musical
valencianista a un altre nivell –el Festivern (2004), la Gira (2006) i el Feslloch (2007)–
amb l’ànim de cobrir la demanda d’un sector de la població a què les autoritats
públiques donaven l’esquena.
Així com el moviment musical es va anar fent gran, l’avanç en el camp de les
muixerangues, com veurem més endavant, també va ser significatiu, malgrat la situació
d’ostracisme generalitzada que es patia: ni els mitjans valencians les mostraven, ni les
autoritats públiques les contractaven. Tant era així que el veïnat d’Algemesí desconeixia
que al poble del costat, l’Alcúdia, feien torres humanes i viceversa. L’exemple dona una
visió de les dimensions de l’esquarterament del territori, resultat de dècades de política
de terra cremada, autoodi i menyspreu. Així era molt complicat avançar. Però les
entitats valencianistes sí que convidaven les muixerangues; per una raó o altra,
comptaven amb elles. Aquestes entitats, per influència de Fuster, feien sonar la melodia
en els seus actes arreu del país (manifestacions, mítings, concerts...) i en ocasions hi
sumaven la participació d’alguna colla. Els qui allà s’apropaven atorgaren a aquesta
melodia un sentit valencianista i reivindicatiu. El sentit més antic de la melodia, doncs,
quedava reservat per a una part molt localitzada dels valencians que coneixien les
processons de la Mare de Déu de la Salut algemesinenques. Endemés, la gent comença a
vore les muixerangues com un element cultural valencià germà del casteller.
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Tanmateix, aquest moviment cultural encara era tendre i li caldria més temps,
precisament perquè tant els mitjans com les autoritats li barraven el pas. En canvi, els
castells –amb un programa setmanal a TV3 des de 2005– eren més coneguts i
despertaven, com als noranta, simpatia entre molts valencians per la seua
espectacularitat, el treball en equip i la superació per un objectiu comú. Són tot un
símbol de catalanitat que connectava amb els valencianistes. Hi hagué un intent fallit de
formació d’una colla castellera als noranta (Paterna) i dos més al nou segle (Alcàsser i
Xàtiva). Aquesta via no funcionà. No obstant això, hi hagué qui pensà que, si es volia
fer torres humanes com a Catalunya, el més coherent era fer muixerangues. Aquestes
són menys exigents tècnicament i social i el fet de crear una colla muixeranguera obria
la porta a fer també castells en un futur. De fet, un grapat de muixerangues es gestaren
amb la intenció de fomentar la identitat valenciana i no tant per l’entusiasme de
reprendre un ball folklòric perdut. La Muixeranga de Sueca i la Safor en són dos
exemples, les quals es forgen amb la complicitat i el caliu de casals Jaume I. Aquesta
via sí que funcionà.
A pesar d’aquesta situació tan desfavorable, el moviment muixeranguer tingué un
primer esclat concentrat entre el 2002 i el 2008. En aquest interval arribà la declaració
de Bé d’Interés Cultural (BIC) de la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí
(2002). També aparegueren sis noves muixerangues: Sueca, València, Silla (intent),
Pego, Carcaixent i la Safor (d’àmbit comarcal) que, sumades a les dos d’Algemesí, els
Locos d’Olleria i la reaparició dels Negrets de l’Alcúdia 8 (2004), feien un total de deu
colles. Hi hagué un primer intent de Federació de Muixerangues, altres iniciatives com
l’anomenat Moviment de Recuperació de Muixerangues o l’Entitat Promotora de
Muixerangues i s’organitzaren trobades, entre elles la Trobada de Torres Humanes
d’Algemesí (encara activa i amb la primera edició al 2000).

8

Ressorgeixen en 1984 després de 30 anys sense activitat fins 2002 i ja definitivament des del 2004 fins
l’actualitat.
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Ilustración 2: Evolució de les torres humanes valencianes al País Valencià. Autor: Kassim Carceller

C. 2010-2020. La dècada del boom muixeranguer
Iniciem la dècada immersos en plena crisi econòmica, política, financera i també
de valors. Les conseqüències de la bombolla financera i immobiliària no permeteren el
govern mantindre el clientelisme i la difusió dels casos de corrupció fou incontenible.
Paral·lelament, en 2010 la UNESCO declarà els castells Patrimoni Immaterial de la
Humanitat; un any després va ser el torn de les festes de la Mare de Déu de la Salut
d’Algemesí i, amb elles, la muixeranga. Allò li atorgà la dignificació i el reconeixement
que no li haurien d’haver mancat mai.
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Malgrat la bona nova en el món muixeranguer, en la vessant social i política hi
havia milers de valencians indignats, als quals s’uniren moltes muixerangues, que
prengueren els carrers de manera continuada: tancament de TV3 i 15M (2011),
Primavera Valenciana (2012), tancament de Canal 9 i del conjunt de

RTVV

(2013),

retallades en l’educació i la sanitat (2013), fi de les ones de Catalunya Ràdio (2014)...
En menys de deu anys es va generar un clima tens per la manca de treball, per un futur
incert i per centenars de corrupteles i escàndols polítics que veren la llum pública. Van
ser anys de moltes mobilitzacions socials i identitàries en què les muixerangues
prengueren protagonisme involuntàriament, convertint-se en un referent cultural amb
qui tothom que organitzava una manifestació o una concentració volia comptar. Amb el
decurs del temps i els esdeveniments, les muixerangues van agafant un solatge
contestatari que les identifica amb posicionaments ideològics d’esquerres, nacionalistes
i independentistes, la qual cosa genera friccions internes en el fet muixeranguer. Més
enllà de les classificacions habituals –entre colles tradicionals o de nova creació;
urbanes o rurals; grans, mitjanes o menudes– trobem diferències significatives en la
forma en què les colles entenen la muixeranga; unes diferències que diluciden una altra
manera d’organitzar les tipologies de colles. A un extrem tenim aquelles que
s’identifiquen com a moviments socials; a l’altre, la Muixeranga d’Algemesí, i potser
els Negrets, es defineix com un ball de la Mare de Déu. Entremig, es troba el gruix de
les muixerangues, les que se senten còmodes com associacions culturals amb major o
menor implicació social i nacional.
L’any 2015, un mes abans de les eleccions, la imatge del cartell de la manifestació
del 25 d’abril era la Nova Muixeranga d’Algemesí. Aquella vesprada, un tal Vicent
Marzà, desconegut aleshores de l’escena política i soci de la Conlloga Muixeranga de
PP

era

LUEV

es

Castelló, va fer de contrafort en la Xopera (6-4-2-1-1). El mes següent, el
destronat després de 20 anys de mal govern i aquell jove de la generació
convertia en conseller d’educació i cultura. Tot un símbol.

Un any després, pel 25 d’abril del 2016, una plaça de bous de València plena de
gom a gom reconegué i homenatjà les mostres de cultura popular al Cap i Casal.
Desenes d’artistes que havien estat censurats a

RTVV

i els circuits culturals públics,

compartiren el protagonisme amb el fenomen del moment: les muixerangues. Aquestes
alçaren les seues figures en perfecta comunió amb vora un centenar de dolçaines i tabals
dirigits pel gran Carles Santos, en una nit que encara dura en el record de molta gent.
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Sens dubte, va ser un dels moments àlgids d’aquell merescut i necessari homenatge a
València.

Ilustración 3: Plaça de bous de València plena de gom a gom contempla les muixerangues. Festa del
25d'abril del 2016. Foto Vicent Castro del Col·lectiu KOMA

El canvi de cicle es tancà per fases. En l’àmbit polític, un nou govern arribà a la
Generalitat i bona

part de municipis i diputacions (2015); en la vessant cultural,

sobrevé la retirada dels escenaris d’Obrint Pas (2014) i la Gossa Sorda (2016) i l’entrada
de la dolçaina en la formació reglada als conservatoris (2014); en el camp comunicatiu,
s’estrenen Àpunt Ràdio (2017) i Àpunt

TV

(2018). Quedava encetada, doncs, la nova

televisió valenciana, íntegrament en valencià i amb un programa inaugural de notícies
en què les muixerangues tingueren un protagonisme real i simbòlic ben rellevant.
Durant el darrer lustre, aquesta nova renaixença cultural frueix –ja li tocava– d’un
període de major visibilitat als mitjans de comunicació que en el cas de les
muixerangues, com en el cas de la música en valencià, ha de permetre que ocupen un
espai més central (no residual com temps enrere) en el panorama cultural i, per tant, que
siguen també més conegudes i valorades pel poble valencià. Cal afegir com a nota
rellevant el reconeixement institucional de què gaudeix actualment, el qual s’ha
formalitzat, entre altres fets, amb el suport de la Generalitat a la creació de la Federació
Coordinadora de Muixerangues (FCM) el 2018. Seria un gran símptoma de
reconeixement i respecte de la cultura valenciana que el tarannà de les relacions futures
heretara el clima d’entesa, recolzament i normalització actual, siga quin siga el signe de
les institucions.
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Des de Vinaròs fins a Alacant comptem amb 24 muixerangues actives, 17 de les
quals es crearen en la darrera dècada, i amb la

FCM

en ple rendiment. El món

muixeranguer representa una nova cultura popular inclusiva, intergeneracional,
feminista, horitzontal i dinàmica que amb més de 2.000 persones té vocació de vertebrar
el país gràcies a les sinergies que es generen entre els col·lectius i els abundants actes
(trobades, cercaviles, tallers, excursions, exposicions...) que es fan de punta a punta del
país setmanalment i durant pràcticament tot l’any.
Aquestes muixerangues, donada la nova situació, ja no s’emmirallen tant en el
món casteller com van fer a l’inici, sinó que comencen a recórrer un camí propi. Això es
deu a diversos factors: una progressiva maduració del fet muixeranguer mateix, el tall
de les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio que ha dificultat el seguiment del món
casteller (per bé que encara siga possible a través d’internet), una major presència als
mitjans de comunicació valencians, el reconeixement internacional (declaració de
Patrimoni Immaterial de la Humanitat) i les oportunitats que ofereixen les xarxes socials
a l’hora d’arribar a aquells qui puguen estar interessats en formar-ne part.
Es pot dir que, malgrat el daltabaix que suposa en tots els camps aquest 2020
convuls, fruit d’una pandèmia, el fet muixeranguer transmet il·lusió davant d’un futur
per construir. No podia ser d’una altra manera després del periple viscut en els darrers
cent anys. A hores d’ara, hi ha motius per a l’optimisme; els valors lligats a l’activitat
muixeranguera com la solidaritat, la perseverança, l’empatia, el respecte a la diversitat i
el treball en equip per una finalitat comuna front a l’individualisme, són més vius i
necessaris que mai. El passat i el present han demostrat que el moviment muixeranguer
avança amb pas ferm i està consolidat; el seu futur dependrà del conjunt del poble
valencià i dels valors que aquest vulga enarborar.
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LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL DEL TEIXIT
ASSOCIATIU. L’EXEMPLE DEL CONSELL MUNICIPAL
DE CULTURA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, 2006-2020
Jordi Casas i Roca i Domènec Miquel i Serra
Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès

La participació de la ciutadania i, en concret, del teixit associatiu en la gestió de la
cosa pública és un dels temes més debatuts i, ara per ara, probablement més mal resolts.
Establir els límits entre la democràcia representativa, fruit d’uns resultats electorals, i la
participativa o deliberativa, absolutament voluntària per part d’unes persones que volen
complir amb un deure de ciutadania, no és una qüestió fàcil. Les institucions no poden
fer desistiment de les seves competències i responsabilitats legals i, a la vegada, les
entitats i associacions han de saber fins on arriba la seva capacitat real d’incidir en les
polítiques públiques; en les dels ajuntaments, pel que aquí ens ocupa.
Mantes vegades la manca de claredat o els malentesos han portat a frustrar
experiències de participació. El teixit associatiu, el cultural en aquest cas, no pot
treballar amb unes expectatives que no s’ajusten a la realitat, per la qual cosa el govern
municipal (o l’Ajuntament) ha de ser capaç de definir des d’un inici i amb precisió les
coordenades en què es mourà la col·laboració entre aquest i les entitats i associacions
locals. Els programes electorals dels diferents partits acostumen a contemplar la
necessitat d’aquestes aportacions, però, per desgràcia, es limiten a declaracions
genèriques que una vegada en el govern cal concretar. Tampoc es fàcil trobar una
proposta de partit que es mantingui en successius mandats i, a la pràctica, dependrà
moltíssim del/a regidor/a que l’assumeixi en cada un d’ells. Els 40 anys d’Ajuntaments
democràtics han fet evident que, més enllà dels programes, hi ha persones amb un
tarannà més dialogant i altres més presidencialistes. També s’ha de ser conscient que un
Consell de participació ciutadana no és una assemblea que pugui imposar decisions
vinculants, per dues raons bàsiques: la seva manca de representativitat democràtica i
perquè no administra cap pressupost que les pugui materialitzar.
Cal tenir present que partíem d’una situació prèvia, el franquisme i la transició, on
la regidoria de cultura era pràcticament inexistent, més enllà de coordinar la Festa Major
i repartir algunes medalles. En la nova etapa democràtica, justament per marcar
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diferències amb l’anterior, l’Ajuntament tendí a fagocitar activitats que venien
organitzant les entitats, primer mitjançant la concessió de subvencions i poc a poc amb
una intervenció més directa fins apropiar-se-les

amb el pretext d’una més gran

coordinació i d’arribar a un públic més ampli. Així, actes que sempre havien estat
promoguts des de la iniciativa privada, esdevenen més i més institucionals, ja sigui per
les dificultats de fer-los en la via pública en una ciutat en constant creixement
poblacional; ja a causa de l’increment del seu pressupost, i per tant de la subvenció
necessària; ja per les noves normatives que es van imposant; ja perquè els organitzadors
de sempre flaquegen i políticament es considera que es tracta d’una activitat
“tradicional”, ciutadana, que no s’ha de perdre.
Aquest tipus d’actitud per part de l’Ajuntament, influeix notablement en les
entitats ciutadanes. Es crea una situació de dependència basada en la cultura de la
subvenció, en la que des de les entitats sembla que no sigui possible organitzar cap
activitat si no està degudament subvencionada. Molt més si es té en compte que
actuacions que abans eren benèvoles, avui es troben professionalitzades. En paral·lel,
les demandes a l’Ajuntament han anat en augment, especialment al que ateny a disposar
d’infraestructures mòbils, tarimes, escenaris, cadires, megafonia o cabines de lavabos
per citar-ne algunes de materials, o altres de serveis com la presència de policia
municipal regulant el trànsit, de protecció civil o de l’ADF. Un conjunt de prestacions
que sovint no es quantifiquen, però que tenen un cost dins el pressupost municipal, i que
haurien de ser conegudes i valorades com subvencions impròpies. Tot plegat, doncs, fa
que a voltes, malgrat que segueixi figurant una entitat com a organitzadora, la major
part del pes recaigui sobre l’Ajuntament.
És prou evident que aquesta dependència econòmica i de serveis públics, coarta la
participació ciutadana, ja que sovint les entitats es mostren més interessades en rebre la
seva porció del pastís, que en el bé global de la ciutat i en ser crítiques, si cal. D’altra
banda, la major implicació institucional en els actes de cultura i la necessitat d’un
control més estricte dels diners públics cedits directament o indirecta a les entitats,
obliguen a més procediments burocràtics i a disposar d’un major nombre de treballadors
municipals, que, amb la seva tasca de facilitació, coordinació i supervisió,
inconscientment de vegades tendeixen a apropiar-se’ls, mentre que la presència de
polítics presidint-los ajuda a institucionalitzar-los tals actes. Aquest no és un aspecte
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menor, ja que, com es veurà, aquest personal tècnic municipal acabarà formant part del
Consell de Cultura.
L’any 2003, arran de les eleccions municipals, es manifesta la voluntat de
programar a mitjà termini mitjançant els Plans de Cultura que auspicia la Diputació de
Barcelona, amb un horitzó de deu anys, és a dir, de tres mandats successius.
Conseqüència d’això, és el Pla de Cultura aprovat el 20 de juny de 2005 per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, resultat d’un procés participatiu de mesos. És un
exemple clar del que no s’ha de fer: convertir un llistat de reivindicacions
(probablement molt legítimes) en un programa d’actuació. Quatre àmbits d’actuació,
disset eixos estratègics i dos de transversals i, en total, més de cent-cinquanta propostes
concretes, el feien irrealitzable, com així ha estat. Cal dir que l’actitud asèptica dels
experts que havien de conduir els debats, ajudà més a la dispersió que a centrar els
temes. Aquestes experiències generen frustració i, sobretot, desconfiança envers els
processos participatius i el seus resultats.
No és per casualitat que l’entitat Fundació Sant Cugat, en segles congressos,
dediqués dues jornades al tema. En el 2n Congrés de la ciutat (gener-març de 2003),
anterior a les citades eleccions, la primera sessió portava per títol «Participació
ciutadana i crisi de representativitat». En el 3r Congrés (novembre-desembre de 2006),
el títol de la segona sessió era el següent: «Les relacions entre l’Ajuntament i els
ciutadans: mecanismes de participació». Així, doncs, es constata una preocupació
continuada per la participació de la ciutadania en la gestió de la cosa pública.

La reglamentació del Consell municipal de cultura
De bell antuvi, el primer Ajuntament democràtic (1979-1983) va posar en marxa
els consells sectorials de participació ciutadana. No va ser fins més d’un any després
dels seus inicis que la Comissió municipal permanent va fixar-ne els criteris genèrics de
funcionament (19/6/1981): a) Eren un mitjà consultiu o assessor; b) No tenien facultats
decisories ni vinculants; i c) Estaven integrats per les entitats o grups directament
vinculats a la temàtica (cultural, esportiva, sanitària...) que lliurement s’hi volguessin
adherir. A finals de 1981 ja funcionaven els Consells de Cultura i el de Joventut, que
acabaren per fusionar-se. En un balanç d’un grup municipal dels quatre anys del primer
mandat democràtic se’ns informa dels magres resultats del Consell de Cultura i
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Joventut. 1 Aquestes són les causes a les quals s’atribueix que no hagi cobert les
expectatives creades: a) Canvis continuats en la Presidència, en tres anys una presidenta
i tres presidents; b) Poques reunions, trenta-dues en tres anys (1980: 8; 1981: 13; i 1982:
11); anys a venir i com veurem, aquesta xifra esdevindrà un referent astronòmic; c)
Assistència escassa i irregular per part de les entitats, una mitjana d’entre vuit i deu
entitats, només quatre o cinc hi assisteixen regularment; 2 i d) «No han existit criteris
amb els que fer front a la problemàtica cultural de Sant Cugat», però també es destaca la
manca d’equipaments públics on poder desenvolupar els diferents actes culturals. Si hi
hem dedicat un cert detall és perquè des del principi ja s’apuntaven alguns dels punts
crítics que s’anirien repetint en el futur.
Des d’aleshores s’han fet diferents canvis en els reglaments dels consells de
participació i, per tant, també en el de cultura. Però allò que ens interessa saber és quin
ha estat el punt d’arribada, per tal de veure si hem avançat en algunes qüestions.
L’actual Reglament de funcionament i organització del consell sectorial de cultura
té com a marc de referència el Reglament de participació ciutadana aprovat en el Ple
Municipal del 21 de febrer de 2011; aquesta qüestió és important perquè, com veurem,
ha significat un canvi molt considerable en la seva composició. Les finalitats que se li
preveuen són les pròpies de tots els consells sectorials (text literal): a) Promoure el
debat, la reflexió i l’elaboració de propostes per part de la ciutadania, entitats i grups
interessats en la consecució d’un sistema de polítiques públiques entès com un conjunt
de drets i deures de la ciutadania; b) Fomentar la relació i coordinació de les institucions
públiques i entitats ciutadanes i promoure l’intercanvi d’informació de les seves
activitats per tal d’afavorir la coordinació imprescindible a fi d’assolir les previsions de
la planificació general i d’impulsar la promoció de les entitats implicades; i c) Proposar
i impulsar accions encaminades a la consecució de la integració real de tota la
ciutadania en la societat i a l’afavoriment de la solidaritat i la participació i col·laboració
ciutadana. Amb el benentès que són òrgans de participació «amb caràcter consultiu,

1

Es tracta d’un document del Grup municipal del PSUC: «Balanç actuació Ajuntament Sant Cugat del

Vallès. Període abril 1979/abril 1983». Arxiu del PSUC, Sant Cugat del Vallès. La resta de la informació
procedeix dels arxius dels autors.
2

Hi ha una consideració que no té pèrdua: «es dona la circumstància [que] les sessions del Consell amb

major nombre d’assistents és quan hom aprova el pressupost de subvencions de tot l’any». Això s’anirà
repetint, no cal dir-ho.
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d’informe, de formulació de propostes i suggeriments, que canalitzen les iniciatives i
inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la ciutat».
En l’article sobre les funcions del Consell se’n detallen un total d’onze, que
prefiguren un important paper per al Consell, si realment s’arriben a realitzar.
Esmentem com a exemples: debatre i proposar criteris en relació a l’atorgament de
subvencions i ajuts econòmics; conèixer, analitzar i actualitzar el Pla de cultura i valorar
les possibles prioritats; o exposar el criteri i emetre informe envers les propostes i
assumptes que li siguin sotmesos a consideració per l’Ajuntament. Per tant, les
expectatives de la seva actuació, amb el Reglament a la mà, són grans. Cal dir, però, que
ha caigut el primer punt previst en l’anterior Reglament: «Emetre informe sobre el
programa d’actuació que acompanya el pressupost municipal». No ens sembla un tema
menor, pel que direm després.
Però l’aspecte més important d’aquest Reglament és el canvi que introdueix
respecte l’anterior pel que fa a la seva composició. Es torna a una composició àmplia.
Un/a representant de totes les entitats que estiguin inscrites al Registre municipal
d’entitats i que vulguin ser-hi. Un/a representat de cada grup municipal. Fins a set
persones majors de 16 anys escollits aleatòriament del padró d’habitants. Un punt
obligat pel Reglament de participació que es fa difícil d’entendre. Fins a quatre persones
d’especial rellevància del sector. Representants d’organismes i serveis relacionats amb
el sector. I el personal tècnic municipal que es consideri oportú.
Això ens dona una grandària de difícil gestió. En aquests moments i sobre el
paper, el Consell té la següent composició: 42 representants d’entitats, 5 representants
dels grups municipals, 6 persones majors de 16 anys escollits aleatòriament, 5
representants d’organismes i serveis municipals; i 13 tècnics de l’Ajuntament. En total
un Consell de 71 membres. Certament, això és sobre el paper. La pròpia dinàmica del
Consell fa que les coses siguin molt diferents. Massa sovint les sessions han esdevingut
propagandístiques de l’acció del govern de torn, en les que la major part del temps s’ha
informat dels projectes i actuacions municipals. En bona mesura, doncs, s’ha pervertit
l’essència del Consell, que hauria de ser una corretja de transmissió de les inquietuds de
les bases vers la regidoria, per esdevenir tedioses reunions informatives d’aquesta a les
bases. La participació a la pràctica resta anul·lada i això produeix un desencís sobre la
utilitat de l’assistència. Pot arribar-se a produir que la representació dels tècnics superin
la de les entitats i associacions, com va passar en la sessió del 20 de desembre de 2018.
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Un Consell d’aquestes dimensions no pot constituir un òrgan de treball. Les seves
escasses reunions, dues a l’any (quina enveja aquelles deu reunions anuals del mandat
1979-1983!) i la seva grandària, més teòrica que real, no permet un debat constructiu.
D’òrgan consultiu passa a simple òrgan informatiu, per part del govern municipal,
naturalment, entestat en demostrar la gran acció portada a terme. Més que debatre, el
que es fa és escoltar. Fins a tot s’ha arribat a suprimir el punt final de precs i preguntes.
Aquesta grandària, que, com hem dit, és més teòrica que real, ha fet necessària la
constitució de taules de participació, amb «funcions d’estudi, informe, consulta i
proposta dels assumptes que li siguin encomanats» (Art. 12 del Reglament). Després en
parlarem.

L’experiència més creativa del Consell municipal de cultura, 2007-2011
El Ple municipal del 15 de gener de 2007 va aprovar un Reglament del Consell la
novetat més original del qual era la seva composició. Es passava d’un Consell d’àmplia
composició, el qual havia demostrat a bastament la seva inoperativitat, a un Consell
reduït, amb una composició molt pensada. Aquesta era el resultat d’un debat amb el
teixit associatiu de la ciutat. A part del o la president/a, el o la vicepresident/a i el o la
director/a de l’àrea de cultura, només es contemplaven dotze membres: sis representants
de les entitats del municipi elegits per aquestes i sis membres escollits per consens dels
grups polítics municipals d’entre personalitats del món cultural de la ciutat. Aquest
Consell, com diu el títol d’aquest epígraf, va donar pas al Consell municipal de cultura
més productiu que ha conegut Sant Cugat. Vegem-ho.
El nou Consell es constituí el 14 de març de 2007. La persona que parlà en nom
de les entitats va dir: «Esperem molt d’aquest Consell i considerem que està capacitat
per fer coses importants». I, efectivament, va significar un salt qualitatiu respecte
l’anterior. Durant aquest període es van fer un total de vint-i-nou reunions, la qual cosa
suposa una mitjana de pràcticament una reunió cada mes i mig. Durant els dos primers
anys de mandat (2007-2009) van ser reunions especialment intenses, tal com ho
evidencien les memòries de gestió de 2007 i 2008. El Consell se centrà a desenvolupar
alguns aspectes del pla de cultura i a fer informes dels pressupostos municipals pel que
fa a les partides culturals. El Consell, inicialment, va discutir un full de treball de
catorze propostes que intentava sintetitzar aquells aspectes més urgents del Pla de
cultura, però no es van poder dur a terme perquè algunes de les principals actuacions
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implicaven inversions que eren incompatibles amb la regressió pressupostària de la
regidoria de cultura arran de la crisi econòmica. El Consell se centrà en la discussió de
temes concrets, per a la qual cosa es duien a terme reunions monogràfiques, de les quals
cal destacar les referents a: Pla d’equipaments (4 de juny de 2008); Pla de biblioteques
(7 d’octubre de 2008), criteris per a l’atorgament de subvencions a entitats (segon
semestre 2008), se’n van fixar set, que s’han tingut en comptes des d’aleshores; Festa
Major (4 de novembre de 2008 i 20 de gener de 2009), arts escèniques (15 d’abril de
2010), cultura popular i tradicional (30 de novembre de 2010) i Pla local d’equipaments
culturals (29 de març de 2011).
Dues qüestions mereixen mencions especials: el debat sobre el Pla d’equipaments
2008-2018 i els informes sobre el programa d’actuació i pressupost de l’Ajuntament. El
19 de novembre de 2008 el Consell aportava a l’equip redactor del Pla un document en
el que es feien unes consideracions generals i dotze propostes en matèria d’equipaments
culturals. Paga la pena reproduir les quatre reflexions que encapçalaven les propostes:
Les consideracions se cenyeixen als equipaments estrictament culturals, tot i ser
conscients que aquests només tenen sentit si s’inclouen en un Pla de caràcter més ampli
pensat en clau de ciutat.
Partim de la base que el Pla ha de ser un document articulat, realista i assumible.
En aquest sentit, renunciem a fer un llistat d’equipaments pensat exclusivament en
termes reivindicatius i ens centrem en aquells sobre els quals és ineludible prendre una
decisió.
El punt anterior queda complementat pel fet que l’actual situació de crisi
econòmica, de la qual encara no s’han fet previsions consistents, repercuteix i
repercutirà de manera important en la hisenda municipal, per la qual cosa el marge
inversor de l’Ajuntament es veurà greument afectat.
Per últim, volem expressar el convenciment de què l’existència d’una xarxa potent
d’equipaments culturals és el millor instrument que tenim per articular la ciutat i
contribuir a la cohesió social i territorial. Les propostes que fem va en aquest sentit i,
per tant, s’han d’entendre com a complementàries i formant part d’un tot articulat.
El Consell del 23 de juliol de 2008 va aprovar l’«Informe del Consell de cultura
sobre el programa d’actuació i pressupost de l’Ajuntament del 2008 en matèria
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cultural». Reproduïm les conclusions de l’informe, ja que deixen constància de la
seriositat amb què el Consell abordava el tema i la importància que li donava:
El Consell de Cultura es dona per assabentat pel que fa al Programa d’Actuació i
Pressupost municipals en matèries de caràcter cultural.
El Consell valora positivament aquest aspecte, ja que és la primera vegada que es
produeix i significa un pas important per dotar de major contingut un òrgan de
participació com aquest.
El Consell entén que no és la seva funció definir-se sobre cada una de les partides
pressupostàries, sinó que ha de centrar-se en l’anàlisi del seu encaix en el Pla de cultura
i el desenvolupament que se’n faci. En aquest sentit, considera que tant el Programa
d’actuació com el pressupost van en la línia traçada per l’esmentat Pla.
No obstant l’anterior, el Consell considera que s’ha d’avançar vers un major
equilibri entre les grans partides de despesa ordinària en matèria cultural, en el sentit de
donar un major suport econòmic a les activitats culturals efectuades pel teixit associatiu
local.
Pel que fa a la política d’inversions, el Consell constata que no ens trobem davant
cap proposta de nous equipaments, per la qual cosa considera fonamental que la
discussió en curs del Pla d’equipaments contempli les necessitats en matèria
d’equipaments culturals i les doti d’un programa d’actuació i vies de finançament.
L’informe del pressupost de 2009 del 4 de desembre de 2008, no ens consta que
n’hi hagués cap més, era una mica més crític. Els quatre primeres conclusions eren
calcades a les anteriors, però se n’afegien dues més:
El Consell també denota una línia continuista en l’acció de govern que marquen
aquests pressupostos i anima a la regidoria a avaluar, mitjançant la formulació d’uns
criteris objectius, les diferents partides pressupostàries.
Pel que fa a la política d’inversions, el Consell es lamenta de no haver rebut la
informació corresponent a aquest capítol.
L’idil·li, si se’ns permet l’expressió, entre el Consell de cultura i el govern
municipal s’anà esquerdant. El que el Consell fos un òrgan actiu i, en bona mesura,
resolutiu, no va impedir que es produís un cert desgast, resultat d’una dinàmica que
anava atorgant tot el protagonisme al govern municipal. En la reunió de l’11 de maig de
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2009, el Consell tenia poc més de dos anys de vida, un seguit de puntualitzacions per
part dels seus membres va comportar que el tinent d’alcalde de cultura considerés que
«s’està fent una esmena a la totalitat del funcionament del Consell i vol recordar que
aquest té una funció com a òrgan consultor i assessor, i no com a òrgan fiscalitzador o
d’oposició». A la qual cosa, els membres del Consell responien amb aquests
consideracions: a) Cal analitzar les qüestions que estan encallades; b) Cal rebre la
informació abans de les reunions per no perdre el temps; c) L’ordre del dia s’ha de
confeccionar amb els suggeriments de tots; i d) Cal marcar la diferència entre el que és
informació i el que són temes de debat.
No és sobrera aquesta referència. Estava a debat el paper que havia de jugar el
Consell de Cultura i, en definitiva, el que havia d’entendre’s per participació ciutadana
en la gestió de la cosa pública. D’acord amb totes les funcions que se li atorgaven al
Consell, hom podia negar que, en part, aquest era un «òrgan fiscalitzador» en matèria
cultural? D’«oposició» no, però «fiscalitzador» sí. I no es pot negar que el Consell
actuava amb contenció i rigor, com hem pogut veure en l’informe sobre el pressupost
municipal de 2008.
La darrera reunió de què tenim constància en aquest període és la del 19 de
novembre de 2010. Pocs mesos després es produirien les eleccions municipals i
s’entraria en una nova dinàmica. Aquesta es concretaria el 27 de març de 2012, quan es
constituí un Consell en base a nous criteris de composició.

El nou Consell i les taules de participació
El nou Consell, al marge de la seva grandària, comportà un disminució molt
substancial de les seves reunions, en principi dues a l’any. Una i altra cosa feu necessari,
com ja hem dit també, la constitució de taules de participació per abordar matèries
concretes. Durant el segon semestre de 2012 es van anar constituint les diferents taules
de participació: d’arts escèniques, subdividida en taules de música, de teatre i dansa;
arts plàstiques i visuals (darrerament s’ha proposat constituir la d’audiovisuals); cultura
popular i tradicional; Festa Major (de durada temporal); patrimoni; i lletres (realment
encara no constituïda).
Aquestes taules iniciaren una dinàmica, força desigual, que durant els seus
primers mesos tingué com a objectiu la revisió del Pla de cultura del 2005. Fruit de més
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de trenta reunions efectuades entre l’octubre de 2012 i el febrer de 2014 s’elaborà el
document «El Pla de cultura municipal, una revisió necessària», la darrera versió del
qual fou aprovat el gener de 2015. Cal dir que aquest document, com de fet el Pla de
cultura del 2005, ha quedat inèdit. Darrerament s’ha tornar a parlar de fer-ne una
actualització.
El treball desenvolupat per les diferents taules ha estat condicionat tant per la
persona que ha portat la coordinació i que ha centrat les propostes de debat, com pels
interessos dels seus membres, alguns més preocupats pel que podien obtenir
personalment, que pel que podien aportar a la ciutat. Fruït d’aquesta tasca ha estat la
celebració d’algunes diades internacionals a llarg de l’any, com la de la música, la de la
dansa o la nit de l’art, que ja compten amb diverses edicions i notables èxits. Val a dir,
però, que a voltes han actuat molt més com una coordinadora en l’organització d’un
acte on han participat múltiples entitats, que com un lloc de debat que ajudés a millorar
les polítiques que fan al cas de la seva especialitat. Evidentment, altres taules com la de
patrimoni, per la seva pròpia natura han estat molt més centrades en el debat teòric i en
solucionar problemàtiques concretes.
Aquest és el balanç del Consell de cultura del mandat municipal dels anys 20112015.
Durant el mandat 2015-2019, el Consell de cultura ha fet set reunions, la qual cosa
cobreix el mínim de dues reunions a l’any establertes en el seu Reglament (Art. 15).
D’altra banda, el nombre d’entitats apuntades, trenta-dues, i les que van assistir a la
segona reunió del 27 de juny de 2016, vint-i-sis, feien preveure un mandat interessant.
Però, dues reunions anuals i sobretot si no van precedides d’una informació prèvia, fa
que s’acumulin els temes i que, finalment, acabin sent un monòleg del govern
municipal. Com hem indicat abans, a la darrera reunió del 20 de desembre de 2018 hi
havia més tècnics municipals que representants de les entitats.
En l’actual mandat (2019-2023) encara està inèdit. El canvi de govern municipal, i
a partir de març la pandèmia del coronavirus, ha comportat que la sessió de constitució
no s’hagi fet fins al 9 d’agost de 2020. Com hem indicat, el nombre d’entitats apuntades
probablement marca un màxim, quaranta-dues. Caldrà veure quina és la continuïtat i,
sobretot, quin és el treball i, per tant, els resultats del nou Consell. Queden dos any i mig
per comprovar-ho.
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Cal afegir l’experiència de la participació ciutadana en la definició del programa
de necessitats de la nova Biblioteca Central. Per les seves especials característiques,
s’efectuà en una jornada específica paral·lela a les sessions del Consell de Cultura, tots
els membres del qual foren convidats a participar-hi. Com en el cas del Pla de Cultura,
existí una dispersió de reivindicacions partint de la base que havia de ser un edifici
polifuncional on es poguessin dur a terme altres activitats, com ja es venen fent en les
biblioteques existens. El resultat final semblava molt més el d’un centre cívic amb
llibres, que el d’una biblioteca central de la ciutat. Un procès de participació ciutadana
no pot ser una acumulació de reivindicacions algunes de les quals tinguin poc a veure
amb la qüestió que es tracta. És cert que també s’han de poder fer titelles per la mainada
si cal, però una biblioteca central respon a unes altres raons. La participació ciutadana
tampoc és tan fàcil i potser una de les tasques que mai ha abordat el Consell és
l’educació en la participació.

A tall de conclusió
Com hem dit a l’inici, el tema de la participació ciutadana en la gestió de la cosa
pública és un tema complex i difícil. Creiem que el que hem explicat del Consell
municipal de cultura de Sant Cugat del Vallès n’és un bon exemple.
Certament, l’èxit dels òrgans de participació no només depèn de la voluntat
política de les institucions, en aquest cas de l’Ajuntament, sinó que el compromís de
treball del teixit associatiu és determinant. Un teixit associatiu que ha de ser capaç de
transcendir la seva realitat concreta i reflexionar i actuar en clau de ciutat.
Però, a voltes, les coses es compliquen innecessàriament, que és el que
considerem que va passar amb el Consell de cultura estudiat a partir de 2012. El model
de Consell assajat en el mandat 2007-2011 va ser un èxit, encara que a partir del tercer
any perdés empenta. El nou Reglament de participació ciutadana, fruit de mesos de
treball dels diferents grups municipals, va introduir de nou una formula que ja s’havia
demostrat ineficient: obrir el Consell a totes les entitats i associacions que en volguessin
formar part. A més, va introduir un criteri inversemblant: elegir fins a sis persones per
sorteig entre la població major de setze anys, que, llevat excepcions, no tenen cap
interès en assistir. Quin sentit té aquesta mesura, si del que es tracta és de reunir les
entitats i les persones que estan implicades en el món de la cultura? Semblantment passa
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amb electes pels partits polítics, els quals ja assisteixen a les comissions informatives
municipals. Quan als representants dels organismes municipals, la presència dels quals
és per facilitar informacions complementàries si se sol·liciten, massa sovint tenen la pell
molt fina front a possibles crítiques, amb tendència a esplaiar-se en justificacions.
La proposta i posada en funcionament de les taules de participació ha corregit en
part la ineficiència del Consell de cultura en plenari, però no és una solució satisfactòria.
Serveixen per reflexionar i treballar de manera sectorial, i s’han aconseguit alguns
resultats molt positius, però no substitueixen la necessitat de fer debats, siguin genèrics
o sectorials, en clau de ciutat. Si el Consell de cultura ha de ser un òrgan
d’assessorament de l’Ajuntament en matèria cultural, cal que les entitats traspassin les
seves quatre parets i siguin capaces de debatre conjuntament en clau de ciutat. Això
només es pot aconseguir en el plenari del Consell. Fins ara no s’ha aconseguit. I no serà
fàcil.
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HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DELS ORGANISMES
DIOCESANS DE LA FEDERACIÓ DE JOVES
CRISTIANS DE CATALUNYA (FJCC) A
L’ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA

Xavier Cortés Nadal
Historiador i professor a l’INSAF (Tarragona)

Entre l’any 1931 i el 1932 es va anar produint la introducció del Fejocisme a
l’arxidiòcesi de Tarragona. La primera notícia d’una representació diocesana oficial es
documenta el 22 de novembre de 1931 en inaugurar- se de manera oficial la seu la FJCC
a Barcelona. En representació de la diòcesi de Tarragona hi era present en Josep
Casanovas1. Uns dies més tard, el dia 6 de desembre, apareix el manifest Als joves
Cristians de Catalunya. Entre les signatures que donaven suport a la FJCC hi havia la
d’en Salvador Casañas, delegat de les Joventuts de l’Arquebisbat de Tarragona2.La
presentació oficiosa de la Federació a Tarragona va ser el dijous dia 31 de març del
1932, en el marc de la Diada dels Sacerdots Amics dels Joves, al Seminari Pontifici de
Tarragona, sota la presidència del Cardenal – arquebisbe Dr. Francesc Vidal i
Barraquer3.
De les intervencions de la tarda, cal destacar les afirmacions del Dr. Miquel
Vilatimó, prevere i consiliari local d’AC, qui va fer referència a que una bona manera
d’iniciar el Fejocisme a Tarragona podria ser comptar amb membres del Foment
d’Estudis i de l’Associació d’Antics Alumnes de les Escoles de l’APC i la de Mn.
Miquel Melendres, des de l’experiència del Casal Catequístic, defensa l’avantguardisme
com a escalafó de continuïtat dels infants que han acabat la catequesi. D’altres
intervencions són dels membres de les congregacions marianes de Reus, Valls i
Cambrils, de les quals s’esperava l’adhesió a la FJCC, mostrant però criteris dispars

1

“Inauguració de la F.J.C”, Flama, núm. 1 (4 de desembre de 1931), p. 7
“Als joves cristians de Catalunya”, La Cruz, (diumenge, dia 6 de desembre de 1931), p. 4
3
(“La pròxima diada dels sacerdots amics dels joves”, La Cruz, (dimarts, dia 29 de març de 1932), pp. 1 –
2)(“El gran èxit de la Diada Sacerdotal”, La Cruz, (divendres, dia 1 d’abril de 1932), p. 2)
2
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amb el fejocisme 4. També la premsa catòlica de la ciutat de Tarragona es va fer ressò de
la Diada i de la qüestió de com fer present la Federació a la diòcesi. El Dr. Lloberas,
prevere, va proposar com a via per a introduir el fejocisme els casals catòlics,
concretament la modalitat d’Instituts Culturals Parroquials, perquè eren entitats on es
treballaven diversos àmbits com els de l’educació reglada i no reglada, la catequesi, el
temps de lleure, en l’edat dels joves 5. Mentrestant, ja s’havien constituït com a grups
fejocistes el núm. 21, Sant Martí, núm. 35, Sant Gregori, núm. 57, Agrupació Cultural,
núm. 102 i Llum, núm. 103. Arran de tot això, a Tarragona s’articula una Comissió
Organitzadora del fejocisme que formaven en Josep Casanovas, en Rafel Ros, en Jaume
Melendres, en Josep Solà i Rafel Gabriel. que el dia 12 de juny de l’any 1932 al diari La
Cruz va publicar un manifest dirigit als joves de Tarragona 6. Mentre que amb la finalitat
de constituir grups fejocistes a tota la diòcesi, es va proposar fer una tanda d’Exercicis
Espirituals sota la direcció de Mn. Frederic Domingo, prevere, entre els dies 20 al 24 de
juny al Seminari Pontifici de Tarragona. L’últim dia de la Tanda s’havia d’acabar amb
un míting d’afirmació fejocista amb la participació del Dr. Albert Bonet i la participació
de tots els grups fins llavors constituïts a la diòcesi 7. La realitat va ser que la Tanda es
va haver d’ajornar perquè a la majoria de possibles participants estaven aquells dies en
ple final de curs 8. Al mes de desembre de l’any 1932, els fejocistes del grup Audax, que
havia assumit la representació diocesana 9, presentaven en un editorial l’estat de la
Federació a les comarques de Tarragona. En destacaven que tots els grups en
funcionament havien consolidat els Cercles d’Estudis, i que fins i tot, algun havia creat
la seva secció esportiva, i com també era assídua la tasca de col·laboració en les
activitats parroquials, sobretot en la catequesi. Però al mateix article es destaca la manca
d’un organisme per a coordinar l’acció del grups malgrat les gestions fetes i que, encara

4

(“El gran èxit de la Diada Sacerdotal”, La Cruz, (divendres, dia 1 d’abril de 1932), p. 2)(“El curset
d’estudis de la 4.ª Assemblea Sacerdotal”, La Cruz, (dimecres, dia 20 de setembre de 1933), p. 1)
5
(Dr. Lloberas, “Inicis del fejocisme a Tarragona. Polèmica. I”, La Cruz, (dimarts, dia 3 d’abril de
1932), p. 1) (Dr. Lloberas, “Inicis del fejocisme a Tarragona. Polèmica. II”, La Cruz, (divendres, dia 6 de
maig de 1932), p. 1)( (Dr. Lloberas, “Inicis del fejocisme a Tarragona. Polèmica. III”, La Cruz, (dissabte,
dia 28 de maig de 1932), p. 1) (Dr. Lloberas, “Inicis del fejocisme a Tarragona. Polèmica. IV”, La Cruz,
(dimarts, dia 7 de juny de 1932), p. 1)
6
“Als joves de Tarragona”, La Cruz, (dimarts, dia 12 de juny de 1932), p. 1
7
(“La pròxima tanda d’exercicis per a joves”, La Cruz, (dimarts, dia 14 de juny de 1932), p.
5)(“Tarragona. Exercicis fejocistes”, Flama, núm. 28 (17 de juny de 1932), p. 7)
8
“La Tanda d’exercicis espirituals per a joves” La Cruz, (divendres, dia 17 de juny de 1932), p. 2
9
“El grup Audax i la Unió Diocesana de Tarragona”, Audax, 27 (dissabte, dia 16 de febrer de 1935)
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llavors, en molts indrets de les comarques tarragonines no s’havia implantat el missatge
de la Federació 10.
Cap a finals de l’any 1932, entre el 26 de desembre i el 31 de desembre, es va
poder organitzar una I Tanda d’Exercicis Espirituals de la FJCC a la Casa d’Exercicis
de la Selva del Camp sota la direcció dels PP. del Cor de Maria. L’organització i les
inscripcions van anar a càrrec del grups locals de la FJCC i l’Obra d’Exercicis
Espirituals 11. L’últim dia es va dedicar a fer un acte de propaganda fejocista. La jornada
va començar a dos quarts de nou del matí amb la missa de comunió general, per
continuar després d’esmorzar amb l’acte d’afirmació fejocista. Aquest va iniciar-se amb
la intervenció d’alguns dels joves assistents a la Tanda d’Exercicis, per continuar com a
oradors en Josep Casanovas, del grup Audax, el Dr. Albert Bonet, en Ferran Maria Ruíz
de Hébrard, E. Melendres, president de la Junta d’Acció Popular Catòlica, en Josep
Maria Melendres, el Dr. Vilatimó, prevere i consiliari de l’APC, el pare prior del
Convent del Cor de Maria i el darrer, el rector de la Selva del Camp. Acabat l’acte, hi va
haver una reunió entre els elements directius dels diferents grups de la diòcesi assistents
a la jornada 12, podent-se considerar aquesta la reunió primera de tots els caps de grup de
la diòcesi. A l’any 1932, a nivell estadístic, a l’arxidiòcesi hi havia constituïts set grups
que en total sumaven 198 socis. El febrer de l’any1933 la representació de l’arxidiòcesi
davant del Consell Federal de la FJCC a Barcelona, era feta per en Josep Casanovas,
president del grup Audax. Ell mateix va assistir com a tal a la reunió convocada pel
mateix Consell Federal per a proposar com articular l’organització de la FJCC en
federacions

diocesanes,

unions

comarcals,

secretariats

i

subfederacions

especialitzades 13. Arran d’això s’inicien, doncs, els primers tràmits per a constituir una
Federació Diocesana amb els grups existents a la diòcesi amb l’enviament del projecte
del Reglament de la Federació i la sol·licitud de propostes d’esmenes 14. Aquesta
necessitat de coordinar-se entre els grups ja es va manifestar en el marc de la I Setmana
d’Estudis de la FJC a Barcelona, on els representants dels grups de la diòcesi, responent
10

“Editorial”, Audax, 2 (dijous, dia 15 de desembre de 1932), p. 3
“Tanda d’exercicis”, La Cruz, (dissabte, dia 24 de desembre de 1932), p. 1
12
(“Anunci de Diada de cap d’any”, La Cruz, (dissabte, dia 31 de desembre de 1932), p. 1)(“A la Selva
del Camp”, La Cruz, (dimecres, dia 4 de gener de 1933), p. 2)(“Secretariat Diocesà de Tarragona”,
Flama, núm. 56 (30 de desembre de 1932), p. 7)
13
(“Reunió del Consell Federal a Barcelona”, Audax, 5 (diumenge, 12 de febrer de 1933), p. 4)( “Per la
Federació diocesana”, Audax, 6 (dijous, dia 30 de març de 1933), p. 4)(“L’organització diocesana”,
Audax, 9, (dijous, dia 29 de juny de 1933), p. 4)(“Als nostres grups”, Audax, 9 (dijous, dia 29 de juny de
1933), p. 4)
14
“Prec als grups”, Audax, 11 (diumenge, dia 27 d’agost de 1933), p. 4
11
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a una proposta dels fejocistes de Falset, van decidir de fer un Aplec diocesà a l’ermità
de la Verge de la Roca (Montbrió). L’organització va ser acceptada pels grups de
Montbrió, Reus i Falset 15. Continuava paral·lelament l’esforç per a donar a conèixer
entre els preveres la tasca de la Federació. Un exemple és la IV Assemblea Sacerdotal
de Tarragona, el setembre del 1933, en el marc de la qual la segona sessió de treball es
va dedicar monogràficament al fejocisme. Aquesta va començar amb la intervenció de
Mn. Antoni Ferrer, prevere i consiliari del grup Ressorgiment i el Dr. Evarist Feliu,
prevere i consiliari de la FJC a Girona. Entre els assistents a aquesta jornada hi havia els
preveres Mn. Francesc Rovira i Mn. Antoni Perera i Bellmunt, tots dos consiliaris grups
de la Federació a la diòcesi. Les conclusions d’aquesta trobada suggerien 16:

-

donar suport a la tasca de la Federació.

-

l’establiment de seccions de pietat a tots els grups.

-

en els Cercles d’Estudis, la direcció del Consiliari n’implica la preparació i
l’ús del Butlletí de Dirigents.

El mes de novembre de l’any 1933 ja estava en funcionament un Comitè
Organitzador per articular el Secretariat Diocesà de Tarragona de la FJCC 17. Alguns
dels seus membres eren en Josep Casanovas com a president, el Dr. Vicenç Nolla,
prevere i consiliari diocesà de la FJCC i en Josep Cusidó com a secretari 18. Gràcies a la
seva posada en funcionament, a nivell organitzatiu, va iniciar-se la publicació d’un full
diocesà sobre les activitats dels grups de la Federació que es titulava Més i Millor. El
primer número va sortir el 8 de desembre del 1933. S’hi recollien notícies tant dels
grups fejocistes com avantguardistes de tota l’arxidiòcesi, fent una crida per a la
col·laboració en els grups 19, així com notícies generals sobre el moviment.
Paral·lelament presentaven les accions a desenvolupar en una audiència al Cardenal –
15

“Aplec fejocista a les comarques tarragonines”, La Cruz, (dijous, dia 27 de juliol de 1933), p. 5
(“Curset d’Estudis i quarta Assemblea Sacerdotal a Tarragona”, La Cruz, (dia 14 de setembre de 1933),
p. 1)(“Curset d’Estudis i IV Assemblea Sacerdotal a Tarragona”, La Cruz, (dijous, 21 de setembre de
1933), p. 1)(“Conclusions de l’Assemblea Sacerdotal de Tarragona”, La Cruz, (dimarts, dia 26 de
setembre de 1933), p. 1)
17
“En el segon aniversari de la F. J. C. de C. : balanç”, La Cruz, (dijous, dia 30 de novembre de 1933), p.
4
18
“Interessant”, Més i Millor, 8 (dimecres, dia 4 de juliol de 1934)
19
“Als grups diocesans”, Més i Millor, 1 (divendres, dia 8 de desembre de 1933)
16
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arquebisbe de Tarragona, Dr. Francesc d’A. Vidal i Barraquer 20. A nivell d’activitats
cal fer esment del Recés pel dia 31 de desembre de l’any 1933. Aquest va tenir lloc a
Reus amb l’assistència d’una vintena de fejocistes dels grups de Falset, Vallmoll, Reus i
Tarragona i els seus respectius consiliaris, amb el president del Comitè Organitzador del
Secretariat Diocesà, en Josep Casanovas. La trobada va començar a dos quarts de nou
del matí amb la missa de comunió general a la capella dels PP. de la Sagrada Família
sota la presidència del Dr. Vicenç Nolla, consiliari diocesà. Després d’esmorzar, hi va
haver una plàtica de Mn. Francesc Rovira, consiliari del grup Llum i examen de la tasca
duta a terme pel Dr. Vicenç Nolla, prevere i consiliari diocesà. Mentre que a la tarda es
va fer una visita a l’estatge social del grup Llum, mentre es desenvolupa una Assemblea
de socis on s’arriba a les conclusions següents 21:

-

seguir pels Cercles d’Estudis els temes de la revista Paraula: Butlletí de
Dirigents, mentre que es poden organitzar d’altres activitats formatives,
pels simpatitzants conferències.

-

constituir una Federació diocesana per l’abril de l’any 1934.

-

complir les orientacions que emanen de la FJC.

-

implicar-se en l’organització la FJC a l’arxidiòcesi de Tarragona en unions
comarcals.

-

s’acorda que tots els grups anessin al Congrés amb les banderes beneïdes i
reforçar la vida de pietat en els grups.

Ara, la finalitat principal de l’activitat del Comitè Organitzador del Secretariat
Diocesà era la de preparar per l’abril els actes de constitució de la Federació Diocesana
de la FJCC 22. El primer pas va ser l’elaboració i la presentació per part d’en Josep
Casanovas dels estatuts diocesans, que van ser presentats el dia 28 de març de 1934 al
Comissari d’Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i poder rebre
l’autorització governativa per a posar en funcionament la Federació Diocesana, que era

20

“Audiència”, Més i Millor, 1 (divendres, dia 8 de desembre de 1933)
“Recés de fi d’any”, Audax, 15 (dijous, dia 21 de desembre de 1933), p. 4
22
“Per l’abril...”, Més i Millor, 1 (divendres, dia 8 de desembre de 1933)
21
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previst d’inaugurar el dia 8 d’abril del 1932 23. L’organització i desenvolupament de la
Diada de la primera Assemblea Diocesana que s’havia de constituir el 8 d’abril passava,
primer, per la deliberació de les ponències per part de tots els grups. Aquestes eren 24:

-

Funcionament de la Federació Diocesana i Secretariat Diocesà a càrrec
d’en Josep Casanovas, president del Comitè Organitzador.

-

Tasques del Consell de les Subfederacions comarcals i vida del grups des
del punt de vista comarcal a càrrec d’Enric Olivé, del grup Audax. núm.
115.

-

Actuació individual i col·lectiva dels militants locals i comarcals.

-

Vida espiritual del fejocista a càrrec de Jaume Llobet, del grup Llum,
núm. 103.

Un cop redactades les conclusions definitivament, els grups rebrien la
documentació per al seu estudi i aprovació. Pel dia de l’Assemblea, els grups havien de
nomenar una persona que presentes les aportacions a les conclusions de cada del grup.
El temps assignat pel ponent lector de les conclusions era de 15 minuts, mentre que a la
deliberació es dedicaven vint-i-cinc minuts, amb un màxim de tres torns d’intervenció a
favor i tres en contra. Cada grup, a més, designava en l’elecció del Consell Diocesà un
representant, havent-hi per cada 25 socis o fracció inferior de grup, un delegat, el nom
del qual havia de ser comunicat al Comitè Organitzador del Secretariat Diocesà de
Tarragona. L’Assemblea, però no es va poder dur a terme. S’està en un context en què
l’acció dels grups de la FJCC es veu dificultada pel poder polític. Sobretot, en especial a
Tarragona, es registren locals de grups, es clausuren, es retarda l’aprovació de
reglaments i es suspenen actes de propaganda 25. Els estatuts lliurats de la Federació
diocesana el dia 28 de març van haver de ser novament presentats al Comissariat

23

(“L’Assemblea – Diada d’abril”, Més i Millor, 3 (diumenge, dia 4 de febrer de 1934)(“FJC. Diada
fejocista”, La Cruz, (dissabte, dia 31 de març de 1934), p. 3)
24
“Conclusions a les ponències”, Més i Millor, 5 (diumenge, 1 d’abril de 1934)
25
(FAB. FJC 12 – 1. Actes de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Consell Federal, dia 9 de
juliol de 1934, p. 3)(“FJC de C. – Comitè Organitzador del Secretariat Diocesà de Tarragona”, La Cruz,
(dijous, dia 19 d’abril de 1934), p. 2)(Audax, 18(divendres, dia 20 d’abril de 1934))(“L’ofensiva contra la
F. J. C.”, La Cruz, (dimarts, dia 17 de juliol de 1934), p. 2)
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d’Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya a Tarragona el dia 18 d’abril de 1934 26.
L’Assemblea, per tant, novament va haver de ser posposada, fet que no va implicar la
paralització de totes les activitats del fejocisme a nivell diocesà. 27
Al període de juny de 1934 fins el juliol del 1936, s’articula i va estar en
funcionament la Unió Diocesana, que havia de dur a terme una Assemblea Diocesana en
el marc, primer, de la Segona Tanda d’Exercicis Espirituals a la ciutat de Tarragona,
entre els dies 16 al 22 de juliol al Col·legi “La Instrucción Pública”, sota la direcció del
jesuïta R. P. Joan Calaf i organitzats per l’Agrupació de Pietat del Comitè Organitzador
del Secretariat Diocesà de Tarragona 28. Però el context del moment no ho afavorí i va
ser posposada fins al 21 d’octubre del 1934. Data en que tampoc es va poder dur a terme
per la prohibició de les autoritats polítiques que gestionaven el suspès govern de la
Generalitat 29. Malgrat això, hi ha un progrés en el nombre de grups i socis. En acabar
l’any 1934 el nombre de grups fejocistes era de 16, dins els quals militaven uns 450
socis 30. A la fi, el cap de setmana del 16 al 17 de febrer de l’any 1935 es van poder
celebrar els actes oficials de constitució de la Unió Diocesana. El actes van començar a
dos quarts de nou, a l’església de Sant Agustí, missa de comunió, presidida pel Dr. Bru,
prevere, previsor i jutge metropolità, qui va suplir al Dr. Manuel Borràs, bisbe auxiliar
que estava recuperant-se d’una malaltia. A continuació, es va fer l’Assembla Diocesana
a la casa d’Acció Catòlica de Tarragona. Hi van assistir representants dels grups Audax,
Llum, Ressorgiment, Eura, Joventut, Heralds de Crist, Madona del Roser, Ketteler,
Agrupació Cultural de Vilabella, Grup Cultural Germanor, Sant Martí de Maldà i Sant
Gregori. L’Assemblea va començar amb el Parenostre i la invocació a la Mare de Déu
de Montserrat. Tot seguit van ser presentades a la taula de presidència les credencials
dels representants dels grups, que van resultar totes correctes. Tot seguit, es va passar a
la lectura i presentació dels estatuts, que ja havien rebut el vist-i-plau de la jerarquia
eclesiàstica i del Comissariat d’Ordre Públic. A continuació es va aprovar la memòria
26

AHT. Sèrie Govern Civil. Associacions. Expedient. 2063. Estatuts de l’Organisme diocesà de Tarragona
de la FJCC.
27
“La F. J. C. a Escornalbou”, La Cruz, (divendres, dia 13 d’abril de 1934), p. 2
28
(“Tandes d’estiu exclusivament per a joves”, Flama, núm. 130 (15 de juliol de 1934), p. 7)(“Tanda
d’exercicis espirituals”, La Cruz, (dimarts, dia 17 de juliol de 1934), p. 3)
29
(FAB. FJC 12 – 1. Actes de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Consell Federal, dia 17
d’octubre de 1934, p. 14bis)(“L’expansió de la nostra obra”, Flama, núm. 144 (30 de novembre de 1934),
p. 6)(“Diumenge, dia 21 d’octubre”, Més i Millor, 10 (dimecres, dia 26 de setembre de 1934)
30
(“Petit balanç”, Més i Millor, 13 (dijous, dia 3 de gener de 1935))(En aquest article difereixen les dades
que es publiquen al full Més i Millor, 13, que fixen els grups fejocistes a Tarragona en 17 amb 499 socis,
amb 14 grups avantguardistes. (“L’expansió de la nostra obra : Secretariat Diocesà de Tarragona”, Flama,
núm. 144 (30 de novembre de 1934), p. 6)
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de l’actuació de la Comissió Organitzadora del Secretariat Diocesà de Tarragona, així
com l’estat de comptes, que tenien com a partides més importants les despeses de la
Tanda d’Exercicis Espirituals i les colònies avantguardistes de Vilafortuny 31. Tot
seguit, es vota a favor de la petició del grup Ginesta, num. 303, que se’ls hi concedeixi
l’establiment d’una Delegació en aquell poble. Per continuar amb l’elecció del nou
Consell Diocesà que queda format pels membres següents:
- President: Jaume Llobet, del grup Llum, núm. 103.
- Vicepresident: Joan Serra.
- Secretari: Josep Cusidó, del grup Audax, núm. 115.
- Vicesecretari: Carles Durán.
- Vocals: Lluís Campás, del grup Sant Gregori, núm. 57, Francesc Vallès,
Anton Iglesies, Josep Rafi, del grup Agrupació Cultural, núm. 102 32, Antoni
Estevé del grup Sant Martí, núm. 35.
- Delegat Secció de Pietat: Josep Poblet.
- Delegat Avantguardistes: Rafel Ros del grup Audax, núm. 115
- Director Masses Corals: Mn. Francesc Tàpies del Casal Catequístic Trinitat,
núm. 44
- Assessor Jurídic – Administratiu: Josep Casanovas del grup Audax, núm. 115
- Consiliari Diocesà: Dr. Vicenç Nolla, prevere.

Un cop elegit el Comitè Directiu, el fins llavors president, en Josep Casanovas, va
cedir el seu lloc al nou responsable, després d’acomiadar-se de l’Assemblea. No haventhi precs i preguntes, aquesta va acabar amb una nova pregària i unes paraules del Dr.
Vicenç Nolla, prevere i consiliari diocesà i el Dr. Albert Bonet, consiliari general de la
FJCC. L’acte va continuar amb un míting d’afirmació fejocista al Teatre Metropol 33.

31

AHT. Sèrie Govern Civil. Associacions. Expedient. 2063. Estatuts de l’Organisme diocesà de Tarragona
de la FJCC.
32
A l’estiu d’aquest mateix any 1935 es va donar de baixa en ingressar en el noviciat de la Companyia de
Jesús (“Vilabella”, Flama, núm. 175 (28 de juny de 1935), p. 6
33
(AHT. Sèrie Govern Civil. Associacions. Expedient. 2063. Estatuts de l’Organisme diocesà de Tarragona
de la FJCC.) (“Els actes de la Federació de Joves Cristians de Catalunya a la nostra ciutat”, La Cruz,
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Després de ser elegit com a president, als pocs dies, en Jaume Llobet va ser presentat al
Dr. Francesc d’A. Vidal i Barraquer, cardenal – arquebisbe de Tarragona, que en va
quedar gratament impressionat 34. La consigna principal que va emanar de l’Assemblea
que no quedi cap poble de les nostres comarques sense grup fejocista 35. Com a resultat
d’això tot l’any 1935 els grups de la diòcesi emprenen tot un seguit d’activitats per a
donar a conèixer l’activitat de la FJCC i així formar nous grups.
Un dels actes més importants que va dur a terme la Unió Diocesana com a tal va
ser el II Aplec d’Escornalbou. Aquest es va dur a terme el 21 de juliol del 1935, amb
motiu del centenari de la desamortització del monestir. L’Aplec havia de ser un acte de
desgreuge pels fets succeïts arran de la desamortització. Entre les activitats previstes, el
dia abans, es va iniciar una acampada per part de l’Agrupació Excursionista de la FJCC,
que va comptar amb una cinquantena d’assistents. Els actes van començar a les vuit del
matí amb la missa de comunió general, per continuar amb l’esmorzar i a les deu, l’ofici
solemne presidit pel consiliari diocesà, Mn. Vicenç Nolla, prèdica de Mn. Ramon Martí,
prevere i consiliari del grup Sant Gregori, núm. 57. Ja a mig matí, míting fejocista que
va tenir com a convidat especial el Dr. Manuel Borràs, bisbe auxiliar de Tarragona, qui
va dirigir unes paraules als assistents. També van ser oradors en J. Solé i Caralt, de
l’Agrupació Agrària de la FJCC, en Josep Maria Franquès, del grup Ressorgiment, núm.
146 i membre del Consell Federal, en Salvador Casasses, del Consell Federal, en Ferran
Ma. Ruíz de Hébrard, en Félix Millet, en Dr. Albert Bonet, prevere i consiliari general,
tots ells membres del Consell Federal. Per la tarda es van fer cantades, sainets, recitals i
per últim, la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat 36. Aquest any 1935, el
nombre de grups ascendeix a 25, amb un total de 700 militants, mentre que respecte als
grups avantguardistes aquests sumaven 22 amb un total de 500 militants 37.
En conseqüència, el present estudi arriba a les conclusions següents sobre
l’evolució històrica de la FJCC a l’arxidiòcesi. Es pot pensar en una primera fase del
1931 al 1932, de presentació i introducció del fejocisme. Les vies podien haver estat les
següents:
(dimarts, dia 19 de febrer de 1935), p. 1)(“D’Acció Catòlica”, La Cruz, (dimecres, dia 27 de febrer de
1935), p. 5)
34
FAB. Calaix 2C- Fitxer 15. Història de la FJC: impresos. FJC 15 - 15
35
“Després de la jornada fejocista”, Priorat, núm. 157 (7 de juliol de 1935), p. 8
36
(“De l’Aplec d’Escornalbou”, Més i Millor, núm. 21 (divendres, dia 3 d’agost de 1935))(“Aplec
d’Escornalbou”, Flama, núm. 176 (12 de juliol de 1935), p. 7)
37
“Unió Diocesana de Tarragona”, Flama, núm. 208 (20 de març de 1936), p. 6
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-

a través de la lectura dels articles del Dr. Albert Bonet al diari El Matí, on es
proposava la creació d’un gran moviment de joventut a Catalunya.

-

pels preveres i simpatitzants del fejocisme tarragoní que haguessin tingut
contacte o formessin part del grup de Sacerdots Amics dels Joves i que van
participar a la I Diada de Sacerdots Amics dels Joves al Tibidabo el juliol del
1931.

El que sí que hi hauria documentat a partir de l’agost, en el marc de la conferència
de bisbes de la Tarraconense, que la Federació rep el vist–i–plau per la seva acció
apostòlica, es podria pensar en l’autorització “de facto” per a la implantació de la FJCC
al nostre arquebisbat. L’adhesió de Salvador Casañas, delegat diocesà de Joventuts de
l’arquebisbat de Tarragona, al manifest – crida Als joves de Catalunya, publicat per
Flama i recollits per diaris catòlics del període com La Cruz de Tarragona, així com
l’alta de diversos grups el mateix any 1931 a la nostra arxidiòcesi, vindrien a confirmar
aquesta dada. Malgrat l’això, la primera activitat oficial per a presentar el fejocisme a
l’arxidiòcesi no es va produir fins el 31 de març del 1932, en el marc de la Diada de
Sacerdots Amics dels Joves que es va organitzar al Seminari Pontifici de Tarragona i
sota la presidència de l’arquebisbe de Tarragona, el Cardenal Francesc d’Assís Vidal i
Barraquer, essent l’arxidiòcesi una de les últimes en presentar la Federació. La situació
de la FJCC en el moment de la presentació oficial a l’arquebisbat era una dotzena de
grups en funcionament. Però la realitat era lluny de la intensitat de la FJCC a d’altres
diòcesis, com Barcelona i Girona, on havia assolit una gran força, per tant la Diada tenia
l’objectiu d’animar als diferents grups de l’arxidiòcesi a sumar-se al projecte i
convèncer als escèptics respecte al projecte. Així doncs, es pot concloure que entre les
possibles causes, però no l’única, d’una manca d’hegemonia dels grups de la FJCC a
l’arxidiòcesi, podria haver estat la manca de força o d’interès per part dels grups o
entitats que n’havien de formar part d’incloure’s en el projecte des dels mateixos inicis.
Malgrat això, la introducció del fejocisme a Tarragona no va quedar pas frenada.
S’exploren noves vies i es fan noves propostes. Si fins aleshores la majoria de grups
donats d’alta eren d’altres entitats i grups parroquials, el Dr. Lloberas proposava una
nova via: la dels casals catòlics com la manera d’introduir el fejocisme a les nostre
comarques. Així doncs, el fejocisme en finalitzar l’any 1932 s’hauria estès per tots els
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arxiprestats de l’arxidiòcesi. A continuació, la segona fase cronològicament aniria entre
els anys 1933 al 1934. El reforç de la presència i l’extensió del fejocisme eren la
màxima prioritat dels seus responsables, que transmetien l’esperit de conquesta que es
vivia en aquell moment. Per això, arran de l’assistència d’alguns grups al I Parlament
fejocista l’any 1933, es produeix una primera trobada de fejocistes tarragonins, on es
proposa treballar per l’arrelament i extensió de la FJCC. Per aquest motiu es van
impulsar tot un seguit d’iniciatives:

- s’organitzava a les nostres comarques el I Aplec fejocista arxidiocesà a
l’ermita de la Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del Camp).
- es creava una Comissió Organitzadora de la Unió Diocesana, que enviava per
la primavera d’aquell any una proposta d’estatuts arxidiocesans als diferents
grups.
- s’iniciava la publicació d’un full arxidiocesà d’informació i es van organitzar
tandes d’exercicis espirituals a nivell arxidiocesà.

El resultat va ser, que l’afiliació de grups fejocistes l’any 1933, va rebre un fort impuls a
l’arxidiòcesi, sobretot a l’arxiprestat de Tarragona. En total es van donar d’alta aquell
mateix any uns 8 grups fejocistes i 12 d’avantguardistes. Aquesta tendència, però es veu
frenada l’any 1934, tant a nivell de fejocisme com avantguardisme, donant-se d’alta 5
grups fejocistes i 7 avantguardistes. Sobre quines van ser les causes d’aquest relatiu
estancament, el present estudi dels grups i de la mateixa FJCC de l’arxidiòcesi, ens
permeten arribar a les següents conclusions:

- l’autoritat governativa es mostrava força bel·ligerant contra la FJCC a les
comarques de l’arxidiòcesi, fet que va produir retards en l’aprovació d’estatuts,
es controlaven les seves activitats i es trobaven dificultats a l’hora de ser
autoritzades. Per exemple, la mateixa constitució de la Unió Diocesana va
haver-se de posposar per després del I Congrés General de Barcelona, a causa
de la manca d’autorització governativa.

249

- la conjuntura política posterior als fets d’octubre del 1934 i l’estat d’excepció
no van afavorir gens a la FJCC, ja que va suposar una nova paralització
d’activitats fins que la situació es va normalitzar.

Per finalitzar amb la tercera fase i última, entre els anys 1935 al 1936, aquest
període últim, sobretot l’any 1935, va suposar un període de fort creixement per la
FJCC a la nostra arxidiòcesi. En total aquell any es van donar d’alta 17 grups, 11 de
fejocistes i 6 d’avantguardites. Les causes d’aquest fenomen podrien ser atribuïbles a:

-

l’impuls de l’activitat apostòlica per part de l’arquebisbat de Tarragona.

-

l’empenta i renovació que havia hagut arran del I Congrés Federal de la
FJCC (abril de1934) es produeix durant l’any 1935, un cop redreçades les
situacions adverses del 1934.

-

l’organització de la Unió Diocesana i l’elecció d’un president.

-

hi va haver un nou impuls a l’acció propagandística, sobretot dels Aplecs i
fundacions de preveres vinculats al fejocisme.

Però l’any 1936 l’expansió es va aturar. Només es van donar d’alta 7 grups, 4 dels
quals eren fejocistes i els altres 3 d’avantguardistes. La situació es podria explicar
bàsicament per un esgotament del model de creixement basat en l’impuls d’un prevere
vinculat al moviment que procurava fundar un nou grup.

Relacio d’Arxius i Centres de Documentació
Arxiu Històric de Tarragona (AHT)
Fundació Albert Bonet (FAB)
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L’associacionisme cultural antifranquista a les
Borges Blanques (1960-1975).

Marc Macià Farré
marc.macia@udl.cat
Universitat de Lleida

Associacionisme i antifranquisme a les terres de Ponent: els anys seixanta
Aquesta comunicació vol contribuir a entendre els fonaments de la
transició/transacció postfranquista a les Borges Blanques i esbossar l’estol de formes de
fer política que sobrevisqueren a les limitacions que imposava el franquisme. El referent
bibliogràfic més clar sobre aquest tema a les terres de ponent és l’obra d’Antonieta
Jarne L’oposició al franquisme a Lleida, on l’autora esbossa la idea de “la cultura com a
esquer”, és a dir, del gir estratègic de l’antifranquisme vers la batalla cultural on el
control de les associacions culturals els hi permetia una militància encoverta i practicar
la resistència cultural. 1
Tanmateix, la bibliografia sobre l’antifranquisme cultural i associatiu a les terres
del Ponent català és insuficient, amb molt camí per recórrer encara en l’àmbit de la
recerca documental clàssica però també de les fonts orals. Destaquen, en aquest sentit,
les obres d’Antonieta Jarne i Pau Juvillà sobre el PSUC; de la mateixa Jarne amb Teresa
Ibars i la seva biografia de Francesc Porta; o Ferran Dalmau i David Sancho sobre els
darrers 50 anys de l’esquerra independentista, cobrint el final de la dècada dels anys
seixanta fins avui en dia; i Fermí Rubiralta va biografiar al borgenc Joan Cornudella,
entre d’altres aportacions remarcables. Nosaltres hem estudiat, juntament amb Albert
Royo, el pensament polític del PSUC de Lleida a través de la seva publicació
clandestina, Nova Lleida, i també, amb el borgenc Pau Parra, ens hem aproximat a la
història de l’esport local a través del club degà del futbol borgenc, el FC Borges, que

1

Vegeu JARNE MÓDOL, Antonieta. L’oposició al franquisme a Lleida. Lleida: Pagès Editors, 1998.
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per la seva llarga història s’hagué d’adaptar a les regles imposades pel franquisme
durant una part de la seva vida esportiva. 2
És en la direcció d’intentar aproximar-nos a la història de l’antifranquisme que
encarem aquesta comunicació, des de la convicció que la història local i comarcal és
imprescindible per a comprendre en la seva complexitat el conjunt de l’oposició al
règim feixista del general Franco. Ho fem a partir de tres entitats que apostaren per una
oposició eminentment cultural però que tenia profundes arrels i conviccions polítiques
d’orígens anteriors a la Guerra Civil, i que crearen lligams personals i entramats socials
que perdurarien més enllà de la dictadura.

L’Associació d’Amics del Terrall i l’Agrupació de Joventut
D’entre les associacions obertament catalanistes més primerenques de les Borges
sota el franquisme hem de destacar l’Associació d’Amics del Terrall. Fundada el 1959,
l’associació es plantejà des dels seus inicis tres objectius principals. En primer lloc
pretenia difondre la cultura catalana a les Borges, una tasca gens menyspreable en el
context polític que li tocà viure, i que l’historiador local Manel Giné Freixes denunciava
als anys vuitanta com un dels motius de la desfeta de l’entitat ja que «aleshores tot el
que feia olor de cultura catalana (alguns addictes al règim en deient folklore) feia nosa».
En segon terme, els Amics del Terrall volien protegir i tenir cura del Terrall, un topònim
referit a tot l’entorn enjardinat de l’antiga bassa d’aigua potable de les Borges, arranjada
al segle XIX a redós del moviment higienista. Finalment, l’Associació també tenia un
objectiu molt ambiciós i, potser, amb un doble sentit: agrupar tota la diàspora borgenca
en un sol ens associatiu. Malgrat vestir-ho amb un llenguatge melangiós i nostàlgic
sobre el Terrall, i cel·lebrar-ho anualment amb la festa del borgenc absent, l’estratègia

2

JARNE MÓDOL, Antonieta; JUVILLÀ, Pau. El PSUC a les comarques de Lleida: Lluita, somni, desencís.
Lleida: Pagès Editors, 2014; IBARS, Teresa; JARNE, Antonieta. Francesc Porta, el mirall trencat de la
burgesia lleidatana. Lleida: Pagès editors, 2016; DALMAU, Ferran; SANCHO, David. Fills de la vuitena:
50 anys d’esquerra independentista a l’Aran, els Pirineus i Ponent. Lleida: Editorial Pagès, 2019;
RUBIRALTA I CASAS, Fermí. Joan Cornudella i Barberà: 1904-1985: biografia política: 50 anys
d’independentisme català. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003; MACIÀ FARRÉ, Marc; ROYO CAMPO,
Albert. “Nova Lleida: pensament polític i antifranquisme en el PSUC de Lleida (1971-1974). Cercles.
Revista d’Història Cultural, núm. 20 (2017), p. 101-126; MACIÀ FARRÉ, Marc; PARRA FARRÉ, Pau.
Història del FC Borges: 1917-2017. Juneda: Editorial Fonoll, 2018.
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podia haver servit un altre objectiu: posar en contacte l’exili i l’interior a través de la
militància cultural. 3
Al capdavant de la primera comissió organitzadora de l’entitat hi havia diversos
noms en els quals valdria la pena aturar-se. El president era Josep “Pepito” Cornudella i
Barberà, germà de l’històric dirigent del Front Nacional de Catalunya, el Joan. Del
Pepito desconeixem la seva trajectòria política abans o durant el franquisme però val la
pena destacar que en les eleccions municipals de 1979 aniria de número dos en la llista
de l’Agrupació Nacionalista Borgenca, vinculada als Nacionalistes d’Esquerra de Jordi
Carbonell. En aquella comissió també hi havia Antoni Falcó Reig, de família carlista i
qui seria el darrer alcalde de la dictadura a les Borges entre el 1971 i el 1979; o Àngel
Pagès Remolà, a qui després trobem relacionat amb l’Instituto de Estudios Ilerdenses de
Lleida com a part d’un grup de joves que havien format la Societat Fotogràfica de
Lleida i que proposaven crear una Aula Fotogràfica el 1978. 4
Tanmateix, si per alguna cosa destacà l’Associació, fou per la seva pràctica
cultural lligada obertament al catalanisme i l’antifranquisme cultural. El primer acte de
l’entitat fou tota una declaració d’intencions: l’autor d’Incerta glòria, Joan Sales, i el
també escriptor Xavier Berenguel van impartir la conferència “El ressorgir de la
novel·la catalana a Catalunya, València i Balears”. El marc geogràfic al qual feien
referència els autors deuria despertar totes les alarmes entre les autoritats franquistes.
L’acte, a més, va servir per a promoure el Club dels Novel·listes que publicava una
col·lecció literària propia, de manera que s’obtingueren diverses subscripcions que
rebrien les corresponents novel·les en llengua catalana. A aquesta exitosa primera
conferència la seguí una altra de l’escriptor Joan Triadú, sobre “La nostra civilització
amb els altres pobles”; l’historiador Josep Lladonosa va parlar entorn de “La història de
la nostra ciutat”; l’enginyer agrònom Ramon Bardia i Bardia va versar sobre “Notícies
agrícoles”; i, finalment, l’escriptora feminista Llucieta Canyà parlaria de “L’etern
femení davant l’etern masculí”. 5

3

Sobre el Terrall vegeu MACIÀ FARRÉ, Marc. “Basses i clavegueres. Usos tradicionals i usos moderns no
agraris de l’aigua en el món rural: les Borges Blanques (les Garrigues), 1895-1975”. Estudis d’Història
Agrària, núm. 23 (2010-2011), p. 249-262.
4
LLADONOSA I VALL-LLEBRERA, Manuel; MACIÀ FARRÉ, Marc. IEI: 75 anys. Lleida: IEI i Diputació de
Lleida, 2018, p. 135.
5
GINÉ FREIXES, Manel. «L’Associació d’Amics del Terrall (I)». Terrall, núm. 26 (agost-novembre 1985),
p. 9-10.
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L’acte més lluït dels Amics del Terrall es produiria el 14 de maig de 1961 quan,
aprofitant que es traslladaven des de Barcelona diversos autocars per a commemorar el
dia del borgenc absent, es dugué a terme una “Gran Gala Lírico-Musical”. Durant l’acte
actuaren la soprano del Liceu, Carme Lluc; el Quartet Vocal “Clara Schuman”; i el
pianista Francesc Cases, del Conservatori del Liceu. Val la pena assenyalar que, després
del concert, el Quartet Vocal cantà la cançó “Les Collidores” amb lletra de Ramon
Arrufat i música de Dídac de Sagarra. Diem que val la pena remarcar aquest fet ja que el
borgen Ramon Arrufat era una d’aquelles figures de l’antifranquisme que provenia de la
militància independentista dels anys vint i trenta de principis del segle XX. Malgrat
viure a Barcelona i patir diversos episodis de repressió —presó inclosa—, Arrufat mai
va deixar de militar en l’independentisme ni de relacionar-se amb els nuclis dissidents
de les Borges. De fet, seria durant aquella dècada que Arrufat acabaria la biografia
Macià, dedicada al seu antic líder, quan ambdós militaven a Estat Català. En una carta
d’Arrufat a Manel Giné Freixes on li trametia una còpia del llibre, el primer
s’expressava així: “Quan l’hagiu llegit podeu deixar-lo a qui cregueu que en pugui fer
bon us. Només us recomano reserva i prudència. I sobretot no feu menció del meu
nom”. 6
Els Amics del Terrall es van anar consolidant a poc a poc com una associació
d’una gran empenta cultural. La documentació que es conserva parla de la possibilitat
de construir un local social, crear una petita biblioteca —les Borges no disposava de
biblioteca pública des del 1940 quan l’ajuntament franquista decidí enderrocar la
Biblioteca Popular construïda per la Mancomuniat de Catalunya— o l’edició d’un
butlletí bimestral. Precisament seria aquest darrer projecte el que marcaria el principi
del final de l’associació. Segons Manel Giné Freixes, el primer número del butlletí,
escrit íntegrament en català per primer cop des de la Segona República, fou víctima de
la ira del Governador Civil de Lleida, en aquells moments José Antonio Serrano
Montalvo, qui imposà una multa de 15.000 pessetes i ordenà el segellat de la imprenta
d’on havien sortit les còpies. Malgrat les gestions de Josep Cornudella i Manel Giné
Fallada, que aconseguiren alliberar la imprenta i evitar la multa, el cert és que
d’aleshores en endavant l’Associació fou fiscalitzada tothora per part de les autoritats
franquistes, fent impossible la seva tasca cultural catalanista.

6

El llibre va ser publicat pòstumament el 2007. Vegeu ARRUFAT ARRUFAT, Ramon. Macià: La trajectòria
política d’una figura excepcional en un poble que ha perdut la fe. Juneda: Editorial Fonoll, 2007.

254

L’altra associació nascuda a redós dels aires de canvi dels seixanta fou
l’Agrupació de Joventut. Aquesta es va crear durant la segona meitat de la dècada
impulsada per “un grup de joves inquiets i amb ganes de fer quelcom per a promocionar
culturalment i cívica el jovent de les Borges”. La joventut és un dels elements clau per a
interpretar l’Agrupació ja que bona part de les activitats que van dur a terme
representaven un autèntic canvi de gust generacional per les noves formes d’oci i
sociabilitat: excursions, cine-fòrum, recitals de “cançó catalana”, i la Setmana de
Joventut, entre d’altres. La programació gairebé parla per si sola. Es dugueren a terme
conferències d’Espart Ticó sobre “La Nova Cançó”; Manuel Lladonosa entorn d’”El
Jove i la Societat”; Joaquim Arana parlà de “Prat de la Riba”; i Frederic Boix de
“Sexualitat”. Tota una declaració de principis que reflecteixen molt bé els nous
interessos culturals, i les noves inquietuds socials. Així mateix, es dugué a terme un
concert de Maria del Mar Bonet, presentada pel frare caputxí Jordi Llimona, i
actuacions d’Ovidi Montllor, Quico Pi de la Serra, i Dolors Lafitte, tots ells
representants de la Nova Cançó i el moviment contracultural que es generà al seu
voltant. Segons els mateixos membres de l’Agrupació, aquests concerts i activitats es
van haver de fer tots sota la presència d’una parella de la Guàrdia Civil donat el “marcat
sentit catalanista” que tenia la Joventut i la seva programació cultural. Entre els
entrebancs als quals van haver de fer front s’hi comptaren les “suspensions d’actes,
prohibicions de col·loquis en les conferències, censura d’algunes emblemàtiques
cançons dels cantants caalans i una llarga llista d’inconvenients”. 7

L’associacionisme catòlic i els Frares
El Col·legi Mare de Déu de Montserrat de les Borges, fundat el 1920 per part dels
frares de l’orde dels caputxins i el notari Ramon Arqués, en tractar-se d’un centre
d’ensenyament de caràcter religiós, el franquisme no esmerçà gaires esforços en dirigir
la direcció que havia de tenir-hi l’educació més enllà dels controls habituals i sempre
sota la idea que era un centre considerat afecte al nacional-catolicisme. Això explica
que, segons els testimonis recollits, les classes fossin en català durant tot el franquisme,
inclosos els primers anys del règim, marcats per a duríssima repressió en l’àmbit polític

7

R. “La dècada dels 60: “L’Agrupació de Joventut””. Terrall, núm. 79 (novembre-desembre 1997), p. 10.
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i cultural. Així mateix s’expressa el pare Botam, antic alumne del centre, en les seves
memòries: “A l’escola, si bé es feia castellà (com era preceptiu), d’anticatalanisme no
se’n respirava gens. I, fins i tot, s’hi entrellucava una certa afinitat, quan el pare
Salvador Maria explicava les lliçons d’història o quan, a la processió del Corpus, els
frares, amb els seus alumnes, portaven una creu amb quatre vetes vermelles i cinc vetes
grogues lligades”. 8
D’aquella etapa, car l’alumne en qüestió acabaria les classes el 1942 per a fer-se
frare, Joan Botam en recorda una anècdota prou il·lustrativa d’allò que representaven
els Frares en el context de postguerra:

Un dia, el pare d’en Joan Botam li digué que es dirigís a fra Salvador Maria i li demanés
si podia fer res perquè pogués tornar l’oncle Fèlix, exiliat per haver pertangut al PSUC i haver
estat comissari polític durant la guerra. Així ho féu, i el caputxí li respongué:
-Va fer alguna cosa dolenta, de sang?
-No, que jo sàpiga -li respongué en Joan.
-Doncs, bé, digues que vingui la seva dona i que em digui quins arguments té perquè
pugui tornar.
Dit i fet, la seva dona hi anà, i fra Salvador Maria, en aquell moment el superior de la
comunitat, redactà l’aval que permeté el retorn de l’oncle a les Borges, totalment lliure de
càrrecs.

9

En la mateixa direcció s’explicava el pare Arrufat el qual assegurava que “l’amor
dels frares a les coses catalanes permeté la possibilitat de compaginar els ensenyaments
establerts amb l’ús ininterromput del català, quan en d’altres llocs era quelcom
severament prohibit” i, de fet, “algun ex-alumne conserva encara testimonis gràfics de
ballades de sardanes al pati del col·legi l’any 1943”. 10

8

PUIG I MARTÍN, Joan. Mirada de pau: Joan Botam, memòries. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2012,
p. 37; GINÉ FREIXES, Manel. “L’Ensenyament a les Borges Blanques durant la immediata postguerra”. A:
Centre d’Estudis de les Garrigues. III Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues: Cervià de
les Garrigues, 3 de novembre de 2001. Cervià de les Garrigues: Ajuntament de Cervià de les Garrigues,
2003, p. 183-202.
9
PUIG I MARTÍN, Joan. Mirada de pau: Joan Botam, memòries. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2012,
p. 37.
10
ARRUFAT, Pere. “L’escola, un servei eficaç”. Catalunya Franciscana, núm. 40 (abril 1980).
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El 1949 el membre fundador, Ramon Arqués, es jubilà de la feina de notari, any
en el que rebé la creu de Sant Ramon de Penyafort, la qual, significativament, va
rebutjar, però continuà la seva activitat cultural dins del sindicat dels carlistes fins pocs
dies abans de la seva mort el 20 de juny de 1956. A l’enterrament hi assistiren
l’Escolania de l’església de la Mare de Déu de Montserrat, l’alumnat del Col·legi, els
discretoris de l’Orde Tercer de Sant Francesc, el pare Salvador Maria de Barcelona i el
pare Eusebi de Barcelona. La mort de Ramon Arqués marca amb claredat el final d’una
etapa per al Col·legi i l’inici d’una nova era que culminaria amb l’arribada d’unes noves
generacions de frares caputxins amb projectes renovadors, un fet especialment visible a
partir de 1966. Durant aquesta etapa encara val la pena esmentar l’elaboració del fresc
de la capella de la Mare de Déu de Montserrat. Obra de l’artista Josep Maria Nuet Martí
(Barcelona, 1914-1998), el fresc representa les muntanyes de Montserrat que envolten
el tro de la Moreneta i uns àngels al firmament sostenint el lema “Nigra Sum Sed
Formosa”. És un element iconogràfic significatiu ja que, durant la Segona República
fou quan el centre adquirí la denominació i imatge de la Verge negra actual. A més,
seria durant el primer franquisme que es produï la coneguda entronització de la Mare de
Déu a Montserrat, un acte d’inequívoc significat catalanista i d’implicacions polítiques i
culturals de llarga abast durant tota la dictadura. 11
El Concili Vaticà II significà un abans i un després en la història de l’església
catòlica i impregnà fortament tots els moviments cristians de base, inclosos, és clar, els
frares caputxins i els franciscans en general. Desenvolupat entre 1962 i 1965 sota el
papat de Joan XXIII, primer, i Pau VI, després, el Concili va voler adaptar l’església al
seu temps i promoure un estil de vida i pràctica religiosa moderns. Una de les
conseqüències indirectes del Concili Vaticà II fou la Caputxinada que es produí al
convent de Sarrià el 1966. Un borgenc que havia estudiat als Frares i havia sentit la
vocació religiosa, el pare Botam, en fou un dels protagonistes.
Joan Botam i Casals va néixer un 21 de setembre de 1926 a les Borges Blanques.
De família pagesa, com sempre es reivindica, estudià a les Escoles públiques i, un cop
acabada la Guerra Civil, al Col·legi Mare de Déu de Montserrat. Allí començà
desvetellar-se la seva vocació religiosa però, en acabar els estudis el 1942, s’incorporà a
treballar d’interventor de l’Ajuntament gràcies als seus estudis de Comerç. Tanmateix,

11

LLADONOSA LATORRE, Mariona. Nosaltres els catalans: del catalanisme catòlic al pujolisme.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019.
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aquesta carrera s’acabà sobtadament amb el seu ingrés a la comunitat de frares
caputxins d’Arenys de Mar, fruit de la seva vocació religiosa, deixant definitivament la
seva vida de les Borges endarrera. D’Arenys es traslladà a Salamanca, on cursà
Teologia, i a Roma, on féu el doctorat sobre Arnau de Vilanova. El 1955 tornava a
Barcelona i partir d’aquí la seva trajectòria el portà a la creixent assumpció de diverses
responsabilitats dins de l’orde fins a assolir la de Provincial el 1963, coincidint amb els
aires de renovació del Concili Vaticà II, des d’on impulsà una important obra en relació
a l’ecumenisme, la seva gran preocupació i, sense dubte, el seu llegat més important en
la societat catalana. De totes maneres, si hi ha un fet que ressalta en la trajectòria del
pare Botam, tal i com se’l coneix a les Borges, són els fets de la Caputxinada. Aquests
es produïren a Barcelona el 1966 arran de l’intent de fundació d’un sindicat d’estudiants
de la Universitat de Barcelona que es tancaren en una sala annexa al convent de Sarrià
amb la intenció de fer l’acte fundacional. Tanmateix, la policia franquista s’assabentà de
l’acte i rodejà el convent amb la intenció que els joves sortissin i fossin identificats,
exigència a la qual es negaren els assistents. Fou aleshores quan el pare Botam decidí
prendre posició al costat dels estudiants i els considerà hostes del convent. Botam
intentà una infructuosa labor de mediació que acabà de cop amb l’ordre de Franco al
consell de ministres d’entrar al convent malgrat estar protegit pel concordat amb la
Santa Seu. Quan el pare Botam tornava de fer les gestions oportunes es trobà amb la
reixa esbotzada i el temut comissari Creix a l’interior supervisant la seva acció
repressora. 12
Les dues qüestions abans esmentades, el Vaticà Segon en l’àmbit més eclesiàstic i
la Caputxinada d’una forta implicació política, suposaren un aire de renovació tant
d’església com de societat i això impactà al pare Bernat, la persona encarregada per
Botam per a dirigir el Col·legi Mare de Déu de Montserrat a partir de 1966. Durant la
direcció del pare Bernat no seria estrany que al convent dels frares de les Borges
s’acollíssin reunions de diversos sectors socials amb renovades inquietuds polítiques:
pagesos, gent jove, estudiants, sectors culturals, etc.
Bernat Setó, nascut el desembre de 1930, havia començat a estudiar als Frares de
les Borges —nom amb el qual era popularment conegut el col·legi— el curs 1941-42,
però ben aviat es dedicà a la seva vocació religiosa i entre 1944 i 1948 es desplaçà al

12

PUIG I MARTÍN, Joan. Mirada de pau: Joan Botam, memòries. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2012,
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Seminari Seràfic d’Igualada i d’allí fou traslladat al convent d’Arenys de Mar. Setó
recorda que quan li confessà la seva vocació religiosa a la seva mare, aquesta li contestà
temerosa “Ai fillet, si et mataran!”. El record de la Guerra Civil encara pesava molt en
l’imaginari col·lectiu, el franquisme s’havia encarregat que així fos. A Arenys de Mar,
Bernat Setó hi passa un any, l’any de noviciat, i als 19 anys professa i es trasllada al
convent de Sarrià on va estudiar filosofia durant tres anys més, un dels quals a Olot, el
curs 1951-1952. A Sarrià, també estudià quatre anys de teologia, fins el 1956, poc
després d’haver estat ordenat sacerdot el 17 de desembre de 1955. Amb només vint-icinc anys, Setó feia la primera missa a l’església de Sarrià i, al cap d’un any ja
n’oficiava una a les Borges. Quan el 1956 Setó acaba la carrera fou traslladat a Manresa
on residí poc temps ja que al Capítol de l’any 1957 se’l nomenà subdirector del
Seminari Seràfic d’Igualada, on coincidí amb el pare Celestí de les Borges. Allí va
exercir durant sis anys de subdirector i tres anys més com a director, fins el 1966, quan
passà a dirigir els Frares de les Borges. 13
L’etapa de Setó al capdavant del Col·legi fou molt prolífica i d’una gran
significació política catalanista. Anà paral·lela en el temps amb la reelecció de Joan
Botam —també anomenat pare Salvador de les Borges— en el càrrec de Provincial en
el Capítol de 1966, i que repetiria el 1969. Precisament, durant el seu primer mandat és
quan van fer les obres del Col·legi amb vocació d’internat religiós, quelcom que segur
que Botam tenia en ment com a part del projecte educatiu dels caputxins. De fet, explica
el pare Bernat que a la seva arribada als Frares es trobà amb un col·legi antiquat, amb
mig pati dedicat a l’horta, sense les actuals pistes de frontó, els camps de futbol o el
jardí botànic els quals es construïrien durant el seu llarg mandat.
Aquell 1966, i dins del clima d’aperturisme que hem anat comentant, el pare
Samuel (fra Lluís Sans) impulsà la formació de les colles sardanistes Roses Blanques i
Alba Naixent, que marcarien tota una etapa de la història de les sardanes a nivell local.
En aquest sentit, segons el pare Bernat, “els frares portaven les seves dèries”, és a dir, si
a un frare li agradava el críquet acabava per impulsar-ne la formació d’un grup, si a un
altre frare li agradava el bàsquet s’acabava per formar un equip, i en el cas de les
sardanes el pare Samuel era un gran amant de la sardana.
En una entrevista publicada el 2001, fra Lluís Sans explicava que “recordo la gran
simpatia i il·lusió amb què la població va acollir el fet del naixement de les dues colles
13

Entrevista amb Bernat Setó, el pare Bernat, 14 de setembre de 2018.
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sardanistes, ja sigui per la mateixa raó de tot allò que de noble, aplomat i social té la
sardana, ja sigui per la gran simpatia de què fruïa la majoria dels components de les
dues colles entre els seus conciutadans”. Si ens fixem en la seva perspectiva respecte
l’impuls de la sardana hi veurem dos vèrtexs molt clars, l’humanisme i la catalanitat:

Un dels elements determinants per aconseguir tanta efectivitat en els campionats
sardanistes va ser el factor humà, és a dir, la qualitat humana del grup, desbordant d’il·lusió i
tenacitat. Diuen que el mestre surt quan l’alumne està preparat.
Senzillament, això és el que va passar. Vaig trobar en aquest grup el terreny adobat per
poder materialitzar el tarannà del nostre poble a través de l’expressió serena i elegant de la
sardana.
(...)
Les múltiples ocupacions i responsabilitats no m’han permès continuar la línia
començada a les Borges Blanques l’any 1960. Any que recordo, encara ara, l’eufòria i
l’entusiasme amb què celebràrem el naixement de les dues colles sardanistes. Eufòria i
entusiasme que anaven més enllà del simple al·licient folklòric, car en la seva creació hi havia
tota la intencionalitat d’una reafirmació clara d’anar recuperant tot allò que havia estat sostret
del patrimoni cultural del nostre poble. 14

També cal destacar que entre 1965 i 1979 l’activista i erudit local Manel Giné
impartí classes de francès al col·legi. Natural de les Borges, Manel Giné i Freixes era un
carter i historiador local autodidacta que tenia amplis coneixements de francès i italià de
manera que n’exercí de professor als Frares, a l’antic edifici de l’Escola Catalana del
clausurat Centre Demòcrata i República i, posteriorment, a l’actual l’IES Josep
Vallverdú o a l’Escola de Capacitació Agrària de les Garrigues. Tots aquests anys de
docència i el fet que moltes classes les fes de forma desinteressada li guanyaren
l’apel·latiu popular del “monsieur”. De la seva trajectòria cultural destaca, com ja hem
assenyalat, haver participat en la fundació de la primera Associació d’Amics del Terrall,
vinculada a l’antifranquisme; la implicació des dels seus orígens en la revista Terrall,
creada el 1981, de la qual també n’era l’alma mater, amb la qual va col·laborar durant
més de 25 anys amb la secció “Tenim història, parlem d’història”; i també va ser un dels
impulsors de la fundació del Centre Excursionista Borges-Garrigues el 1982. S’implicà
14
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amb el grup fundador del Centre d’Estudis de les Garrigues i presentà diverses
ponències en les seves trobades sobre històrica borgenca i garriguenca. Giné va rebre el
Premi Olivera d’Or al Borgenc de l’Any el 1988 i el recollí altre cop el 2008 en nom de
la revista Terrall. Aquell any va ser públicament homenatjat i es publicà el llibre Manel
Giné i Freixes: una trajectòria de generositat, on Josep Vallverdú li dedicà el relat “El
carter de la boira”. Precisament en aquell llibre, Manel Giné recordava així aquella
etapa de docent als Frares:

Havies de fer una cosa: anar a salvar el curs, i això impedia que poguessis fer el que
volies tu. Havies d’estar al corrent del que demanaven als exàmens de Lleida, dels llibres que
calia seguir, mentre que a mi m’agrada més improvisar, treballar molt l’aspecte oral… (...) Quan
la classe estava esvalotada els feia tancar els llibres i els explicava històries que els poguessin
intessar. A més, preferia el sistema que feia servir la Generalitat abans de la guerra, en què no hi
havia exàmens i el que es valorava era el progrés diari de l’alumne. 15

El 1967 alguns pares d’alumnes demanaren que es fessin classes de català. És una
demanda important, que trenca amb la por que havia inoculat el franquisme i que
segueix els vents de canvi que la societat catalana estava experimentant durant aquells
anys, a més d’entroncar amb la tradició del col·legi, el qual mai havia deixat de fer les
classes en llengua catalana. L’Ajuntament acceptà obrir el curs al conjunt de les Borges
i per primer cop des de la Segona República a els Frares es feien classes de català, amb
l’assistència d’una quarantena d’alumnes. El mateix pare Bernat impartí aquestes les
classes durant molt de temps, amb alumnes com la Roser Ripollés, Ramon Vallés
Botines, i d’altres personatges locals que després formarien part dels sectors
culturalment renovadors en l’àmbit municipal.
Tanmateix, potser el professor de català més recordat d’aquella època és Josep
Vallverdú, que en aquells anys vivia a Puiggròs però treballava a Lleida. L’autor hi
havia nascut el 1923 i, tot i que durant la Guerra Civil la seva família i ell s’havien
hagut de refugiar a Puiggròs i Sant Martí de Maldà, tornà a la capital de la terra ferma
en acabar el conflicte bèl·lic. Malgrat tot, aquest retorn fou efímer i la família es
traslladà el 1940 a Barcelona on el jove Vallverdú cursà els estudis de Batxillerat i el
15
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1945 es llicenciava en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Després de
treballar uns anys d’ajudant de Jordi Rubió i Balaguer —destacat bibliotecari i filòleg
casat amb la bibliotecària borgenca Maria Lois López i impulsor de la xarxa de
Biblioteques Populars de la Mancomunitat—, Vallverdú inicià una etapa per diversos
centres educatius del país, especialment de les terres de Ponent que el portaren a
treballar a Sant Feliu de Guíxols, Balaguer, Lleida i les Borges. 16
A partir de 1969 Vallverdú impartí classes de català i anglès al Col·legi Mare de
Déu de Montserrat, després de ser convençut per part del pare Bernat arran d’una
conferència que donà a les Borges. D’aquella etapa, el mateix Josep Vallverdú explica
al seu llibre de memòries, titulat El vent de la mitologia, com va gaudir enormement de
la seva etapa al col·legi: “Els 10 anys que vaig treballar a les Borges Blanques, al
col·legi dels caputxins, van ser excel·lents. Era només a un pas de casa, a Puiggròs.
Tenia una gran llibertat de moviments. Em sentia molt estimat. Hi havia una cordialitat
de tracte molt gran. Era un claustre reduït, i portàvem una vida de comunitat
excel·lent”. 17 De la mateixa manera, el pare Bernat ho recordava posant en valor el
tarannà del mateix Vallverdú: “Molt amant de la feina ben feta; sempre va ser estimat i
admirat pels alumnes i professors. Va ser, per a tots, un goig compartir amb ell estones
de conversa, de treball i de taula. Crec que a l’autor del llibre de L’home dels Gats li va
ser fàcil adaptar-se al nostre centre escolar d’inspiració franciscana, amant de la
naturalesa i de les coses senzilles”.
El pare Bernat recorda com els estatuts dels responsables de curs i de l’APA els
van redactar perquè tinguessin un inequívoc caràcter democràtic enmig del difícil
context del franquisme, a més d’estar oberta a tota la població, no només als alumnes
del Col·legi. Així, que tothom hi tingués dret a vot i que s’escollíssin els membres de
les Juntes i els seus presidents era la manera d’anar recuperant el sufragi universal a
l’hora de prendre les decisions col·lectivament i que, en el marc del Col·legi, això

16
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també reforçava la voluntat dels caputxins de fer dels Frares un treball en equip. Sobre
aquesta obra ingent que ja es començava a apreciar, Francesc Guasch ho explicava així:
L’antiga disciplina conventual, l’austeritat i el treball de cara endins, comprensibles del
tot en una postguerra, de mica en mica, deixen pas a uns serveis oberts: es crea un cinema per a
la jovenalla, els frares esdevenen vicaris de la parròquia local i consiliaris de distints
moviments; més enllà de l’estricte camp del culte i de l’ensenyament obligatori s’atenen
necessitats de la població a fi de realitzar allò que pot, d’una manera o altra, formar i culturitzar
les persones: corals, colles de sardanistes, classes de català, setmanes socials, foments d’equips
esportius, club infantil i juvenil; les associacions de Pares de Família de les Borges i de la
Joventut tenen en els locals dels frares els seus llocs socials; els pares d’alumnes agafen cada
vegada més participació en la gestió de l’escola i culminen en la creació de l’A. P. A., la qual
marcarà la nova línia del col·legi en el moment de transició. Mentrestant, ha crescut l’equip de
professorat del centre, el qual equip es manté en tot moment coherent, unit i amb un bon sentit
de treball i de responsabilitat en la seva tasca docent i formativa. Creix el seu diàleg amb els
pares dels alumnes. Veiem que el col·legi s’ha democratitzat. 18

En aquest ambient d’oposició a la dictadura des de l’ensenyament i la cultura, el
pare Bernat també recorda com per Sant Jordi compraven llibres en català en una
llibreria de Barcelona i els venien en una paradeta del parc del Terrall. Entre els
implicats en aquesta petita gesta anual hi havia el Josep “Pepito” Cornudella Barberà,
dels Amics del Terrall, i l’excursionista, professor de francès i després historiador local,
Manel Giné Freixes.
Precisament, el pare Bernat dóna testimoni d’una reunió de joves que es va fer al
menjador dels Frares per a parlar sobre el concepte i les implicacions d’una democràcia.
Allí hi assistiren la Carme Solé Espuga —que havia estat secretària de Francesc Porta
Vilalta— i el Ramon Vallés Botines, entre d’altres. Segons explica el pare Bernat,
enmig de la reunió es presentaren al centre una parella de guàrdies civils al·legant que
no hi podia haver cap mena de diàleg per ordre del Governador Civil de Lleida. Davant
d’aquesta rotunda afirmació en Vallés comentà “Pare, no hi pot haver diàleg, però i
aclariments?”, a la qual es respongué “Aclariments, sí” i continuà la reunió. Al cap de
poc, però, els guàrdies civils, mig escandalitzats començaren a exigiri el final de la
reunió: “basta, basta, basta”, deien. El pare Bernat conclogué, per tant, amb un “Doncs
aclariments, no”. Tanmateix a l’hora de marxar un dels guàrdies li confessava que “lo
que se ha dicho aquí lo llevo en mi corazón” i que “si todos los jóvenes fueran así…”.
18
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La parella esperà a fóra del Col·legi que es dissolgués la reunió però en veure que d’allí
no en sortia ningú començaren a negitejar-se i amenaçaren en què “si no bajan,
subimos”, de manera que els joves van marxar i acabaren la trobada al bar que hi havia
al costat de l’antic Bar Versalles, tradicional lloc de reunió de l’oposició política. 19
De la mateixa manera, el testimoni del pare Bernat també ens recorda un episodi
semblant esdevingut durant una reunió de la Unió de Pagesos, fundada el 1974. En una
d’aquestes trobades a la sala de cinema del col·legi, es personà una altra parella de
guàrdies civil que obligaren a la dissolució de la reunió, prèvia identificació d’alguns
dels assistents. Curiosament, en aquella ocasió, els guàrdies marxaren satisfets ja que
afirmaven que “nos han dicho que no volverán”.
En aquesta línia, el testimoniatge dels ex-alumnes Manuel Martí, J. Ramon
Minguella i Irene Segarra sobre la seva etapa d’estudi als Frares durant els cursos de
Cinquè i Sisè d’EGB i el COU és molt simptomàtica del contrast entre l’aleshores
antiquada i franquista educació pública i l’experiència de l’ensenyament en valors
humanistes i nacionalment compromesos del Col·legi dels caputxins:

A partir d’ara, el xoc que havíem experimentat en un principi va agafar una altra vessant
i ens produí una crisi dels que fins aleshores havien estat els nostres valors. El xoc va ésser a
nivell ideològic, no a nivell de relacions humanes com prevèiem en un començament.
El pas d’una institució ideològicament estatalitzada amb tota una sèrie de factors
influencials d’una ideologia determinada, tant a nivell polític, com a nivell religiós, social,
moral i sexual, que havia fet una profunda peuada en el nostre subconscient, a una altra que ens
sorprengué per una major validesa de fonamentació, ens féu descobrir quelcom d’enriquidor en
aquesta manera de pensar nova per a nosaltres; la realitat del poble de Catalunya ignorada per
nosaltres, les injustícies i reivindicacions populars d’arreu del món foren temes d’intenses
discussions. Àdhuc físicament ens apropàrem més a la nostra realitat: recordem que,
acompanyats per algun religiós, els estius, vam recórrer quasi tot el Pirineu. 20

Amb la mort del dictador Francisco Franco i el tombant d’any, el 1976 tingué lloc
als territoris de parla catalana l’anomenada Marxa de la Llibertat. L’acció consistia en
19
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una caminada per tal de reclamar de forma pacífica la llibertat política, l’amnistia pels
presos polítics i el restabliment de l’Estatut d’Autonomia de 1932. A la demarcació de
Lleida la marxa començà a Esterri d’Àneu i anà baixant passant per Sort, la Pobla de
Segur, Tremp, Balaguer, Mollerussa, Lleida, les Borges, i acabant a Poblet. Al seu pas
per les Borges els Frares obriren les seves portes per tal de deixar-hi dormir els
caminants. En arribar, aquests es reuniren a les escales de l’església però hi intervingué
la Guàrdia Civil i obligà a la dispersió o a refugiar-se a l’interior. El pare Bernat encara
recorda com la policia va muntar guàrdia a les entrades del Col·legi però els joves es
quedaren a dins de la Pàrroquia fins que la Guàrdia Civil decidí deixar-ho estar.

Conclusions
La dècada dels anys seixanta, com ja han assenyalat diversos autors, és la de
l’eclosió de l’antifranquisme cultural, de gran precarietat organitzativa i amb cap
capacitat de participació política, però també d’una forta voluntat per socialitzar el
catalanisme polític a través de la cultura, tant a les terres de Lleida com al conjunt de
Catalunya. En aquest sentit el cas borgenc no és diferent. Al llarg d’aquesta
comunicació hem volgut demostrar com existí una oposició antifranquista d’arrel
catalanista que utiltizà amb més o menys encert l’associacionisme cultural i aquelles
escletxes que al règim se li escapaven per a fer política. Tant els Amics del Terrall com
els Frares van exercir un paper d’espai de sociabilitat antifranquista, on es barrejaven
diverses formes de militància política, perfils conservadors amb progressites, antics
carlistes amb nous republicans, fet que donava un cert aire d’interclassisme i
transversalitat als grups que, al seu torn, li atorgaven un fort dinamisme. Tanmateix,
convé aclarir que la majoria dels perfils corresponen al d’una classe mitjana local àvida
d’aperturisme en aliança amb joves militants de l’antifranquisme catalanista de diversos
perfils socio-econòmics. 21
L’associacionisme antifranquista a les Borges s’ha evidenciat com un autèntic
espai de sociabilitat política on es va compaginar la militància cultural catalanista amb
21

SANTACANA, Carles. “Entre jóvenes y viejos. El impacto del 68 en la reconstrucción de la cultura en
Cataluña”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 21 (2020), p. 203-223; JARNE,
Antonieta. “Estratègies de participació pública i sociabilitat popular a les terres de Lleida”. A: DUCH,
Montserrat; ARNABAT, Ramon; FERRÉ, Xavier. (eds.). Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps
i espais en conflicte. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015.
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els primers passos d’aquells disposats a participar, després, en la vida política
democràtica local. Tanmateix, convindria assenyalar que la transició (i transacció)
postfranquista posterior va posar de manifest els límits d’aquesta doble militància
cultural-política un cop el joc polític de majories i minories, dretes i esquerres, o partits
del règim versus llistes independents. Aquesta tercera (o quarta, segons com ho
comptem) restauració monàrquica, en l’àmbit local ha implicat, com a enorme operació
d’estat per a construir un sistema institucional estable més emmirallat en la Restauració
canovista que no pas en la Segona República, una formació i consolidació de dos grans
partits de govern, el PSOE i el PP. A nivell català això es concretà amb la restauració
preconstitucional de la Generalitat de Catalunya i un sistema bipartit entre CiU i el PSC
que, en el cas borgenc, tingué els seus respectius episodis de mutació política, passant
primer per una llista de comerciants i botiguers que es presentaria a les municipals del
1979 sota el nom del GIB (Grup d’Independents per les Borges), i la secció local del
PSC. El GIB seria ben aviat, el 1983, substituït per una CiU integrada majoritàriament
per militants d’Unió Democràtica mentre que, a poc a poc, ERC, i un altre grup
d’independents vinculats històricament a l’esquerra independentista inspirada per
Xirinacs, anirien guanyant posicions polítiques fins a aconseguir formar una majoria el
1996.
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BOTÍ, VENJANÇA I IL·LACIONS.
LA PERSISTÈNCIA DE L’ESPOLI DEL FRANQUISME
A L’ASSOCIACIONISME CATALÀ (1939-1983)
Neus Moran Gimeno
Doctora en Història Contemporània, Universitat de Barcelona

La repressió franquista del moviment associatiu català tingué en la requisa
patrimonial la seua faceta més ostensible i persistent. La persecució de les associacions
fou implacable, metòdica i generalitzada. Cap població se’n va abstenir. L’efecte més
perdurable fou, seguint paraules de Pere Solà, «esmorteir la consciència nacional
catalana i la consciència de classe de les classes dominades, en la mesura que tant una
com l’altra necessiten per créixer, de manera peremptòria, el suport dels vincles
societaris» (1996: 5). Els seus vestigis són els immobles que encara consten com a
propietat de l’Estat o que passaren a mans de l’església, ajuntaments i privats durant la
dictadura. Analitzar l’espoli és doncs aprofundir en el vessant societari de la repressió,
que comportà la destrucció gairebé irreparable del teixit i de la dinàmica associativa de
la societat existent fins aleshores (Solà, 1996; Arnabat; Ferré, 2015: 249-253).
Entre les publicacions sobre aquest tema encara incipient en la historiografia
catalana, destaquem l’informe de Pere Solà sobre l’aniquilament de l’associacionisme
(1996) i els excel·lents treballs de Montserrat Duch al voltant de les ruptures produïdes
pel franquisme en les formes i espais de sociabilitat (2012; 2015; 2018); ens han estat
bàsics per realitzar la recerca sobre l’espoli als ateneus catalans (2019b). En aquest
article partim dels resultats obtinguts i els ampliem amb l’anàlisi dels documents dels
fons de la Delegación Nacional Sindicalista (DNS) custodiats a l’arxiu del Ministerio
de Empleo. Entre ells trobem documentació sobre centenars d’immobles d’entitats que
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS) ocupà en el
moment de l’entrada de les tropes rebels i posteriorment foren reclamats i/o inscrits per
la DNS en aplicació de la llei de 23 de setembre de 1939. 1 L’anàlisi ens ajuda a acotar

1

Ley de 23 de septiembre de 1939…, BOE, 12/10/1939, 286, p. 5728. La completà el: Decreto de 14 de
diciembre… por el que se dicta el Reglamento de la Ley..., BOE, 22/12/1940, 357, p. 8774-8775.
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un mínim de propietats requisades pel franquisme. Òbviament no en són la totalitat però
constaten, d’una banda, la magnitud de l’espoli a Catalunya a través dels pocs vestigis
documentals que disposem a hores d’ara. D’altra, l’existència d’uns organismes creats
expressament per executar-lo, emprant un procediment requisitori ben articulat i
responent a una finalitat política concreta. Ho podem resseguir des del moment de la
requisa fins ben entrada la democràcia. Quedà reflectit en la transfiguració dels llocs,
fruit de la commutació d’usos dels immobles que feren els ocupants o els beneficiaris
dels negociats realitzats durant la dictadura. Entre aquests darrers trobem els
ajuntaments. Què feren amb les propietats? Es tingué en compte als legítims propietaris
per pactar-ne la destinació? Foren restituïdes? Les preguntes ens remeten a l’origen.
Parlen de les ressonàncies de l’espoli en l’actualitat. D’alguna manera connecten amb la
perpetuació de la seua finalitat original. Quin fou l’objectiu polític traçat pel
franquisme? Què buscà amb l’espoli?

Repressió i violència
Hem d’entendre la requisa com un mecanisme repressiu de primer ordre en el què
convergien l’interès econòmic i la voluntat política de càstig dels enemics. Perllongà ad
eternum la seua humiliació i per això afectava al conjunt de la societat, incidint sobre les
seues estructures relacionals, sobre la construcció individual i afectiva de les persones.
L’operació fou múltiple. Els béns confiscats s’utilitzaren per establir més o menys aviat
els organismes dictatorials i construir el patrimoni del Nuevo Estado. A més del rèdit
econòmic s’obtingué un basament per expandir-se, un substrat on ensementar l’ideari
del naixent Règim feixista que ajudés a fiançar-lo a llarg termini. I tot això amb la
consegüent escenificació pública de la desarticulació de l’entramat associatiu i
l’esborrament dels valors i símbols republicans de l’esfera pública.
El càstig fou col·lectiu, s’apuntava a l’estructura de la societat civil per esbardellar
l’esquelet de les relacions socials que donaven —i donen— forma al país. La venjança
afaiçonava una repressió pensada per imposar el model sociopolític que asseguraria la
pervivència del Règim. Per al Movimiento, els enemics, havien de ser depurats,
quedaven exclosos. Havien perdut el dret a tenir res. Eren els responsables de la situació
que havia desembocat en la guerra i n’havien de reparar els danys físics, materials i
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morals. Dintre de les lògiques de venjança, entesa aquesta com una expressió de la
derrota infligida sobre els vençuts, la usurpació de les propietats de les entitats
s’emmotllava a la perfecció. Era una manifestació de la repressió que en cap cas no es
pot considerar marginal i que estigué sustentada per una jurisprudència específica. En
l’espoli, la repressió política confluïa amb l’econòmica, la venjança s’arrodonia.
Puntualitzem. La repressió fou l’arma principal de dominació de la dictadura,
l’eina per fiançar la victòria a perpetuïtat. El Règim l’anà adaptant a mesura que
canviaven la societat espanyola en conjunt i el marc internacional, però sempre
conservà uns objectius i uns mètodes que responien als propis del feixisme. Fou
percebuda per la societat d’aleshores —i els estudis històrics han demostrat
abastament 2—, com la principal garantia per assegurar la disciplina social i fer que tots
els aparells del Nou Estat complissin les seues funcions. Amb ella s’expressava la
violència, medul·la del Règim, que feia d’aglutinant dels suports socials al nou ordre.
És a dir, l’ús de la violència cohesionava la població afecta i teixia les lleialtats del bloc
vencedor (Espinosa, coord., 2010; Gómez Bravo; Pérez-Olivares, 2014). Només és
comprensible «en un context de sentiments enfrontats i irreconciliables i a partir de l’ús
orgànic i sistemàtic de la por per aconseguir la submissió d’una població inicialment
poc disposada a la claudicació» (Mir, 2004: 50). Una realitat encara més punyent al món
rural que a l’urbà; on les relacions interpersonals eren més fortes s’incubava millor
l’hàbit de la denúncia, la delació i la participació activa com a via d’integració al
Règim. Els antics mandataris recuperaren les esferes de poder i no dubtaren en posar-se
al servei de la institucionalització del nou ordre. Ressorgiren les antigues xarxes
clientelars de participació política i control social amb capacitat d’integrar nous adeptes
de manera obedient i acrítica (Mir, 2000: 1395-1397; 2004: 35-57).

Runes
El 17 de juny del 1978 la junta del Centre Instructiu i Recreatiu de Balsareny
(1891) avisava: «Després de agotar les gestions prop del batlle de Balsareny per que fes
entregue del nostre local em decidit no esperar més i ocupar-lo abans de que l’abando

2

Pagès i Blanc, 2004; Casanova et al., 2002; Marín i Corbera, 2006; Solé i Sabaté, 2007; Espinosa, 2012;
Aróstegui, coord., 2012; Arnabat, 2013; Izard, 2015; Álvaro Dueñas, 2016.
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en que se le deixa fasi que quedi enrrunat del tot». A quaranta anys del final de la
guerra, mesos abans que s’aprovés la Constitució i es legalitzés l’entitat, no esperaven
més per recuperar el que «és nostre i ben nostre» (Masplà et al., 1991: 48). L’edifici fou
construït «sobre les runes de dues cases velles» que l’entitat comprà gràcies a les
subscripcions dels socis el 30 d’agost de 1926. Durant huit anys treballaren per aixecarlo «escatimant-se moltes hores, incloses les de dormir, naturalment plenes d’aquella
il·lusió desinteressada». Aquella casa pròpia era el resultat de l’esforç col·lectiu de
l’entitat que aglutinava les esquerres del poble sota el lema «amor i cultura». 3 Des
d’aleshores, el Casino fou el seu espai de sociabilitat en tots els aspectes: teatre, cinema,
vetllades, escola mixta, alfabetització d’adults...
Era un de tants espais de l’atapeïda xarxa associativa catalana que havia
evolucionat de manera pròpia, amb una estructura i qualitats específiques, des de finals
del segle

XIX

(Arnabat; Ferré, 2015 i 2017; Duch; Nadal, 2018; Duch et al., 2015).

Nasqué assumint una responsabilitat col·lectiva envers aquells que l’Estat seguia
bandejant ben entrada la dècada dels 30 del segle

XX.

Els seus espais eren llocs

practicats de confrontació, la base per crear i compartir una identitat comuna, un
nosaltres, una manera de entendre’s que es conreava en la interacció quotidiana i l’acció
col·lectiva, en l’être ensemble (Maurice et al., 1990; Duch et al., 2015: 64-64).
L’educació hi tenia preeminència. Era la via per formar subjectes crítics, lliures, amb
expectatives i instruments a l’abast per aconseguir les reivindicacions que fossin,
laborals, nacionals, culturals... L’associacionisme propicià que les múltiples expressions
polítiques de l’efervescent panorama republicà tinguessin una incidència pública. Els
seus llocs esdevingueren nuclis de difusió, espais d’acollida i formació dels nous actors
polítics i socials, amb les dones i els joves al capdavant de la transformació dels debats
ideològics. La politització massiva anà tibant la polarització social. Els llocs es
mimetitzaren amb els antagonismes però seguiren sostenint un teixit sociabilista que
resultà bàsic per assegurar, entre d’altres, la solidaritat popular fins al final de la guerra.
Tot això fa que siga tan significativa la seua desaparició durant la primera etapa
del franquisme. Entre 1860 i 1936, a Catalunya hi havien inscrites legalment 31.771
associacions, un volum que no es podia equiparar a cap territori d’Espanya. El 1936, hi
existien 280 cooperatives de consum i entre 540 i 600 cooperatives del camp o sindicats
agrícoles; gairebé una a cada població. El 1939, només a les comarques barcelonines
3

Discurs d’inauguració del president Joan Massana, 19/12/1981, MASPLÀ et al., 1991: 67.

270

s’havien registrat oficialment 19.587 entitats, d’altres no ho feren mai malgrat tindre un
funcionament regular, situació força habitual entre 1937 i 1939 pels condicionants
excepcionals i el marc de la legalitat de la guerra. De les inscrites només foren
legalitzades 1.098, el 9%, entre 1940 i 1966. A la demarcació de Girona es volatilitzaren
la meitat de les 1.400 entitats que havien funcionat durant la República; a la capital
només en quedaren 40 de les 178 existents. 4
No podem ni imaginar el sentiment d’absoluta humiliació que envaí totes aquestes
persones el gener del 1939. Assistien a l’esmicolament del món que havien creat amb
tant d’esforç. L’exèrcit confiscava el patrimoni només ocupar els territoris i
immediatament passaven a ser propietat del Nuevo Estado. Anava a ser utilitzat en
benefici de la política del partit únic i de la dictadura que havien combatut. Més o
menys aviat, el Règim hi establí dependències pròpies. Estava construint el patrimoni i
proveint de fons de funcionament d’organismes com la DNS. Els antics ateneus eren
transmutats en delegacions del sindicat únic falangista o en seus de Obras Sindicales,
Frente de Juventudes, Auxilio Social, Hermandades Sindicales o espais d’Educación y
Descanso. 5
A Balsareny les forces del Movimiento assaltaren i saquejaren el Centre, cremaren
la documentació i la biblioteca i robaren el mobiliari. L’ànim de venjança fou tal que
fins i tot «s’emportaven les teules per tal que quedés en runes molt més aviat» (Masplà
et al., 1991: 39). El 1941, el delegat de la Central Nacional Sindical (CNS) resumia:
«no queda más que un local [...] La planta baja estaba destinada a Café y el piso como
sala de Espectáculos, de una cabida aproximada de 300 espectadores [...] Actualmente,
la baja es destinada a Comedores de Auxilio Social y el piso para las Organizaciones
Juveniles bajo el control del Jefe Local de FET y de las JONS [...] antes del G.M.N.,
amortizaron las acciones de los socios y [con] el sobrante de la hipoteca se compraron
unos terrenos cerca de dicho edificio [...] sin edificar». 6

4

Sobre les dades: Arnabat; Ferré, 2017 (associacions inscrites a Catalunya; veg. també: Base de Dades de
l’Associacionisme Català Contemporani, ISOCAC- URV, irmu.org/base-de-dades-associacionisme); Solà,
1996: 14; Informe..., 1984: 13 (cooperatives i sindicats); Solà, 1993: 15-28 (ass. inscrites a Barcelona);
Solà, 1978; 1993: 15-28; Santacana, 1999; Duch, 2015: 79 (ass. inscrites a Girona)
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Sobre DNS veg.: La Organización Sindical Española (1958); Sánchez; Nicolás (1993: 13-17); Babiano
(1998: 33-38); Molinero (2005: 35-56; 2013:181-198)
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L’entitat fou extinta per la llei de Responsabilitats Polítiques publicada el 9 de
febrer de 1939, un cop donada per acabada la campanya de Catalunya. 7 Demostrar que
integraven l’òrbita político-sindical de l’esquerra fou fonamental per fiançar la requisa.
Com veurem, el Servicio de Incautación de la DNS recopilà certificacions i testimonis
elaborats expressament per provar-ho. 8 Si no era possible, advertia el delegat nacional,
Fermín Sanz Orrio, s’havia d’aclarir la seua «inspiración en los principios sindicales
marxistes de la UGT-CNT». Ho assenyalava a l’informe sobre el Centre, atès que dels
certificats de les autoritats locals «parecía desprenderse que la entitat expedientada se
fundó con caràcter apolítico». 9 El dubte derivava del certificat de l’alcalde de
Balsareny: era una «sociedad apolítica e independiente [...] instructiva y recreativa»; un
«establecimiento público» on es reunien «en franca camaraderia todos los afiliados y
simpatizantes al Frente popular sin que ninguna entidad política [Estat Català, ERC,
Unió de Rabassaires, PSUC, UGT, CNT] tuviese su local social». Afegia: «constituyó
[este] Ayuntamiento, siendo su conserje Alcalde tres años» però «durante el
Movimiento Salvador los de la CNT clausuraron el local por no considerar a los socios
afectos afectos [sic] a la revolución marxista-separatista». 10 Per reparar-ho, el cap local
de Falange i el comandant de la guàrdia civil recalcaven: «todos los socios pertenecían a
partidos republicanos»; 11 sempre fou el centre republicà del poble encara que no
l’hagués fundat cap partit; era indubtable el seu «caràcter sindical-marxista, obrerista o
separatista». 12
El 14 de desembre del 1978 els socis podien legalitzar l’entitat continuadora «en
esperit, sentit i obra» d’aquella altra (acta a Masplà et al., 1991: 55). Declarar-ho supera
el fet simbòlic d’assumir una continuïtat històrica estroncada per la dictadura, per a
moltes entitats fou —i és— un reconeixement clau que cal demostrar davant instàncies
judicials com a pas previ per poder recuperar les propietats. En certa mesura el Centre
havia sabut aprofitar la conjuntura d’aquell estiu del 78 per recuperar l’estatge.
Comptaren amb la condescendència de l’alcalde, del jutge i del rector que, com a part
legal i propietària de l’immoble després dels negociats de postguerra, el cedí als
primers i legítims propietaris. En canvi, la Cooperativa Obrera de Balsareny (1930),

7

BOE, 13/2/1939, 44, p. 824- 847
Madrid: 7/4/1945. Exp. Instrucciones, C.18, 199870, AC-MEySS
9
Madrid: 6/9/1947. Exp. Centre Instructiu, op. cit.
10
Certificat de l’alcalde Ramon Pujal. Balsareny: 1/6/1943. Exp. Centre Instructiu, op. cit.
11
Certificat de Pedro Pujals. Balsareny: 5/6/1943. Exp. Centre Instructiu, op. cit.
12
Certificat del comandant German Gallego. Balsareny: 30/5/1943. Exp. Centre Instructiu, op. cit.
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malgrat que el 1970 s’havia pogut reconstituir, el 1983 encara es trobava reclamant els
tres solars del que havia estat la seva seu, enrunada durant la postguerra. I només en
podia reclamar una part. L’altra fou expropiada per l’ajuntament en obrir nous carrers.
La propietat no havia canviat de titularitat al registre des de 1935, però des de
l’acabament de la guerra tots els intents per reobrir-la havien topat amb la negativa de
les noves autoritats. 13
Els casos de Balsareny, a més d’il·lustrar la virulència de la repressió sobre el
moviment associatiu, mostren que darrere de l’espoli hi hagué una intenció política. El
patrimoni passà per diferents estadis d’apropiació definits pels usos dels ocupants que
l’ostentaren. Fou decisiva la legitimació de la requisa emparada per un marc jurídic, en
què coadjuvaren persones lligades a les forces vives i que buscà el suport extern i actiu
de la població fidel.
legitimació
Retrocedim a l’inici de la guerra civil. Des d’aleshores les autoritats del bàndol
rebel treballaren per elaborar un corpus legal de sanció i regulació de l’espoli que derivà
en una corporació administrativa específica. Santiago Vega ha sistematitzat la tipologia
repressiva franquista en relació a la requisa diferenciant tres fases d’expropiació
(2011:148-168). La primera comprèn els primers mesos de guerra. Les confiscacions,
seguint praxis més o menys opaques i aleatòries, eren efectuades per: l’autoritat militar
o governativa recolzant-se amb el que es publicava als butlletins oficials; les
organitzacions com Falange que comptaven amb el privilegi d’actuar per iniciativa
pròpia; o de manera mixta, quan les autoritats governatives es recolzaven en elements
de la força falangista per portar-les a terme (veg. Prada, 2018: 197-225, sobre aquesta
fase a Galícia). La segona s’inicia el 16 de setembre de 1936. La Junta de Defensa
Nacional emetia el decret 108 per legalitzar la requisa a persones, entitats, agrupacions i
partits que situava fora de la legalitat. 14 El marc malgrat ser derogat el febrer del 1939
amb la llei de Responsabilitats Polítiques, marcà una fita: assentava el fonament per a la
depuració política mitjançant sancions econòmiques, vigent fins el 1969. 15
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Informe…, 1984: 77. Exp. Coop. Obrera de Balsareny (CCBSM), C.3, 199855, AC-MEySS.
Decreto núm. 108. BOLETÍN OFICIAL, Burgos: 16/9/1936, 22, p. 1. Completat amb: Decreto-Ley núm.
157…; Orden dictando normas para la aplicación de los Decretos…; Decreto-ley de 10 del actual...
BOE, 11/1/1937, 83, p. 82-84 i 86-87. Més informació a: RIAL QUINTELA, 2011: 7.
15
Decreto-Ley 10/1969... BOE, 2/4/1969, 38, p. 4704.
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La llei de Responsabilitats s’aplicà de manera exhaustiva en les zones que havien
quedat més temps sota control republicà. Al costat de la jurisdicció militar, el codi penal
i tot el catàleg de disposicions depuratives, destacà pel seu abast arbitrari i
indiscriminat. Afectà a totes les persones físiques o jurídiques, vives o mortes/extintes,
que «contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a
mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e
históricamente ineludible del Movimiento». 16 Remetia l’enjudiciament a l’octubre de
1934, retroactivitat que la diferencià de qualsevol legislació anterior.
En l’afany per penar la labor prèvia l’espoli era clau. El patrimoni s’intervenia
només iniciar-se la tramitació de l’expedient i durant els anys que s’allargués el procés.
Si hi havia sanció individual, repercutia sobre el patrimoni familiar encara que l’acusat
estigués mort o exiliat. Quedava clar, amb la llei el Règim no buscava represaliar tota la
població sospitosa sinó tindre un instrument eficaç de càstig col·lectiu i control social
de llarga durada (Mir et al., 1997: 13). Fins l’octubre de 1941, el Tribunal Regional de
Catalunya tramità 23.907 expedients; solament n’havia resolt 2.382 (Álvaro Dueñas,
2016: 265). L’indult general es decretà el novembre de 1966. El Règim havia tardat més
de 20 anys en considerar «liquidadas en esencia» les responsabilitats polítiques.
El 23 de setembre de 1939, s’emeté una nova la llei que transferia tots els béns
«de los antiguos sindicatos marxistas y anarquistas» a la DNS, «base de la futura
organización económica nacional». 17 S’habilitaven 15 dies per dipositar els inventaris
dels béns confiscats fins llavors en les delegacions; i 5 dies més per fer el mateix amb
tot el requisat amb posterioritat a l’emissió de la llei. Val a dir que els procediments
eren compatibles i/o simultanis als expedients de Responsabilitats Polítiques instruïts
contra les organitzacions i els seus representants.
La ingent quantitat de béns confiscats dificultà i alentí el procés de cessió a la
DNS. Davant d’això el Nuevo Estado creà tres instruments. Un, la Comisión
Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas (CCBSM), creada per acord del consell de
ministres l’octubre de 1940 i dissolta l’1 de maig de 1950. 18 Dos, la Comisión Central
de Incautaciones, organisme interministerial d’enllaç depenent de Presidència que
dirigiria la transferència patrimonial i amb un aparell judicial específic. Tres, un servei
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Ley de Responsabilidades Políticas, op. cit.
Ley de 23 de septiembre, op. cit.
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Decreto de 16 de marzo…, BOE, 20/3/1950, 79, p. 1.181.
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intern de la DNS, el Servicio de Incautación y Recuperación de Bienes, que havia
d’inventariar els béns, ocupar-los i investigar-ne l’existència d’altres afectats per la
llei. 19 Tenia tres departaments: Administratiu, per gestionar els béns requisats; Jurídic,
per tramitar els expedients elevats a la CCBSM i cancel·lar gravàmens i contractes
sobre els béns; Estadístic, a càrrec del fitxer d’expedients i la inspecció dels
immobles. 20
El Servei feia constar a les seues relacions que fins 1943, la DNS tenia 650
propietats requisades a la província de Barcelona, 51 a Lleida, 12 a Girona i 177 a
Tarragona. Cap havia estat inscrita. La CCBSM només li havia confirmat la propietat de
7 dels béns de Tarragona. 21 I és que, segons es desprèn de la documentació, la CCBSM
podia aprovar la condició de béns marxistes i per tant reinscriure els béns al Registre de
la Propietat a nom de la DNS, o bé denegar-ho si considerava insuficients els informes
que l’acreditaven com a propietat sindical marxista. És el que hem vist en el cas del
Centre de Balsareny, malgrat l’esforç de la DNS per acreditar «el caràcter sindical
marxista o separatista de la entidad» la CCBM desestimà la demanda fins el 1947. 22
Les inscripcions registrals permeten certificar unes apropiacions que en els
immobles llogats per les entitats extintes és difícil de resseguir. Al Registre les
propietats podien estar inscrites de forma total o parcial —podia constar la compra del
solar i no l’edificació—, però sempre que hi ha una escriptura hi ha un seguiment,
queden reflectides les vendes, remodelacions, càrregues... I en quedà constància de
l’espoli. Als expedients elevats a la CCBSM s’havia d’incloure còpia de l’escriptura. Si
no existia cap s’adjuntaven certificats notarials o dels ajuntaments per acreditar que les
entitats extintes tenien la propietat. En ocasions la DNS no inscriví les cessions i
donacions que negocià després de la reinscripció, de manera que continuà mantenint la
propietat encara que no l’ocupés. Tema a part són els béns adquirits per les entitats
durant la guerra que foren invalidats per llei i podien ser reclamades pels propietaris
originals previ pagament a la DNS. Un cop dissolta la CCBSM, el Servei de la DNS que
es feia càrrec dels béns passà a anomenar-se Bienes Patrimoniales fins al final de la
dictadura.
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Il·lacions
Per saber quantes propietats foren requisades pel franquisme ens fixem en
l’inventari elaborat per l’Asociación Institucional de Servicios Socioprofesionales
(AISS), 23 l’organisme interministerial creat el 1978 per fer la liquidació del Sindicat
Vertical i realitzar l’auditoria dels béns que havia acumulat. Contrastem la informació
dels béns requisats a Catalunya amb la inventariada per la Conselleria de Treball entre
1981 i 1983 (Informe..., 1984). I acotem una xifra: com a mínim 228 propietats foren
requisades i adjudicades als diferents organismes de l’Estat. Després dels processos
instruïts per la CCBSM, la DNS n’obtingué 177.
Durant la dictadura, 101 propietats foren venudes, subhastades, cedides o
donades. Els negociats proliferaren a partir dels anys seixanta quan es feu notable
l’envelliment i la descurança en que havien quedat els locals. Els grans beneficiaris
foren el partit únic —totes les seues branques— i l’església. Habitualment se’ls cedí en
ús o se’ls vengué a sota preu per un import que solia limitar-se a les despeses notarials
i/o les càrregues sobre la propietat. Al rerefons es palesava la lògica mercantilitzada dels
vencedors: tot era susceptible d’apropiació i servia per aprovisionar-se de fons o
enriquir-se. És difícil ponderar quin fou el rèdit que en tragué l’Estat, caldria afegir el
dels lloguers i concessions, les vendes de béns mobles i la usurpació de caudals i
comptes bancaris que recullen en part els documents de la DNS. L’estiu de 1956, la
delegació de Barcelona informava que venia per unes 88.000 ptes., milers d’objectes,
mobles i eines provinents dels estatges requisats i perfectament catalogats que s’havien
fet malbé. 24 El 1970 Bienes Patrimoniales venia la rotativa MAN requisada al periòdic
El Diluvio de Barcelona que havia acabat als tallers penitenciaris d’Alcalá de Henares. 25
Valorar el rèdit, dèiem, requereix d’aprofundir la nostra recerca en un futur.
Seguint les relacions de l’AISS veiem que aquesta evolució és especialment
notable a les comarques de Barcelona i Tarragona. A Barcelona 70 propietats havien
«causado baja»; 58, el 83%, provenien de la requisa. La DNS en donà 12 als
ajuntaments que en compraren 16; únicament 10 passaren a Hermandades de
Labradores y Ganaderos. A Tarragona, en vengué 14 a Hermandades, 17 a
23
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Ajuntaments i 6 a particulars. A Lleida en vengué 4 a particulars, igual que a Girona.
Segons això hi hauria 46 propietats provinents de la requisa de postguerra que passaren
a mans d’ajuntaments. Amb la recerca ho hem ampliat: 52 immobles. Pertanyien a 37
ateneus, centres, associacions, sindicats i cooperatives agrícoles i obrers o societats de
socors mutus. La majoria, 24 entitats, havien aconseguit sobreviure a la dictadura. Els
hereus i antics socis en reclamaren la restitució (veg. annex i Informe... 1984).
Què succeí amb els immobles? L’estatge de l’Ateneu Obrer de Sant Andreu de
Palomar fou adquirit per l’ajuntament de Barcelona el 1955. El reclamà a la DNS
adduint una clàusula hipotecària signada el 1934 entre l’Ateneu i la Caixa d’Estalvis i
Pensions: si l’entitat es dissolia l’estatge era cedit a l’ajuntament. El 1982, davant la
insistent petició de restitució de l’Ateneu, el govern municipal reconeixia haver-lo
adquirit «de forma anòmala o arbitrària però de bona fe» i que la dissolució havia sigut
«forzosa derivada de la guerra y ajena [...] a la voluntat de los asociados», 26 però es
negà a retornar-lo. El 1988 signà una cessió d’ús amb l’Ateneu que continua vigent.
Aquest tipus de contracte és una excepció com ho foren les restitucions a les entitats
fins el 1983. Molts estatges foren enderrocats o transformats en dotacions municipals.
L’ajuntament de Falset derruí El Porvenir i vengué els solars a la Caixa que aixecà un
edifici d’habitatges. La Unió Banyerenca fou assolada per construir la nova seu
consistorial. A la Regeneradora Vilanovina s’ubicà la biblioteca Víctor Balaguer. Als
immobles de la Cooperativa de Pa i Queviures de Manlleu, s’instal·laren el cinema,
escoles i dispensari municipals. En altres casos es signaren concessions sobre les
dotacions dels edificis (cinemes, teatres i bars), com passà amb La Fraternitat de Navàs
o La Unió Recreativa de Rellinars. Altres foren reclamats per les organitzacions
sindicals un cop d’aprovada la llei de cessió del patrimoni sindical acumulat el 1986. 27
La CNT reclamà el 2018 la restitució de l’edifici de l’Amistat Vilanovina adquirit per
l’ajuntament de Vilalba dels Arcs i la compensació dels de l’Ateneu Obrer de Flix i la
Societat d’Agricultors de Riudecols, també en possessió d’ens municipals. El Tribunal
Suprem resolgué una compensació econòmica global per les desenes d’immobles
relatats a la demanda. No li fou restituït cap dels que estaven sota propietat municipal
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per estimar-se que les antigues entitats s’havien adherit a l’organització obrera durant la
guerra però no havien estat creades per la mateixa.
Quantes propietats foren transferides al Ministerio de Empleo? Segons els
informes citats, el 1978 retenia 301 propietats a tot l’Estat que provenien de la requisa.
El 14%, 42, estaven ubicades en comarques catalanes (Barcelona, 23; Lleida, 3; Girona,
3; Tarragona, 13). Recalquem un fet: no en conservava cap a les capitals de província.
L’anàlisi ens porta a considerar que els béns requisats per Falange en aquestes ciutats
mai foren cedits a la DNS encara que en fes ús. L’Estat franquista no se’n desprengué,
continuà ostentant la possessió. L’afavorí el sòlid aparell judicial i administratiu que
havia construït per assegurar l’espoli; la forta repressió sobre els vençuts; i l’elaboració
d’una legislació extremadament coercitiva que dificultà que les associacions
reviscolaren. L’entramat construït feia que qualsevol organisme estatal acabés sent
l’adjudicatari dels immobles requisats, per exemple, l’edifici de la Mútua Escolar
Blanquerna, actual institut Menéndez i Pelayo de Barcelona, fou adscrit al Ministerio de
Educación. Res en sabem dels béns que seguiren apropiats per l’exèrcit.
Malgrat que les dades són aclaparadores encara estem en el punt de partida per
conéixer en profunditat la dimensió de l’espoli franquista. Això sí, la requisa fou
sistèmica. L’acarnissament amb que s’executà a Catalunya responia a l’intent d’anihilar
la seua estructura societària. I l’espoli no acabà amb el franquisme sinó que segueix
latent mentre no es restitueixi el patrimoni a les entitats. El no-retorn incompleix els
actuals convenis internacionals sobre drets humans dels que l’Estat és signatari. Casos
com els que hem vist ens ensenyen però la gran capacitat de resiliència de les persones
que construïren uns espais de sociabilitat que la dictadura tractà d’esborrar. En les runes
sempre sobreviu l’esperança de la memòria.
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Municipi

Prov.

Tipus

Adreça (1978)

Superfície Procedència
solar (m²)

Filiació

Adquisició
DNS

Venda/
Ajuntament

Import venda/ Nom Recent
Donació (D.)

Ascó

Tarragona

Edifici

Hospital,2

322,44

Societat Obrera
Agrícola

UdR, CNT

15/7/44

21/6/72

20.000

—

Banyeres del
Penedès

Tarragona

Casa

Montserrat, 5

394,00

Entitat "Unión
Bañerense"

CNT

16/6/41

8/6/72

14.000

Unió Banyerenca
(1981)

Banyeres del
Penedès

Tarragona

Edifici

Jose Antonio, 44

188,00

Entitat "Unión
Bañerense"

CNT

16/6/41

8/6/72

21.000

Unió Banyerenca
(1981)

Barcelona (St.
Andreu)

Barcelona

Edifici

Abat Odó, 71

—

Ateneu Obrer de Sant
Andreu de Palomar

—

—

8/5/05

—

Ateneu Obrer de
Sant Andreu de
Palomar

Bellvei

Tarragona

Casa
San Maguin, 3
magatzem

200,00

Societat de Treballadors UdR
de Bellvei

17/11/44

12/8/72

350.000 (venda Sindicat Agrícola
conjunta)
(1981) / Societat
Agrícola (1981)

Bellvei

Tarragona

Casa
De la Carretera, 5 200,00
magatzem

Societat de Treballadors UdR
de Bellvei

17/11/44

12/8/72

350.000 (venda Sindicat Agrícola
conjunta)
(1981) / Societat
Agrícola (1981)

Benissanet

Tarragona

Edifici

Trav. San Jorge

2900,00

Sindicat Agrícola "La
Renaixensa"

—

14/1/44

28/5/71

25.500

—

Castellolí

Barcelona

Edifici

de la Paz, s/n

705,00

Centre Fraternal de
Castellolí

ERC, UdR

7/10/44

19/2/76

200.000

Coop. La Fraternal
(1981)

Constantí

Tarragona

Solar

Arrabal de San
Pedro, 45

205,42

Sindicat Agrícola i
Caixa Rural

—

—

10/10/56

64.649

—

Constantí (St.
Pere)

Tarragona

Casa

Mayor, 18

229,82

Sindicat Agrícola i
Caixa Rural

—

12/5/42

10/10/56

64.649,80

Sindicat Agrícola i
Caixa Rural (1981)

Falset

Tarragona

Casa

Calvo Sotelo, 30

200,00

Coop. Obrera " El
Porvenir"

UGT, PSUC

10/4/42

22/6/54

12.500

El Porvenir (1981)

Flix

Tarragona

Casa

Mayor, 64

522,00

Ateneu Obrer de Flix

CNT-FAI

25/9/45

28/2/72

242.000

—

Font-rubí

Barcelona

Edifici

Av. Generalísimo 435,50
(Bª Guardiola)

Sindicat Agrícola
Cooperatiu

UdR

13/12/43

5/1/73

—

Sindicat Agrícola
Cooperatiu / Coop.
Agrícola de Consum
(1981)

Igualada

Barcelona

Edifici i
Solar

Oviedo, 27

Federació Obrera
d'Igualada

CNT

16/11/43

21/12/56

D.

—

Manlleu

Barcelona

Terreny

Corredor del Pou 5,75
dels Cans

Coop. Mútua de Pa i
Queviures/ Coop.
Popular Obrera
Manllevense

—

22/5/54

3/10/72

1.200.000
(venda
conjunta)

Sindicat Mútua de Pa
i Queviures (1981)

Manlleu

Barcelona

Edifici

Pl. del Caudillo, 5 1.420'86

Coop. Mútua de Pa i
Queviures/ Coop.
Popular Obrera
Manllevense

—

22/5/54

4/11/74

282.297 (venda Sindicat Mútua de Pa
conjunta)
i Queviures (1981)

Manlleu

Barcelona

Casa

Hermano Enrique 200,00
Delgaris, 58

Coop. Mútua de Pa i
Queviures/ Coop.
Popular Obrera
Manllevense

—

22/5/54

28/5/74

103.000

Sindicat Mútua de Pa
i Queviures (1981)

Mas de
Barberans

Tarragona

Casa

San Marcial, 26

213,36

Centre d'ERC

CNT, UGT

29/4/44

28/2/72

25.000

—

Monistrol de
Montserrat

Barcelona

Edifici

Manresa,4

508,00

Ateneu Obrer de
Monistrol

ERC

22/9/43

15/4/77

D.

—

Montesquiu

Barcelona

Edifici

Pl. Mayor

242,00

18/6/43

5/12/75

D.

—

Móra la Nova

Tarragona

Edifici

Gral. Mola, 17

732,73

Centre Obrer Recreatiu ERC, UGT
PSUC
Ateneu Obrer
ERC-EC

9/3/43

20/10/72

210.000

Ateneo Obrero
Sociedad Recreativa
adherido a ERC
(1981)

Móra la Nova

Tarragona

Edifici

Generalísimo, 88 797,12

Centre Obrer Agrícola

9/3/43

29/12/60

86.978

Centro Obrero
Agrícola (1981)

Navàs

Barcelona

Edifici

Vidal, s/n

2493,12

Soc. Coop. Obrera "La CNT-FAI,
Fraternitat"
UdR

8/10/46

22/1/76

D.

Coop. Obrera La
Fraternitat de Navas
(1981)

Nulles

Tarragona

Casa

Mayor, 4

211,82

Societat Agrícola "Los UdR, UGT,
Amigos"
CNT

5/1/45

7/11/67

12.472

—

Òdena

Barcelona

Edifici

Calvo Sotelo,6

673,40

Centre Fraternal
Instructiu

24/11/42

9/10/69

33.640

—

484,50
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Ajuntament

Import venda/ Nom Recent
Donació (D.)

Parets del Vallès Barcelona

Edifici

General Mola

1036,70

10/6/42

14/3/56

33.668

Soc. Cooperativa "La
Progressiva" (1981)

Pineda de Mar

Barcelona

Casa

Mayor, 48

433,38

15/6/43

15/10/76

D.

Cooperativa Obrera
de Pineda (1981)

Pla del Penedès, Barcelona
el

Casa

Jose Antonio, 10

474,12

Sind. Agrícola
Cooperatiu "Unió
d'Agricultors"

UdR

9/5/46

15/10/76

D. (3 finques
conjuntes)

Sind. Agrícola
Cooperatiu "Unió
d'Agricultors"

UdR

9/5/46

15/10/76

D. (3 finques
conjuntes)

Centre Agrícola i
Social / Coop.
Agrícola i Centre
recreatiu (1981)/
Centre Agrícola i
Unió d'Agricultors
(1981)
Centre Agrícola i
Social / Coop.
Agrícola i Centre
recreatiu (1981)/
Centre Agrícola i
Unió d'Agricultors
(1981)

Pla del Penedès, Barcelona
el

Terreny

Jose Antonio, 12

75,55

Pla del Penedès, Barcelona
el

Edifici

Jose Antonio,14

32,40

Sind. Agrícola
Cooperatiu "Unió
d'Agricultors"

UdR

9/5/46

15/10/76

D. (3 finques
conjuntes)

Centre Agrícola i
Social / Coop.
Agrícola i Centre
recreatiu (1981)/
Centre Agrícola i
Unió d'Agricultors
(1981)

Pobla de
Claramunt, la

Barcelona

Edifici

Jose Antonio, 9

762,50

Centre Cooperatiu
Republicà

ERC, CNTFAI, POUM

26/5/44

29/10/70

—

Centre Cooperatiu
Republicà (1981)

Pont de
Vilomara i
Rocafort, el

Barcelona

Edifici

Puig de Pont, 12

1256,75

Coop. Popular
Vilumarense

—

9/4/43

—

—

—

Premià de Mar

Barcelona

Edifici

San Pablo 13 y
Mártires, 18-20

355,30

Cooperativa Obrera "La CNT-FAI
Unió"

4/5/43

—

—

Cooperativa Obrera
"La Unió" (1981)

Puigdàlber

Barcelona

Casa

Generalísimo 4

172,12

Sind. Agrícola Coop. de UdR
Rabassaires

14/6/44

9/3/77

—

—

Rellinars

Barcelona

Edifici

Ctra. Terrassa a
Castellbells
(Manresa)

240,82

Unió Recreativa

ERC, UdR

26/5/44

1/9/64

—

Cooperativa Popular
de Consumidors
"Unió Recreativa"

Riudecols

Tarragona

Casa

Arriba, 30

—

Societat d'Agricultors
de Riudecols

CNT-FAI

23/6/41

21/4/72

50.000

Sabadell

Barcelona

Casa

Pérez Galdós, 110 496,76

Unió Local de Sindicats UGT
Obreros i Borsa de
Treball

26/2/43

17/6/60

D.

Sallent

Barcelona

Casa

Calvo Sotelo, 3

199,48

Cooperativa Obrera
"Germanor"

ERC, CNT,
UdR

4/10/43

4/11/74

Sallent

Barcelona

Solar

Colindante a
Calvo Sotelo, 3

211,80

Cooperativa Obrera
"Germanor"

ERC, CNT,
UdR

4/10/43

4/11/74

282.297 (venda —
conjunta amb
finca
colindant)

Sant Pere de
Ribes

Barcelona

Baix i pis

Santísimo Cristo, 377,96
73

Soc. Recreativa
Instructiva i de Socors
Mutus "La Benèfica"

—

18/3/44

29/9/76

D.

—

Sant Pere de
Ribes

Barcelona

Edifici

Calvo Sotelo, ?

696,62

Centre d'Agricultors
Obrers

ERC, UdR

9/6/42

26/1/76

D.

Centro de
Agricultores Obreros
de Sant Pere de
Ribes (1981) //
Centre Cultural
Municipal El Local

Sant Sadurní
d'Anoia

Barcelona

Edifici

José Rovira, 6

3183,62

Ateneu Fraternitat o
Ateneu Agrícola

—

13/11/44

24/9/63

261.945

Ateneu AgrícolaSant Sadurní d'Anoia

Santpedor

Barcelona

Casa

Ancha, 1

362,96

Joventut Cultural
Republicana

—

25/10/43

28/5/74

103.000

—

Teià

Barcelona

Casa

Generalísimo, 62 366,68

Unió Taianense

—

20/9/43

11/6/63

268.534

—

Coop. Obrera de
—
Consum "La
Progressiva"
Coop. Obrera de Pineda —
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Vila-seca

Tarragona

Casa

Generalísimo, 12 190,75

Unió d'Obrers del
Camp, Arts i Oficis de
Vila-Seca

—

30/6/41

8/9/71

170.000

—

Vilafranca del
Penedès

Barcelona

Casa

Ateneu, 9-11

221,40

Ateneu Obrer
Vilafranqués

ERC

1/5/47

23/10/61

90.000

Ateneu de Vilafranca

Vilalba dels Arcs Tarragona

Casa

San Lorenzo, 4

187,00

Centre Agrícola "La
Amistat Vilabense"

CNT-FAI

12/12/46

16/10/63

25.000

L'Amistat Villavenca
(1981)

Vilanova i la
Geltrú

Barcelona

Edifici

—

—

ERC

—

—

47.000

Barcelona

Cas, piso i —
teatre

—

Coop. de Consum "La
Regeneradora
Vilanovina"
Societat Recreativa,
Instructiva i de Socors
Mutus "La Benèfica"

—

—

29/9/76

—

Coop. De Consum
"La Regeneradora
Vilanovina" (1981)
Societat Recreativa,
Instructiva i de
Socors Mutus "La
Benèfica" (1981)

Premià de Dalt

Olesa de
Bonesvalls

Barcelona

Edifici

—

340,00

Sind. Agrícola "La
Penya"

—

—

—

—

Sind. Agrícola "La
Penya" (1981)

Pobla de
Claramunt, la

Barcelona

Edifici

—

—

Coop. "La Nostra"

—

—

—

—

Coop. La Nostra
(1981)

Elaboració pròpia de Neus Moran
Fonts: Inventario de Patrimonio inmobiliario de la A.I.S.S.
(1978). AC-MEySS; Informe sobre els patrimonis confiscats a
les cooperatives el 1939, (1984), Barcelona: Dir. Gral. de
Cooperatives, Dept. de Treball, Generalitat de Catalunya
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LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI D’OPOSICIÓ.
UNA ANÀLISI A TRAVÉS DE LA DEFENSA
AGRÀRIA DE LA SELVA DEL CAMP (1926-1939)1
Guillem Puig Vallverdú
Centre d’Estudis Selvatans

1. Introducció
El 4 de setembre de 1930, el Diario de Tarragona obria la seva secció de Vida
política preguntant-se «¿Què passa a la Selva?». El responsable del rotatori aprofitava
un fragment del Quadern d’apunts de La Nau, el periòdic dirigit per l’escriptor tarragoní
Antoni Rovira i Virgili des del 1927, per donar peu a la noticia que sortiria l’endemà:
A la Selva del Camp, el passat diumenge, Ventura Gassol i Puig i Ferreter, tots dos fills d’aquets
poble, apareixen units en un sol sentiment de llibertat catalana i humana. Son dos homes que han partit de
punts diferents, gairebé oposats, i que han arribat tanmateix a una plena coincidència. Gassol, sortit dels
rengles de la religiositat, i Puig i Ferreter, sortit dels rengles de l’individualisme extrem, tenen ara un
ideari comú. Per camins diversos han anat al mateix lloc. Això confirmen aquells mots d’Ibsen: «Tots els
camins que pugen es troben d’alt del cim».

El cronista de la notícia es referia a l’acte que havia tingut lloc un parell de dies
abans a la vila tarragonina. S’havia convocat un dinar multitudinari a la Defensa
Agrària, la societat que aglutinava el republicanisme a la vila, amb la finalitat de donarli la benvinguda a Ventura Gassol en el retorn del seu exili a Bèlgica. Presidint la taula
del dinar l’acompanyaven en Josep Puig Pons i Josep Andreu, els primers presidents de
l’entitat. També hi era present el dramaturg selvatà Joan Puig i Ferreter, al costat
d’Antoni Rovira i Virgili, i Macià Mallol, els dirigents d’Acció Republicana de
Catalunya. A la taula no hi faltaven Pau Font de Rubinat, el venerable republicà
reusenc; el reconegut metge selvatà, Dr. Monné; i el rector de la parròquia, Pau
Queralt. 2

1

Vull agrair al Quim Masdeu Guitert i a la família Vallverdú Poch haver-me facilitat l’accés a les
publicacions del trisetmanari Brum. També al Sergi Vallverdú Felip, in memoriam, ànima de la
recuperació de l’entitat republicana una vegada acabada la dictadura i que ens ha deixat durant
l’elaboració d’aquest escrit.
2
Diario de Tarragona, 4 de setembre de 1930.
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Tanmateix, la pregunta que es feia el periodista semblava que prengués un altre
sentit més enllà de la crònica. Què havia passat a la Selva? L’atreviment del republicans
selvatans havia tingut una resposta preventiva per part del consistori selvatà quan,
segons la premsa, el secretari havia demanat al Govern Civil que es prohibís l’acte
públic que s’anava a celebrar. L’intent no reeixit del secretari sortí a la llum en un escrit
als diaris uns dies més tard al dinar. Per a N. Puig d’En Cama, que era qui signava la
protesta, l’actitud del secretari no feia res més que demostrar la seva pèrdua d’influència
entre els vilatans, «essent més que segur que tan bon punt es presenti una avinentesa
electoral li enderrocaran el seu castell que molts creien inexpugnable i que ara resulta
estar fet de cartes de totes menes». 3 S’estava coent alguna cosa. No només a la Selva
sinó també a la resta de l’Estat. L’agost anterior havia caigut el Directori Militar i els
republicans espanyols ho havien interpretat com la oportunitat per conquerir el poder.
L’onada republicana que s’inicià l’estiu de 1930 implicà que les declaracions dels
cercles intel·lectuals sortissin de la clandestinitat per manifestar-se en actes
multitudinaris. A la Selva, aprofitant el retorn de Gassol, sortien a la llum un seguit de
simpaties, aliances i amistats que, com citava el redactor de La Nau, s’havien trobat des
de camins diversos. Un seguit d’identitats que s’ordenaven a través de la política (Eley i
Nield, 2007) amb la voluntat de crear un empresa comuna en favor de la democràcia.
L’article que segueix és una aproximació sobre del fenomen relacional entre grups
opositors i el poder a través d’una sociabilitat informal que acaba cristal·litzant.
M’atanso al fenomen a partir del cas concret del municipi tarragoní de la Selva del
Camp, entre els anys finals de la dècada de 1920 i els primers de la dècada de 1930, i en
concret a través de la societat Defensa Agrària. Ambdues les agafo com a exemples del
que podrien ser els canvis i continuïtats en l’associacionisme i la seva relació amb el
poder en un espai periurbà a principis del segle XX. La importància d’utilitzar aquest
municipi com a objecte d’estudi resideix en les condicions que el definien. Amb una
població de prop de 2.900 habitants, la majoria dels quals dependents de la producció
agrícola, la Selva està ubicada a uns escassos set quilòmetres de la ciutat de Reus. La
seva situació havia fet que, d’ençà de la inauguració de la via del ferrocarril direcció a
Lleida a mitjans del segle XIX, hagués esdevingut un espai residencial d’una part de la
burgesia de la ciutat que ocupava extensions mitjanes de terreny amb grans masos
estivals d’estil eclèctic. L’enfortiment dels vincles amb la capital comercial de la
3

Íd., 5 de setembre de 1930.
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demarcació també s’havia traduït en noves maneres de relacionar-se dins la vila. La
constitució dels primers casinos liberals a la dècada de 1850 n’eren una mostra, així
com la prova dels intents per emular les societats recreatives de les ciutats. D’aleshores
ençà, la trajectòria associativa de la vila es va caracteritzar per la constitució de diversos
espais més o menys reeixits, dels quals només l’Ateneu El Lauro, fundat el 1878, ha
tingut una vida més llarga. L’activitat i influència d’aquesta entitat només quedà
suspesa durant els tres anys de guerra civil i fou represa el 1939 dins la dinàmica
corporativa de la dictadura (Puig, 2018). El naixement de la Defensa Agrària té un
vincle molt estret amb l’Ateneu, concretament del resultat dels llaços d’aquest últim
amb el poder municipal durant el Directori Militar. Dit això, en aquest text intentaré
destriar les motivacions que portaren a la confluència d’interessos dels convilatans per
crear un espai d’oposició al poder local, com s’hi relacionaven i com s’organitzaven a
través del que es va acabar definint com la Defensa Agrària. Malgrat que el text estigui
centrat en l’experiència de l’Agrària, en aquest escrit no hi trobareu fonts provinents de
l’arxiu d’aquesta entitat, ja que els seus integrants asseguren que no es conserva.
Aquesta mancança l’he intentat resoldre a partir de la premsa d’àmbit provincial i local,
com el Brum, i les fonts disponibles a l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona (AHPT),
l’Arxiu Municipal de la Selva del Camp (AMSC) i el fons privat de l’Ateneu el Lauro,
així com els estudis previs que han tractat diferents aspectes de l’entitat selvatana.

2. Prolegòmens
La Defensa Agrària es donava d’alta al govern civil de Tarragona el 5 d’octubre
de 1926 amb un reglament un pèl especial. Semblava més aviat el d’un sindicat agrícola
que no pas el d’una entitat cultural. El seu objectiu principal era adquirir «toda clase de
aperos de labranza, así como también abonos y todas aquellas sustancias químicas
utilizadas en la agricultura», quelcom que es devia a que un gruix important dels
fundadors eren pagesos. Alguns estudis han apuntat, no obstant, l’existència d’un altre
objectiu, fruit de la perspicàcia dels fundadors (Grau i Puig, 1992). Assenyalen que el
nom de la Defensa Agrària respondria a la voluntat de burlar el caràcter autoritari i
censor de la dictadura en tot allò referent al catalanisme. Aleshores, tot i que la ocupació
de la majoria dels seus membres era l’agricultura, la preocupació agrària només seria
una disfressa que amagaria el caràcter eminentment catalanista de la societat. La
finalitat de l’entitat seria principalment cultural i, en concret, en defensa de la cultura i
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les llibertats catalanes (Grau i Puig, 1992: 11). Personalment, mantenir aquesta
afirmació em resulta compromès, atès que estaria eclipsant la pluralitat d’experiències,
motivacions i anhels dels qui hi participaren.
Clar que la formació d’una societat d’oposició, com ho són la majoria en el
moment que es constitueixen, busca superar els entrebancs del poder contra el que
s’institueix. Són poques les societats que posen en evidència el seu objectiu polític ja
que els reglaments estan escrits per agradar al poder. Per això, basar-se únicament en els
estatuts i reglaments associatius redueix la reconstrucció de la vida de l’entitat a
plantejaments merament teòrics. Encara més si tenim en compte que ofereixen una
informació prou allunyada de la seva realitat quotidiana. Al cap i a la fi, les entitats
acostumen a repetir els perfils associatius idealitzats quan el registre oficial demana el
reglament (Zozaya, 2015). Per aquesta raó és important analitzar el dia a dia de les
societats, en la mesura que ho permeti la documentació, per destriar els elements
constitutius que la composen.
És cert que el Directori s’havia construït prenent com a valors fundacionals de la
nació espanyola l’autoritarisme castrense, el catolicisme i la monarquia (Quiroga, 2013:
153), excloent-ne d’altres com el republicanisme, les expressions de catalanitat o les
proclames del moviment obrer. I per tant, podria existir un intent per amagar el
catalanisme que es volia promoure des de l’entitat. Però també ho és que el catalanisme
que la caracteritzava, o més ben dit, les expressions de catalanitat de les que parlaré més
endavant, eren un dels elements vertebradors. No n’era l’únic element, sinó que
formava part d’un entramat que, junt amb el republicanisme i el sindicalisme pagès,
teixien una malla que aglutinava el major nombre de membres possibles.
L’entitat naixia com una articulació d’experiències que es plasmava com una
unitat que buscava «el resurgimiento moral y material de […] [la] villa» 4. A
l’embrionària Defensa Agrària hi podem distingir la presència de quatre grups: un de
marcada tradició republicana; un altre representat pels catòlics d’ascendència carlista;
els sardanistes arreplegats al voltant d’El bar de Fermí; i els sindicalistes, procedents
tant del Sindicato Agrícola de San Andrés, vinculats al cercle catòlic, com els de
tradició socialista de la desapareguda Sociedad de Obreros Agricultores. Tots ells tenien
en comú l’oposició a l’acció política del govern municipal, les maneres de fer a
l’Ajuntament, així com a les simpaties d’aquest cap a la monarquia i el Directori; i, per
4

AHPT. Fons d’Associacions. «Reglament de la Defensa Agrària». Reg. 1306.
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descomptat, la representativitat d’aquest d’un ordre corporatiu. Però, quins havien estat
els elements que havien permès aquesta confluència? No és cap novetat afirmar que és
complicat assenyalar-los, especialment en un municipi on el control social, les afinitats i
oposicions tenen uns llaços tant estrets. i de manera clara no responen automàticament a
criteris ideològics, econòmics o de classe, no responen de manera clara a les nostres
preguntes, ja que cal tenir en compte la construcció de simpaties i dissentiments en un
espai tant petit. Per això pren un caràcter complex i es fa difícil establir línies generals
que les defineixin. Tanmateix, intentaré destriar-ne alguns, els que semblen més clars
als ulls de l’observador extern.
Em referia a aquesta complexitat a l’hora de destriar perquè a la Selva, com en
qualsevol altre poble i ciutat, no s’era ningú si no t'atansaves a l’Ateneu. Aquest espai,
però era també on expressar i enfrontar les idees polítiques amb civilitat, però si
convenia –i com a part constitutiva d’aquesta- també a partir de la violència. Hi havia
hagut eleccions el juliol de 1925 en una sessió on no s’havia presentat cap llista
candidata, atesa la tensió generada per la dimissió a la junta de l’aleshores jutge
municipal, Francesc Cabré Cogul. Finalment, i en plena sessió, un grup aleshores a
l’oposició va presentar una llista a llapis on només hi havia els cognoms dels candidats.
Essent l’única, automàticament va resultar escollida. No obstant això, les formes en que
es va presentar foren el cavall de batalla del nou grup opositor. Les queixes es
presentaren per escrit, però davant la impossibilitat de fer dimitir la nova junta,
s’imposà la solució de la directiva: s’addicionaria a l’article 35 dels estatuts que les
candidatures amb un sol cognom haurien de ser considerades com un vot blanc. El
dictamen, però, no va satisfer i alguns dels rivals engegaren improperis als membres de
la directiva. La voluntat del grup opositor continuà endavant i uns quants dies més tard,
el delegat del Govern a Tarragona va ordenar a la junta que, abans del dia 30 de
setembre, es convoqués una junta. La resposta de la directiva fou la invitació del delgat
a presidir l’assemblea. Però arribat el dia, el delegat s’absentà i en iniciar-se l’acte es
presentaren els primers retrets cap a la directiva. Després de diverses acusacions, Josep
Arbós, qui més endavant seria secretari de l’Ajuntament, demanà una moció de censura.
El resultat, malgrat que ajustat, va donar la confiança a la junta. Durant les setmanes
següents la pressió fou de tal magnitud que a la presidència no li quedà cap més remei
que convocar una altra junta general, la sisena d’aquell any. La directiva, tot i estar en
una situació delicada, va celebrar la reunió reglamentaria. Es feren les votacions amb la
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participació de fins a quatre-cents vint-i-vuit socis i la victòria fou, contra tot pronòstic
de la junta, per als adversaris. La primera proposta que feren fou la revocació de les
sancions dels socis amonestat i a conseqüència d’això, els tres càrrecs que quedaven de
l’antiga junta i pels quals s’inicià la disputa el juliol de 1925, van dimitir de les seves
responsabilitats. Amb aquestes, el grup opositor –coneguts com els d’El Pensil–
s’havien assegurat el poder dins de l’Ateneu. La victòria havia arribat en un moment
dolç per la colla. Daniel Batlle Roigé, que ocupava el càrrec d’alcalde des de l’1
d’octubre de 1923 i el de jefe local de la Unión Patriótica des de finals de 1925, tornava
a accedir a la secretaria de l’Ateneu. La junta defenestrada, en canvi, seria l’ànima de
l’impuls per construir la Defensa Agrària. Però més enllà de les disputes internes a
l’Ateneu, que de manera manifesta tenien un caràcter públic, hi hagué altres
components que facilitaven l’entesa entre els integrants de la futura Agrària.
L’esforç per integrar el moviment associatiu a l’Estat corporatiu va ser una
constant de la dictadura (Arnabat, 2019: 374-378). L’ocupació de membres del govern
vinculats al nou partit-Estat no només es donava a l’espai de l’oci, també al del treball.
La junta del Sindicat Agrícola de Sant Isidre, l’entitat resultat de l’absorció el 1920 de
l’antiga Societat dels Pagesos per L’Agrícola, també estava ocupada per membres d’El
Pensil. Fundada per petits propietaris acomodats amb l’objectiu d’aconseguir crèdit,
L’Agrícola estava vinculada clarament a l’elit i intentava fer-se un lloc després de la
creació del Sindicato Agrícola de San Andrés. Aquest, emparat per la comunitat de
claretians del Convent de Sant Agustí i el Cercle Catòlic, fundat el 1888 i d’ascendència
carlista, estava integrada per petits propietaris i mitgers. Després de 1923, i amb la
persecució del Directori cap al sindicalisme revolucionari, havia esdevingut l’únic espai
contrahegemònic a la vila. El grup de pagesos sindicalistes de la Sociedad Obreros
Agricultores, vinculada ala Federación Nacional de Obreros Agricultores de España, la
qual enterrava les seves arrels en el republicanisme federalista expressat a la vila des de
la dècada de 1890 havia desaparegut d’ençà que havia començat la dictadura.
Amb tot això, però, on quedava el foment del catalanisme dels fundadors de
l’Agrària que asseguraven Grau i Puig (1992)? L’orfeó i la cobla creats per Felicià
Cogul, i coneguts com La Capella Selvatana, són el tercer component visible que teixia
l’entramat de l’Agrària. L’Orquestra dels Cogul entroncava amb la tradició de les
antigues societats corals de la vila i bevia ineludiblement de l’experiència de la coral de
la parròquia i la Lira Silvense, el cor de Clavé desaparegut el 1914 després que els seus
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integrants volguessin desvincular-se de l’Ateneu per crear la seva pròpia societat (Puig,
2019). L’orquestra de la família Cogul mantenia el foment de la música i ho feia a
l’interior del Centre Catòlic, que aviat es convertí en un espai cultural de referencia
del catolicisme social i el catalanisme noucentista (Ferrater, 2012). La convocatòria per
celebrar sardanes i funcions musicals a l’espai públic on, entre altres, hi sonaven himnes
i cançons vinculades a la catalanitat, havien sigut motiu de desavinences amb l’autoritat
que, a través de la negativa a poder-los celebrar, mostrava la seva oposició.
Aquestes decisions administratives que expressaven la voluntat de control de
l’espai públic i el bandeig de certes expressions polítiques, com en el cas de la coral a
traves de la música, les plasmà de forma caricaturesca Joan Puig i Ferreter ([1936]
1995: 188) quan relatava que el secretari municipal no deixava «al jovent de ballar
sardanes, ni deixar tocar La santa espina» al director de la banda municipal. Una praxis
que, com ja hem vist amb el passatge del dinar en honor a Gassol, no seria la primer ni
la darrera vegada que servissin al secretari per reglar la quotidianitat del municipi.
Amb tot, l’acció de govern va crear els elements necessaris perquè els opositors
trobessin els punts en comú. Coincidint amb la renúncia de Miguel Primo de Rivera al
capdavant del Directori, Daniel Batlle va abandonar l’alcaldia. Al seu lloc hi entrà un
altre membre d’El Pensil que, junt amb Josep Arbós de secretari, gestionaren
l’Ajuntament fins l’abril de 1931. En els comicis del 12 d’abril, a la Selva es
presentaren dues candidatures. La conservadora, i guanyadora, per una banda, que no
comptava amb cap candidat del grup dirigent durant la dictadura. Per l’altra, la
republicana, que aglutinava a sectors diversos, articulats des de la Defensa Agrària i
entre els que es trobaven en Josep Puig, president de l'entitat, i el director de l'orquestra,
Felicià Cogul, al costat d’altres persones vinculades al republicanisme històric de la
vila. Quan el comitè entrà a proclamar la República des del balcó de l’Ajuntament, el
secretari, qui «insensiblement s’ha anat acostumant a dirigir-ho tot, li ha semblat que tot
ho feia bé perquè ningú li discutia res i així, progressivament ha arribat a manar de
tot», 5 havia desaparegut del consistori i del municipi.

5

«Com voldríem que fos el Secretari Municipal», Brum, 18 d’octubre de 1931.
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3. Un nou espai per a l’oci
El període constituent de l’entitat es va definir per la lluita per l’hegemonia dels
diferents grups que la formaven. Una competència que va projectar una escissió a partir
de 1931, quan el sector conservador començà a desentendre’s. En aquest segon apartat, i
a partir de l’espai i les activitats com elements tangibles i definitoris de l’oci, intentaré
destriar-ne els elements que van definir aquesta competència pel control de l’entitat.
El local és un element essencial en la vida d’una associació perquè representa la
imatge característica dels seus integrants i ens explica com s’organitzen. En els estatuts
que els promotors de la Defensa Agrària presentaren al Govern Civil el 1926 s’apuntava
que, de manera provisional, l'entitat tindria la seva seu a Ca Flassada, on havien tingut
els primers contactes els opositors a la dictadura. El lloc de trobada no era fútil. La casa
pairal de la família Rabassa, aleshores propietat dels Satorras Macià -ambdues famílies
vinculades als cercles liberals de Tarragona al llarg del segle XIX-, era on tenien la seu
els integrants del Sindicat de Sant Andreu. Als estatuts, però, també es posava en
evidència la voluntat d’adquirir un solar a l’avinguda Nicolau, al costat del convent dels
claretians, i aixecar-hi un edifici de nova planta. Un espai que demostrés, no només la
seva independència econòmica, sinó com volien que els viessin des de fora. La compra
del solar es va decidir el 15 de març de 1926, però calia el consentiment de
l’Ajuntament per seguir endavant amb la construcció. Les males relacions entre el
consistori i l’entitat es posaren de manifest des del primer moment en que aquesta va
començar a caminar. A l’hora de presentar els plànols del projecte, la comissió
municipal determinà que
de permitirse las obras tal como se proyectaban, quedaba cerrado el Camino de Tarragona a una
anchura de cinco metros y menos en algunos puntos, siendo contrario a las orientaciones modernas que
tienden a más espaciosas, y que mayormente debería tenerse la anchura que debía fijarse en tal camino
por cuanto el ensanche de esta villa ha de tener por aquella parte.

6

Després de diverses deliberacions entres els associats i els rectors del consistori,
l’alcalde Daniel Batlle estipulava que en el cas que es fessin les obres per construir el
nou edifici, aquest hauria de fer-se «en el terreno comprendido dentro de las zonas de 6
y 8 metros indicados en el plano». 7

6
7

AMSC, Llibre d’actes de la Comissió Permanent, 18 de novembre de 1926. Reg. 6426.
Íd., 22 de novembre de 1926. Reg. 6426.
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L’escollit per projectar la traça del nou edifici fou l’arquitecte reusenc Josep
Ràfols. La influència noucentista quedà plasmada en el nou local que buscava
expressar-se en els paràmetres de la raó i del catalanisme com una cultura cívica,
contemporitzada amb els moviments nacionalistes europeus (Castellanos, 1987). Haver
escollit a Ràfols posava de manifest la tendència conservadora de l’entitat ja que en
l’obra es pretenia plasmar aquella vessant més religiosa del noucentisme basada en
l’arquitectura clàssica i neogòtica, allunyada del laïcisme i el realisme. L’entrada
principal de l’edifici era a la plaça del Portal d’Avall, on un jardí acollia al visitant. Una
vegada passada la porta, de dimensions gens monumentals, es passava a un corredor on,
a mà dreta hi havia la saleta que s’utilitzava de secretaria. Al final del corredor s’obria
una sala suportada per columnes lleugeres que donava la sensació d’amplitud, al temps
que, amb un cop d’ull, s’hi podia veure a tots els que hi passaven l’estona. Era una sala
versàtil, presidida per una barra, on hi podies prendre el cafè, jugar a les cartes o llegir
el diari en unes taules no molt gran que circulaven d’un costat a l’altra de la sala
depenent de les necessitats del moment. Al darrere de la barra, en una cambra apartada,
la cuina i les dependències del conserge. En una sala annexa, entre aquestes ambdues, hi
havia la sala del billar, i a l’altre extrem de la sala del cafè, un corredor que portava al
vestíbul de la sala d’actes. Al teatre s’hi podia entrar directament per la façana de
l’avinguda Nicolau, per una de les tres portes acabades amb arc de mig punt. Sobre
d’elles, en un segon nivell, hi havia tres finestres rectangulars i en un tercer, al centre,

Figura 1: Vista del Portal d’Avall, amb la Defensa Agrària, a l’esquerra, i el convent
de Sant Agustí, a la dreta (circa 1930) Fons Masdeu Guitert.
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una altra finestra rodona que recordava un rosetó. Aquesta finestra, amb la cobertura de
l’edifici tancada a dues aigües, li donava aquella idea d’església gens trivial vinculada
amb els paràmetres del noucentisme. Tot plegat en una sola planta a peu de carrer que
mantenia vells elements decoratius com les columnes voluptuoses d’estil neoclàssic de
la façana de l’avinguda, però que alterava substancialment la seva funció interna
depenent de les necessitats de cada moment (Úria, 2001).

Figura 2: Planta de la Defensa Agrària, obra de Joan Francesc Ràfols (1926). AMSC.
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Al llarg dels primers anys, la Defensa Agrària jugà un paper dinamitzador, però
sense participar als actes religiosos que es celebraven a la vila. Aquesta actitud no deixà
d’amoïnar alguns diaris tarragonins que afirmaven que
celebrando uno de los actos de Semana Santa [...] asistieron las congregaciones religiosas,
Ayuntamiento, autoridades civil, militar y judicial; las directivas de las sociedades Juventud Católica,
Sindicato Agrícola y Ateneo, siendo desfavorablemente comentada la falta de la novel Sociedad Defensa
Agraria, el clero de la parroquia y otros fieles 8.

La cultura anticlerical formava part de la cultura política republicana i la forta
vinculació entre l’Església catòlica i l’Estat, manifestada als concordats o a la pròpia
constitució de 1876, ajudaven a confondre política i religió (Duarte, 2000: 124-128).
Però convé recordar que no faltaven catòlics professos entre les files de la Defensa
Agrària. Hem de tenir en compte que un gruix important dels seus associats prevenien
de la coral de Cogul i del sindicat de Sant Andreu. Aleshores, com s’entén aquesta
divergència? Al meu parer aquí és on es posa en evidència les mancances de les
definicions estanques que moltes vegades utilitzem els investigadors a l’hora de definir
els processos històrics. Acostumem a establir uns paradigmes que ens ajuden a situar els
subjectes del nostre estudi, però el fer-ho amb una voluntat homogeneïtzadora estem
excloent la pluralitat d’experiències personals i col·lectives que s’hi generen. La
construcció d’identitats col·lectives les hem d’entendre no només des de la condició
material, sinó també des de l’acumulació d’experiències compartides. Al cap i a la fi,
que l’Agrària no participés dels actes religiosos no vol dir que els catòlics que en
formaven part no ho fessin a títol individual o en nom de la coral de la parròquia.
Potser, senzillament, el missatge que volien emetre des de l’entitat era el marcat
component institucional dels actes on participaven no només l’ajuntament, sinó també
de la directiva de l’Ateneu. Si volien créixer al marge d’aquest poder, havien de
demostrar que eren diferents.
Com era comú en els ateneus d’aquella època, les primeres activitats que es feien
eren els cicles de conferències. La primera que es va fer a l’entitat va ser el juny de
1929, organitzada per «la sección económica de La Defensa Agraria», el Sindicat de
Sant Andreu. Els convidats a l’acte foren l’enginyer agrònom Antoni Almirall, que
exposà la problemàtica de la mosca de l’olivera, i Albert Talavera, gerent de la

8

La Tarde, 18 de març de 1927.
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Federació de Sindicats Agrícoles de la Conca de Barberà. 9 La presència de Talavera
posava de manifest per quin camí volien seguir els membres del sindicat selvatà.
Talavera havia estat fundador del sindicat de Sarral el 1913 que, arran de la plaga del
míldiu de 1915, havia permès arrastrar a pagesos i propietaris en el foment del
cooperativisme i la constitució de la federació comarcal. Però més enllà de les activitats
d’interès agrícola, també se’n van fomentar de culturals amb un perfil marcadament
polític. Des de 1928 el foment de la sardana dins la Defensa Agrària fou un element
primordial. Fou per la Festa Major de novembre de 1928 que l’element sardanista
prengué un profund protagonisme en la organització dels actes. Dos dies de concerts
protagonitzats per La capella dels Cogul ompliren el programa d’actes de la societat. 10
A partir de 1931, amb la proclamació de la República, i podent-se reafirmar
obertament republicans, calia convertir l’entitat en el nou nucli social i cultural de la
vila i per això era precís comptar amb el suport d’intel·lectuals de renom. Ja hem vist a
l'inici d’aquest escrit el passatge del dinar en honor a Gassol, i la participació de les
primeres figures del republicanisme catalanista tarragoní, però aquestes mostres de
simpaties no havia estat la primera. Aquest suport es denotà amb la fundació d’una
biblioteca el juny de 1929, ampliada a través de diverses donacions. De totes elles, cal
destacar la de Joaquim Guitert Fontserè, precursor de la restauració del monestir de
Poblet el 1930, amb una gruixuda i sucosa col·lecció d’exemplars de la seva biblioteca
personal.

Figura 3: Dinar en homenatge a Ventura Gassol ( 2 de setembre de 1930). Fons Masdeu Guitert.

9

Diario de Tarragona, 16 de juny de 1929.
Íd., 30 de novembre de 1928.
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L’hegemonia republicana de l’Agrària s’acabà de conquerir a través de la
publicació del Brum l’octubre de 1931. El trisetmanari selvatà tenia la seva redacció al
cambril del teatre de l’Agrària (Grau i Puig, 1992: 38) i es presentava com un
periòdic d’ideals que confessa la seva fe democràtica i liberal. Disposat a defensar aquests
principis a la nostra vila, consubstancialment a la catalanitat màxima que professem [...] i que aplicarem a
tots els problemes de la vida selvatans , lluitant perquè es resolguin segons els principis que ens
recolzem. 11

La presència del periòdic fou un element molt incòmode per als catalanistes
conservadors de la Selva, que en canviar el règim i haver estat l’Agrària la promotora de
la candidatura rupturista l’abril de 1931, abandonaren l’entitat esglaonadament per
reincorporar-se a l’Ateneu. Però mes enllà de l'empenta del Brum, la marxa dels
conservadors s’ha d’entendre com una resposta a la incapacitat de mantenir-ne el
control. Així ho evidenciava Francisco Cabré, promotor del mateix periòdic i abans de
les corals, quan va abandonar el trsimestmanari per faltar-li la «inspiració de la seva
fundació, la qual podria sintetitzar-se en la paraula selvatanisme», 12 després que el
periòdic es posicionés per la candidatura d’Esquerra Republicana i la Unió Socialista a
les eleccions a Cort del novembre de 1933. D’ençà 1926, els conservadors havien dirigit
els associats a través del Sindicat de Sant Andreu i fomentaren el seu ingrés dins la
Unió de Colliters d’Avellana del Camp de Tarragona a partir del novembre de 1932,
però des de l’octubre anterior, la Defensa Agrària agrupava a un altre sindicat agrícola:
Acció Obrers del Camp. Eren «rabassaires, parcers, arrendataris, masovers, jornalers i
demés treballadors del camp» que buscaven millorar «pels mitjans legals, la seva
condició econòmica, social i cultural» (Soronellas, 2006: 187). La convivència d’Acció
Obrers del Camp amb el Sindicat de Sant Andreu en el si de la Defensa Agrària anà en
detriment d’aquest últim.

4. Epíleg: la destrucció de l’espai associatiu
El 15 de gener de 1939 les tropes rebels feien la seva entrada a la Selva del Camp
i l’entitat republicana havia quedat ocupada pel partit únic. 13 En un primer moment hi
instal·laren la jefatura local, però amb la llei del 23 de setembre de 1939, totes les

11

Brum, «Uns mots al lector», 18 d’octubre de 1931.
Brum, «Remès», 3 de novembre de 1933.
13
Per una perspectiva històrica més àmplia sobre la Defensa Agrària durant la dictadura, cal veure
l’estudi de Francesc Fortuño (2015).
12
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finques requisades per l’Estat procedents d’antigues organitzacions sindicals, marxistes
i anarquistes, passaren a mans de la Delegación Nacional de Sindicatos (Masdeu, 1994:
58) i la Hermandad de Labradores y Ganaderos passà a gestionar l’espai, que nomes
utilitzaria de manera esporàdica com a magatzem. Sobre l’edifici, prescindible degut al
nombre de propietats confiscades, hi havia un deute de 25.000 pessetes resultat d’una
reforma el 1935. La DNS, però, no estava disposada a que el banc se’l quedés i el
tragués a subhasta. L’alcalde oferí a l’Ateneu que ajudés a sufragar part del deute, però
la proposta no va prosperar. Les diferències d’alguns membres de la junta amb el
president i la negativa d’alguns socis a fer-se càrrec de l’edifici de la societat amb la que
s’havien enfrontat políticament, va deixar en via morta la situació del que havia estat el
casal dels republicans. 14 Aleshores, però, per què mantenir-lo? El local estava
desballestat a la vista de tothom. Menystingut, tenia l’aparença d’un símbol de
conquesta. Un trofeu a la plaça del portal, aleshores anomenada De los Caidos, resultat
d’una nova significació de l’espai públic per part del nou règim.

5. Conclusions
La relació de la Defensa Agrària amb el poder local, expressat a través no només
de l’Ajuntament, sinó també a partir de l’Ateneu i el Sindicat de Sant Isidre, va ser de
confrontació. Aquest element divergent va ser el constitutiu de l’Agrària i el que es va
mantenir al llarg dels seus primers anys de vida com una resposta a l’intent del
Directori per integrar el moviment associatiu a l’Estat corporatiu. La de l’Agrària va ser
una oposició política, entesa en el sentit més ampli del terme, a patir d’eixos econòmics,
culturals, socials i religiosos que ordenaven les diverses identitats d’una part dels
convilatans. L’acció del govern municipal dirigit per la colla d’El Pensil, junt amb el
context de la crisi de la dictadura –prefigurada a través d’aquestes mateixes entitats–, va
crear els elements necessaris perquè els opositors trobessin els punts en comú que van
permetre a intel·lectuals com Joan Puig i Ferreter i Ventura Gassol vertebrar l’oposició.
Ho van fer a partir del catalanisme, el cooperativisme interclassista i l’oposició integral
al règim que representava la situació que volien canviar. Però cap d’aquests elements
van ser els únics que van caracteritzar la cruïlla de camins on es van trobar els de
l’Agrària. Malgrat alguns poguessin destacar més que els altres, tots formaven part de

14

Arxiu Patrimonial de l’Ateneu el Lauro. Secretaria, Acta del 3 d’abril de 1944.
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l’articulat necessari que donaria forma a la nova entitat. Un conjunt d’identitats
múltiples que, lluny d’excloure’s, es complementaven.
En resum, i com la resta del republicanisme que es va conjurar a les vespres de
l’abril de 1931, la Defensa Agrària era fruit d’una història política, econòmica i cultural
pròpia que es va construir a través d’una experiència connectada amb la formació de les
entitats opositores al règim de la Restauració. La imatge que en va quedar fou la del nou
local, necessari per adaptar-se al nou context que es volia definir i l’espai necessari per
diputar-hi l’hegemonia. A través de les activitats pròpies, i l’absència en aquelles que
referenciaven a l’elit a la que s’oposaven, van determinar la quotidianitat dels associats.
La finestra d’oportunitat que es va obrir l’abril de 1931 va ajudar a consolidar el
projecte republicà, proper als posicionaments de l’esquerra política, a pesar de
mantenir-se fora del poder municipal fins al juliol de 1936. Un espai propi que les
autoritats sorgides de la guerra van procurar de fer desaparèixer.
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ASSOCIACIONISME CULTURAL A LES COLÒNIES
INDUSTRIALS DURANT LA POSTGUERRA: EL CAS
DE LES COLÒNIES TÈXTILS DE PUIG-REIG
(BERGUEDÀ)
Rosa Serra Rotés

Finalitzada la Guerra Civil i superats els primers anys de represa de l’activitat
manufacturera, els propietaris de les colònies industrials van posar fil a l’agulla per
desplegar un ampli programa d’activitats culturals destinades al desenvolupament d’un
nou paternalisme industrial, el de l’etapa franquista.
El programa, amb l’estreta col·laboració de l’equip tècnic i directiu i dels
capellans de colònia, encarregats de la seva implantació, desenvolupament i avaluació,
comprenia diferents línies d’acció: les vinculades amb la formació religiosa (catequesis,
orfeons, exercicis espirituals, formació de capellans, etc.), les clarament culturals
(escola bàsica, formació professional, lectura, música i cant, teatre, etc.), les festives
(festa major i festes patronals) i les relacionades amb l’oci (esport, cinema, cafè, casino,
etc.).
En totes les colònies, però especialment en les més grans i desenvolupades –
aquets és el cas de sis de les set colònies tèxtils del municipi de Puig-reig que
analitzarem com estudi de cas ̶

l’associacionisme cultural es va convertir en una

extraordinària eina de control i adoctrinament dels habitants de la colònia, fins al punt
que molts dels tòpics que encara avui retraten el sistema de colònia són d’aquesta època
(1939-1965) i resultat d’aquesta política paternalista.

1939: Tornar a treballar a les fàbriques de les colònies
L’exèrcit sollevat arriba a l’Alt Llobregat els primers dies de febrer de 1939.
Immediatament, els comandaments militars van nomenar els nous ajuntaments i van
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restituir la propietats de les empreses col·lectivitzades, entre elles totes les colònies
tèxtils. A les fàbriques de les colònies s’havia treballat, amb més o menys regularitat,
des de l’inici de la guerra, en funció de la disponibilitat de cotó, que sempre fou escàs
degut a les dificultats que suposava la seva importació.
El Govern de Burgos va crear, a Sant Sebastià, el Centro Algodonero Nacional
per a substituir el de Barcelona, i els empresaris que havien pogut arribar a la «zona
nacional» desviaven el cotó que tenien contractat i pagat, o amb pagament conformat,
cap als ports controlats pels sollevats. 1 El govern de la República era reticent a concedir
les divises per a importar cotó perquè atorgava prioritat a la compra d’armament i
aliments bàsics.
Les colònies, i les seves fàbriques, no van patir destrosses, excepció feta de les
esglésies que foren secularitzades, convertides en magatzems i locals sindicals, i el seu
patrimoni immoble cremat a l’exterior dels edificis.

2

Les torres dels amos i dels

directors també foren ocupades i, en forces casos, el mobiliari i els objectes domèstics
van desaparèixer.
Les fàbriques es van posar en marxa immediatament, llevat d’alguns casos, com
per exemple la colònia Vidal, que va haver de refer una de les naus, víctima d’un
incendi que van provocar uns quants treballadors, els últims dies de la retirada, i que
provocà l’esfondrament de la teulada i d’un pis de la nau on hi havia la secció de
preparació i la dels telers. També van calar foc a l’oratori de la família Vidal que, situat
davant mateix de l’edifici fabril i a tocar de la primera casa dels amos, funcionava com
església de la colònia.
Quan es va posar en marxa la Causa General, els amos de les colònies van
presentar denuncia dels desperfectes ocasionats. El 24 de maig de 1941 presenta
denuncia Ignasi Vidal Gironella, un dels propietaris de la colònia Vidal de Puig-reig; és
interessant per què explica l’organització empresarial que van posar en marxa el 1931.
Aleshores havien dissolt la societat Ignacio Vidal Hermanos SA, i apliquen un nou
model de gestió, que amb algunes variants, es manté fins al tancament de la fàbrica el

1

Francesc CABANA (2006), La saga dels cotoners catalans, Barcelona, Proa Ed., p. 123.
Ramon VILADÉS LLORENS i Rosa SERRA ROTÉS, Rosa (2019), «Inventari del patrimoni artístic i
documental, religiós i civil, desaparegut durant la Guerra Civil.», L’EROL, revista cultural del Berguedà,
Núm. 141-142, p. 42-75,
2
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1980.

3

La denuncia no aporta detall de quins són els desperfectes, només hi figura

l’import per cadascuna de les societats que formaven part del grup empresarial.
Tot i l’incendi, l’esfondrada de la nau i la destrucció de maquinaria, la fàbrica i la
colònia entren en una fase de clara expansió que no sembla que la duresa de la
postguerra – des de la manca de cotó fins a les restriccions elèctriques- els afecte
excessivament. El 1942 Ignacio Vidal Hermanos SA fa una notable ampliació de
capital, i empren la construcció de grans edificis, la nova església, l’edifici Juventus seu
del Patronat Vidal, i l’Escola Jesús Obrer de Navàs, que res tenen a veure amb la
producció de filats i teixits de cotó com fou la instal·lació de les noves turbines i de la
màquina de vapor, però molt amb el projecte de paternalisme.
I es que fins a la fi de la II Guerra Mundial les fàbriques van treballar sense
problemes: tenien cotó americà i fabricaven per satisfer la demanda dels països
europeus que, immersos en la guerra, pagaven i bé els productes tèxtils.
A partir de 1944 la situació va canviar per què les exportacions van començar a
davallar, i es va fer molt difícil accedir al cotó, per què les potències aliades es van
oposar al fet que un sindicat oficial d’una dictadura feixista pogués importar cotó. Per
fer front a aquest topall es crea el Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros
(CITA), una associació privada, els membres de la qual es distribuïen, a partir del
sistema de cupos, el cotó que adquirien en el mercat internacional.
Amb tot, els Vidal deurien tenir molt capital disponible per què no van aturar, ni
frenar, cap dels projectes que requerien una gran inversió.
El primer objectiu que aborden els Vidal és el de dotar-se d’un modern sistema
energètic que garanteixi el funcionament de la fàbrica de la colònia, el subministrament
d’energia a la de Navàs on des de 1931 s’hi instal·len els telers, i a la colònia (edificis
de serveis, habitatges i espais públics). S’instal·len dues turbines 4 després d’aconseguir

3

Archivo Histórico Nacional (AHN). Causa General, 1589, Exp. 17: Declaración del testigo Ignacio
Vidal Gironella (24 de mayo de 1941). La comercial, Ignacio Vidal Hermanos SA, constituïda el 1932,
tenia com a objectiu la venda dels productes fabricats. El 1953 esdevé comercial i transformista a l’engròs
de teixits, propis i de tercers, amb un capital social de 210 milions de ptes. La producció està en mans de
Industrial Algodonera SA, propietària de tota la maquinària des de 1931 que es transforma en Cia.
Anónima Textil AR (CATAR). Els edificis de la colònia passen a ser propietat de Colonia Vidal SA, que
arrenda a CATAR la fàbrica i altres edificis industrials, inclosa la Fàbrica Nova de Navàs.

Rosa SERRA ROTÉS (1995), «La colònia Vidal», Quaderns de Didàctica i Difusió, Núm.6,
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
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una ampliació notable del cabal del Llobregat, de 3.000 l/seg. a 5.150 l/seg.

5

L’autarquia, que posava molts entrebancs a la compra de recanvis i màquines
d’importació, no sembla que ho fes en el cas de la compra dels Vidal.
El 1947, com a conseqüència de les recurrents restriccions elèctriques compren
una màquina de vapor com a auxiliar de la hidroelectricitat, i es construeix, al sector
nord de la fàbrica i convenientment separada d’aquesta, un edifici per allotjar-la, amb
les calderes, magatzems de carbó i altres dependències. Es construeix també una alta
xemeneia octogonal, de 35 metres d’altura, dissenyada per l’enginyeria Izard de
Sabadell.

La construcció de les últimes esglésies de colònies
Si la xemeneia del 1947 és avui un dels elements arquitectònics que identifica el
complex fabril de la colònia Vidal, l’església ho és de la colònia. Al mateix temps que
els propietaris posaven en marxa la fàbrica encarreguen la construcció d’una església
que ubiquen en un lloc preferent, configurant la Plaça de La Puríssima, davant per
davant d’un altre edifici emblemàtic, Juventus, la seu de la Fundació Vidal.
Un cop finalitzades les obres de l’església, esdevé parròquia 6. La primera pedra
es col·loca el 20 d’abril de 1941 en un acte que reuneix la família. La inauguració té lloc
el 8 de desembre de l’any següent, amb la presencia del bisbe de Solsona, Valentí
Comellas, i el Governador Civil Antonio Federico de Correa Veglison.
A totes les colònies les esglésies recuperen ràpidament la seves funcions; a les
fusteries de les fàbriques es construeixen els nous bancs de fusta – els primers dies de la
guerra es cremen els sants i també les cadires de boga que omplien totes les esglésies ̶ ,
els paletes reparen els desperfectes i els amos i els capellans encarreguen les noves
imatges de guix, els retaules i els altars.
5

La concessió es renova el 1973 i es fan les obres d’optimització (neteja del canal i del túnel de desaigua,
reparació d’alternadors i turbines etc.) i de connexió amb la xarxa de FECSA a qui Colonia Vidal SA va
passar a vendre energia elèctrica. El 1973 s’estimava que, segons dades aportades per CVSA, les dues
turbines produïen una mitjana anual de 4,5 milions GWh (milions de KWh).
6
Arxiu Diocesà de Solsona. Cúria diocesana. Parròquia de Sta. Maria de Merola. A mesura que la colònia
creix l’oratori ubicat a tocar de la fàbrica esdevé església per als habitats de la colònia, depenent de la
parroquial de Merola, amb capellà des de 1912 i pica baptismal des de 1922

304

A l’Ametlla de Merola els massissos bancs de fusta de noguer de l’església
parroquial de Sant Mateu ja van substituir les cadires de boga l’any 1934. Una bona
colla d’ells van resistir el foc que va cremar imatges i objectes litúrgics de la mà del
Comitè de Navàs, després de calar foc a les esglésies del terme municipal i també les
Santa Maria de Merola, l’Ametlla i Cal Vidal, totes ubicades al terme de Puig-reig.
L’any 1940 el bisbe Valentí Comellas i Santamaria beneïa de nou l’església; el bisbe de
Solsona, ara Vicent Enrique i Tarancón, torna a l’Ametlla el 1946 per beneir els altars
laterals, i el 1948, per consagrar l'altar major, dissenyat per Joan Rubió i Bellver.

Misses, catequesis, exercicis espirituals, formació de capellans: el foment del
nacionalcatolicisme
A totes les colònies, el capellà recupera la seva autoritat. Fins ben entrats els
anys cinquanta portava el control de la confessió i la comunió dels habitants de la
colònia, n’informava l’amo i n’enviava l’estadística al bisbe. La missa dominical era
pràcticament obligatòria, com la catequesi i la primera comunió dels infants, i era
corrent demanar el vistiplau del capellà abans de formalitzar el prometatge.
Fins a finals dels anys seixanta foren els responsables de la programació de totes
les activitats culturals i festives, també del teatre i del cinema. El 1940 s’elaborà el
Reglamento de la Agrupación Juventud Católica del Teatro de la colònia Vidal que
determina que serà el capellà qui triarà les obres, repartirà els papers i dirigirà els
assajos; el 1968 es confirmava que el rector continuaria sent el responsable de la
programació del cinema de la colònia. Per contra, a Cal Marsal, el cinema fou una
iniciativa privada i per tant sense el control dels propietaris de la colònia.
En els teatres de postguerra si feien representacions d’obres moralment
alliçonadores. Els capellans i els mestres van impulsar la formació de grups teatrals
d’homes i de dones, separats, que interpretaven obres escrites “ad hoc”, que
s’interpretaven les tardes dels dies festius, i per a tots els habitats de la colònia.
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L’excepció, d’aquesta norma, van ser els Pastorets de l’Ametlla de Merola 7 que
van reeixir i on el teatre, sense aquestes cotilles i limitacions, esdevenir una practica
molt més oberta i lliure que explica la seva continuïtat fins a l’actualitat
L’Ametlla de Merola destaca, més que en cap altre colònia del terme municipal
de Puig-reig, pel seu associacionisme religiós i cultural, des de la mateixa construcció
de l’església parroquial el 1877, al front de la qual es compten rectors fins a finals del s.
XX. La llista d’associacions religioses, que alhora tenen una vessant cultural, és llarga.
Els Lluïsos, el nom amb que es coneixen als nois de les congregacions marianes,
són documentats des de 1879 a l’igual que les Filles de Maria, molt arrelades a l’Alt
Llobregat i Osona per l’impuls que els hi donà Antoni Maria Claret. D’aquest final de s.
XIX es també l’Apostolat de l’Oració i la Confraria del Roser.
El cicle de les festes de Nadal té a l’Ametlla una significació especial amb la
representació dels Pastorets, documentats des de 1878, i que de manera ininterrompuda
s’han representat anualment ̶ llevat dels anys de la Guerra Civil que es va prohibir la
seva representació ̶ des de 1880.

8

El calendari religiós defineix el calendari festiu de

l’Ametlla i de totes les colònies, des de la mateixa fundació: es canten Caramelles per
Pasqua des de 1880, la festa dels Reis Mags es documentada des de 1881, i la festa
major té lloc el cap de setmana més proper a Sant Mateu, on des del 1905 es manté viu
el balls de Cascavells i el dels Nans.
Al llarg del temps es creen noves associacions religioses. L’Obra dels Exercissis
parroquials, arrelà amb força quan Valentí Comelles, un gran promotor d’aquetes
associacions, esdevé Administrador Apostòlic de Solsona (1920) primer i bisbe després
(1933). Durant els anys de la República esdevé molt activa la Federació Joves cristians
(1931), Acció Catòlica (1935) i el seu Aspirantat per a nens.
Totes, les associacions, les més antigues i les més modernes, reviscolen després
de la guerra i si afegeix, el 1952, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC),
fundat a Madrid el 1946 per Guillem Rovirosa amb l’objectiu de compaginar la fe
catòlica amb la militància obrera i la seva evangelització.
7

Les noies demanaren al bisbe de Solsona poder actuar en els Pastorets i la resposta fou que, si
pertanyien a un centre catòlic, això no era possible; però, si no era així, no hi havia cap problema. I així
fou com Francesc Picas canvià el sexe d’alguns personatges dels Pastorets i introduí ballarines a La Flor
de Nadal
8
http://www.pastorets.ametllademerola.cat/. Ignasi TERRADAS i SABORIT (1994), La qüestió de
les colònies industrials. L'exemple de l'Ametlla de Merola. Centre d'Estudis del Bages.
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L’HOAC va tenir una gran força a l’Alt Llobregat, un espai ple de colònies tèxtils
i mineres, i de ciutats i viles industrials. Va fer una intensa feina de propaganda amb
actes públics i amb les revistes “Tú” i “Trabajo” on es van publicar articles a favor del
dret a vaga, s’hi denunciava el preu especulatiu del pa, els sous baixos i la manca
d’habitatge. Forces militants de la HOAC van tenir un paper fonamental en el
naixement de CCOO en aquesta zona.
La història oral ens parla d’una colla de joves capellans que, des de la posició
secundaria de vicaris, especialment a la zona minera de l’Alt Berguedà, van teixir una
xarxa espessa de solidaritat i col·laboració amb els moviments cristians de base,
inspirats pels nous aires del Concili Vaticà II. La seva tasca va coincidir amb l’arribada
d’un nou bisbe, Vicent Enrique i Tarancón el 1945, i l’entesa no fou fàcil.
La duresa de les condicions de vida i de treball a la indústria tèxtil i molt
especialment a la mineria berguedana va desencadenar l’explosiva pastoral El pan
nuestro de cada día, dánosle hoy del bisbe Tarancón. A les seves memòries,
Confesiones

9

explica que va escriure la pastoral el 1950, indignat enfront al silenci

rebut dels empresaris i les autoritats. La pastoral es va divulgar de manera molt ràpida a
partir del butlletí del bisbat de Solsona –alliberat de la censura–, el full parroquial de
Berga i de moltes altres parròquies, i les múltiples edicions que la HOAC es va
encarregar d’escampar arreu.
El Consejo de Ministros acordà suprimir definitivament el racionament el pa el
dia 1 d’abril de 1952, al mateix temps que potenciava la creació d’economats d’empresa
que s’instal·laren a totes les colònies. La història oral explica que foren els mossens
Antoni Deig (Navàs 1926-2003), vicari a Berga i que molt més tard fou bisbe de
Solsona (1990-2001), i Víctor Sallent, vicari de la colònia minera de Sant Corneli
(Cercs), qui van obrir els ulls al bisbe en el curs d’una visita pastoral que aquest va fer a
les colònies mineres berguedanes 10.
El 1950 el bisbat de Solsona esdevingué un escenari de pietat tradicional
públicaamb la visita de la imatge de la Verge de Fàtima a totes les colònies i pobles
acompanyada del bisbe Tarancón. Arreu se celebrava el dia de Sant Antoni Maria

9

Vicente ENRIQUE y TARANCÓN (1996), Confesiones, Editorial PPC, Madrid
Eduard BALCELLS i Rosa SERRA (2019), Les Colònies industrials de la conca del Llobregat, 150
anys d’història, Diputació de Barcelona, p. 388-390. Rosa SERRA ROTÉS (2020), Mines i Miners. Una
historia industrial, Ed. Els Llibres de l’Índex, 200-203.
10
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Claret, fill de Sallent i canonitzat el 1950, que va despertar moltes devocions al tractarse d’un sant de la zona i presentat com del mateix ofici.

Escoles, formació professional, música i cant
Els capellans de colònia van ser, fins als anys seixanta quan els canvis
socioeconòmics i els aires frescos del Concili van fer canviar ràpidament les coses, una
peça clau del sistema paternalista i de la difusió del nacionalcatolicisme. Sempre van ser
els promotors de la musica i el cant a les colònies, amb la creació d’orfeons i cors d’en
Clavé, fundats des de finals del s. XIX a totes les colònies tèxtils berguedanes, i que van
reviscolar amb força a partir de 1940. Música i cant només per a homes; molt
especialment música i cant religiós, per acompanyar les misses de diumenges, i les més
lluïdes de festa major, aniversaris o celebracions notables del calendari.
A totes les esglésies hi ha un harmònium – algunes colònies disposen de piano— i
és que la musica i el cant forma part de la formació dels capellans a tots els seminaris,
abans i després del Concili Vaticà II. No es estrany doncs que d’aquest caliu nasqués la
Coral Polifònica de Puig-reig (1968), una de les més prestigioses del país, o Josep Pons
Viladomat, que va començar a estudiar música a la Colònia Pons i a Montserrat, i que
culmina la seva carrera com a director musical del Gran Teatre del Liceu 11.
Al costat del capellà, que en moltes colònies i a finals del s. XIX feia també de
mestre de minyons, hi havia el mestre seglar, que solia ser també l’home de confiança
de l’amo, al qual se li encarregava la selecció i classificació de personal. Hi va haver
mestres que van fer un paper extraordinari de dinamitzador cultural com fou el cas, per
exemple, d’Esteve Camprubí i Mercader (Navarcles 1885- Colònia Vidal 1969), que
començà exercint de mestre al Guixaró (1919-1925) i que arribà a Cal Vidal 1926 on
feu de mestre fins el 1952; també de bibliotecari, director del cor i organista, poeta i
compositor de sardanes, caramelles i peces corals que es continuen interpretant 12.
Esteve Camprubí i Lluis Badia Torras (Callús 1920 – Navàs 1998) mestre,
pedagog, escriptor i col·laborador laic del bisbat de Solsona, foren els dos puntals sobre
11

Rosa SERRA ROTÉS i Ramon VILADÉS I LLORENS (1993), La Polifònica de Puig-reig. 25è
aniversari, Berga.
12
Josep CAMPRUBÍ (1992), «Cal Vidal, una colònia, una fàbrica, un poble», L’Erol, revista cultural del
Berguedà, Núm. 39.
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els quals reposa el programa educatiu i filantròpic de Vicens Vidal i Casacuberta
(Barcelona 1874-1957) que es concreta en la Fundación Patronato Vidal para la
Cultura de la Juventud Obrera de la colònia Vidal, amb seu a l’edifici Juventus, i el
Casal Jesús Obrer a Navàs, que va esdevenir al cap de poc Escola Técnico-Profesional
Diocesana.
L’enginyer industrial Vicenç Vidal, vidu i sense fills, dedicà la seva vida a les
empreses familiars fins que, trasbalsat per la Guerra Civil va viatjar per diferents països
d’Europa per conèixer de prop experiències i projectes en el camp de l’educació de la
classe obrera. A partir de 1940, i amb recursos propis, funda el Patronat Vidal, una
fundació «benefico docente» amb seu a la colònia però que podia «tenir locales o
sucursales y extender su acción a los núcleos urbanos de Puigreig y Navas». El seu
objectiu era
«proporcionar a la juventud obrera que trabaje en las industrias establecidas en
la Colonia Vidal de Puigreig y en la fábrica Vidal sita en Navas (…), y en general, a los
jóvenes obreros que se acojan a los beneficios de la fundación...
una ampliación de los conocimientos adquiridos en la escuela primaria,
aumentando y perfeccionando su formación moral, intelectual y física, y preparando a
los más capacitados para su ingreso en Escuelas o Facultades de enseñanza Superior o
en Escuelas de Artes y Oficios u otras ...» 13
El presidia la fundació i en formaven part els seus nebots, Ignasi, Josep i Joan
Vidal, i un capellà designat pel bisbat de Solsona. Els estats definien el sistema de
renovació dels càrrecs que sempre hauran de vetllar per que totes les seves actuacions
s’encaminin a la formació integral del nois segons els principis de la moral cristiana.
L’edifici seu del Patronat, Juventus, situat davant per davant de la nova església
parroquial i projectat per l’arquitecte Alexandre Maria Tintoré Oller (Barcelona 1900 1962) 14, fou inaugurat el 13 de juliol de 1947, en un acte que presidí Vicenç Vidal,
acompanyat de tots els membres de la seva família. L’edifici comptava amb aules per a
l’escola de nois, aula de musica, sales de reunions, biblioteca, bar Juventus i pistes
esportives, a més d’un cinema i un teatre.

13

Notaria J.M. Farré Moregó, Barcelona 5 de juny de 1946
Alexandre Maria Tintoré va projectar, el 1950, l’ampliació de l’església parroquial de Navàs,
incendiada durant la guerra, amb la construcció d’una capçalera amb tres absis poligonals.

14
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Fou beneit pel bisbe Tarancón, acompanyat dels rectors dels pobles i colònies
veïnes, les autoritats de Puig-reig (alcalde, jutge i Guardia Civil), l’equip directiu de la
fàbrica, el mestre Esteve Camprubí, Lluis Badia, director de Juventus i de l’escola
Jesús Obrer de Navàs, i una colla de convidats que van arribar a la colònia des de
Barcelona, en un vagó especial que va sortir de l’estació de Plaça Catalunya i que un
cop arribats a Manresa, foren traslladats en autobús a la colònia. Hi van passar tot el dia,
participant d’un programa atapeït: missa, benediccions, discursos, dinar i més discursos.
La vinculació dels Vidal amb Navàs fou estreta durant la postguerra; no només
per que els Vidal tenien des del 1933 els telers ubicats a la Fàbrica Nova de Navàs, sinó
per què, per influencia de Lluis Badia Torras, va pagar la construcció de l’escola Casal
Jesús Obrer (1945-1951) de formació professional, a Navàs.
Navàs era també un bon lloc per implementar el projecte de Vicenç Vidal en ser
una població en creixement, que havia viscut una forta confrontació durant els anys de
la República – el rector de Navàs fou assassinat l’octubre de 1934 ̶ i durant la Guerra
Civil

15

. L’escola es va vincular a la parròquia amb el nom d’Escola d'Orientació

Professional Parroquial (1951-1956), passà el 1956, a ser l’Escola Diocesana de
Formació Professional.
A Navàs els Vidal van construir blocs de pisos pels treballadors de la Fàbrica
Nova, una mostra més de que no tenien cap interès en fer créixer la colònia més del que
ja ho havien fet, en nombre d’habitatges i població, abans de la Guerra Civil. Les
concentracions obreres massa grans s’havien mostrat perillosos en temps de crisi
política, en el parer de Vicenç Vidal.

Les cases de noies i les escoles menáger
A les colònies més grans de l’Alt Llobregat i del Cardener ja feia temps que
funcionaven les cases d’acolliment per a noies treballadores. Les Dominiques tenien
cases de noies a Cal Pons, l’Ametlla de Merola i l’Ametlla de Monegal, a Cal Vidal i a
la colònia Valls, al Cardener. A Cal Rosal, les germanes del Sagrat Cor de Jesús

15

VV.AA (2015), Silencis. República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945),
Ajuntament de Navàs.
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regentaven el convent de la Colònia Rosal amb la residència de les noies, l’escola i la
guarderia.
El Reglament del Casal de les noies Obreres de Cal Vidal, un dels últims en
posar-se en marxa el 1931 i que va funcionar fins el 1968, explicava clarament quins
eren els seus objectius:
«Aquesta institució té per objecte oferir a les noies obreres de la fàbrica, qui, per
raó de tenir el seu domicili a excessiva distancia de la mateixa, es veuen precises a
viure separades de la família durant la setmana, la pau espiritual, la seguretat moral i
la comoditat material de que podrien gaudir en a companyia dels seus pares»
El Casal oferia gratuïtament llum, foc, aigua, calefacció, armari individual per la
roca i un per els aliments, safareig, planxa, escombres i fregalls per la neteja, llit i
matalàs, coixí, cobrellit i coixinera. Les noies prepararan la seva olla o cassola amb el
menjar que la germanes cuinaven mentre elles treballaven a la fàbrica, netejaran per
torns les dependències de la casa i contribuiran al seu manteniment amb una quota de
0.50 pessetes setmanals el 1931.
L’escola de la Llar de Cal Pons, anava més enllà de l’internat que ja funcionava
des de 1887. El 1944, recuperada la vida religiosa i conventual després dels anys de la
Guerra Civil, les Dominiques de Cal Pons van recuperar un vell projecte d’escola
ménager, que ja havia impulsar Lluis G. Pons i Enrich als anys vint però que la seva
mort el 1921 van avortar.
Les escoles ménager, especialitzades en la formació de noies en entorns rurals,
van néixer als països del nord d’Europa, als EEUU i Canadà, cap el 1880 per aconseguir
no només com a simples escoles per a l’ensenyament de noies pageses sinó com escoles
professionals que proporcionaven formació per a modernitzar el camp però també
formació domèstica.
Les Germanes Dominiques de l’Anunciata foren, a Catalunya i a Espanya, les
pioneres en la introducció d’aquets estudis i en la creació d’aquestes escoles que van
comptar amb el mecenatge i el suport de Lluis Arumí Blancafort (Vic 1863-1942)
empresari i farmacèutic de Vic, i el matrimoni format per la belga Laura Mannaert de
Bronhem, i Frederic Wynn Ellis directiu de la Telefònica del Vallès. Mannaert arribà a
Catalunya el 1912, després d’haver estat directora
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de les Écoles Menagères de

Brussel·les, per donar suport i promoure l’ensenyança domèstica, primer a Vic i
després, casada amb Wynn, a La Garriga.
La pedagoga i promotora de l’educació femenina, Francesca Bonnemaison
(Barcelona 1872 – 1949), vídua del vigatà Narcís Verdaguer Callís, contactà el 1920
amb Lluís Arumí i Laura Mannaert per impulsar les Escoles Domèstiques Agrícoles
Ambulants de la Mancomunitat de Catalunya.
Les Dominiques havien enviat, l’any 1908, dues monges a l’Escola Normal
Ménager de Nôtre Dame de Wavre, a Bèlgica, i de tornada van fundar l’escola ménager
de la colònia agrícola de Torre del Remei propietat de la família Girona; també una a
Vic i a Horta.
L’Escola de la Llar de Cal Pons tenia l’objectiu d’ensenyar a les noies com havia
de ser una futura mare i mestressa de casa: “dona cristiana, companya de l’home i reina
de la llar, educadora dels fills i creadora de benestar a casa”. Amb el lema Fides,
Labor, Domus, l’Escola de la Llar oferia un pla d’estudis per a noies que volguessin
compaginar treball i vida familiar, i

«Evitar que la mujer se individualice y que por callejera se olvide de sus deberes
para con su hogar futuro, procurando que, por conocerlos, les tome cariño... Enderezar
el alma de las jóvenes hacia altos ideales de religiosidad y amor al hogar, he aquí el
objeto de la Escuela del Hogar»

Uns objectius propis d’un temps de postguerra en que es tenia molt present la
petjada dels valors republicans –llibertat, igualtat, fraternitat- i per tant calia vetllar per
«Redimir a la joven de la incredulidad» a base de desplegar les assignatures de Moral,
Dogma, Litúrgia, Historia de l’Església, la Comunió mensual a l’església de la colònia i
exercicis espirituals.
El pla d’estudis era molt complert; un autèntic màster d’educació domestica;
s’implantava en dos cursos i a més de les noies de la colònia Pons i de Puig-reig, per a
l’escola del manáger hi van passar centenars de noies del Berguedà i de les comarques
veïnes – unes 1250 entre 1944 i 1980- per què de seguida va tenir molta anomenada i un
gran prestigi.
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S’impartien, repartides en dos anys, les assignatures de Sanitat i higiene
(Anatomia i fisiologia, Higiene, Medicina usual i terapèutica, Medicina d’urgència,
Puericultura, Farmàcia domèstica), Llar i alimentació (Teoria de l’alimentació, Govern
de la llar; Art de cuinar, Economia domestica, Ornamentació de la llar), Tracte i
educació social, Modisteria i labors (Àlbum de sorgits, labors, roba interior d’home,
roba de nens) i Religió.
Un article de La Vanguardia del 3 de març de 1959 explicava que era l’Escola de
la Llar de Cal Pons:
« Ya que la Escuela es para jóvenes obreras, los trabajos que en ella se realizan
llevan el sello de la sencillez, que no está reñida ni mucho menos con la elegancia y el
buen gusto, constituyendo ello una base a que deben ajustarse todas las alumnas a fin
de evitar que se cree una carrera de ilusiones incompatible con las posibilidades
económicas de la joven que debe vivir de su trabajo, dando pie entonces a que se
introduzca el espíritu de lujo, contrario al de la Escuela, y de consecuencias
antisociales»

L’esport era cosa d’homes
Tot i que la pràctica esportiva, principalment futbol, és va impulsar al món de les
colònies berguedanes – també als pobles de la comarca-, des de la primera dècada del s.
XX, fou especialment a la postguerra que a les grans colònies, els amos i els seus
gestors, van veure en l’esport una pràctica positiva. Es tractava però d’esport per als
homes, millor dit per els nens i els joves, i per tant un espectacle per als homes.
De les set colònies del terme municipal de Puig-reig, l’Ametlla de Merola, Cal
Riera, i Cal Vidal tenien camp de futbol, tot i que els equips eren inestables. A Cal Pons
es va construir una pista de basquet i es va formar un equip que competia amb els que es
fan fundar a Viladomiu Nou, a Cal Vidal, i als pobles de Berga, Gironella i Navàs.
Cada un dels clubs, de futbol o de basquet, protegit econòmicament com totes les
activitats de la colònia pel propietari, gaudia de molta més autonomia que la resta
d’associacions i de moviments, per què, tot i que normalment penjava de l’autoritat dels
mestres – perquè s’entenia que era una activitat d’educació física- , els viatges, els
entrenaments i la mateixa pràctica, els hi donava molt més marge de llibertat.
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Probablement per aquesta raó fou on, abans que cap altre, els empresaris de colònia van
retallar les seves ajudes i patrocinis, iniciant el període de retallades que a partir de 1965
van començar a posar fi al model paternalista de les colònies del Franquisme.
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Àmbit 3.
Comunicacions presentades
Associacionisme cultural i sociabilitat
El paper de l'associacionisme cultural en la sociabilitat, la
socialització, les relacions socials en els àmbits locals i
comarcals, la construcció de ciutadanies i de comunitats. Tant a
partir de la tasca d'associacions culturals concretes, analitzades
en un temps i un espai concrets, com trajectòries en un mateix
espai, o de diverses entitats en un espai local concret.

XII Congrés
Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
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QUÈ ÉS UNA COLLA MUIXERANGUERA?
ANÀLISI DES DE LA CULTURA PARTICIPATIVA
D’UNA ACTIVITAT CENTENÀRIA.
Anna Alcalde Aragonés

Introducció
Se m'ha encarregat que definisca en un petit assaig el que és una colla. I em trobe
davant d'una feina difícil, quasi colossal, a causa de la natura del terme. Quina definició
puc donar que capte la vostra atenció i la prolongue al llarg de diversos fulls? Què puc
dir de les colles que no partisca del meu coneixement subjectiu i parcial, a causa de ser
membre i part d'una d'elles? Perquè es puga entendre el meu punt de vista: sóc un peix
definint què és l'aigua per ell i que, per primera vegada, reflexiona sobre ella.
Una definició ràpida: "Colla" és el nom que rep la suma de totes les persones que
formen part d'una associació cultural sense ànim de lucre que es dedique a fer torres
humanes, en aquest cas, muixerangues.
Així de senzill.
Així d'absolut: La colla ho és tot.
Des de la senyora que està per allà perquè al seu fill li agrada (i a ella li agrada
acompanyar al seu fill), el soci que només ve per les trobades i fites importants, fins a
les persones que estan directament implicades en la construcció de les torres, dosos,
terços, bases, xiquets, xiquetes... músics, mestres, els que s'encarreguen de les paradetes
on es ven el marxandatge de la colla, la persona qui du els comptes de l'associació però
que no vol pujar-hi mai... tots són la colla, formen part d'ella, marquen els objectius,
donen significat a les fites aconseguides. Cada colla té un funcionament i un color
propis; té un tarannà i una visió única de la festa; i té una història comuna construïda a
base d'anècdotes i superacions (o no) de les crisis particulars que van esquitxant
qualsevol interacció entre persones.
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Cultura Participativa i Colles Muixerangueres
Ja que una muixeranga és, abans que tot, una associació de persones mogudes per
un interés comú: fer muixerangues. L'associacionisme es fonamenta en la base mateixa
del que ens defineix com ésser social, i enfonsa les seues arrels filosòfiques en el segle
XIX, i continua vigent, malgrat els enormes canvis socials i tecnològics que han
ocorregut des d'aleshores fins ara, que ja estem entrant en la segona dècada del segle
XXI. Si ens quedem al segle XX, s’ha definit l'Associacionisme Cultural com aquell
que es considera portador d’uns elements que, com a símbols d’identitat d’una societat,
entén que són dignes de ser conservats perquè en retornen i connecten amb el passat
d’eixa societat, alhora que pretén fer extensiva una consciència de salvaguarda d’eixos
elements (Hernàndez i Martí; Albert Rodrigo. 2008: 156). Però l’associacionisme també
pot ser entés com un fenomen dinamitzador i catalitzador de la vida social d'un conjunt
de persones. Ja siga aquest conjunt un barri, un poble o un territori més extens, forma,
de ple dret, part del que s'ha denominat Cultura Participativa, terme postmodern que hi
té en compte les xarxes socials i la societat virtual (Jenkins, 2009: 5). En ambdues
definicions es trobarien ben còmodes les Associacions Muixerangueres: en la definició
més clàssica de l’associacionisme cultural, aquell que recupera un patrimoni que té un
significat singular dins d’una cultura a preservar, i en la cultura participativa, dinàmica,
amb una forta tendència a l’horitzontalitat en les relacions entre els seus membres i
present al món virtual.
Posarem el focus al segle XXI. La Cultura Participativa, com assenyalen amb
encert Repáraz i Naval, requereix un «clima de confiança entre les persones per
promoure la participació (...) La confiança és la causa i efecte de la participació».

(Repáraz; Naval, 2014: 25)
La confiança és, doncs, la base de la cultura participativa i, en un a més a més que
té quelcom poètic, també és la base del fet Muixeranguer. S'ha de confiar. En la pinya,
que t'ha de sostenir, en l'alçadora, que es mantindrà ferma, en les persones a la base, que
fonamenten les figures. La confiança mútua entre els membres de la muixeranga es
manifesta de manera física i palpable a les actuacions a les places.
Una altra peça important per una colla muixeranguera és la participació. Aquest
element deriva de la confiança i és molt difícil sense ella. La participació en les figures i
assajos, sí, però també a les activitats de la colla, a muntar-les, proposar-les, a difondre
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els resultats per xarxes socials, participant en la presa de decisions i en els òrgans de
gestió de la colla. Per participar cal voler, saber i poder fer-ho. (Repáraz; Naval, 25)
Voler participar, això és bàsic. La motivació és un ens volàtil i intangible que
quan es té tot rutlla, però quan falla es fa difícil trobar l'origen del problema. A la
motivació hi estan presents l'interés subjectiu de cada persona, sentir-se part d'un
col·lectiu i plenament acceptat per ell, i el sentiment de què allò que es fa és útil per
aconseguir metes personals. Si ens centrem en el cas que analitzem, un dels avantatges
de les muixerangues és el seu gran dinamisme: al contrari que en altres estructures de
torres humanes, aquí no n'hi ha un grup escollit de persones que tenen assignada la part
aèria, sempre més vistosa, de la pràctica totalitat de les construccions. Ans al contrari, és
comú que l'àrea tècnica de cada colla muixeranguera busque les combinacions
oportunes per aconseguir que el nombre més gros de membres tinga alguna figura
especial, en la que puguen lluir-se en qualque grau. Això afecta, necessàriament, la
natura de les relacions socials que s'estableixen dins de les colles muixerangueres.
També, com s'ha dit, per promoure la participació cal saber, tenir accés a la
informació necessària per a tindre alguna capacitat de decisió dins dels diferents reptes
que vaja afrontant l'associació. I, també, poder fer-ho, que existisquen els canals i els
mecanismes pels quals la participació puga ser efectiva. Per aconseguir tot això cal
integrar la diversitat de les persones que estan interessades en l'activitat, donar-los un
protagonisme, que el flux d'informació al si de l'associació siga continu i multilateral i
fixar metes, individuals i col·lectives, així com tindre mecanismes de participació
horitzontals i democràtics i uns organismes de gestió transparents i accessibles. Aquests
òrgans de gestió poden ser diversos, com diverses són les colles muixerangueres, però
solen tenir alguns elements comuns: L’Àrea Tècnica, a la que he fet referència abans, la
Junta i l’Assemblea. L’Àrea Tècnica s’encarrega de la part física de l’activitat: pensar
les figures, planificar-les, fixar els objectius en l'àmbit esportiu, organitzar els assajos i
les actuacions, etc.
L'assemblea i la Junta són els òrgans executiu i legislatiu de la colla. Les
atribucions d'una i altra varien segons les colles i les seues dinàmiques internes.
L'assemblea és la reunió de tots els membres de la colla que tinguen l'estatus requerit
per poder participar-hi, siga una edat concreta o uns altres condicionants prèviament
consensuats. La Junta sorgeix de l'assemblea i sol estar constituïda per una persona que
assumeix el càrrec de la Presidència, una altra que assumeix la Tresoreria i una altra que
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assumeix la Secretaria de l'associació. En essència la Junta es compon d’aquests tres
càrrecs principals, malgrat que poden haver-hi vocals, vicepresidències i subdivisions de
les tasques segons el tarannà de la colla i, sobretot, la seua mida i la feina a abastar per
part de la Junta.
La mida de la colla no és un factor banal. Per una banda és lògic pensar que no és
el mateix organitzar i gestionar les necessitats i requeriments d’un grup de vint persones
que d’un grup de cent cinquanta. Els organismes de gestió i l’Àrea Tècnica seran molt
més complexes en el segon cas i podran assolir-se metes d’una certa envergadura
sempre que es faça un gran esforç de coordinació; mentre que en el primer les
estructures socials que vertebren el grup seran molt més dinàmiques i properes, però
també els reptes a aconseguir s’han de triar bé perquè puguen estar realment a l’abast
del capità humà de la colla.
Per altra banda està el terme formal: què és una Muixeranga? Dues persones, una
damunt de l’altra ja es poden considerar una colla Muixeranguera? Aquest és un
exemple extrem i és fàcil veure que no, dues persones no són una colla i un pinet (la
figura que he descrit) no és una Muixeranga. Però la cosa es complica a mesura que
s’afegeixen alçades i persones. Històricament, qualsevol grup de gent amb la voluntat
de fer muixerangues i que poguera assolir a construcció de les figures més modestes del
repertori, de tres alçades, ja acudia al terme colla Muixeranguera per anomenar-se com
a col·lectivitat. Actualment, amb l’aparició de la Federació Coordinadora de
Muixerangues, s’ha establert dins del si de la societat muixeranguera un debat sobre
quin son els termes mínims que s’han de garantir per poder parlar d’una Colla
Muixeranguera de ple dret (dins de la Federació).

Naixement d’una Cultura Muixeranguera
D'entre les fites que una colla muixeranguera pot abordar, l'organització d'una
trobada anual amb altres colles sens dubte és la més complexa i, a la vegada, la més
enriquidora. La colla amfitriona n'ofereix menjar, beure, lleure, i una bona actuació
programada, així com cal que arrange aspectes logístics de permisos, transports, i
organització. Això, evidentment suposa un repte, que pot ser una mesura de control de
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l'estat de salut de la colla com col·lectiu humà, a la vegada estableix i reforça lligams
amb altres colles.
Aquests lligams van creant una Cultura Muixeranguera. El terme cultura s’aplica
aquí tenint com a referents definicions pròpies de la Cultura Organitzacional, concepte
que sol trobar-se sobretot dins de l'àmbit professional i aplicat a empreses i
corporacions, però que, si s’analitza fredament i es deixen de banda les visions més
enfocades cap a la producció i el rendiment econòmic, tal com es fa quan s’aplica al
món dels centres educatius, escau perfectament per a qualsevol mena d'organització
social. La cultura organitzacional, entesa des de la perspectiva socioconstructivista,
concep les organitzacions com realitats construïdes socialment, amb les aportacions
individuals del context cultural més ampli (religió, interessos, estudis, etc.) de cada
membre, i la contribució intangible que aporten els processos d'interacció entre aquests
mateixos membres. Tal com diu Munduate,
En aquest sentit, les organitzacions en comptes de posseir una cultura, són cultura; elles es
constitueixen a partir de les interaccions quotidianes d'on sorgeixen patrons d'interacció que
s'institucionalitzen i que al seu torn transcendeixen a les interaccions particulars. Això ressalta una
comprensió de les organitzacions i individus com a entitats que es construeixen i transformen mútuament.
(Munduate, 1997, citat per García Álvarez, 2006: 168).

La cultura pròpia de cada organització amb una finalitat comuna i uns objectius
col·lectius concrets és transformada per tot allò que la va construint i fent característica:
creences implícites o explícites que van construint un imaginari col·lectiu concret,
normes formals o informals que estableixen uns codis concrets de conducta, la definició
d'un conjunt de símbols i un vocabulari característics, i l'assimilació d'uns principis i
valors que són compartits i defensats. Tal com ho recull Mullins (2005) i Hofstede
(1997), ambdós citats per Soomro i Shah,
La cultura organitzativa inclou valors col·lectius i expectatives bàsiques, que s’estableixen en les
“pràctiques” organitzatives. Aquestes pràctiques de les organitzacions inclouen rituals, normes de
comportament, símbols, regles, llenguatge, rutines, històries, així com la creació de relacions de poder,
entre d’altres. (Soomro; Shah, 2019: 267)

Que això s’aplica a les Muixerangues es pot comprovar, per exemple, en una de
les primeres actuacions de la Federació Coordinadora de Muixerangues. La Federació
va demanar a les colles que preguntaren als seus socis i sòcies quins creien que eren els
valors socials que pensaven definia la muixeranga. Amb els conceptes que les colles
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havien aportat van construir la seua imatge corporativa per a la seua felicitació
nadalenca el 2019.

1. Felicitació nadalenca de la FCM el 2019. Recuperada de la pàgina oficial de Facebook.
Publicada originalment el 24 de desembre de 2019.

Per altra banda, aquesta activitat requereix uns codis de vestimenta concrets per
garantir la visibilitat i la seguretat durant l'execució de les figures. Si bé és cert que cada
colla tria una vestimenta pròpia per distingir-se de les altres colles, totes busquen
elements comuns que distingeixen l'activitat d'altres semblants. Així, la diada camisapantaló, les faixes, els mocadors o els cascs de la xicalla esdevenen no només elements
necessaris per a la seguretat de les figures, sinó símbols de pertinença i de distinció
entre participants i no participants i, fins i tot, entre participants d'activitats semblants
però amb una trajectòria històrica divergent, com ara els Dansants de Peníscola o les
colles castelleres.
El vocabulari també està sent objecte d'atenció, definint i posant en valors una
terminologia pròpia que, alhora, defineix conceptes concrets de l'activitat i serveix de
distinció entre aquells que ho entenen i els que no. Tal com va expressar Irene López,
muixeranguera de La Conlloga – Muixeranga de Castelló, en un article publicat en la
premsa generalista el passat estiu:

Tant si fas muixerangues com si tens amics que en fan, sabràs ben bé que, generalment,
als muixeranguers i les muixerangueres, (...) també ens agrada molt parlar del que fem. Bé, no
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necessàriament del que fem nosaltres ni la nostra colla, sinó de tot allò que envolta el món
muixeranguer. (López, 2020)

Al text es parla de «món muixeranguer» específicament i d'uns comportaments
que li són propis, no només dins de la seua colla sinó entre totes les colles que fan
muixerangues. Més endavant, dins del mateix article, farà referència a la incomprensió
del no iniciat al món muixeranguer del vocabulari propi i es disposarà a ajudar-lo en la
seua integració dins d'aquest món citant alguns termes concrets i donant una explicació
senzilla (López, 2020). Iniciatives com la redacció d'un diccionari específic per a
l'activitat muixeranguera (Cervetto Montesinos, 2018), donen una idea de la
importància que té recopilar els termes necessaris per a poder dur a terme l'activitat,
remarcar-los i difondre'ls, per aconseguir una certa homogeneïtzació que enforteix els
lligams entre els implicats.
Les relacions de poder es van manifestant a mesura que creix la interacció entre
colles i, més, a partir de la creació de la Federació Coordinadora de Muixerangues. Com
a mostra d’aquestes manifestacions de poder, el debat abans referit, quan es definia el
concepte de colla, si una colla que només fa figures de tres alçades pot ser o no ser
considerada colla muixeranguera. Les decisions que es van prenent reflecteixen el poder
relatiu que pot mobilitzar cada sector implicat i, els conflictes creats, van modificant la
xarxa de relacions i contactes, així com els valors comuns i l’imaginari col·lectiu.
Tots aquests elements que perfilen un estil i personalitat pròpies a la mateixa
activitat de fer muixerangues, que van modificant-se de forma dinàmica segons
s'acumulen les noves vivències dels seus membres, és compartit seguint els criteris
d'una cultura corporativa concreta que compleix els requisits de ser «des d'un ambient
singular, que ho embolcalla tot, ho harmonitza i l'imprimeix un marc propi de relacions,
formes d'empatia i modalitat de col·laboració» (Medina Rivilla; Campos Barrionuevo,
s.a.:5).
Així doncs, trobada rere trobada, cada acte oficial, festa o aplec... es van
construint una xarxa de codis socials comuns que creen un ecosistema social propi, amb
una percepció particular de la realitat que es construeix socialment entre tots els
individus que se senten identificats amb el fet muixeranguer, que ajuda a reforçar els
lligams entre ells i consolida els respectius grups socials, garanteix la perpetuació de
l'activitat i genera un desig de pertinença en la resta de la societat.
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Fonamental perquè això ocórrega es que eixa societat conega el fet muixeranguer,
tal com apunta Bofarull,

Hi ha molta gent al País Valencià que no coneix les muixerangues o les confon amb els castells
catalans. Per això cal que les muixerangues expliquen què són i què fan. A més de fer assajos i
actuacions, cal investigar-ne la història, escriure llibres, organitzar actes culturals i augmentar la seva
presència als mitjans de comunicació. (Bofarull Solé, 2017: 187)

Per això s’està fent un esforç considerable en la seua difusió, malgrat queda molta
feina per fer.

Conclusió
En conclusió, una colla és una construcció social complexa i rica que té com a
objectiu principal construir torres humanes d'una certa manera, però que necessàriament
implica tot un context i la construcció d'uns lligams que vertebren i donen un significat
més enllà del merament físic a tota l'activitat. Les colles muixerangueres es poden
analitzar i entendre millor si s'empren termes i conceptes de la cultura participativa, ja
que es basen en la confiança, i requereixen tant la participació dels membres com que hi
haja un flux multidireccional d'informació.
Les muixerangues encaren el segle XXI transcendint de la mera anècdota
folklòrica i van construint, a poc a poc una cosmogonia pròpia, amb uns codis i una
visió de la realitat diferenciada de la resta de la cultura comuna en què està immersa. Si
aquesta mateixa societat li donarà suport per a poder perpetuar l'activitat uns quants
segles més o si acabarà donant-li de nou l'esquena es veurà en les dècades vinents quan
aquesta cultura muixeranguera incipient acabe cristal·litzant en un tret identitari de la
cultura hegemònica principal, això és, la societat del País Valencià al complet, o, al
contrari, quede en una rara avis pròpia d'un context històric concret.
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La Unión Urgelense: associacionisme cultural i
societats corals a la Seu d’Urgell del final del segle XIX

Lluís Obiols Perearnau, Climent Miró Tuset,
Daniel Fité Erill i Francisco Javier Galindo Llangort
Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Introducció
La Seu d’Urgell, coneguda arreu pel seu protagonisme durant els conflictes civils
del segle

XIX,

sempre s’ha identificat de forma quasi exclusiva amb l’opció

conservadora absolutista i carlina que va defensar la Regència d’Urgell el 1822 o que va
promoure una figura tan destacada com el bisbe Josep Caixal durant la

III

Guerra

Carlina. No obstant això, especialment després d’aquest conflicte, veiem com la Seu
d’Urgell viu un destacable dinamisme social, amb diferents sensibilitats polítiques i
ideològiques que conviuen i que, cadascuna des dels seus principis i interessos, generen
espais i activitats on es fomenta la sociabilitat.
En aquest article no pretenem res més que fer una primera aportació sobre un
tema pràcticament inèdit fins aquest moment, molt més ric i complex del que podíem
preveure en iniciar la recerca.1 Precisament per aquest motiu, ens limitarem a exposar
algunes dades sobre les diferents entitats associatives de les que tenim coneixement. A
partir de la informació que hem pogut localitzar intuïm l’existència de nombroses
associacions i grups, la majoria d’ells amb una escassa continuïtat en el temps. Aquest
fet, i la inexistència de fons documentals coneguts sobre aquestes entitats, no ens
permet, de moment, concretar i aprofundir en l’estudi de cada una d’elles.

1 Vegeu una interessant aportació sobre aquest aspecte a Josep Albert Planes Ball (2016), «Els espais de
la sociabilitat a la Seu d’Urgell del segle xix». Interpontes: Estudis de l’Alt Urgell [La Seu d’Urgell], iv,
p. 181-208. De forma general, amb informacions inèdites sobre diferents aspectes que tractem en aquest
text, vegeu Climent Miró Tuset (2014), L’Abans. La Seu d’Urgell. Recull Gràfic 1879-1964. El Papiol:
Efadós. En referència als cafès com espai de sociabilitat vegeu Daniel Fité i Erill (2014), «La ciutat dels
Cafès, la Seu d’Urgell (1880-1900)». Viure als Pirineus, núm. 151, p. 22.

327

Després de les carlinades: una ciutat dinàmica
Amb la fi de la Tercera Guerra Carlina i la resolució, temporal, del conflicte
colonial, Espanya entra en un període de creixement sostingut, propiciat per l'estabilitat
política. La Constitució de 1876 representa el final del vell parlamentarisme isabelí i
serà la plataforma política que articularà l'estat fins l'any 1923. El 1881, el partit liberal
fusionista accedeix per primera vegada al poder des de la Restauració de la monarquia, i
es disposa a implementar un programa de reformes de caire liberal progressista. Així els
principis de la revolució de 1868 s'implementaran gradualment en el nou estat espanyol
de la Restauració, en una autèntica revolució des de dalt. En paral·lel a la consolidació
de l'estat liberal assistim també a la implementació dels nous mitjans de comunicació i
de transport, l'inici de la integració dels mercats i l'acceleració dels intercanvis
econòmics i humans.
La Seu d'Urgell no resta al marge d'aquest procés de modernització de les formes
polítiques i econòmiques al voltant de 1880. En són alguns exemples diversos aspectes
de modernització urbanística, com els primers enderrocs de fragments de muralla, la
petició d’un pla d’eixample urbà el 1883, o les propostes per implantar l’enllumenat
elèctric i la xarxa d’aigua potable a la població.2 També, d’una forma especial, la
millora de les comunicacions, amb l’arribada del telègraf l’any 1882 i el desbloqueig de
les obres de la tan demanada carretera, amb la represa de la seva construcció al congost
de Tresponts.3 Al mateix temps, aquesta imprescindible millora de les comunicacions
va generar una nova dinàmica d’optimisme econòmic, amb nombrosos projectes
d’explotació minera4 i, en relació amb aquest interès per la riquesa mineral, també de

2 Sobre aquests aspectes vegeu l’apartat introductori de Lluís Obiols Perearnau i Meritxell Rodríguez
Cadena (2020), «Despoblament rural i creixement urbà: la Seu d’Urgell al tercer quart del segle xx». Ibix,
núm. 11, p. 293-313.
3 En referència a aquestes millores en les comunicacions, vegeu Lluís Obiols Perearnau; Daniel Fité Erill;
Josep Porredon Feliu (2019), «Infraestructures, comunicacions i noves capitalitats. La Seu d’Urgell i la
creació de la província de Lleida» a Ignasi Cuadros Vila; Oriol Fort Marrugat (dir.), La construcció del
territori: geografia, identitat i usos polítics. Actes de l’XI Congrés de la CCEPC. Valls: Cossetània, p.
317-332.
4 L’exemple més clar el trobem en els projectes d’explotació de la conca carbonífera de la Seu d’Urgell.
Lluís Obiols Perearnau i Josep Porredon Feliu (2019), «Les primeres explotacions de la conca carbonífera
de la Seu d’Urgell: projectes i realitats (segona meitat del segle xix)», a Josep Maria Mata-Perelló i
Montserrat Ubach Tarrés (ed.), Congrés de patrimoni miner i història de la mineria i de la geologia a
Catalunya. Manresa: SIGMADOT, p. 315-324. La manca de comunicacions va ser durant tot el segle XIX
el principal problema per a l’explotació minera, ja que les despeses de transport feien inviable la
rendibilitat econòmica d’aquests projectes. Lluís OBIOLS PEREARNAU (2012), «La Ribera de la Seu vista
pels enginyers de mines del segle XIX». Ibix, núm. 7, p. 213-229.
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construcció de línies de ferrocarril.5 En aquest context de canvis resulta interessant
l'aparició de noves formes d'associacionisme cultural, que no són més que el reflex
d'una societat en plena transformació, tan en l'aspecte exterior, com en l'interior, el de
les relacions humanes i les formes de sociabilitat.

Entitats i sociabilitat
Tot i que és un tema que encara no s’ha estudiat amb prou profunditat, veiem com
les dinàmiques associatives eren ben presents a la Seu d’Urgell. Sens dubte, el pes
determinant de la religió catòlica durant l’Antic Règim i el fet de ser capital de bisbat,
amb tot el que implica la presència de la Cúria i la resta d’organismes diocesans,
condicionava aquestes formes de sociabilitat. Les confraries religioses, que sovint
agrupaven els oficials d’un mateix sector econòmic, com els antics gremis, en són
segurament l’exemple més clar. Aquest protagonisme del catolicisme serà ben present
encara en diverses iniciatives durant el període que estudiem.6 Iniciatives caritatives o
de solidaritat mútua es convertien alhora en entitats que fomentaven la sociabilitat,
sovint diferenciada per gèneres. És ben clar en el cas de la Societat de Socors Mutus de
Sant Sebastià, fundada el 1855 i encara existent avui dia,7 formada només per homes, el
de les Conferències de senyores de Sant Vicenç de Paül, documentades com a mínim de
18798 a 1887,9 o la Asociación La Caridad, Junta de Señoras, documentada el 1916.10
5

Vegeu-ho, per exemple, a Lluís OBIOLS I PEREARNAU i Lluís PRIETO I TUR (2012), «Sistemas
Ferroviarios y Teleféricos en las Centrales Eléctricas y Minas del Pirineo Occidental Catalán, Andorra y
Val d’Aran», a VI Congreso de Historia Ferroviaria, Vitoria-Gasteiz. Vegeu-ne un cas concret a Rosa
SERRA ROTÉS (2018), «Ferrocarriles Carboníferos de Cataluña (1891). Un projecte ferroviari per l’Alt
Urgell de Cels Xaudaró Rovira (1832-1907)». Interpontes: Estudis de l’Alt Urgell [La Seu d’Urgell], V, p.
179-211.
6
També, encara que les seves iniciatives no acabessin quallant, es va intentar al principi del segle XX la
creació de sindicats catòlics agraris. Jordi NISTAL REFART (2010), «Crisi agrària i moviments
cooperativistes a l’Alt Urgell (1890-1920)». Dovella: revista cultural de la Catalunya Central, núm. 104,
p. 28-38.
7
Josep Albert PLANES I BALL i Daniel MONTAÑÀ I BUCHACA (2005), Còlera i vida quotidiana al bisbat
d’Urgell (1854-1855). Sant Vicenç de Castellet i Avià, Farell i Centre d’Estudis d’Avià.
8
En aquell moment es documenta la «reinstal·lació» de les Conferències de Sant Vicenç de Paül a la
localitat. Butlletí Oficial del Bisbat d’Urgell (en endavant, BOBU), 1879, p. 191.
9
Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (en endavant, ACAU), Ajuntament de la Seu d’Urgell, instàncies, 1887,
abril 3. En aquesta ocasió, la presidenta Dolores Castellà de Moles i la secretària Teresa López
demanaven que una dona sense familiars que se’n puguessin fer càrrec ingressés a la casa de caritat
provincial. El mateix any, remetien a l’Ajuntament una llista de les famílies pobres a les que s’havia
ajudat, amb un total de 19 dones, generalment vídues o solteres. ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell,
correspondència, 1887, abril 28.
10
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, instàncies, 1916, març 16.
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La presència del catolicisme, a nivell institucional, però també associatiu, és ben clara
en el conflicte entre l’Ajuntament i el bisbat per a la instal·lació d’un teatre a les
dependències municipals, en un espai que quedava damunt de l’església de Sant
Francesc.11
No obstant això, també hi trobem una presència activa de la maçoneria. Un sector
d’homes de l’elit ciutadana, sobretot de la petita burgesia, integraven una lògia
maçònica que els reunia periòdicament. L’existència d’aquest sector ciutadà i també de
militars i de diferents funcionaris podia propiciar la seva adscripció a la maçoneria.12 La
primera lògia documentada, el 1888, és la Quiritis Sieira, número 247, que estava
integrada al Grande Oriente Nacional de España. Segons aquests documents, en
formaren part un total de vuit ciutadans: quatre propietaris, un mestre, un recaptador
d’impostos, un caporal de carabiners i un cafeter. Cada persona afiliada a aquesta
organització havia d’adoptar un nom secret, anomenat simbòlic, que impedia la seva
identificació per part de persones que no en formaven part. La majoria de noms
remetien a l’antiguitat clàssica, la literatura i la política, com Ovidi, Prim o Garibaldi.
Coneixem l’existència d’una altra lògia, possiblement continuadora de la primera o una
escissió, anomenada El Progreso, que l’octubre del 1892 demanava al Grande Oriente
Nacional de España que la reconegués. Es tractava d’una lògia de nova creació, que
comptava amb quatre membres (dos advocats, un industrial i un propietari). Una altra
obediència o congregació de maçons, el Grande Oriente Ibérico, va iniciar la tramitació
de reconeixement d’aquesta lògia, que ja comptava el 1893 amb un total de vuit
integrants, entre els quals hi havia quatre propietaris de comerços13. Les seves reunions
es devien fer en secret en algun local habilitat.

11

El 1888 els representants de les confraries, en nom de la «Tercera Orden de San Francisco de Asís, de
la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de las Almas del Purgatorio, del Immaculado Corazón de
María y del Apostolado de la Oración, establecidas en la iglesia de San Francisco de esta ciudad, en el de
las Conferencias de San Vicente de Paúl y demás asociaciones católicas de la misma», es queixaven a
l’Ajuntament sobre aquesta situació. La queixa presenta el nombre, gens menyspreable, de 154
signatures. ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1888, octubre 3. Sobre el
conflicte per la construcció del teatre, vegeu Josep Albert PLANES BALL (2016), p. 198-200.
12
El 1825 la Reial Audiència de Catalunya havia expedit el títol d’advocat a Pablo Tarragona i de Batlle,
en el qual es feia constar que «juró a si mismo no pertenecer ni haber pertenecido a ninguna logia ni
sociación (sic) secreta de cualquier denominación que sea». ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, llibre
d’actes de 1814 a 1826, p. 385.
13 Centro Documental de la Memoria Histórica, SE Masonería A C0761, exp. 15 i 16. La documentació
conservada és dispersa i prové de les incautacions documentals dutes a terme en posterioritat a la Guerra
Civil per part de la policia en diferents seus de lògies i en domicilis particulars. Molta de la documentació
de les lògies va ser destruïda per part dels integrants d’aquestes associacions per tal que no caiguessin en
mans de les autoritats franquistes.
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A partir de 1880 trobem la fundació de diverses entitats. La inexistència dels seus
fons documentals (o el fet que no siguin coneguts a data d’avui, en cas que s’hagin
conservat) no ens permet fer altra cosa que referenciar i caracteritzar mínimament cada
una d’aquestes entitats a partir de fonts secundàries. A més, el fet que presentin
característiques similars, sovint amb sales destinades a cafè i/o teatre i amb l’existència
d’agrupacions corals o instrumentals, encara ens aporten més dubtes a l’hora de
determinar possibles coincidències, escisions o evolucions d’aquestes entitats.14
Per una banda localitzem una entitat anomenada Juventud Católica, fundada el
maig de 1882 sota l’impuls del bisbe Casañas,15 qualificada, amb molt poca estima, de
carlina per part d’Ignasi Llorens.16 Aquesta entitat va demanar permís el 1888 per
acompanyar el bisbe, que havia retornat de Roma, amb el seu cor i orquestra fins al
palau, i oferir-li un passacarrers i serenata.17 Per altra banda, sabem que aquesta entitat
havia fet alguna de les seves sessions al palau episcopal18 però també disposava de
locals propis, on organitzava activitats teatrals.19 L’Ajuntament va adreçar-se a l’entitat
el 1887 per demanar-los quantes obres de teatre havien representat. Els responsables de
l’entitat van respondre al consistori que durant els mesos de juliol, agost i setembre de
l’any anterior, no en van representar cap perquè el local que tenien era massa petit20. El
folklorista i músic pallarès Enric Vigo, en la seva estada a la ciutat, explica que va
Hem de pensar que existien diverses agrupacions musicals molt desconegudes en l’estat actual de la
recerca, amb un abast més enllà de l’àmbit estrictament local. N’és un bon exemple l’orquestra La Lira,
dirigida per Juan Molas, que el 1888 s’anunciava al diari de Puigcerdà La Voz del Pirineo per tal d’oferir
els seus serveis «á los habitantes de la Cerdaña francesa, para las próximas fiestas de 14 de julio». La Voz
del Pirineo, 17 de juny de 1888, p. 3.
15
ANÒNIM (1912), Memorias de un cronista. València: Tipografía Moderna, p. 157. L’entitat va néixer de
«la necesidad de apartar los católicos, sobre todo los jóvenes, de los peligros de todo género que implican
las costumbres modernas en lo relativo á lugares y formas de diversión y recreo». El seu president era
l’advocat Francisco Pallerola. Justament l’any anterior, i vinculada al seminari, s’havia creat la Academia
Científico-literaria de la Inmaculada Concepción. BOBU, 1882, p. 87. El 1884 el seu secretari era el jove
metge José Llinàs i el bibliotecari era Buenaventura Sansa. BOBU, 1884, p. 270-271.
16
A la seva Topografía médica el doctor Llorens cita «el Centro de la Juventud Católica, que mayor
llamado fuera Club carlista. Esta juventud católica dio a las huestes carlistas bastante contingente en la
última guerra civil, predicando el catolicismo con el trabuco y tea incendiaria. Felizmente la escoba del
progreso va barriendo a estos perversos ilusos, verdaderos puntos negros de la política española». Ignacio
LLORENS Y GALLART (1886), Topografía médica de Seo de Urgel. Barcelona: Establecimiento tipolitográfico de los Sucesores de Ramírez y Cª, p. 65.
17
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, instàncies, 1888, febrer 7. En aquell moment el president de
l’entitat era Juan Sansa Sirvent. El cor de la Juventud Católica, tot just acabat de formar, ja havia
participat a les festes del tercer centenari de Santa Teresa de Jesús, l’octubre de 1882. BOBU, 1882, p.
167.
18
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1888, desembre 15. Permís per fer
una «sesión estraordinaria en los salones de Sant Pedro del palacio episcopal».
19
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1888, desembre 25. Permís per
celebrar «una función dramática en los salones de la espresada academia».
20
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, 1887, juliol 28. En aquella ocasió el president
era A. Moles.
14
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congeniar amb molta gent, «especialment en la joventut catòlica», on hi va aprendre a
fer teatre21. L’entitat, però, va tenir una vída efímera, ja que «las insuficientes
condiciones de los locales en que sucesivamente se instaló, el exceso de prácticas
religiosas con que se gravó a los socios y el haberse introducido en ella disensiones
políticas, fueron causas que produjeron la decadencia primero y luego, en 1892, la
desaparición de aquella Sociedad».22
Per altra banda documentem el Centro Industrial y Obrero, que el 1887 ja estava
establert en un local del carrer dels Canonges, on s’anunciava amb un cartell.23 El seu
segell presentava el lema «Amor al trabajo». Al local d’aquesta entitat també sembla
que s’hi van fer alguns dels balls de carnaval l’any 1889.24 El dia de sant Pere de 1892
es va celebrar un ball per inaugurar la renovació del seu local i l’adquisició d’un piano
manubri25 i, el setembre d’aquell mateix any, es preveia inaugurar el teatre que l’entitat
tenia en construcció, «para commemorar el fausto acontecimiento del descubrimiento de
las Américas por el insigne Cristóbal Colón».26 Sembla també que, en una data que de
moment no podem precisar, aquest centre era qui organitzava l’Estudiantina, una
agrupació que cantava cançons satíriques i humorístiques per carnaval.27 Si més no,
resulta clar en una partitura sense data, una Estudiantina fácil para violines, guitarras,
fiscorno y bajo dedicada «Al Centro Industrial y Obrero», composta per José Ferrer i

«Acabat l’aprenentatge, al cap d’un any vaig anar a treballar al seminari de la Seu d’Urgell, guanyantme una gran simpatia de tothom, especialment en la joventut catòlica on me vaig ensinistrar a fer
comèdia, essent les primeres funcions que vaig fer l’Àngel de Puigcerdà, Cafè i Copa, i la Farandola,
guanyant-me molts aplaudiments i la simpatia de tot el públic, que en aquell estatge s’hi congregava els
dies que s’hi donava funció». Enric VIGO RABASSA (2020), Records de les danses antigues de la meva
terra (1912). Tremp: Garsineu, p. 7.
22
ANÒNIM (1912), p. 157.
23
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, 1887, setembre 3. En aquella ocasió, el
president de l’entitat, Miguel Babot, comunicava que se celebraria junta general l’endemà «en el local
denominado Centro Industrial y Obrero, sito en la calle de Santa María, número catorce». Pocs dies més
tard signava la petició d’un permís per a fer ball al seu local Carlos Sabrià. ACAU, Ajuntament de la Seu
d’Urgell, correspondència, 1887, setembre 17. Vegeu el cartell en una fotografia d’època a Joan PERUGA
et al. (2008), F. H. Deverell. Pioner de la fotografia andorrana (1886-1889). Andorra la Vella: Govern
d’Andorra, Ministeri del Portaveu, Desenvolupament Econòmic, Cultura Turisme i Universitats. La casa
es correspon a la coneguda avui com cal Pop del Julià. Vegeu-ho a Climent MIRÓ I TUSET (2018), Vida
quotidiana i dinàmica veïnal al carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell durant el segle XIX. La Seu
d’Urgell: Ajuntament de la Seu d’Urgell i Espai Ermengol-Museu de la Ciutat [treball inèdit], p. 49.
24
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1889, gener 19.
25
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1892, juny 25.
26
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1892, setembre 9.
27
Sembla que l’Estudiantina ja sortia el 1914. Si més no, en una fotografia d’aquesta agrupació davant la
porta de la Casa de la Ciutat, s’observa un cartell que porta aquesta data. ACAU, fons Plandolit, G13.3.
El director era Antoni Moles Navinés, el Tonillo. Igualment, sabem que el 1917 l’agrupació va sortir a
cantar. Elvira FARRÀS (2020), Històries de la Seu. La Seu d’Urgell: Salòria, p. 71.
21
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instrumentada per J. Muntó.28 Una referència de 1901 ens fa plantejar la relació entre
aquesta entitat i la Unión Urgelense, que analitzarem a l’apartat següent. En aquella
ocasió s’anunciava la festa major de la ciutat, i s’especificava que «merece lugar
preferente, entre los elementos que más contribuyen á realzarla, el «Centro Industrial y
Obrero», cuya Sociedad coral, «La Unión Urgelense», hará ostentación de los poderosos
recursos de que dispone para organizar esta clase de diversiones populares».29 En tot
cas, perdem el rastre documental d’aquesta entitat a partir d’aquestes dates.
No sabem si el Centro Industrial y Obrero es va dissoldre o si, per contra, va
refundar-se o integrar-se a una nova entitat. El 1903, sota la intervenció del bisbe
Laguarda, es va redactar el reglament d’una nova associació, anomenada Instituto
Obrero, que va quedar constituïda legalment el 1904 amb 20 socis protectors i 120
obrers. Sembla que aquesta entitat volia ocupar el buit que havia deixat la desaparició
de la Juventud Católica.30 El 1907, davant la caiguda del nombre de socis, el nou bisbe
Benlloch va capitanejar una reforma de l’entitat, convençut que havia d’oferir unes
comoditats de primer nivell per competir amb els atractius que oferien altres activitats.
Així, ell mateix va decidir la compra d’edificis i la seva reforma per hostatjar l’entitat.
Les noves instal·lacions, al costat nord del Pati del Palau, es van inaugurar l’11 d’abril
de 1909, amb un ampli teatre, cafè i biblioteca, amb secció coral i dramàtica, entre
altres. Just després, sota el paraigües aquesta mateixa entitat es va crear també un
sindicat agrícola amb caixa d’estalvis.31 El 1910 comptava amb uns 300 socis.32
L’Instituto Obrero, que va tenir un gran protagonisme en la celebració de les Festes
Calassàncies de 191133 i que organitzava diferents activitats, com els jocs florals de
1917,34 sembla que va desaparèixer cap a 1925, quan el bisbe Guitart va llogar els seus
locals a la societat coral La Unión Urgelense, com veurem.
En tot cas, hem de tenir en compte l’existència d’altres entitats i agrupacions,
algunes d’elles vinculades a tendències polítiques. El 1886 se citaven tres agrupaments
28

Vegeu-la a ACAU, Germandat de Sant Sebastià, partitures, Estudiantina fácil. La lletra, escrita en
català, correspon indiscutiblement a l’agrupació de l’Estudiantina, ja que fa referència a la seva
indumentària característica: «Lo tricornio i la capa, no volen fer més bondat; feu de tirar algun cuarto, per
poder-lo renovar». També es conserva, dels mateixos dos autors, l’estudiantina Viva Sevilla!, de la qual,
malauradament, només disposem d’algunes particel·les instrumentals però no del text.
29
La Vanguardia, 5 de juliol de 1901, p. 2.
30
ANÒNIM (1912), p. 158.
31
Vegeu-ne un fulletó publicitari a Climent MIRÓ TUSET (2014), p. 373.
32
ANÒNIM (1912), p. 159-163.
33
ANÒNIM (1912), recull una extensíssima crònica de les festes que es van celebrar el 1911 a la Seu
d’Urgell, promogudes pel bisbe Joan Benlloch, en record de Sant Josep Calassanç.
34
Climent MIRÓ TUSET (2014), p. 660-667.
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polítics diferents: el partit carlí, «amante de las añejas tradiciones», el partit monàrquic
liberal, «debilmente representado por una fracción presupuestívora», que vindria a ser
l’elit que donava suport al règim de la Restauració, i el partit republicà, que comptava
amb una bona part de la nova elit econòmica de la ciutat, allunyada de la vella, que
potser representarien els carlins35. Apuntem que ja el 1870 Buenaventura Agulló
comunicava a l’Ajuntament que el Partit Republicà organitzaria una reunió al primer pis
del Café Español «para formar un comité republicano federal».36 Aquestes agrupacions
tenien la seva ressonància en el món associatiu i el lligat al lleure, que a l’època era
representat amb els centres d’esbarjo, també anomenats casinos. Ignasi Llorens
n’esmenta a la seva Topografía Médica l’existència de tres: el Centre de la Joventut
Catòlica, el Casino republicà i el Casino Monàrquic–liberal37. Un aspecte a banda el
mereixeria el casino militar, situat al primer pis del cafè Patalín, a la plaça homònima.38
A la ciutat hi havia també un comitè anomenat democràtic i progressista. El juliol
de 1885 va ser constituït en una reunió al primer pis del Café Español de la ciutat. Van
ser nomenats president Jaume Sansa i vocals Mateo Ribot, Pablo Cairat, José Guardiet i
Agustín Fígols. A la reunió també hi eren presents Antonio Parramon, Juan Bordes,
Juan Armengol, Antonio Escudé, Pedro Castells, Esteban Pujol (casat amb la filla d’un
tal Tort), un albañil casat amb la filla d’un tal Comes, José Solà, Juan Roca, Antonio
Castells i Jaime Iscla.39 Per altra banda, hem de tenir en compte el catalanisme polític.
Tenim poques notícies d’aquest moviment però és ben significatiu que a les Bases per a
la Constitució Regional Catalana –les Bases de Manresa de 1892–, hi trobem com
assistents els germans Ramon i Antoni Faus Farràs, de Castellciutat, i Pere Gabriel
Faus, d’Alàs.40 No deixa de ser suggeridor vincular la participació d’un jove Enric Vigo
en les activitats teatrals de la Joventut Catòlica. Vigo era catalanista i podria relacionarse a aquest desvetllament cultural que també s’aniria covant en el moviment associatiu
local.

35

Ignacio LLORENS Y GALLART (1886), p. 64.
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, 1870, setembre 16.
37
Ignacio LLORENS Y GALLART (1886), p. 64.
38
Climent MIRÓ TUSET (2014), p. 91. Sobre el cafè del Patalín vegeu Francisco Javier GALINDO
LLANGORT (2013), «Voicí le Patalín!». [Programa d’actes de l’Associació de Socors Mutus de Sant
Sebastià]. La Seu d’Urgell, p. 38-43.
39
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, 1885, juliol 28.
40
Josep OLLÉ I ROMEU (1995), Homes del catalanisme. Bases de Manresa. Diccionari biogràfic.
Barcelona: Rafael Dalmau, p. 108-109, 124.
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Tot i això, encara tenim notícia d’algunes altres entitats, que pràcticament no
coneixem. El 1920, en una publicació oficial destinada a la regularització d’estatuts, se
citen a la Seu d’Urgell les següents entitats: Ateneo obrero de Seo de Urgel, Centro
Obrero “Unión Urgelense” i Sociedad Fomento Urgelense “Centro Obrero”.41 En
tractar-se d’una comunicació només a les entitats que havien de regularitzar la seva
situació, però, hem de tenir en compte que aquesta llista no era exhaustiva; per altra
banda, potser algunes d’aquestes entitats ja no es trobaven en funcionament i
senzillament no havien comunicat la seva dissolució. En tot cas, sabem que el Foment
Urgellenc se situava a la plaça del Patalín, perquè allí, des dels seus balcons, Francesc
Cambó es va dirigir a la ciutadania en la seva visita a la ciutat el 1919. 42 El febrer de
1923 aquesta entitat encara es trobava en funcionament i organitzava balls de
carnaval.43 No sabem si té relació amb la societat Penya Urgellenca, que el 1933 també
es trobava ubicada a la plaça del Patalín, anomenada llavors de Catalunya, a l’edifici
propietat dels hereus d’Enric Castella.44

Un exemple: La Unión Urgelense
Tot i que tenim alguns dubtes i imprecisions sobre la seva evolució, creiem
interessant aportar un estudi de cas a partir de l’entitat que, aparentment, va tenir una
vida més longeva i dinàmica: La Unión Urgelense. Es tracta d’una iniciativa que,
juntament amb altres, sembla que té a veure amb la participació a les eleccions al
Congrés d’Isidre Boixader i Solana. Fundada, segons sembla, el 25 d’abril de 1881,45 el
maig següent el governador civil remetia a l’Ajuntament la instància i el reglament que
hi havien presentat Francisco Caminal i altres persones. Després dels tràmits pertinents,
el juliol d’aquell any el reglament quedava aprovat.46
Com a societat coral que era, el cor d’aquesta entitat protagonitzava diferents
activitats musicals, ja fossin de tipus més popular i tradicional, com la cantada de
41

Butlletí Oficial de la Província de Lleida, 17 de gener de 1920.
La Veu de Catalunya, 24 de setembre de 1919, p. 7.
43
En aquell moment també es van reorganitzar els pomells de joventut. Aquell mateix any també la
societat Unió Urgellenca havia organitzat balls per carnaval. La Publicitat, 10 de febrer de 1923, p. 5.
Elvira FARRÀS (2020), p. 219-221.
44
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, llibre d’actes del ple de 1933, fol. 44v-45.
45
Aquesta és la data que figurava a l’estendard de l’entitat, visible en diverses fotografies d’època.
46
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, 1881 maig 26 i 1881 juliol 15.
42
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caramelles de Pasqua, ja des de 1882,47 o l’organització d’un ball i concert per la festa
major el mateix any48; ja fossin d’homenatge i reconeixement al seu impulsor, el diputat
Boixader. En són bons exemples el concert que li van dedicar al claustre de l’antic
convent de Sant Domènec l’agost d’aquell mateix any49 o la rebuda que la societat coral
va fer-li amb l’orquestra al pont de Castellciutat el 1884.50
Isidre Boixader Solana (La Seu d’Urgell, 1838 – Madrid, 1907) fou un enginyer
industrial i polític liberal vinculat al partit fusionista dirigit per Sagasta. Va representar,
des de Madrid, l’escó de la Seu d’Urgell durant dos legislatures: 1881-1884 i 18861890. Va vincular-se estretament al seu districte i a les elits liberals de la comarca.
L’any 1884 va perdre l’escó després d’una campanya tenyida d’irregularitats, que
acabaren al tribunal d’actes del Congrés dels Diputats.51 L’any 1885 va perdre de nou
les eleccions en una polèmica campanya electoral.52 L’any 1886 va rebre la gran creu
d’Isabel la Catòlica, essent aleshores president de la Asociación Central de Ingenieros
Industriales.53 A partir de 1890, l’entrada a la política del districte de Josep Zulueta, des
de l’esquerra, i el duc d’Urgell, Ramón Martínez Campos, per la dreta, va dificultar la
continuïtat del projecte polític liberal d’Isidre Boixader, desbordat per unes noves
formes de fer política en línia amb la renovació del caciquisme, en una societat cada
vegada més dinàmica i vinculada a l’entramat polític.

Sabem que les caramelles ja es van cantar el 1882. El diari El Cadí de 16 d’abril de 1882 en donava
notícia. Vegeu la cita reproduïda en una capçalera posterior, homònima, a El Cadí, 1 d’abril de 1932, p. 3:
«Los jóvenes de la Sociedad Coral Euterpense titulada La Unión Urgelense, bajo la dirección del Sr.
Borrull, salieron a cantar en la noche de Sábado Santo y mañana del Domingo de Pascua, las tradicionales
Camarellas, ejecutando las piezas que a continuación se expresan. Camarellas Nit de Pasqua, de Clavé.
Mazurca El Columpio, de Clavé. Wals Un beso, de Clavé. Pieza a voces solas La Flor del Valle, de
Clavé. Americana Los esclavos, de Quesada». Encara el 1893 l’entitat continuava cantant les caramelles,
«siguiendo la costumbre de todos los años». Llavors n’era vicepresident Francisco Rebés. ACAU,
Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1893, març 30. Algunes de les partitures
d’aquestes mateixes peces, amb el segell de La Unión Urgelense, es conserven dins del fons de la
Germandat de Sant Sebastià, i sembla que són les còpies originals d’aquesta època. En un cas, si més no,
s’especifica que una d’aquestes partitures és «copia de V. Barrull», que hem vist que n’era el director.
Vegeu-ho a ACAU, Germandat de Sant Sebastià, partitures, Malament! Tango humorístich.
48
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, instàncies, 1882, juny 28. Instància signada, en nom de la
societat, per Francisco Iscla, Francisco Caminal, Mariano Cerqueda i José Sala.
49
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, instàncies, 1882, agost 16 [instància datada erròniament el
1881]. Vegeu-ho també al llibre d’actes del ple de 1881 a 1883, p. 176-177.
50
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, instàncies, 1884, març 16. En aquell moment el president de la
societat era Manuel Senturé.
51
El Día, 16 de juny de 1884, p. 2.
52
Daniel FITÉ ERILL (2012-2013), «L'Alt Urgell a les acaballes del segle XIX (I). Crònica d'un frau
electoral. Eleccions al Congrés de Diputats al Partit Judicial de la Seu d'Urgell (1885)» Lo Banyut, núm.
27, p. 28.
53
Industria e Invenciones, 10 d’abril de 1886, p. 7.
47
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Isidre Boixader, fos per les seves inquietuds filantròpiques o pels seus interessos
electorals, va fomentar i protagonitzar diverses iniciatives culturals i econòmiques a la
Seu d’Urgell. Així, el 1884 se citava «que hace tiempo vé la luz un semanario titulado
El Cadí (...), que se está ensayando una bienhechora Escuela de Artes y Oficios y un
Ateneo científico-literario (...) gracias a la iniciativa del celosíssimo diputado a Cortes
D. Isidro Boixader, hijo y representante de la ciudad», que també havia ajudat al
funcionament del Colegio de la Paz.54 Aquest centre, que va ser fundat el 1879, va ser
el primer centre de formació secundària no confessional de la Seu, i mantenia un
conveni de funcionament amb l’Institut de Lleida, en aquell temps l’únic de la
província, per la convalidació dels estudis.55 Les dependències se situaven a l’antic
convent de Sant Domènec, de propietat municipal.56 El Colegio de la Paz, després
d’alguns problemes financers i de personal, va tancar les seves portes cap a 188657.
Pel que fa al diari El Cadí, es va començar a publicar el gener de 188258 i se’n van
publicar 127 números, entre aquell any i el següent.59 No sabem a quina iniciativa devia
correspondre aquella escola d’arts i oficis que s’estava ensayando. En darrer terme, en
relació a l’Ateneo científico-literario, hem de tenir en compte la referència, ja citada
més amunt, de l’any 1901, en la qual se cita «el «Centro Industrial y Obrero», cuya
Sociedad coral, «La Unión Urgelense», hará ostentación de los poderosos recursos de

54

Julián MARTÍNEZ MIER (1884), Memoria sobre la fundación y origen de la ciudad de la Seo de Urgel.
Tortosa: imprenta de Bernis y Llanes, p. 12. Julián Martínez Mier, un dels fundadors del Colegio de la
Paz, l’any 1880 era interventor-vista de la duana de la Farga de Moles. El Economista industrial, núm.
26, Madrid, 10 de juliol de 1880, sense paginar.
55
Un anunci de l’any 1881 explicava algunes característiques del col·legi: «Contando ya con un claustro
completo de Profesores, material necesario y local espacioso, quedan organizadas las clases de alumnos
internos, medios pensionistas y externos, y dividida la enseñanza de la manera siguiente: 1º Clase especial
preparatoria para los alumnos que hayan de ingresar en segunda enseñanza. 2º Segunda enseñanza que
comprende todas las asignaturas indispensables para recibir el grado de Bachiller. 3º Estudios de
aplicación y clases de adorno, tales como Francés, Dibujo, Caligrafía, Taquigrafía y Gimnasia. Para
pormenores dirigirse al Director, D. Joaquín Benedicto, en la Seo de Urgel.» La Voz del Pirineo, 18 de
setembre de 1881.
56
ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, llibre d’actes del ple de 1886-1887, p. 178-179.
57
El 15 de novembre, l’Ajuntament va fer fora el director i un dels professors, Antoni Pulve, i modificà
l’estructura docent del col·legi. ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, llibre d’actes del ple de 18861887, p. 188. Per altra banda, el 1892 el mestre Matías Martret demanava poder utilitzar a l’escola els
objectes que tenia l’Ajuntament «procedentes del colegio de segunda enseñanza que poco ha existía en la
localidad». ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, correspondència, instàncies, 1892, abril 21. Es
conserva un petit conjunt documental procedent d’aquesta institució. Vegeu-lo a ACAU, Colegio de la
Paz.
58
La Voz del Pirineo, 8 de gener de 1882, p. 2.
59
El Cadí, 31 de desembre de 1930, p. 2. No hem de confondre aquestes dues capçaleres homònimes. Del
diari El Cadí de 1882-1883 no se’n conserva, que nosaltres en tinguem coneixement, cap exemplar en cap
centre públic.
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que dispone para organizar esta clase de diversiones populares».60 Aquesta relació ens
fa plantejar que, potser, aquell ateneu fomentat per Isidre Boixader era precisament el
Centro Industrial y Obrero.
La Unión Urgelense feia gala de «el rico estandarte que posee, debido á la
generosidad de nuestro paisano el ilustrado ingeniero don Isidro Boixader, exdiputado á
Cortes por el distrito en varias legislaturas».61 L’estendard presentava, sota el nom de
l’entitat, un escut format per barres verticals i, a la seva part inferior, dos braços amb les
mans entrellaçades simbolitzant la unió que donava nom a la societat. Aquest mateix
motiu figura als successius segells de tinta que va utilitzar aquesta associació.62
Potser en ocasió de l’entrega d’aquell estendard es va composar el pasodoble
coreado dedicat «a don Isidro Boixader», amb lletra de M. Martínez Casas i música
d’Antonio Castells Alviñà:

Urgelenses, preparad
laureles cuyo esplendor
luzca el digno iniciador
de nuestra prosperidad.

De entusiasta admiración
se escucha alegre cantar
cual queriendo demostrar
lo que siente el corazón.

Mas se ofusca la razón
queriendo ideas verter
que no hagan desmerecer
nuestra notable adhesión.

60

La Vanguardia, 5 de juliol de 1901, p. 2.
La Vanguardia, 5 de juliol de 1901, p. 2. Entre moltes altres, vegeu una fotografia de l’estendard amb
un grup d’homes, que intuïm que deurien ser membres de la junta de l’entitat, entre els quals hi figura
Antoni Moles Navinés, al fons de Cal Tonillo de la Seu d’Urgell, dipositat a l’ACAU.
62
Vegeu-los a ACAU, Germandat de Sant Sebastià, partitures.
61
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Sólo es dado al placer
clamar con aire inspirado:
¡Gloria a nuestro diputado,
don Isidro Boixader!63

A nivell musical, fem notar que l’any 1901 ja se cita la direcció dels músics per
«el profesor y notable concertista de violín don Juan Muntó» i la direcció general i del
cor a càrrec d’Antonio Moles, dues figures que trobarem durant una colla d’anys
dirigint activitats musicals a la ciutat.64
L’evolució d’aquesta entitat no és clara en el moment actual de la recerca, i
presenta nombrosos dubtes, fins i tot sobre la seva continuïtat. Ja hem vist com el 1901
se citava la Unión Urgelense com a societat coral del Centro Industrial y Obrero.
Posteriorment, un seguit d’anys amb un sorprenent silenci documental ens fa plantejar si
realment aquesta entitat va tenir continuïtat en aquest període. A més, com hem vist, el
1920 figura a la llista d’entitats que havien de regularitzar els seus estatuts. Tot i això,
es va mantenir l’activitat coral a la ciutat. Si més no, conservem partitures copiades a la
Seu d’Urgell els anys 1915 i 1919, sense poder determinar a quina entitat pertanyien.65
No hem d’oblidar que, durant aquelles dates, l’Instituto Obrero vinculat al bisbat i
establert als locals del Pati del Palau era una entitat activa, com ja hem vist. Tampoc
podem descartar, en el moment actual, que l’Instituto Obrero absorvís d’alguna manera
el Centro Industrial y Obrero amb la seva societat coral, la Unión Urgelense. Si més no,
el fet que el local de l’Instituto Obrero fos conegut popularment com «el Centro» ens
aporta un argument més a favor d’aquesta hipòtesi.
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ACAU, fons Miquel Planella, documents textuals, partitures.
La Vanguardia, 5 de juliol de 1901, p. 2.
65
Vegeu-ho, per exemple, a ACAU, Germandat de Sant Sebastià, partitures, Nuvolots/Cants de
Primavera, partitura copiada per A. Montserrat el 21 de febrer de 1915; o a Un dos tres. Pasodoble, amb
arranjament de Luis Peremarch, del 19 d’abril de 1916. També Retorn d’aurenetas va ser copiada per
Luis Peremarch l’abril de 1919. En aquest sentit, hem de tenir en compte el Pas doble a 3 veus i orquesta,
signat per mossèn Salvador Ritort a Tarragona, dedicat «al meu amic Lluís Peremarc i al seu coro», un
«coro» que no sabem si depenia d’alguna entitat en concret. La còpia que conservem d’aquesta partitura
no conté cap data, però fa referència a la guerra del Marroc: «Per colmo de desgràcies que tots estem
passant, sols falta que la guerra molt temps vagi durant, i el càstic a les feres els sia un escarment, perquè
mai més obrin boca ni tinguin cap fusell, i quant els legionaris veigin si convé esmunyi’ls, pim pam, pim
pam, que’n fassin llonganices als llops de marroquins!».
64
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Per altra banda, tenim un nou element que contribueix a complicar encara més la
seqüència dels fets: l’any 1922 Pere Solé obsequiava el Centre Obrer Unió Urgellenca
amb un nou estendard, d’aire modernista, on hi figurava el nom de l’entitat brodat en
català.66 Tot ens fa pensar que es tracta d’un entitat de nova creació, qui sap si amb unes
motivacions ideològiques diferents, qui sap si en reacció a la inactivitat de la més antiga
Unión Urgelense. En aquella ocasió es va compondre un Cant d’agraïment, amb lletra
de Joan Plana i música de Josep Voltas Viñas:

Companys coratjosos,
enlairem un cant
a nostra senyera
que és símbol de pau.
Portem-la ben alta
pel món volejant
tot cantant la pàtria,
l’amor i el treball.

Visca nostre gran patrici,
visca don Pere Solé,
ja que ens guia i ens alenta
sempre avant vers el progrés.
Ell, en nostres mans de ferro
n’ha posat un bell trofeu:
una ensenya que ens apropa
per cantar l’amor etern.

Siguem generosos
els fills de la Seu
i estimem als homes

66

Climent MIRÓ TUSET (2014), p. 650.
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de sanes arrels.
Glòria al nostre mestre,
glòria al gran Clavé;
i visca el molt noble
don Pere Solé!

De totes maneres, i potser en resposta a aquesta nova entitat, el 1924 sembla que
es va refundar la Sociedad Coral Unión Urgelense.67 Al seu reglament, aquesta entitat,
anomenada novament en castellà Sociedad Coral Unión Urgelense, apareix com a
fundada el 27 d’octubre de 1924. No obstant això, el reglament especificava que
derogava el reglament anterior, que havia regit l’entitat fins aquell moment, que el cor
de la societat ja es trobava format, amb dues seccions (d’homes i de joves) i que tindrien
la consideració de socis fundadors els que hi havien ingressat abans del febrer de
1924.68
L’abril de 1925 el bisbat va llogar a la Unión Urgelense l’edifici de l’Instituto
Obrero, al Pati del Palau.69 La instal·lació de l’entitat als nous locals, cap a principi de
juny de 1925,70 va implicar també que la Unión Urgelense gestionés el teatre i cinema
de l’Instituto des d’aquelles dates,71 mentre continuaven assajant les seves seccions
coral i dramàtica.72 Precisament el juliol d’aquell any, en la missió de recerca duta a
terme per Palmira Jaquetti a la Seu d’Urgell, narra l’accidentada experiència d’una

La referència, l’any 1923, als balls de carnaval organitzats per «les societats Unió Urgellenca i Foment
Urgellenc», suposem que s’ha de relacionar amb el Centre Obrer Unió Urgellenca, no pas amb la Unión
Urgelense. La Veu de Catalunya, 10 de febrer de 1923, p. 5. Ja hem vist anteriorment com el local del
Foment Urgellenc se situava a la plaça del Patalín.
68
El reglament es troba al carnet de soci de Ventura Castells, que ens han facilitat els seus descendents.
Aquell 1925 els càrrecs de la junta eren els següents: president, Tomàs Fornesa; vicepresident, José Cusí;
vocals, Luis Bastida, Buenaventura Castells i Pedro Majoral; comptador, Domingo Navinés; tresorer,
Pedro Galí; secretari, Ricardo Cifuentes.
69
Bisbat d’Urgell, arxiu de Secretaria, 198-1.
70
«Dentro de breves días se efectuará el traslado del Sindicato agrario de esta ciudad a los bajos de la
casa anexa al Instituto Obrero, instalándose en el local que venía ocupando dicho Sindicato el salón café
de la Sociedad coral Unión Urgelense.» El Diluvio, 30 de maig de 1925, p. 17.
71
La Vanguardia, 1925, juny 5, pàg. 11. «En el día de Pascua empezó la temporada de cine en la sociedad
coral Unión Urgelense, recientemente trasladada al teatro que ocupó el Instituto Obrero».
72
La Veu de Catalunya, 10 de novembre de 1925, p. 2. La matinada de Tots Sants de l’any següent es va
produir un robatori al local, en el qual es van furtar els diners que hi havia al mostrador del cafè. Els
lladres, a més, «penetraron en la cocina, haciendo el “resopón” con algunos de los fiambres que en ella
existían». Finalment van sortir de l’edifici «por una de las ventanas que tiene acceso a la plaza del
Cardenal Casañas». El Diluvio, 5 de novembre de 1926, p. 12.
67
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representació teatral al Sindicat Obrer, i cita també la participació del seu pare, de jove,
als coros, sense especificar quina entitat els promovia.73
Tot i que en tenim poca informació sembla que, durant uns anys, les dues entitats
quasi homònimes (Sociedad Coral Unión Urgelense i Centre Obrer Unió Urgellenca)
van funcionar en paral·lel. Els membres del Centre Obrer Unió Urgellenca composaven
l’Estudiantina l’any 1932, que cantava cançons satíriques pels carrers per carnaval.74
Aquell mateix any les agrupacions de les dues cantaven caramelles. «Les dues entitats
“Societat Choral” i Centre Obrer “Unión Urgelense” deixaren sentir les seves cançons,
alegrant la ciutat amb música i peces de bon gust. Els chors d’ambdues entitats,
adreçàren el seu primer cant al Sr. Bisbe»75. Possiblement algunes fotografies de
caramelles, en les quals diferents colles porten l’estendard de la Unión Urgelense de
1881 i el del Centre Obrer Unió Urgellenca de 1922, corresponen a les cantades de les
dues entitats.76 Per altra banda, sembla que el jovent s’agrupava en colles més o menys
vinculades a aquestes entitats, amb diferents motivacions i formes de socialitzar-se, com
La Terregada, més donada a la gresca, o Els Llepacrestes, més moderats, que es reunien
al Centre del Pati del Palau.77
Sense aprofundir en les activitats d’aquesta entitat, només apuntarem que el
juliol de 1933 el president de la Societat Coral Unió Urgellenca, Joan Muntó, exposava
a l’Ajuntament la voluntat d’adquirir a Climens Soler un terreny al peu del Passeig per a
«fer un estatge on hi hagi, ademés de departaments culturals, departaments recreatius
amb el fi d’augmentar la cultura del poble», un projecte que no es va acabar
materialitzant.78 Poc més endavant, el gener de 1934, es va renovar la junta directiva,79 i
l’agost d’aquell any, la societat havia contractat, «siguiendo la tradicional costumbre»,
una companyia que interpretaria sarsueles conegudes durant la festa major, com La
73

Palmira JAQUETTI (1996), «Memòria de la missió de recerca de cançons i músiques populars realitzada
per Palmira Jaquetti i Maria Carbó a la Seu d’Urgell, Pallars i Aran del 9 de juliol al 3 de setembre de
1925, per comanda de l’Obra del “Cançoner Popular de Catalunya” i Selecta de materials recollits per la
missió Jaquetti-Carbó 1925», a Josep MASSOT I MUNTANER (cur.), Obra del Cançoner Popular de
Catalunya. Materials, vol. VI. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 108-110. Agraïm
aquesta referència a l’amabilitat d’Akior Santos.
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El Cadí, 28 (15 de febrer de 1932), p. 10.
75
El Cadí, 31 (1 d’abril de 1932), p. 10.
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Vegeu-ho, per exemple, a ACAU, fons Maravilla, 3-2 i 14-61 (estendard de 1881); 7-2 (estendard de
1922).
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Elvira FARRÀS (2020), p. 70.
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ACAU, Ajuntament de la Seu d’Urgell, llibre d’actes del ple de 1933, fol. 6.
79
La Vanguardia, 7 de febrer de 1934. «Fueron elegidos los siguientes señores: Presidente, señor J. Solá;
vicepresidente, señor F. Ritort; secretario, señor R. Farràs; vicesecretario, señor B. Estañol; tesorero,
señor J. Cusí; contable, señor. V. Solernou; vocal primero, señor J. Santacreu; segundo, R. Córdoba;
tercer, J. Güell; cuarto, J. Galí».
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alegría de la huerta o Doña Francisquita, entre altres.80 L’entitat va viure algun altre
canvi en la seva Junta Directiva, que el desembre de 1935 estava presidida per Amadeu
Gallart Cirici. Malgrat que el bisbe Justí Guitart volia destinar aquells locals a finalitats
similars a les que s’hi desenvolupaven «pero con un control más directo», es va acordar
prorrogar sis mesos el contracte amb la Unión Urgelense, i el 6 de juny de 1936 encara
es va acordar una darrera prórroga fins el 31 de desembre, que «ha de ser la última para
el desalojamiento total y definitivo del edificio y dependencias del Instituto Obrero por
la Sociedad Coral Unión Urgelense».81
Evidentment, l’esclat de la guerra civil va trastornar absolutament aquests plans, i
suposem que va implicar la desaparició definitiva de l’entitat. No sabem què va passar
amb l’estendard original de 1881, potser desaparegut durant la guerra civil o en
l’incendi que va destruir les instal·lacions del Pati del Palau l’1 de novembre de 1946.82
En canvi, l’estendard que va ser entregat per Pere Solé Graells l’any 1922 va ser
reutilitzat per l’Orfeó Sant Ot de la ciutat, (a la part del darrer hi figura brodat «Orfeó
Sant Ot. 1957») i avui dia es conserva dins d’una vitrina al Casal Parroquial. Per altra
banda, algunes de les partitures de l’entitat van passar a propietat d’Esteve Ubach,
electricista i músic de la Seu d’Urgell, i van ser segellades amb el seu segell de la
“Orquestina Alegría”.83

Conclusions
Aquesta primera aportació a un tema de recerca pràcticament inèdit, encara amb
molts buits i interrogants, ens permet observar un notable dinamisme polític i social a la
Seu d’Urgell de la Restauració. Ho veiem de forma especial durant la dècada de 1880:
en un context de sufragi censatari, els ateneus i associacions serveixen per vincular, o
intentar fer-ho almenys, una part de la població amb un grup afí d'interessos i estatus
social. Això ens permet entendre el dinamisme en la creació d'òrgans de premsa,
associacions i ateneus abans de les eleccions. Aquesta forma de fer política decau a
La Vanguardia, 30 d’agost de 1934, p. 14.
Bisbat d’Urgell, arxiu de Secretaria, 198-1.
82
Josep BENAVENT CATALÁN (2015), Quan anàvem al cine. Història del cinema a la Seu d’Urgell. La
Seu d’Urgell, Salòria, p. 50.
83
Al Cant d’agrahïment a Pere Solé Graell, per exemple, hi figura la següent anotació: «propietat de
Orquestina “Alegría” des del any 1948. E. Ubach». ACAU, Germandat de Sant Sebastià, partitures.
80
81
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principi de segle, amb el sufragi universal, la política de masses, l'alfabetització i la
premsa.
Més enllà de les referències conservades a la documentació administrativa
municipal i a les fonts hemerogràfiques, hem de destacar la utilitat de les partitures, una
font d’informació que ens ha sorprès per la quantitat d’aspectes que en podem extreure,
més enllà del seu interès estrictament musical. En aquest sentit, creiem que una anàlisi
dels repertoris i de la seva evolució ens podrien donar pistes també sobre els canvis
polítics i socials d’aquella època. No deixa de resultar sorprenent, des de la nostra òptica
contemporània, que les cantades de caramelles de 1882 es fessin amb un repertori quasi
exclusivament en llengua castellana. En tot cas, caldria aprofundir en la recerca sobre
cada una d’aquestes entitats, les seves activitats i el repertori musical dels seus cors, per
tal de poder-les enquadrar, també a nivell ideològic i polític, dins les diferents
tendències que, dins del món coral, van conviure al nostre país fins a la guerra civil. 84
No podem oblidar els conflictes i tensions existents en una societat amb diferents
sensibilitats polítiques, amb un ferri control de l’autoritat militar però també amb uns
cercles catalanistes que, cada cop més, feien visibles les seves reivindicacions polítiques
i patriòtiques.85
En darrer terme, creiem interessant destacar la vinculació d’aquestes societats
corals a l’entramat cultural de la resta del país. Creiem que no podem continuar
sostenint aquella imatge d’una ciutat muntanyenca, aïllada i exclusivament
conservadora. Per contra, les diverses referències a Josep Anselm Clavé i a les seves
societats corals86 ens permeten veure com, malgrat la llunyania i les comunicacions
difícils, la Seu d’Urgell maldava per superar aquestes limitacions i pretenia seguir les
mateixes dinàmiques que qualsevol altra ciutat del país.

84

Jaume CARBONELL I GUBERNA (2003), «Aportaciones al estudio de la sociabilidad coral en la España
contemporánea». Hispania, LXIII/2, núm. 214, p. 485-504.
85
Climent MIRÓ I TUSET (2018), «El Jesús Granados Borrell, el Salvador Sansa López i els fets del 1921
a cal Riambau». [Programa d’actes de l’Associació de Socors Mutus de Sant Sebastià]. La Seu d’Urgell,
p. 36-42.
86
Ho hem vist en la denominació com a «sociedad coral euterpense» i en el repertori de les cantades de
caramelles de l’any 1882, on quatre de les cinc peces són escrites per Clavé, i també en la lletra del Cant
d’agrahïment a Pere Solé Graell. Encara el 1925, en l’arrendament del local del bisbat a la Unión
Urgelense, es feia constar l’objectiu de «cultivar el canto en masa coral (pues sabida es la obra educadora
y social realizada con la creación de estas entidades por nuestro insigne y malogrado poeta-músico D. J.
A. Clavé». Bisbat d’Urgell, arxiu de Secretaria, 198-1.
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APARICIÓ I REPERCUSSIÓ DELS PRIMERS
ATENEUS A LES TERRES DE PONENT (1850-1923)
Gerard Pamplona Molina
Universitat Pompeu Fabra)
Montse Baiges Minguella
Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”

1. INTRODUCCIÓ
Les primeres fases de la industrialització de les Terres de Ponent1 es van produir
al llarg de la segona meitat del segle

XIX

gràcies a factors com l’arribada del ferrocarril

(1860) i la construcció del Canal d’Urgell (1862). Aquestes millores en les
infraestructures del territori van comportar per la major part dels sectors productius del
territori una substancial millora econòmica que va provocar un profund canvi en
l'estructura social, política, econòmica i cultural de la societat ponentina de finals del
segle

XIX

i principis del

XX.

Partint d’aquest context de canvi socioeconòmic, aquesta

comunicació pretén constatar el paper que van tenir els primers ateneus ponentins en
aquest període de canvi i la seua funció en la modernització d’aquella societat. Per ferho ens hem basat en fonts primàries provinents d’arxius locals i comarcals, notícies de
la premsa escrita de l’època, a més d’utilitzar dades estadístiques analitzades i
contextualitzades i, per últim, amb les principals aportacions bibliogràfiques que han
aportat coneixement sobre els fenòmens associatius ponentins d’entre 1850 i 1923.2

2. ELS PRIMERS ATENEUS CATALANS
L’impacte socioeconòmic de la Revolució Industrial que van experimentar la
majoria de països de l’Europa Occidental entre els segles

XVIII

i

XIX

va afectar

profundament l’estructura social del moment i van portar a la consolidació de noves
1

Aquesta regió està formada per les actuals comarques catalanes del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell,
les Garrigues, l’Urgell i la Segarra.
2
Així, en aquest període s’inclouen els canvis econòmics de la segona meitat del segle XIX i la política
catalanista de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), sense entrar en la Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930).
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classes socials com el proletariat, menestrals i jornalers, i a l’enfortiment i l’ascens de la
burgesia, la nova classe dirigent.3 A més de la millora de l’esperança de vida, el
creixement demogràfic i la millora dels transports i la mobilitat, aquesta revolució
també va anar acompanyada de greus conflictes socials que es van traduir, a la llarga, en
tensions, replantejaments dels sistemes de jerarquia i ordre social i, sobretot, en greus
desigualtats socials.
Dins aquest context, observem que l’ateneisme a Catalunya té les seues arrels als
primers ateneus sorgits a França a finals del segle XVIII,4 les idees dels quals van
arribar a Espanya posteriorment a la Guerra del Francès, amb l’objectiu de fomentar les
idees liberals i ser una alternativa política a l’absolutisme. La majoria dels seus
impulsors eren persones vinculades al món de les elits econòmiques i intel·lectuals, i
així es veu en la composició dels ateneus durant la primera meitat del segle

5

XIX.

Van

néixer en un context d’accentuació de les desigualtats socials de l’Europa Occidental a
causa de la Revolució Industrial, i van assumir tasques socials per pal·liar la pobresa
creixent entre les classes populars i la poca capacitat de resposta de l’Estat,
especialment en la promoció de la cultura i l’educació entre els obrers i els sectors
desfavorits de la població.6 A més, durant el segle

XIX

els primers ateneus es van

començar a desenvolupar en paral·lel amb altres tipus d’associacions sorgides dins
d’aquell context, entre les quals en destaquen les cooperatives (agràries i de propietaris),
els sindicats (tant obrers com agraris) i els casinos (els espais d’esbarjo de les classes
benestants).
A Catalunya, la principal zona industrialitzada va ser la ciutat de Barcelona i les
seues rodalies,7 mentre que l’interior del país va continuar sent eminentment agrari. Un
dels models organitzatius que va tindre més èxit a partir de la segona meitat del

XIX,

i

que amb més força va implementar-se al territori gràcies sobretot a la Llei
3

Jan DE VRIES (1994), «The industrial revolution and the industrious revolution», The Journal of
Economic History, n. 54 (2), p. 249-270.
4
Amàlia BOSCH DATZIRA (1991), Els ateneus de Catalunya: 1854-1900, Barcelona, Federació
d’Ateneus de Catalunya, p. 15-25.
5
Santiago IZQUIERDO BALLESTER (2018), «Els ateneus a Catalunya. Cultura i sociabilitat als segles
XIX i XX», Catalan Historical Review, n. 11, p. 153.
6
Pere SOLÀ GUSSINYER (1978), Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1939).
L'ateneu enciclopèdic popular, Barcelona, La Magrana, p. 35-44.
7
Carles SUDRIÀ TRIAY (1994), «Capitalistes i fabricants. El finançament de la industrialització
catalana (1815-1866)», Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, n. 5, p. 34-37. Pierre VILAR
(1974), «La Catalunya industrial: reflexions sobre una arrencada i sobre un destí», Recerques: història,
economia, cultura, n. 3, p. 7-22.
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d'associacions de 1887,8 va ser l’articulada socialment a través d’associacions culturals i
recreatives de caràcter popular.9 Un altre element característic dels primers ateneus
catalans de finals del segle

XIX

i principis del

XX

va ser l’alta varietat de centres de

diferent caràcter ideològic: anarquistes, conservadors,10 carlistes, etc. La majoria
d’aquests centres culturals posseïen uns elements en comú com el marcat caràcter
catalanista, uns objectius bàsics de transmissió del coneixement i la cultura popular, una
estructura funcional i organitzativa que gairebé sempre era finançada pels mateixos
socis, i espais de socialització on habitualment hi havia un cafè, una sala de ball o teatre
i una biblioteca.11

3. LA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA DE PONENT AL SEGLE XIX
Les Terres de Ponent contenen la plana agrícola més extensa de Catalunya, de
més de 5.500 km2, el 18% del territori català. Però el semicercle muntanyós que les
envolta

havia dificultat històricament la connexió comercial amb la resta de

Catalunya,12 especialment amb la costa i la ciutat de Barcelona i les seues rodalies, on el
gran desenvolupament industrial a partir del segle

XIX

va impulsar un gran augment

demogràfic, que demanava grans quantitats de productes agraris i ramaders dels quals
Ponent va esdevenir productor.13
Des de la segona meitat del segle XVIII, es va modernitzar la xarxa de carreteres
de Catalunya, adequant els camins més transitats al creixent trànsit de vehicles rodats, a
més de promoure així una interconnectivitat social, política i comercial entre regions.14
Gràcies a això, Ponent va estar millor comunicat amb les diverses valls dels Pirineus,

8

José Daniel PELAYO OLMEDO (2007), «El derecho de asociación en la historia constitucional
española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964», Historia constitucional, n. 8, p. 95-122.
9
Manuel VICENTE IZQUIERDO (1995), «L’Ateneu Català de la Classe Obrera i la seva escola (18621874)», Educació i Història: revista d'història de l'educació, n. 2, p. 169-174.
10
La Veu del Segre, 28 de gener de 1905.
11
Ramon ARNABAT MATA i Xavier, FERRÉ TRILL (2017), «Evolución histórica de los ateneos en
Catalunya (1836-1936)», Historia Contemporánea, n. 55, p. 391.
12
Gabriel A. PALACIO VILLACAMPA (coord.) (2007), Pla territorial parcial de Ponent (Terres de
Lleida), Programa de Planejament Territorial, Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
Generalitat de Catalunya, p. 3.1, 3.3 i 3.8.
13
Carles SUDRIÀ TRIAY (1994), p. 34-37; Pierre VILAR (1974), p. 7-22.
14
Jaume FONT GAROLERA (1993), «La formació històrica de la xarxa de carreteres a Catalunya (17611935)», Estudi General, n. 13, p. 127-152.
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França, Barcelona, Tarragona, Tortosa i Saragossa,15 a més potenciar les comunicacions
a dins de la regió. Gràcies a les carreteres que unien Ponent (però especialment Lleida)
amb els territoris orientals, les viles de Bellpuig, Tàrrega16 i Cervera van viure un gran
creixement urbà, demogràfic i econòmic, i també els pobles de Vilagrassa, Golmés,
Mollerussa i Bell-lloc d’Urgell van poder recuperar-se dels danys bèl·lics i la
despoblació dels segles anteriors. Alhora, Balaguer va aconseguir importància en ser el
nucli urbà més important abans d’arribar al Prepirineu i ascendir al Pirineu, i Camarasa,
Artesa de Segre i Ponts se’n van beneficiar per la seua proximitat als principals ports de
muntanya per travessar el Montsec, juntament amb les infraestructures i l’arribada de
mà d’obra per construir preses hidràuliques.17
Des de mitjans del segle

XIX

va començar la construcció de la xarxa ferroviària,

on destaca encara més el nus de comunicacions en què es va convertir la ciutat de Lleida
gràcies al Ferrocarril del Nord (1860) entre Barcelona i Saragossa18 i la via de Lleida a
Tarragona (1879).19 També el 1905 es va estrenar el ferrocarril entre Mollerussa i
Balaguer, que, a més, tenia estacions a la Sucrera del Segre (Menàrguens) i a grans
finques agràries de burgesos barcelonins,20 i els projectes no realitzats del ferrocarril
Tàrrega-Balaguer amb ramal a Linyola (1917-1934), el ferrocarril Lleida-Fraga i el
Ponts-Cervera-Tarragona.21

15

Albert BARELLA MIRÓ (1998), «Alguns mapes itineraris de Catalunya del segle XVIII i
començaments del XIX», Treballs de la Societat Catalana de Geografia, n. 64, vol. XIII, p. 5-36.
16
Més desenvolupat a Joaquim CAPDEVILA CAPDEVILA (2000), «La Tàrrega noucentista (18881923). Una primera aproximació», Urtx: revista cultural de l’Urgell, n. 13, p. 145-228. Glòria COMA
TORRES (1990), «Moviment obrer i burgesia a Tàrrega (1900-1936)», Urtx: revista cultural de l’Urgell,
n. 2, p. 239-247. Roger COSTA SOLÉ i Carles GARCÍA HERMOSILLA (1996), «El patrimoni històrico
industrial de Tàrrega. Una proposta d’Anàlisi», Urtx: revista cultural de l’Urgell, n. 9, p. 275-288.
17
Jaume FONT GAROLERA (1993), p. 130.
18
Rafael ALCAIDE GONZÁLEZ (2005), «El ferrocarril como elemento estructurador de la morfología
urbana: El caso de Barcelona 1848-1900», Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias
sociales, vol. IX, n. 194 (65), Universitat de Barcelona.
19
Pere ANGUERA NOLLA (1980), La construcció del ferrocarril Reus-Montblanc-Lleida, Reus,
Associació d’Amics del Ferrocarril.
20
Carles SALMERON BOSCH (1988), El Tren de Mollerussa. Historia del ferrocarril MollerussaBalaguer, Barcelona, Terminus.
21
Inclosos en un ampli projecte impulsat per la Mancomunitat que tenia com a objectiu la comunicació de
totes les comarques catalanes mitjançant la xarxa ferroviària. Mercè COSTAFREDA (1992), «El
Ferrocarril Tàrrega - Balaguer», Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, n.
10, p. 221-246.
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Figura 1. Xarxa de ferrocarrils, carreteres i el Canal d’Urgell a les comarques de Ponent l’any 1883.
Composició gràfica a partir del mapa n. 2.361 de la Cartoteca digital de l’ICGC. Autoria original: Eduard
Brossa (1883).

La connexió de Ponent amb la resta de Catalunya i península també va millorar a
través de la xarxa de telègraf (a partir de 1848)22 i de l’electricitat (1884),23 facilitant
l’arribada de noves idees polítiques, socials i culturals, també en el camp de

22

Antonio AGUILAR PÉREZ i Gaspar MARTÍNEZ LORENTE (2003), «La telegrafía óptica en
Cataluña. Estado de la cuestión», Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol.
VII, n. 137, Universitat de Barcelona.
23
Joan Carles ALAYO MANUBENS (2012), «El procés d’electrificació de Catalunya. Recursos naturals
i actuacions empresarials. 1896-1936», Actas del Simposio Internacional Globalización, innovación y
construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa. 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona
Traction y otros conglomerados financieros y técnicos, Universitat de Barcelona.
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l’associacionisme i l’ateneisme, i difuminant l’aïllament tradicional d’aquesta zona
respecte la resta de Catalunya.24
D’altra banda, el creixement de la demanda d’aliments agrícoles i ramaders per
part de les zones en desenvolupament industrial, juntament amb la nova facilitat per
transportar-los, va fer augmentar de valor les terres ponentines i va evidenciar un cop
més la necessitat de crear una gran xarxa de reg a Ponent per assegurar una irrigació
estable dels cultius, que no era possible a través de l’estacionalitat i l’alta salinitat de la
hidrografia urgellenca.25 Així, a més d’ampliar el regadiu de l’horta de Lleida a les
terrasses inferiors del Segre, es va construir la séquia principal del Canal d’Urgell
(1862), el Canal d’Aragó i Catalunya (1902), el Canal de Seròs (1912) i es va iniciar el
Canal Auxiliar d’Urgell.26 La construcció de les oficines centrals de la Societat del
Canal d’Urgell a Mollerussa i Agramunt van reforçar aquests municipis com a mercats
comarcals, alhora que augmentava el seu poder polític i social.27
Per altra banda, les Borges Blanques, durant les primeres dècades del segle XX, va
experimentar un canvi de mentalitat agroindustrial que la va convertir en centre
productor i comercialitzador de l'oli de Ponent i la Franja d’Aragó gràcies a la
reconversió agrària dels camps de secà,28 exportant-lo també als mercats oleícoles de
França i d’Itàlia gràcies al ferrocarril de Lleida a Tarragona. L’any 1900 va aconseguir
el títol de ciutat, i l'any 1910 fou erigida en cap de partit judicial.29

4. L’APARICIÓ DELS PRIMERS ATENEUS A PONENT (1850-1914)
Per entendre d’una forma general què succeïa a Ponent durant la segona meitat del
XIX,

cal deixar constància del paper fonamental de la ciutat de Lleida en l’ordenació i

desenvolupament del seu territori proper, ja que aquesta ciutat n’era, i n’és, el principal
24

Per al cas de Tàrrega, Roger COSTA SOLÉ i Carles GARCÍA HERMOSILLA (1996), p. 278-279.
Gabriel A. PALACIO VILLACAMPA (coord.) (2007), p. 3.3. Joan NOGUÉ i Pere SALA (dir.)
(2008): Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida, Olot, Observatori del Paisatge de Catalunya,
Departament de Política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya, p. 65.
26
Joan NOGUÉ i Pere SALA (2008), p. 72, 81 i -85.
27
Jordi SOLDEVILA ROIG (2015), Aigua, burgesia i catalanisme: Mollerussa, la construcció d’una
ciutat (1874-1936), Col·lecció Josep Lladonosa, Lleida, Universitat de Lleida.
28
Francesc SALES (1994), «Transformacions agràries a les Garrigues (1860-1936)». Recerques: història,
economia, cultura, n. 29, p. 87-108.
29
Joan CORNUDELLA OLIVART (2004), «Els Jocs Florals Juamistes de les Borges Blanques i el seu
entorn carlista (1912-1917)», Trobades d’estudiosos de les Garrigues, n. 4, p. 291-312.
25
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eix vertebrador del teixit econòmic, social i polític. D’altra banda, aquesta premissa no
significa que els municipis d’aquestes comarques no poguessin desenvolupar-se
autònomament i impulsar iniciatives associatives de forma independent al context de la
capital.30

4.1. La capitalitat de Lleida
A mitjans del segle

XIX,

Ponent seguia sent essencialment agrícola i la seua

capital, Lleida, feia dècades que havia perdut la seua antiga importància comercial i
política. Les nombroses guerres que havien arrasat la ciutat entre els segles
principis del

XIX

XVII

i

havien portat a una situació de decadència crònica i estancament

sociopolític que s’allargava des de mitjans del segle

31

XVII.

Tanmateix, a partir de la

dècada de 1850, la ciutat i seua zona geogràfica d’influència van iniciar un lent procés
de revitalització econòmica que va afavorir un considerable creixement demogràfic passant de 2.000 habitants a més de 10.000 en poques dècades-, però, sobretot, social i
cultural.
Aquests canvis socioculturals es van generar, en part, gràcies a les iniciatives que
impulsaven figures locals com l’alcalde Manuel Fuster (1808-1864), d’ideologia liberal
i republicana. Així, el canvi al govern d’Espanya amb l’arribada al poder dels liberals va
propiciar a Lleida una certa obertura en el pensament local que va comportar un gran
avenç. Aquest pas endavant es va traduir en una accentuada proliferació de noves i
diverses entitats associatives que van esdevenir els precedents dels ateneus de la ciutat i
la resta de municipis de Ponent. Entre aquestes, podem destacar el Casino Principal
(1852), el Liceo Leridano (1857), l’Orfeó de Lleida (1861) i l’Acadèmia Bibliogràfica
Mariana (1862).32 Aquesta proliferació de noves entitats sorgides entre els anys 1850 i
1865 evidencien el canvi en les formes d’organització i reunió d’una societat lleidatana
que a causa de la Revolució Industrial deixava endarrere les antigues formes
d’associació d’Antic Règim dels gremis i confraries.33 Així doncs, amb aquesta nova
30

Ampliat a Montse BAIGES MINGUELLA i Gerard PAMPLONA MOLINA (en premsa), Modernitat i
progrés. Anàlisi històrica del paper dels ateneus en el desenvolupament sociopolític del Segrià i el Pla
d'Urgell, Catarroja, Afers.
31
Roberto FERNÁNDEZ (2003), Història de Lleida. El segle XVIII, Lleida, Pagès.
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Quintí CASALS BERGÉS (2017), «La Renaixença, motor de la modernitat a Lleida», Anuari
Verdaguer, n. 25, p. 29-35.
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Guillem PUIG VALLVERDÚ (2018), La taula del mirall: l’Ateneu i l’associacionisme cultural i
polític a la Selva del Camp, 1878-1979, Catarroja, Afers, p. 32-33.
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forma d’entendre les relacions socials es volia aconseguir, per part de les elits polítiques
locals, la modernització de la ciutat, el territori i la seua societat.34 Aquestes propostes
van anar acompanyades d’altres a escala urbanística i econòmica per part de les
institucions: a inicis de la dècada de 1860 va arribar el ferrocarril,35 i tres anys més tard
l'Ajuntament de Lleida va ordena l’enderroc de les muralles per facilitar el creixement
urbanístic i el desenvolupament industrial.36
Precisament, és en aquest context de creixement que va aparèixer, a finals de l’any
1870, el primer ateneu a les terres de Ponent: l’Ateneo Leridano.37 El primer president
d’aquest ateneu va ser en Miquel Ferrer (1816-1896),38 un federalista republicà. Tot i
que aquesta associació cultural no es definia políticament afí a cap partit o ideologia, la
procedència dels seus membres i la seua pertinença ideològica la ubicava dins el corrent
federalista, on també s’hi englobaven els republicans catalanistes. Tenia les seues bases
en la classe mitjana i, per extensió, en la creixent massa proletària que començava a
formar-se a la ciutat de Lleida. Per aquest motiu, l’Ateneo naixia com un espai on
s’instruïen les classes menys afavorides i que havien estat altament desateses durant
molts anys pel govern municipal i central. Una mostra d’aquesta vocació i canvi de
tendència ideològica la mostra l’alcalde republicà Josep Sol (1843-1923), que deia:
«Contribuir á que el pueblo se eduque y se instruya [...] Un pueblo pobre o un pueblo
abandonado á la vida de resignación apática [...] no puede ser libre».39 No és d'estranyar
que vista aquesta tendència regeneradora de la dècada del 1870, a Lleida s’hi produís un
canvi de mentalitat que va influenciar en la percepció local envers el valor del seu
patrimoni material i immaterial. A partir de 1875, i com a resultat del context social i
polític força inestable de la Restauració, l’Ateneo Leridano va canviar-se el nom per
Sociedad Literaria y de Bellas Artes de Lérida. Tot i la nova nomenclatura, seguia tenint
pràcticament els mateixos socis que abans i la seua organització no va patir greus
variacions respecte l’anterior.
34
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Durant aquests anys van sorgir noves propostes literàries derivades de
publicacions i obres com Orígenes de la nacionalidad catalana de Miquel Ferrer,40
Fastos Ilerdenses de Lluís Roca (1830-1882)41 i el Cronicón Ilerdense, dirigida per
Manuel Pereña (1850-1923), paer en cap de entre els anys 1881 i 1885. Aquest seguit
d’obres i revistes vinculades a l’activitat de l’associació van afavorir a partir de la
dècada de 1880 un desenvolupament i normalització del català a Ponent. També van
contribuir a incentivar la creació d’altres entitats culturals vinculades al món republicà
com l’Associació Catalanista de Lleida (1878) i l’Associació Excursionista Ilerdanesa
(1884-1891)42.
Aquesta proliferació associativa coincidia amb el moment que -primer el 1862
amb la Real Academia Bibliográfico-Mariana, i després el 1877 la Sociedad Literaria y
de Bellas Artes de Lérida- es va començar a organitzar a la capital del Segrià un
certamen literari semblant als Jocs Florals que se celebraven a la ciutat comtal,43 i on es
premiaven obres tant en castellà com en català.44 Per iniciatives com aquestes, Lleida es
va convertir, des d’una perspectiva cultural, en la ciutat més important de la Catalunya
occidental i va marcar la pauta de les celebracions dels certàmens floralescos a Ponent.

4.2. L’ateneisme a la resta de Ponent
El creixement econòmic produït per la industrialització del territori gràcies a la
nova xarxa de reg, la construcció del ferrocarril i la millora de les carreteres explicat
anteriorment va afavorir en les següents dècades un creixement demogràfic sense
precedents,45 i va donar impuls a la creació d’entitats socials que poguessin donar
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sortida a la creixent necessitat social de centres d'ensenyament i que pal·liessin la falta
d’inversió estatal en oci, infraestructures i salubritat dels centres poblacionals.
Per exemple, a la Mollerussa punyent de finals de segle, la Llei d’Associacions de
188746 va afavorir en bona part la creació de les primeres entitats associatives locals,
com el Centre Federal de Mollerussa (1888).47 Durant els primers anys, va esdevenir
l’espai de sociabilitat per excel·lència del federalisme de Ponent, i va propiciar un
centre d’organització i formació per als republicans. En en una Mollerussa encara amb
un alt índex d’analfabetisme, el Centre va promoure la creació d’una biblioteca i d’unes
sales de lectura i debat per tal d'afavorir la formació de la població local.48 Una revista
de l’època deia als seus lectors: «Amad los Ateneos que son centros de instrucción y
progreso siempre enfrente de la destrucción y de la muerte».49 Donada la composició
social i política del territori, els republicans no van ser els únics que van organitzar-se
mitjançant espais de sociabilitat. Els carlins, i malgrat les derrotes militars que havien
sofert entre 1833 i 1876, seguien actius políticament a Ponent, ja que el 1892 van
organitzar-se i crear la Societat Cercle Tradicionalista, el primer centre carlí de
Mollerussa.50
Amb aquesta responsabilitat i funció encarada a la formació que prenien els
ateneus, les altres associacions que sorgien a Ponent es van especialitzar en altres
temàtiques relacionades amb l’oci, l’entreteniment i tota mena d’activitats recreatives.
N’hem documentat més de 40 entre les 6 comarques ponentines, tant a les capitals com
en petits pobles, des del Casino Amistad de Cervera (1878), el Casino de Mollerussa
(1891) i el Casino Independent de Lleida (1909) fins al Centro de Lectura Agrícola de
Vallbona de les Monges (1880), el Casino de Puigverd d’Agramunt (1891) i el Círculo
de Pradell de Sió (1904).51
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La comarca de l’Urgell tenia una dinàmica semblant a la del Pla d’Urgell però
sense comptar amb una implementació comarcal tan abundant i equilibrada. Tàrrega
entre finals del

XIX

i principis del

XX

era la capital de la Plana d’Urgell, i la segona

ciutat de Ponent, immersa en un notable creixement demogràfic i consolidava una petita
burgesia local que sorgia arran de la vitalitat econòmica que experimentava aquesta
població.52 Les primeres manifestacions associatives de la nova societat de Tàrrega que
es començava a dibuixar les trobem en la creació del Casino Principal (1877) per part de
les elits conservadores del municipi.53 Més endavant, el Casino es va dissoldre en una
altra entitat (l’Alianza) i, poc després, es va configurar l’Ateneu de Tàrrega (1919),
centre que va esdevenir el principal promotor de les iniciatives culturals de la ciutat.54
En paraules de la Comissió Organitzadora, els principals objectius de l’Ateneu eren:
«Contribuir a la dignificació i foment de la vida social en nostra ciutat, amb la institució
d'un centre o entitat que aplegui tots els elements avui malaguanyadament dispersos, per
a bastir una obra de cultura i amenitat, que alhora enalteixi el nom de Revista de
l'Ateneu de Tàrrega».55
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Figura 2. Aparició cronològica dels diferents ateneus i centres associatius en les diferents
poblacions de Ponent. Autoria: Elaboració pròpia a partir d’informació de la BDACC; Ramon
ARNABAT MATA i Xavier FERRÉ TRILL (2015), annex 1; Montse BAIGES MINGUELLA i Gerard
PAMPLONA MOLINA (en premsa); i altra informació citada al text.

El pes cultural i demogràfic de la ciutat de Lleida era molt important, com li
corresponia com a capital indiscutible del territori. La llunyania de Cervera respecte
Lleida i la seua proximitat a Igualada i el centre de Catalunya li permetia desenvoluparse àmpliament tant econòmica com associativament.56 Mollerussa, que havia passat de
ser un petit poble a una ciutat en poques dècades gràcies al Canal d’Urgell i les
estacions de ferrocarril, disputava demogràfica, econòmica i associativament (tant per
quantitat com per varietat i durada en el temps) amb Tàrrega la capitalitat de l’Urgell i
tota l’àrea de reg del Canal, ara unes terres molt apreciades a nivell català.57
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Albert BARELLA MIRÓ (1998).
Jordi SOLDEVILA ROIG (2015).
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En canvi, a la comarca de la Noguera, Balaguer sembla que va ser poc activa
ateneísticament, i aquest paper se’l va endur Artesa de Segre. A les Garrigues, la creació
d’associacions culturals i recreatives va ser també testimonial, tan sols en alguns pobles
important de la ruta Lleida-Tarragona.58 Possiblement les raons es troben en les
característiques geogràfiques (zones muntanyoses, més despoblades i sense xarxa de
reg) i socioeconòmiques (majoritàriament agrícoles amb poc pes de la indústria)
d’aquestes comarques, que no van propiciar la creació d’entitats culturals entre finals
del segle XIX i principis del XX.

5. LA CONSOLIDACIÓ I L’EXPANSIÓ DE L’ATENEISME PONENTÍ
(1914-1923)
Les comarques de Ponent van entrar al segle

XX

amb un cert retard respecte a les

altres regions de Catalunya, sobretot en aspectes relacionats amb el desenvolupament
urbà i pel que fa al nombre d’entitats associatives.59 Els índexs més elevats de
concentracions d’espais associatius en el conjunt de les comarques catalanes es troben a
les comarques litorals, les quals durant les dècades anteriors ja havien experimentat una
creixent especialització i comercialització agrícola i industrial i una expansió
urbanística.60 Amb tot, el desenvolupament socioeconòmic dels territoris de Ponent de
principis del segle XX va revertir la situació de forma considerable.
Arribats al 1914, i en mig d’una Europa en flames a causa de l’esclat de la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), s’instaurava a Catalunya la Mancomunitat (19141925), una institució que reunia per primer cop les quatre diputacions de les províncies
catalanes. Durant el període històric de la Mancomunitat, els ateneus i centres
associatius ponentins van mantenir la seua tendència de consolidació i expansió
(sobretot a Lleida) que havien començat a experimentar a les acaballes de la centúria
anterior gràcies a la perspectiva territorial i cultural que va tindre la institució.
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Gràfica 1. Evolució de la creació d’ateneus i centres associatius a les comarques de Ponent entre
els anys 1850 i 1923 i la seua comparativa amb la resta del Principat. Autoria: Elaboració pròpia a
partir d’informació de la BDACC; Ramon ARNABAT MATA i Xavier FERRÉ TRILL (2015), annex 1;
Montse BAIGES MINGUELLA i Gerard PAMPLONA MOLINA (en premsa); i altra informació citada al
text.

Segons la nostra recerca, entre 1914 i 1923 van fundar-se 34 centres ateneístics i
altres espais associatius en el conjunt de les comarques de Ponent, si bé la concentració
principal d’aquests es localitzava de forma preponderant a la comarca del Segrià i la
seua capital i, en menor mesura, al Pla d’Urgell. En el conjunt de Ponent, la influència
de Solidaritat Catalana i la Mancomunitat en el territori va consolidar l’emergència del
catalanisme polític, fet que va afavorir que aquests anys esdevinguessin els més
prolífics pel que fa al nombre d’ateneus encara actius o de nous que en el conjunt van
dinamitzar socialment i culturalment el territori.

358

Aquests centres recreatius i de socialització de Ponent eren producte del
creixement demogràfic del territori i l’enfortiment de les capitals comarcals. Van
aparèixer en el moment de consolidació de la petita burgesia local sorgida gràcies al
Canal d’Urgell i l’agroindústria, que cercava canalitzar socialment l’incipient
creixement econòmic a partir d’espais de sociabilitat i debat polític.61
Per exemple, a la Mollerussa de 1914 va néixer la Societat L’Avenir (operativa
fins el 1923),62 per part de les classes benestants locals -especialment la burgesia
comercial i industrial-, que representava i era el màxim exponent de l’ideal noucentista
catalanista. Entre moltes activitats culturals, va ser l’entitat corresponsal a Mollerussa
per a la confecció del Diccionari General de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (gener de 1916).63 A més, era un espai de debat i una escola de formació de
gran importància per als futurs dirigents de la burgesia local, on hi tenien lloc
conferències religioses, culturals, agrícoles, polítiques, tant per especialistes de gran
prestigi locals com de fora vila, i també s’hi feien cursos d’idiomes i altres activitats
culturals.64 Simultàniament aquests anys també va ser el moment del gran creixement de
la Societat Recreativa i Cultural L’Amistat,65 que amb els anys va ser el referent de
l’esbarjo mollerussenc i comarcal, a més de la societat més popular i emblemàtica de la
ciutat.66
Anys més tard, varen sorgir altres ateneus vinculats als moviments obreristes67
com el Centre Obrer de Lleida (1913),68 que eren producte del creixement de les
desigualtats socials que s’experimentaven a principis de segle i de les diferències entre
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els petits i grans propietaris de terres però, sobretot, per l’auge d’arrendataris agrícoles i
jornalers que constituïen el gruix majoritari de la població.69
En altres poblacions més petites la fórmula més comuna de socialització i reunió
van ser els sindicats agrícoles. Per il·lustrar aquesta premissa, entre 1850 i 1923 se’n
van constituir més de cent quaranta en tot Ponent,70 en poblacions com Bellpuig,71
Seròs, Artesa de Lleida,72 Sarroca de Lleida,73 Cervià de les Garrigues,74 Llardecans i
Maials.75 Aquesta proliferació de sindicats agrícoles, on podien haver-hi des de no
polítics fins a catòlics, anarquistes i republicans, es deu al fet que les característiques
geogràfiques i socioeconòmiques del territori lleidatà afavorien en gran mesura aquests
espais pròxims en funcionalitat i organització als ateneus. Aquí s’inscriu el cas
d’Alpicat, municipi que va viure el 1918 la creació de La Íntima i que amb el temps va
acabar sent l’embrió d’un sindicat agrícola que defensava els valors democràtics.76 Un
altre cas va ser el Sindicat Agrícola de Sant Isidre (1917) d’Artesa de Lleida,77 que va
tenir el suport tècnic i econòmic de la Mancomunitat, entre d’altres pel projecte de grans
magnituds que pretenia crear una mena de colònia agrícola semblant a les colònies
industrials del litoral però que mai va veure la llum.78
En el centre de l’activitat cultural ponentina, però, la principal manifestació de
l'associacionisme va ser la celebració de les Diades de la Llengua Catalana i els Jocs
Florals. La ciutat de Lleida va ser la primera en organitzar uns Jocs Florals a Ponent el
1895, amb l’objectiu d’atraure a la ciutat les principals figures de la cultura catalana i
69
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així, a través del seu prestigi, disposar d’una eina eficaç de catalanització literària i
social, normalitzar el catalanisme cultural lleidatà i també aconseguir prestigi social.
L’Associació Catalanista, presidida per l’advocat Frederic Renyé Viladot, va ser
l’encarregada d’organitzar-los anualment, fins a la proclamació de la dictadura de Primo
de Rivera al 1923.79
Lleida va marcar la pauta de les celebracions dels Jocs Florals a Ponent, sempre
emmirallant-se amb els certàmens de Barcelona; aquesta capitalitat cultural que va
assumir Lleida, però, no va entrar en contradicció amb la puixança que van adquirir
altres poblacions de Ponent, ja que també es van realitzar Jocs Florals a Balaguer (maig
de 1912 i setembre de 1923), les Borges Blanques (maig de 1912), Agramunt (setembre
de 1912), Juneda (agost de 1919),80 Artesa de Segre (abril de 1923) i Mollerussa (maig
de 1923).81 La diversitat d’institucions, publicacions periòdiques i associacions que van
organitzar-los a Ponent és notable, malgrat cap fos un ateneu.
Aquesta puixança literària també va permetre vehicular noves associacions
culturals i ateneus. Balaguer es va convertir en la segona capital cultural de Ponent, i a
Tàrrega aquesta vitalitat es va traslladar a diverses entitats locals com l’Ateneu de
Tàrrega, el Patronat de Sant Jordi, el museu targarí i els Pomells de Joventut, entre
d’altres. A Mollerussa van créixer les associacions d’estima del territori i el paisatge
urgellenc a través de l’impuls als autors locals, i Arbeca i Maldà van seguir les passes
de Mollerussa per consolidar la seua presència comarcal, barrejant la cultura i els
interessos propis del territori.82

79

Joan CORNUDELLA OLIVART (2002), «L’aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària
de Ponent», Urtx: revista cultural de l’Urgell, n. 15, p. 237-244. Joan CORNUDELLA OLIVART (1995),
«Mossén Anton Navarro i els jocs florals d’Agramunt de l’any 1912», Urtx: revista cultural de l’Urgell,
n. 7, p. 238.
80
Joan CORNUDELLA OLIVART (1994), «Tàrrega i el poeta de Juneda Joan Duch i Arqués (18991929)», Urtx: revista cultural de l’Urgell, n. 6, p. 213.
81
Jordi SOLDEVILA ROIG (2015), p. 157. Urgell-Segarra, 15 de maig de 1923, n. 119, p. 1-3.
82
Joan CORNUDELLA OLIVART (2002).
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6. CONCLUSIONS
Com hem pogut observar, el moviment ateneístic de Ponent va iniciar-se amb cert
retard si ho comparem amb les zones el litoral català. D’altra banda, quan la xarxa
ferroviària i les millores en el reg van propiciar un augment de la producció, una
transformació dels sistemes productius i, en extensió, un canvi en les relacions socials,
l’aparició dels primers ateneus va començar a revertir la tendència de diferenciació en
relació amb les comarques orientals. Així doncs, i en aquest context de canvi, els
diferents centres ateneístics de Ponent -com l’Ateneo Leridano i els seus membres
provinents de les esferes republicanes i catalanistes- van permetre, al marge dels poders
de l’Estat, ajudar a contribuir en el desenvolupament i modernització de la cultura i els
coneixements en una ciutadania lleidatana en ple procés de canvi.
Sortint de la capital provincial, el segon pol en importància associativa de Ponent
va ser Mollerussa i, en menor mesura, Tàrrega. D’altra banda, les diferències en el
nombre de centres entre les diferents poblacions del territori van ser constants al llarg de
les dècades estudiades; majoritàriament les capitals comarcals eren els espais que
atreien certa activitat cultural, política i de difusió del coneixement i, per contra, les
poblacions més petites quedaven una posició d’endarreriment. Malgrat la diferenciació
territorial respecte Catalunya, l’aparició dels primers ateneus ponentins té una estreta
vinculació amb els canvis socials derivats de la industrialització, la concentració
demogràfica accelerada que l’Estat no podia atendre, i per les desigualtats socials que
caracteritzaven aquella societat.
Per últim, podem remarcar el paper clau que van tenir els ateneus i altres centres
associatius en la difusió a escala local i comarcal del catalanisme polític i en la defensa
de la cultura com un valor afegit a la societat. Per aquest motiu, i vistes les
característiques dels ateneus ponentins, és possible que sense ells les idees del
catalanisme o el republicanisme no haguessin tingut la força ni les bases socials per tal
de tirar els seus projectes endavant a Ponent.
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EMIGRACIÓ EXTERIOR I ASSOCIACIONISME
EN EL TEMPS PRESENT
Elisabeth Ripoll Gil
Universitat de les Illes Balears

1. Introducció
Un total de 331.189 catalans figuraven inscrits en el Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (PERE) en el gener de 2020. Aquestes dades són recollides
per l’Institut Nacional d’Estadística a partir dels registres consulars, i inclouen tant la
població inscrita per votar (és a dir, aquella que forma part del Cens Electoral de
Residents Absents-CERA) com els menors de 18 anys. Aquesta xifra confirma la
tendència a l’alça que hi ha hagut en el nombre de població resident a l’exterior durant
la darrera dècada, tal i com s’observa a les dades publicades per l’INE en els seus
estudis.
Ara bé, i en termes generals, les eines de mesura com el PERE i el CERA no
representen eines exactes a l'hora de quantificar el nombre d’emigrants o residents a
l’exterior, donat que la inscripció no és obligatòria.
Malgrat les mançanes a nivell quantitatiu, podem establir una línia d’anàlisi
centrada en les fórmules associatives de l’emigració, que a l’igual que les
característiques dels moviments migratoris, són dinàmiques i canviats, evolucionant en
les seves funcions i objectius al llarg del temps, destacant les societats de socors mutus,
les associacions de caire polític o les associacions de caràcter lúdic i cultural, entre
d’altres.
Al seu torn, les migracions també presenten trets específics en l’esdevenir
històric, resultant il·lustratiu el següent anàlisi de la Federació Internacional d’Entitats
Catalanes:

Les grans migracions econòmiques cap a Amèrica des del segle XVIII, l’exili derivat de la guerra
civil als anys 30 i 40, l'onada migratòria econòmica cap a Europa, Amèrica o Austràlia dels anys 50 i 60,

363

l’emigració de començaments del segle XXI fruit, majoritàriament, de la mobilitat empresarial, científica,
universitària i de la gran presència de catalans en les administracions internacionals i en les ONG, i
l’emigració actual on prima l’aspecte de recerca d’oportunitats no assolibles a Catalunya han donat com a
resultat una Catalunya Exterior plural culturalment, socialment, lingüísticament i econòmicament1.

El moviment associatiu, que representa una via de sociabilitat voluntària, és un
camp d'expressió de les concepcions i interessos d’un col·lectiu -en aquest cas dels
emigrants-, i es pot concebre com un observatori per a l'estudi de les identitats, de la
mobilització social i l'articulació d'espais de relació2. L'estudi de l'associacionisme ens
permet aproximar-nos a qüestions com la mobilització social i política, els processos
d'integració i l'articulació d'espais transnacionals i de relació entre comunitats.
En el cas de Catalunya, tant des de l'administració pública i institucional com des
de la iniciativa cívica i independent d’entitats polítiques específiques, es compta amb un
teixit associatiu sòlid i en constant evolució.
Pel que fa a l’administració pública, hem de tenir present que el 31 de maig de
2017 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior3,
considerada un pas fonamental en el reconeixement dels drets dels catalans residents a
l’exterior en igualtat amb la resta de la població catalana4.

2. Comunitats Catalanes a l'Exterior
Les Comunitats Catalanes a l'Exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per
catalans o catalanòfils arreu del món i estan integrades per casals, associacions, centres
catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, entre d'altres, i són reconegudes de
manera oficial per la Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 8/2017, de 15 de
1

Ponència estratègica de la FIEC, juny de 2020, http://www.fiecweb.cat/files/Ponencia2020.pdf.
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (2014). «El asociacionismo emigrante español: algunas consideraciones
teóricas». A: BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés; DACOSTA, Arsenio (eds.). El asociacionismo de la
emigración española en el exterior: significación y vinculaciones. Madrid: Sílex, pp. 35 - 56.
3
Amb el vot favorable de Junt pel Sí, CUP-Crida Constituent, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Catalunya Sí Que es Pot i els vots en contra de Ciutadans i de Partit Popular.
4
La Llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior, que deroga la Llei 18/1996 de Rrelacions amb les
Comunitats Catalanes de l’Exterior, té com a finalitat establir un marc normatiu regulador de les relacions
entre el Govern de Catalunya i els catalans residents a altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol o
països estrangers. Els ciutadans catalans residents a l’exterior són reconeguts com a destinataris de l’obra
de govern i les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat, i per tant, subjectes de drets i
deures en els àmbits competencials de la Generalitat
2
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juny, de la Comunitat Catalana a l’Exterior. Les CCE es troben vinculades al
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de manera que presenten un component institucional que les
diferencia d’altres fórmules associatives5. Aquest fet marca una diferència amb altres
entitats, perquè en les comunitats de recent creació els espais de trobada poden ubicar-se
a les seus de les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, com seria el cas
de la Catalonia House a Londres6.
Per tal d’assegurar el funcionament de les CCE, la Generalitat compta amb un
programa de subvencions destinades a donar suport a infraestructura i equipaments,
activitats de promoció i difusió de la llengua i cultura, així com ajuts socials a membres
de les comunitats. També existeix un programa de beques destinades a la contractació
temporal de joves per donar suport a les activitats de les CCE7. Ara bé, el gruix de les
activitats d’aquests centres es fonamenta en el voluntariat8.
Les CCE són una peça fonamental en la creació d'un teixit associatiu a les zones
on estan establertes, i a través de les activitats que duen a terme i les relacions que
estableixen amb altres institucions i la societat civil del país de destinació, donen a
conèixer el país, la cultura i la llengua catalanes. Es podria considerar que les CCE, des
d’una perspectiva institucional, exerceixen de difusors civils de Catalunya9. En paraules
d’Andreu Domingo, els catalans que viuen a l'estranger són considerats representants a
l'exterior10. En una línia similar s’expressa Sara Bailac, beneficiària del programa de
beques al Casal dels Països Catalans de La Plata, per a qui les CCE i els seus integrants
desenvolupen una tasca de diplomàcia civil allà on no hi ha estructures estatals11.

5

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya,
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitatscatalanes/que_son/ (data de consulta: 1 d’octubre de 2020).
6
MIRÓ, Quim. «Els casals catalans d’arreu del món agafen volada», a exterior.cat (data de consulta: 12
d’octubre de 2020).
7
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya,
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitatscatalanes/subvencions_i_beques/ (data de consulta: 1 d’octubre de 2020).
8
MIRÓ, Quim. «Els casals catalans d’arreu del món agafen volada», a exterior.cat (data de consulta: 12
d’octubre de 2020).
9
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya,
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitatscatalanes/que_son/ (data de consulta: 1 d’octubre de 2020).
10
DOMINGO, Andreu (2016). «La població i la dinàmica demogràfica». A: GINER, Salvador; HOMS, Oriol
(dirs.), Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI. Barcelona. IEC i Enciclopèdia Catalana, pp.
83-104.
11
MIRÓ, Quim. «Els casals catalans d’arreu del món agafen volada», a exterior.cat (data de consulta: 12
d’octubre de 2020).
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A més, presenten un grau de solidaritat important en el context de l'emigració,
donat que formen part de l'entramat de xarxes socials que poden contribuir a la
integració dels nous vinguts12.
Amb dades actualitzades el maig de 2020, les Comunitats Catalanes a l'Exterior
sumaven un total de 12.517 persones associades en 100 entitats, destacant Europa i
Amèrica (amb 46 i 47 centres integrats respectivament), fent palesa la tradició
associativa dels emigrants des del segle XIX13; de fet, la més antiga fou creada el 1840 a
l’Havana, amb l’objectiu de donar suport als catalans emigrants a principis del segle
XIX i que es trobaven en situació de precarietat.
Pel que fa a la tipologia, 92 de les CCE es defineixen com a culturals, 3 presenten
un caràcter acadèmic, 3 es relacionen amb l’àmbit professional–empresarial i 2 figuren
com a federacions.
Un 47,79% de les juntes directives de les CCE compten amb dones a les seves
directives, mentre que la xifra de joves cau al 22,86%. En aquest sentit, es podria
plantejar una recerca de futur per tal d’analitzar el grau de participació dels joves
emigrants en les associacions constituïdes, tenint present que les formes de vinculació
amb la comunitat d’origen i la integració en el país d’acollida pot variar en base a
qüestions generacionals i professionals, entre d’altres aspectes.
Respecte a la presència de les CCE en xarxa, el 82% té pàgina a Facebook, el 74%
té pàgina web pròpia, el 50% té compte a Twitter, el 9% és present a Instagram i el 4%
té presència a Youtube o Vimeo.
Entre les activitats desenvolupades per les Comunitats Catalanes a l’Exterior
poden assenyalar-se una sèrie d’elements comuns: la promoció i difusió de la llengua
catalana a través de cursos per infants i adults, les activitats culturals (com recitals,
presentacions de llibres i concursos de narrativa) i l’acollida de catalans en l’arribada a
un nou país, amb creació d’algunes xarxes professionals. Així mateix també
s’organitzen i se celebren trobades gastronòmiques (calçotades, castanyades...),

12

A títol d'exemple, l'arquitecte Oriol Aguiló explica que el Casal Català de Washington l'ajudà a
concertar una entrevista de feina. Vegeu «Ara ens toca ser valents i aguantar», Ara, 2 de novembre de
2013 (versió digital).
13
Dades extretes del web del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de
la Generalitat de Catalunya, http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-icatalanes-exterior/comunitats-catalanes/les-comunitats-catalanes-en-xifres/ (data de consulta: 1 d’octubre
de 2020).
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excursions i visites, s’informa sobre els processos electorals i el vot pregat i s’impulsa la
celebració d’esdeveniments com la Diada de l’Onze de Setembre o Sant Jordi.
Les Comunitats Catalanes a l’Exterior, a diferència d’altres fórmules associatives,
no prenen posicionament oficial en la relació política entre Catalunya i l’Estat espanyol,
tot i que tampoc en són alienes. De fet, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
espanyola va afectar a la seva dinàmica, en paralitzar les subvencions14.

3. La Federació Internacional d'Entitats Catalanes
La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) es va constituir el
novembre de 1996 a Tolosa de Llenguadoc, entroncant històricament amb la Federació
d'Entitats Catalanes a l'Estranger, que havia tingut una activitat destacada en la
resistència contra la dictadura franquista.
La FIEC es defineix com una agrupació d'entitats lliure, voluntària i autònoma,
sorgida des de la societat civil, independent del Govern de la Generalitat i articulada per
actuar amb veu pròpia davant l'administració. Els seus objectius principals són fomentar
l’associacionisme i reunir casals, associacions i centres catalans d’arreu del món,
potenciar les seves activitats i crear sinergies, tot contribuint al desenvolupament
econòmic, social i cultural de Catalunya arreu del món15. La FIEC es reivindica com a
espai d’intercanvi en el coneixement i la satisfacció de les necessitats de la Catalunya
Exterior, apel·lant a la seva autonomia d’opinió i d’acció i al principi de subsidiarietat
per definir la seva existència. Tot i la seva reivindicació d’autonomia política, la FIEC
afirmava el juny de 2020 que “no ens mantindrem neutrals davant arbitrarietats
polítiques o jurídiques ni davant de processos injustos o injustificables, ni davant l’exili
forçat de persones que haurien de poder tornar lliurement a Catalunya”. En aquest
sentit, cal assenyalar que la FIEC va interposar un recurs de reposició contra la decisió
de la Generalitat, intervinguda l’any 2017, de no pagar a 26 entitats part de les
subvencions, en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, al·legant que les
seves activitats eren favorables al procés independentista16.

MIRÓ, Quim. «Els casals catalans d’arreu del món agafen volada», a exterior.cat (data de consulta: 12
d’octubre de 2020).
15
Web oficial de la FIEC, disponible a http://www.fiecweb.cat (data de consulta: 2 d’octubre de 2020).
16
Ponència estratègica de la FIEC, juny de 2020, http://www.fiecweb.cat/files/Ponencia2020.pdf.
14
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En data de 2020 una seixantena d’entitats conformen la FIEC, ubicades a una
trentena de països diferents, destacant Argentina, França i els Estats Units d'Amèrica.
En relació a les activitats impulsades per la Federació hem d'esmentar els Premis
FIEC i l'organització del Dia Internacional de la Catalunya Exterior.
Els premis FIEC foren creats l’any 2002 per distingir la tasca en favor de la
Catalunya exterior de persones o col·lectius residents en l'àrea lingüística catalana. Han
rebut aquest reconeixement Víctor Castells (editor de llibres en català al mercat sudamericà), la revista Serra d'Or, l'Aplec Internacional de la Sardana, el poeta i lingüista
Carles Duarte o el Futbol Club Barcelona, entre d’altres17.
Amb el temps, la concessió dels Premis FIEC s’ha reorientat per tal de potenciar i
col·laborar amb els premis Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga
Trullols, atorgats per l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, que
reconeixen la tasca duta a terme per catalans/es o catalanòfils/les residents fora de
l'àmbit lingüístic català i que contribueixen a consolidar la presència catalana arreu del
món i augmentar el coneixement dels Països Catalans a l’exterior.
Pel que fa al Dia Internacional de la Catalunya Exterior, la FIEC va proposar
establir aquesta celebració a partir de la trobada de Casals Catalans del Con Sud
d’Amèrica el 1997, i dos anys després fou aprovada pel Parlament de Catalunya. Des de
llavors se celebra coincidint amb el dia de Sant Jordi, sempre i quan sigui diumenge; la
resta d'anys, se celebra el diumenge posterior al 23 d'abril. Així mateix, des de la
creació del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, la FIEC edita cada any un cartell
commemoratiu. Aquesta data pretén reconèixer els catalans que resideixen a l’exterior i
que contribueixen en les tasques de projecció de la cultura catalana arreu del món,
realitzant una tasca fonamental en la projecció de Catalunya al món18.
Així mateix, la FIEC també s’ha expressat en relació a l’àmbit legislatiu. En
aquest sentit, es va realitzar una anàlisi critica de la Llei 18/1996, de 27 de desembre,
de relacions amb les Comunitats Catalanes de l’Exterior, en considerar que no es van
complir mai, o només parcialment, els seus articles, entre els que hi figuraven la creació

17

Sobre els Premis FIEC, veure http://www.fiecweb.cat/index.php/activitats/premis-fiec (Data de
consulta: 6 d’octubre de 2020).
18
El recull de cartells editats fins el 2020 es troba a la plana web de la FIEC,
http://www.fiecweb.cat/index.php/activitats/dia-interncional (data de consulta: 1 d’octubre de 2020).
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d’un cens de catalans residents a l’exterior19 i la creació d’un carnet de membre d’una
Comunitat Catalana de l’Exterior20.
Durant el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 2006, la
FIEC va comparèixer davant la ponència redactora de la proposta de reforma tal com
feren altres entitats representatives de la societat civil amb l'objectiu de donar veu al
col·lectiu de catalans residents a l'exterior que no havien tingut cabuda en l'Estatut de
197921. En aquest sentit la FIEC demanava un reconeixement explícit als catalans a
l'exterior, donat que a l'Estatut vigent en aquell moment, el preàmbul consignava «...que
asseguri una qualitat de vida digna per a tots els qui viuen, resideixen i treballen a
Catalunya». Així doncs, proposaren una sèrie de modificacions en el text legislatiu del
moment per tal de definir l'existència dels drets dels catalans a l'exterior22. En aquest
sentit, cal esmentar que en l’Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 s'estableix la
competència del Govern de Catalunya en relació amb els catalans residents a l’exterior,
amb referències específiques a l'emigració i a la Catalunya exterior, concepte que fins al
moment no tenia reconeixement legítim i legal23.
Així mateix, la FIEC va realitzar esmenes i aportacions, una majoria d’elles
acceptades, a la Llei 8/2017 de la Comunitat Catalana de l’Exterior, sobre la que
continuen reivindicant millores d’implementació, en especial en relació al Consell de la
Catalunya Exterior.
A més, la FIEC s’ha dirigit en diverses ocasions als grups parlamentaris per
derogar el vot pregat (article 75 de la LOREG – Llei orgànica de règim electoral), per
tal de millorar la representativitat dels catalans residents a l’estranger al Parlament, i han
Informe de la Secretaria de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes, publicat en motiu de
l’aprovació de la Llei de la Comunitat Catalana de l’Exterior el maig de 2017. Disponible a
http://www.fiecweb.cat/files/EL_PARLAMENT_DE_CATALUNYA_APROVA_LA_LLEI_DE_LA_C
OMUNITAT_CATALANA_A_L.pdf (data de consulta: 1 d’octubre de 2020).
20
Newsletter FIEC, núm. 3, abril de 2003, http://www.fiecweb.cat/images/docs/n3.pdf
21
Fins l'aprovació de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de
l'exterior, i complementada pel reglament 118/1998, de 26 de maig de 1998, la presència catalana al món
no tenia reconeixement jurídic formal.
22
Newsletter, FIEC, núm. 4, maig de 2004, p. 3.
23
El capítol III es troba orientat a l'acció exterior de la Generalitat, mentre que l'article 13 determina que
la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes de
l’exterior, a més de prestar-hi assistència. L’article 7.2 estableix que els ciutadans espanyols residents a
l’estranger i que han tingut el seu darrer veïnatge administratiu a Catalunya, així com els descendents que
ho sol·licitin, gaudiran de la condició de subjectes dels drets polítics que tenen els catalans residents al
Principat. Estatut d'Autonomia de Catalunya, Barcelona: Parlament de Catalunya, edició electrònica de
2016, p. 25 i p. 129. L'article 138.1e fa referència al retorn i determina que correspon a la Generalitat «la
promoció i la integració de les persones retornades i l'ajuda a aquestes, i l'impuls de les polítiques i les
mesures pertinents que en facilitin el retorn a Catalunya».
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incidit en la creació d’una circumscripció específica –seguint el model d’estats com
Croàcia, Itàlia o França-, petició reivindicada també des d’altres col·lectius i no
aconseguida fins al moment present. Abans dels processos electorals, elaboren guies de
votació i promouen la presència de representants consulars a les eleccions al Parlament
de Catalunya24 .
Altres activitats desenvolupades són l’anàlisi i la difusió de les xifres sobre
migracions interiors i exteriors.
La FIEC dona emparament i difusió a les activitats desenvolupades pels casals i
centres que la integren, com l’exposició del Centre Català de Luxemburg titulada
Català, llengua d’Europa, la conferència de Marta Rovira (Esquerra Republicana de
Catalunya) organitzada pel Casal Català de Guayaquil i titulada No hay atajos mágicos,
la projecció de Josep (documental animat sobre l’exili) al Casal Catalunya de París o un
vídeo-recital d’Havaneres (juny 2020).

4. Catalans al món
L’origen de Catalans al Món es troba en Sergi Marzabal, informàtic resident a
Dublín que va articular una xarxa amb l'objectiu de posar en contacte els catalans que
residien a Irlanda i parlar en català. Amb el temps, la iniciativa va créixer i va captar
l'atenció d'alguns irlandesos i també de catalans que cercaven informació per visitar o
viure a Irlanda, i es van començar a organitzar activitats, com excursions, i de manera
especial, la celebració de Sant Jordi amb concursos literaris.
Marzabal va comprar diversos dominis web de les ciutats més grans del món (com
per exemple catalansalondon.com) i amb el domini catalansalmon.com va començar a
actuar, des del 2015, com un nexe d'unió entre les webs i com a plataforma virtual
d'informació.
Segons dades actualitzades en data d’octubre de 2020, un total de 461 planes
webs es troben vinculades a Catalans al Món, la majoria a Europa, amb un total de 213;
a Amèrica del Nord se’n comptabilitzen 85, a Àsia se’n comptabilitzen 59, a Amèrica

24

Ponència estratègica de la FIEC, juny de 2020, http://www.fiecweb.cat/files/Ponencia2020.pdf.
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del Sud 47, a Àfrica 41 i a Oceania 16. Un total de 14.237 usuaris a 145 països diferents
es troben enregistrats l’octubre de 2020.
Catalans al Món ha impulsat diverses campanyes de tipus cultural, social i polític,
i sovint prenen entitat pròpia a través de microsites.
Des d’una perspectiva política es poden destacar projectes com Stand Up for
Catalonia25 (sobre la sentència condemnatòria dels presos polítics), Us portem al cor26
(amb un vídeo amb participació de catalans d’arreu del món reivindicant la llibertat dels
presos polítics) i la recopilació de cartes manuscrites o missatges virtuals pels presos
polítics catalans27. També es va desenvolupar una campanya de defensa de la
Conselleria d’Exteriors el 201728, arran de la sentència del Tribunal Constitucional, que
va anular el nom de la conselleria i va limitar les seves funcions, incidint en el paper de
l’Estat central en la representació exterior, i es va redactar un manifest en defensa de
les institucions catalanes amb motiu de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
espanyola entre 2017 i 2018:

(...) Aquests fets no només són intolerables a l’Europa del segle XXI sinó que
recorda perillosament a episodis passats de la història d’Espanya que milions de
catalans pensàvem que estaven enterrats i oblidats. L’empresonament d’un govern
escollit democràticament per la ciutadania per no fer res més que complir el seu
programa electoral és intolerable i un flagrant atemptat al Drets Humans i democràtics
que regeixen la Unió Europea. És per això que ens sumem a les moltes peticions que
exigeixen l’alliberament dels presos polítics catalans que ara ja no només són els
presidents d’Òmnium i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez sinó que també son els
membres d’un govern escollit per la societat catalana en unes eleccions el 27 de
setembre

de

2015.

Per altra banda manifestem el nostre suport i cridem a la mobilització de la ciutadania
catalana als actes convocats per Crida per la Democràcia encapçalats per la gran
mobilització a Barcelona de cara al dissabte 11 de novembre. Per altra banda emplacem
als catalans que viuen fora de Catalunya a estar atents i amatents als propers actes que hi
25

Campanya Stand Up, disponible a https://catalansalmon.com/campanyes/standup
Campanya Us protem al cor, https://usportemalcor.cat/
27
Campanya Llibertat PresosPolítics Catalans, https://catalansalmon.com/campanyes/llibertat/
28
Campanya Defensa de la Conselleria d’Exteriors, https://catalansalmon.com/campanyes/afersexteriors
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haurà tant a Catalunya com a l’exterior en defensa de les institucions catalanes i la
democràcia al nostre país (...)29.

Sense deixar de banda el component polític, Catalans al Món també ha posat en
marxa campanyes en favor del vot electrònic pels catalans residents a l’exterior, donat
que des de la implementació del vot pregat, tot i que el nombre de censats al CERA ha
anat en augment, la participació en els processos electorals ha mostrat una tendència a la
baixa. Espais web com Vot electrònic30, Vull votar31 i la recerca i la coordinació de
representants voluntaris als consolats espanyols en els processos electorals32 han servit
per denunciar els mecanismes de participació electoral.
Des de la perspectiva social i cultural, entre les campanyes desenvolupades podem
destacar l’articulació d’un front d’oposició al tancament de TV3 per satèl·lit, i en
especial la promoció de la participació virtual a la Diada de Catalunya arreu del món
des del 2012. En aquest sentit, catalansalmon.com recull els actes celebrats, dona
visibilitat a les iniciatives a un mapa mundi i reivindica la celebració de la Diada per
part dels catalans a l’exterior, amb èmfasi especial al dret a l’autodeterminació.
El setembre de 2020 Catalans al Món va donar cobertura i difusió a la celebració
virtual d’una Diada marcada per la pandèmia mundial, impulsada per Casals en Xarxa.
Va comptar amb nombroses conferències, inauguració d’exposicions, taules rodones,
concerts i tallers virtuals de teatre, entre d’altres.

5. Assemblees Exteriors de l'Assemblea Nacional Catalana

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) treballa principalment a Catalunya amb
l’objectiu de conscienciar i mobilitzar la població per tal d’exercir el dret
d’autodeterminació i constituir un Estat de dret. Això no obstant, des del 2013 catalans i
catalanes residents a l'exterior han començat a constituir les anomenades Assembles
Exteriors de l'ANC –formades per civils activistes– amb l’objectiu de promoure el
29

Campanya No al 155, https://catalansalmon.com/campanyes/noal155/manifest_155.php
Campanya Vot electrònic, https://votelectronic.cat/
31
Campanya Vull votar, https://www.vullvotar.com/
32
Campanya
Representants
als
consolats
espanyols
per
les
eleccions
https://catalansalmon.com/campanyes/observadors/
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procés sobiranista de Catalunya més enllà de les fronteres. El 2020 l'ANC compta amb
prop de quaranta assemblees repartides pel món, amb més de deu mil socis33. La major
part de les Assemblees Exteriors s’ubiquen al continent europeu i americà, però també
en trobam a països com Austràlia, Xina, Tailàndia, Emirats Àrabs Units o Israel.
Entre les accions de les Assemblees Exteriors, organitzades a través d’un
Consell propi, podem destacar la rèplica a nivell internacional de les mobilitzacions de
l'ANC a Catalunya, el ressò mediàtic del procés sobiranista, l'organització
d'esdeveniments i l'actuació com a elements d'influència sobre els opinion makers. Les
Assemblees Exteriors actuen des dels valors de la democràcia, la tolerància i la igualtat i
l’objectiu fonamental es contribuir a la construcció d’un estat republicà i independent. A
tal efecte, treballen per tal de mobilitzar la comunitat catalana resident a l’exterior en
favor de la constitució d’una república independent així com promocionar a nivell
internacional la causa independentista i establir sinèrgies arreu del món.
Les activitats desenvolupades per les Assemblees Exteriors de l’ANC es poden
dividir en diversos blocs: a) activitats amb incidència política (trobades institucionals,
manifestos de grups parlamentaris...), b) comunicació pública i amb mitjans
(conferències, presentacions de llibres, participació a televisions estrangeres, enviament
de newsletter i comunicació regular amb mitjans locals...), c) activitats culturals (debats,
conferències i exposicions...que són allò més visible i que permeten més contacte amb
la població local) i d) mobilitzacions, com Stand Up for Catalonia i Make a Move,
moltes vegades en coordinació amb altres fórmules associatives com Catalans al Món i
que serveixen per visualitzar els fets que tenen lloc a Catalunya, principalment a nivell
polític, arreu del món34.
Com a exemples d’activitats específiques, podem destacar la versió internacional
de la Via Catalana, organitzada amb la col·laboració de les Comunitats Catalanes de
l’Exterior i de Catalans al Món i que comptà amb participació a més de cent vint ciutats
Informació disponible a assemblea.cat. També s’hi comptabilitzen les Assembles Exteriors de l’ANC
que estan constituïdes fora dels Països Catalans, com l’ANC de Madrid. Comptam també amb els
testimonis relatius a la conferència "Construint país i construint Estat des de les Assemblees Exteriors de
l'ANC" que tingué lloc a la Universitat Catalana d'Estiu (Prada) el 20 d'agost de 2016, amb Francesca
Ferreres (Secretaria Nacional de l’ANC Regió 11 Exteriors, coordinadora del Consell d'Assemblees
Exteriors Catalanes CAEC i membre ANC England), Hadar Ayxandri (Secretaria Nacional ANC Regió
11 Exteriors, tresorer del Consell d'Assemblees Exteriors Catalanes CAEC i membre ANC USA) i Belén
Murillo (Secretària Nacional ANC, secretària del Consell d'Assemblees Exteriors Catalanes CAEC,
coordinadora ANC Madrid i ex-coordinadora ANC Equador).
34
Conferència The Foreign Assemblies: Assemblea’s Voice in the World (canal de Youtube Assemblea
International). Data de consulta: 5 d’octubre de 2020 https://www.youtube.com/watch?v=kdudHXFezRM
33
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d’arreu del món. Altres exemples d’activitats concretes a esmentar és celebració de la
diada de Sant Jordi a països com Alemanya, Luxemburg, Suïssa, Regne Unit, EUA i
Equador, amb activitats complementàries com signatures i intercanvis de llibres,
lectures poètiques i balls de sardanes35.
Una de les iniciatives que s’ha consolidat des del 2016 per de l’ANC és la
celebració de la Catalan Week, que s'organitza en el marc de la Diada de l'Once de
Setembre i que està constituïda per activitats polítiques i culturals que tenen per objectiu
generar un debat a nivell internacional sobre el procés independentista. La primera
edició, del 2016, va donar lloc a una sèrie d'activitats desenvolupades durant set dies a
set ciutats diferents, incloent xerrades sobre la integració ciutadana (Nova York), la
unitat social del procés català (París), estratègies del sobiranisme (Londres), construcció
d'un país (Zurich), vot exterior (Rotterdam), les relacions internacionals (Bilbao) i
objectius d'independència de forma pacífica i democràtica (Madrid). A més de les
esmentades activitats, des de les diverses assemblees s'organitzaren activitats pròpies,
com la conferència a càrrec de Jaume Sobrequés i Callicó a Mèxic titulada «Cataluña,
México y los nuevos estados de Europa. Historia de los procesos democráticos
constituyentes contemporáneos»36.
Aquest 2020 la Catalan Week s’ha celebrat amb activitats presencials i virtuals a
països com Mèxic, Bèlgica, Anglaterra, Luxemburg, EUA, Portugal, Suïssa i Alemanya
entre d’altres. Entre les activitats organitzades destacam el debat virtual sobre
l’empresonament de l’activista Daniel Gallardo a causa de les seves protestes contra la
sentència del Suprem pel primer d’octubre de 2017, una taula rodona virtual a Mèxic
titulada Mèxic i Catalunya: lluites per la independència i solidaritat entre pobles, el
debat de l’ANC Escòcia Scottish and Catalan Independence Movement during the
pandèmic, el debat de l’ANC Anglaterra Recover the initiative for independence, el
debat The Foreign Assemblies: Assemblea’s Voice in the World o l’exposició a
Brussel·les de “Prisioneros políticos en la España contemporània”, entre d’altres. Els
canals de Youtube de cada una de les assemblees exteriors de l’ANC recullen aquests i
altres materials audiovisuals.

35

«L'ANC exporta Sant Jordi», 21 d'abril de 2017, disponible a https://assemblea.cat.
Informació extreta del perfil de l'ANC @assemblea_int de Twitter (data de consulta: 22 d'abril de
2017).
36
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6. Altres fórmules d’expressió. Castells per la democràcia: We want to vote
El 8 de juny de 2014 i a iniciativa d'Òmnium Cultural més de cinc mil persones
van alçar castells de forma simultània a vuit capitals europees i moltes altres poblacions
per expressar a nivell internacional la voluntat de la població catalana a decidir el seu
futur polític. Més de setanta colles van construir castells, Patrimoni Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO i símbol de la cultura catalana, i desplegaren pancartes amb
el lema «Catalans want to vote». Les capitals que acolliren els castells foren Barcelona,
Berlín, Brussel·les, Ginebra, Lisboa, Londres, París i Roma. Així mateix, ciutats com
Lieja, Gant, Lausana, Montreal, Santiago de Xile i moltes altres poblacions catalanes es
van sumar a la iniciativa37.

Conclusions
Podríem considerar que el món associatiu dels catalans a l’exterior és viu,
heterogeni i dinàmic. Hem sintetitzat les principals entitats existents, constatant que
presenten similituds, com la promoció de la llengua i la cultura, però també diferències,
especialment pel que fa al grau de compromís i reivindicació política.
L’emigració catalana, auto definida en moltes ocasions com a la Catalunya
Exterior, s’articula sota diverses fórmules associatives, que conflueixen en una anàlisi
de les problemàtiques que afecten els residents a l’exterior, l’articulació d’activitats
d’agermanament entre catalans a l’exterior i una reivindicació cultural, lingüística i
sovint política. En aquest sentit, existeix una voluntat de difondre la cultura i la llengua
catalana així com la situació política i social de Catalunya en relació a l’Estat espanyol.
Així, les Assembles Exteriors de l’ANC esdevenen la plataforma de referència
pel que fa a la defensa i difusió del procés sobiranista de Catalunya arreu del món.
Alhora, Catalans al Món fa visible tot un conjunt de campanyes de denuncia de la
situació política catalana en els darreres anys, posant en marxa campanyes diverses de
defensa de les institucions, de l’autodeterminació, però també de caire social i cultural.
Les entitats esmentades a les pàgines anteriors, que funcionen en termes generals
en base al treball de caràcter voluntari dels seus integrants, canalitzen les
37

We want to vote, disponible a https://www.omnium.cat/catalanswanttovote (data de consulta: 22 d'abril
de 2017).
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reivindicacions dels catalans residents a l’exterior, com la derogació del vot pregat per
altres sistemes que millorin el grau de representativitat dels catalans d’arreu del món a
les institucions democràtiques.
Podem afirmar que la comunitat catalana a l’exterior és activa i es troba en
constant evolució, tal i com ho demostra el ritme de creació de noves agrupacions,
entitats o centres i l’organització d’activitats de múltiple naturalesa que fins i tot s’han
adaptat a la situació sanitària provocada per la pandèmia, i que ens ha portat a adquirir
noves pautes de relacions socials i culturals mediatitzades per Internet.
Sense una societat civil d’origen enfortida, sense un arrelament cultural, lingüístic
i/o polític-ideològic i sense la voluntat de reivindicar la identitat catalana arreu del món,
no seria possible la vitalitat del moviment associatiu a l’exterior, amb les múltiples i
nombroses fórmules d’expressió manifestades, que conflueixen, com a element de
cohesió, en la defensa de la llengua i la cultura.
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Cal Gil i Cal Just. Dualitat en el moviment associatiu a
Sant Joan Despí durant la Primera Restauració (1874-1931)
Alejandro Ros Mateos

1. Introducció
En el present treball volem analitzar l‟associacionisme cultural local durant el
període de la Primera Restauració Borbònica (1874-1931).
Sant Joan Despí, durant la Restauració, era un petit municipi agrícola, amb poc
més d‟un miler d‟habitants, força condicionat per la proximitat a Barcelona, que
mediatitzava en gran mesura la vida política, econòmica i social 1.
L‟associacionisme cultural i recreatiu de Sant Joan Despí es vertebrarà
principalment al voltant de dos espais d‟oci, dos cafès: Cal Just i Cal Gil, que es
remunten als anys cinquanta i seixanta del segle XIX i que seran el ferment de les dues
realitats polítiques i socials antagòniques de la Restauració al municipi.
Ambdós corrents socials i recreatius es complementaran i competiran alhora, tot
intentant, sense aconseguir-ho, hegemonitzar el panorama cultural santjoanenc.
A partir de finals del segle XIX apareixerà una nova entitat de caràcter catòlic i
femení: l‟associació de les Filles de Maria.

2. Contextualització: l’associacionisme català de la Restauració
La Primera Restauració Borbònica (1874-1931) és fins el moment el període de
major estabilitat interna de la història contemporània del país. El terme estabilitat s‟ha
d‟entendre com l‟absència de conflictes civils declarats, no com la manca de
conflictivitat. Es basa en un sistema d‟alternança en el poder dels partits majoritaris:
ROS, Alejandro (2005): “Als afores de la ciutat. Revolucions barcelonines i estat liberal a través de les
repercussions al Pla de Barcelona. El cas de Sant Joan Despí durant l‟època isabelina”, VIII Congrés
d’Història de Barcelona. La Ciutat i les revolucions, 1808-1868, pàgs. 101-112.
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conservadors i liberals, que descarten la participació directa de la resta de tendències
polítiques, principalment republicans 2 i catalanista.
A partir del tombant del segle, però, és un sistema immers en una llarga crisi
perquè voluntàriament no inclou totes les parts de la societat. Malgrat els esforços per
redreçar-lo, el sistema subsistirà gràcies al suport dels grups oligàrquics i de l‟exèrcit,
fins la proclamació de la Segona República l‟any 1931 3. El moviment associacionista
revifà durant aquest període, ja que la llibertat de l‟estat republicà i les diferents
inquietuds es van plasmar en una moviment associatiu molt viu i divers. Es consolida la
duplicitat d‟entitats, fet que va contribuir a donar un forta empenta a la vida cultural
santjoanenca. Per contra, després de la Guerra Civil, la dictadura franquista va
començar anorreant tot aquells elements discrepants amb el nou ordre, es va acabar la
duplicitat d‟entitats i l‟associacionisme va sobreviure en un ambient molt difícil,
procurant evitar qualsevol connotació ideològica 4.
Aïllada del poder polític real la societat civil catalana desenvoluparà
l‟associacionisme incipient busca noves formules de relació i cohesió que reemplaçaran
les relacions anteriorment controlades pel clergat 5, malgrat que algunes de les noves
entitats tindran una clara vinculació catòlica. L‟eclosió de l‟associacionisme s‟inicia a
partir de la segona meitat del segle XIX, tot i que augmentaran espectacularment a partir
del tombant de segle.
L‟associacionisme es un fenomen que els darrers anys ha estat objecte d‟estudis
seriosos a Catalunya

6

i al Baix Llobregat

7

. Aquests estudis demostren que

ROS, A. (2008): “Republicans sense República: sociabilitat republicana a Sant Joan Despí durant la
Primera Restauració (1874-1931)”, VIè Congrés de la CCEPC. Republicans i republicanisme a les terres
de parla catalana, Barcelona (3 i 4 de novembre de 2006), pàgs. 339-350
3
ROS, A. (2016): “L‟associacionisme cultural a Sant Joan Despí durant la Primera Restauració (18741931)”, Revista El Camí, número 25, Sant Joan Despí
4
ROS, A. (2017): “L‟associacionisme a Sant Joan Despí durant la República i la Dictadura (1931-1975),
Revista El Camí, número 26, Sant Joan Despí
5
ROS, A. (2005): “L‟Església de Sant Joan Despí i l‟aparició de l‟estat liberal: enfrontaments i
consolidació durant el segle XIX”, IV Congrés de la CCEPC. Església, societat i poder a les terres de
parla catalana, Vic (20 i 21 de febrer de 2004), pàgs. 239-248
6
SOLÀ, Pere (1993): “El paper de l‟associacionisme d‟esbarjo a Catalunya a les primeres dècades de
l‟Estat Liberal (1833-1874) pel que fa a la „producció‟ de la festa moderna” dins de CAPDEVILA, J. I
GARCIA, A. (ed.): La festa a Catalunya. La festa com a vehicle de sociabilitat i d’expressió política;
SOLÀ, Pere (1993): Història de l’associacionisme català contemporani. Barcelona i les comarques de la
seva demarcació, Barcelona (referent a Sant Joan Despí, pàg. 271); SOLÀ, Pere (1993): “A l‟entorn del
fet associatiu a la Catalunya contemporània”, L’espai. Revista de Recerca i Divulgació. Núm 3. Les
associacions: passat, present i futur, Molins de Rei, pàgs. 7-15.
7
CARBONELL, Joan-Anton; Maribel OLLÉ; Mercè RENOM; Carles SANTACANA i Gemma TRIBÓ
(1995): "Aproximació a les formes i evolució de l'Associacionisme al Baix Llobregat, en el marc de les
transformacions sòcioeconòmiques i polítiques de l'època. Segle XIX-1930, dins CALVO, Àngel (dir.) El
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l‟associacionisme va ser en general un instrument vàlid i oportú per garantir i millorar
aspectes de la vida dels socis en particular i en molts casos del conjunt de la població.
La tipologia associativa catalana és variada abastant un ampli ventall:
associacionisme mutualista i germandats de socors mutus;

associacions agràries;

associacions culturals i recreatives; gremials; i polítiques o sindicals.

3. Els antecedents: al voltant de les taules de billar
L‟associacionisme cultural santjoanenc no es començarà a consolidar fins el
Sexenni Democràtic, quan es constitueixen formalment les primeres entitats. Malgrat
això creiem que podem rastrejar els orígens associatius abans d‟aquesta data.
A partir de l‟any 1853 es pot seguir a partir del registre de la Contribució
Industrial

8

l‟aparició de diferents locals que es dediquen a l‟oci i que seran el bressol

del futur moviment associatiu. Es tracta de bodegues, botigues de licor, cafès o taules
de billar que promouran la sociabilitat. Josep Català, veí de Sant Just Desvern,
instal·larà una taula de billar en una adreça desconeguda. El mateix 1853 Joan Baixas
instal·larà una altra taula de billar a la Plaça Major. L‟any 1855 Just Oliach té la
llicencia per una “botiga de vins generosos, aiguardents i licors” al carrer Major, a la
que l‟any 1856 afegirà una taula de billar, que es mantindrà com el cafè econòmic de
Cal Just i serà un dels nuclis de l‟associacionisme santjoanenc. L‟any 1869 Joan Vives
disposa d‟una altra llicència per instal·lar una altra taula de billar, que esdevindrà el cafè
de Cal Gil quan el regenti el seu fill Joan Gil Vives (al registre de la Contribució
Industrial tenim constància a partir de 1875).
En un altre vessant més obrerista durant la monarquia constitucional d‟Amadeu I
de Savoia, existeix a Sant Joan Despí una Federació Local de la Secció Obrera
Internacional 9, creada l‟any 1872.

4. Cal Gil

pas de la societat agrària a industrial al Baix Llobregat, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 148), pàgs. 681-731.
8
AHMSJD Secció Històrica, Contribució Industrial, Lligalls 130, 134 i 367.
9
CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg. 706.
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Cal Gil serà el cafè on es formarà l‟Antiga Unió, Foment i Sindicat Agrícola des
de 1920, de tendència republicana 10 i lerrouxista 11. Serà la seu de la primera associació
cultural santjoanenca, la Societat Coral de Flora, creada l‟any 1863. També s‟insal·larà
l‟Ateneu, fundat l‟any 1882 per tal de millorar l‟oferta educativa del municipi.
Acollirà la seu de la Societat de socors mutu “Montepío Llobregat”, documentada
en 1907, en la correspondència a l‟ajuntament on s‟indica la seva existència des de
1876. Aquesta mútua disposava l‟any 1907 segons el seu secretari, Matias Guinea
Ugalde (també mestre de l‟Ateneu), de 175 socis 12.
Sembla ser que l‟edifici on està emplaçat actualment el Foment s‟inaugurà a finals
de 1872, essent el propietari Baudili Gres, oncle de Joan Gil Vives 13. Per aquell temps
el local només era la meitat de l‟actual, perquè la planta baixa de la part davantera de
l‟edifici del costat era ocupat per la fusteria de Pau Gil i ara el Foment ocupa tots dos
edificis. Al pis s‟impartien les classes de l‟Ateneu i havia la Sala. Des de 1905 la Sala
va comptar amb enllumenat d‟acetilè. Amb posterioritat l‟edifici ha sofert diverses
reformes i millores, la més important de les quals al 1923 que li proporcionarà l‟aspecte
que l‟edifici presenta a l‟actualitat i que van fer passar l‟Ateneu al local de Baltasar
d‟Espanya. L‟any 1928 Josep Maria Jujol reformarà la sala per tal d‟instal·lar un cinema
14

que competís amb el Cinema Llobregat, en funcionament des del 1922.

El Cor de la Flora
La primera referència republicana a Sant Joan Despí és un Comitè Republicà Històric l‟any 1890, de
tendència possibilista; DUARTE, Àngel (1987): El republicanisme català a la fi del segle XIX, Vic, pàg.
178.
Sobre les tendències polítiques al Baix Llobregat és obligada la consulta de TARDÀ i COMA, Joan
(1991): Republicans i catalanistes al Baix Llobregat a principi del segle XX. Modernització dels
comportaments polítics i socials (1900-1923), Sant Feliu de Llobregat
11
Joan B. Culla esmenta dues referències molt allunyades en el temps que parlen d‟un Centro
Democràtico, l‟any 1908 i d‟un Comité Republicano Radical de la Unión (“El Progreso”, 11-XII-1918)
recollides dins CULLA, Joan B. (1986): El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Curial,
Barcelona, pàg. 410.
12
AHMSJD Secció Històrica, Lligall 205.
13
Informació recollida a “Fomento Cultural Artístico”, Perfil 5 (1958), pàgs. 27-28.
14
DURAN i ALBAREDA, Montserrat (1987): “L‟exhibició cinematogràfica a Sant Joan Despí”,
Cinematògraf. Història de la Catalunya Cinematogràfica, 4, pàgines 105-124, especialment pàgines 106113.
10
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La primera entitat santjoanenca coneguda és el Cor de la Flora 15, fundat per vint
socis l‟any 1863

16

dins del moviment de cors promogut per Anselm Clavé, d‟un

caràcter clarament obrer

17

. El Cor de la Flora l‟any 1885 disposava de quaranta-dos

socis cantaires. L‟any 1911, però, la manca de coristes 18 va provocar la suspensió de les
activitats de l‟entitat, que no foren represes fins l‟any 1954. Durant la primera etapa fins
1911 els cantaires només foren homes. No obstant es tractà d‟un element important
d‟integració comunitària. Els cors es crearen per pal·liar la manca de lleure que patien
els obrers

19

. La filosofia del cant coral com element de regeneració humana

especialment aplicada a la classe treballadora, introduïda per Clavé, és present en
aquestes societats.

L’Ateneu Instructiu
Es difícil precisar la data de constitució de l‟Ateneu de Sant Joan Despí, ja que si
bé el brodat de l‟estendard ens indica l‟any 1882, no es fins l‟any 1890 que disposem
del primer llibre d‟actes 20. L‟Ateneu de Sant Joan s‟inscriurà dins la vessant educativa i
de formació cultural que realitzaran aquestes institucions 21. La trajectòria de l‟Ateneu,
que encara avui es manté com institució educativa, no ha estat gens fàcil. Durant els
primers anys la manca de local propi i l‟escàs pressupost feien complex el seu
funcionament, sempre al límit de la liquiditat. L‟Ateneu es sostenia amb quotes
mínimes i les subvencions rebudes de la Diputació Provincial i del Ministeri de Foment.
Al principi les classes s‟impartiren en el cafè de Joan Gil en dos horaris, diürn i nocturn.
Malgrat que a Sant Joan Despí funcionaven les Escoles Públiques, la pobresa obligava
Sobre la Coral de Flora s‟edità l‟any 1988, coincidint amb el 125é aniversari: Societat Coral “De
Flora”. 1863-1888. 125é Aniversari, d‟anònim autor que aporta informació sobre l‟entitat.
16
Malgrat que alguns cops s‟ha donat una data fundacional diferent: LARIOS, Agustí G.: “Notes sobre
l‟associacionisme coral claverià al Baix Llobregat”, Comunicacions del VI Congrés Internacional
d’Història Local de Catalunya, pàg. 259.
17
NARVÁEZ FERRI, Manoli (2001): “El cant coral, model de sociabilitat popular”, Comunicacions del
VI Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, pàgs. 291-300
18
Així queda recollit en la còpia de la Llibreta d’actes de la Societat Civil de la Flora, dipositada a
l‟AMSJD Secció Històrica, entregada per Joan Gil Roca, el 1959. En les actes de 1911 s‟estableixen
multes pels cantaires que no van als assajos i definitivament es dissol l‟entitat.
19
HUERTAS CLAVERIA, J. M. (1994): Obrers a Catalunya. Manual d’història del moviment obrer,
1840-1975), [Col·lecció Clío], L‟Avenç, Barcelona
20
BOSCH i SOLÀ, Bonaventura (1982): Ateneu de Sant Joan Despí (1882): Centenari, Sant Joan Despí,
pàgs. 7 i ss. Al Registre d‟Entitats de Sant Joan Despí, de l‟any 1907, es diu que l‟Ateneu fou fundat el
febrer de 1891, AMSJD, secció històrica, lligall 205. També ens indica que el seu objectiu és el foment de
la instrucció de l‟obrer, i que disposa de 120 socis.
21
SOLÀ, Pere: Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1939), Barcelona, 1978;
BOSCH, Amàlia (1991): Els ateneus de Catalunya, El Prat de Llobregat, pàgs. 79 i 169.
15
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al treball infantil que impedia als nens de les famílies més necessitades assistir a l‟horari
diürn de l‟escola pública. L‟existència d‟Ateneus populars pal·liava, en part i amb molt
esforç, aquest greuge.
Associada a l‟Ateneu cal considerar la companyia coneguda amb el nom de Teatre
Les Delícies que va debutar l‟any 1908, sota la direcció del professor de l‟Ateneu
Maties Guinea 22.
La politització de l‟Ateneu sembla evident en un episodi que recullen les actes de
l‟entitat

23

. L‟any 1908 va dimitir el professor de l‟Ateneu Maties Guinea. La Junta

demanà consell al Soci d‟Honor Joan de Deu Trias 24 per trobar un nou mestre. Entre els
recomanats fou escollit Magí Espina i Pujol, però la decisió va provocar crítiques.
Alguns socis consideraven que Magí Espina no era el mestre adequat i fins i tot un soci i
exmembre de la Junta el va qualificar com “carlí i jesuïta”. Quan fou cridat a l‟ordre el
soci va afirmar que la Junta estava formada pel “Tribunal de la Mordaza”. Tot plegat
corrobora un clima polític enrarit. La Junta Escolar d‟Ensenyament del municipi va
aconseguir amb els seus informes que li fos denegada a la Institució qualsevol tipus de
subvenció de Barcelona o Madrid i la escola va restar tancada durant trenta-cinc dies.
Temps doncs de misèria a la caixa, crítiques al mestre, continus enfrontaments amb les
Escoles Nacionals i pressions a la Junta directiva que van titllar de calumnies i infàmia
tot el que sobre l‟Ateneu s‟explicava. L‟any 1915, per exemple, són citats a declarar
davant del Jutjat de Primera Instància, els mestres de les Escoles Nacionals Joan Perich
25

i Gabriela de Frigola 26, que havien ultratjat en públic l‟escola de l‟Ateneu, ja que van

afirmar que segons ells, per decència, les Escoles Nacionals no podien mantenir cap
relació amb l‟Ateneu. L‟Ateneu era titllat com massa revolucionari i d‟esquerres 27.

22

RUIZ CARRILLO, Miquel (2001): Els anys difícils: II República, Guerra i Postguerra a Sant Joan
Despí (1931-1959), Barcelona, pàgs. 333-334.
23
Arxiu de l‟Ateneu, Llibre 2, pàgina 37; BOSCH i SOLÀ, Bonaventura, op. cit. pàgines 27-28.
24
Una aproximació a la vida i obra de Joan de Déu Trias i Giró (1859-1914) es pot trobar a Oriol
CASANOVAS i LA ROSA, “Joan de Déu Trias i Giró (1859-1914), Catedràtic de Dret Internacional
Públic i Privat de la Universitat de Barcelona (1886-1914)”, Simposi de Història de la Universitat de
Barcelona, Barcelona, 1988, pàgines 215-228. L‟origen de la seva orientació política cal trobar-lo en el
noucentisme catòlic provenint fonamentalment de les congregacions marianes.
25
DURAN i ALBAREDA, Montserrat (1998): “Joan Perich Valls”, Butlletí de la Gent Gran, pàgina 7.
26
DURAN i ALBAREDA, Montserrat (2002): “Dades biogràfiques de dones a Sant Joan Despí”, Les
dones i la història del Baix Llobregat. Vol. II , pàgines 5-36, especialment pàgines 7-9 fa un repas de la
tasca docent de Gabriela de Frigola (1871-1947).
27
BOSCH i SOLÀ, Bonaventura, op. cit. pàgina 35.
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Però sens dubte l‟episodi més dur que viurà l‟Ateneu serà l‟afusellament l‟any
1940 per part de la dictadura franquista de Joaquim Payà Vera

28

, que havia estat

professor de l‟escola durant el final de la guerra. Es tracta d‟una mostra clara de
l‟esperit cruel i revengista de la dictadura.

AMSJD829 Col·lecció Miquel Ruiz. Centre Regionalista.

De l’Antiga Unió al Foment i Sindicat Agrícola
A finals del segle XIX, un grup de joves de Sant Joan, va organitzar balls i festes
al local, sense registrar-se com a societat però van batejar la seva associació com
l‟Antiga Unió. L‟associació compartia sala amb la Unió Republicana. En el Registre

FARRÉ I VILADOMS, Jordi (2007): L’Ateneu. Una història de Sant Joan Despí, Sant Joan Despí,
pàg. 76.
28
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d‟Associacions de l‟Ajuntament de 1907, Josep Tarrida i Amigó és el president del
Comité político de la Unión Republicana que disposa de 36 associats 29.
A la mort de Joan Gil Vives el seu fill, Joan Gil Roca, va arrendar el cafè i va
iniciar els tràmits per legalitzar la societat. És llavors, l‟any 1920, quan es constitueix
legalment el Foment i Sindicat Agrícola

30

. A partir de llavors l‟entitat es va

reorganitzar en tres seccions controlades per una única Junta Directiva:
Secció del Sindicat Agrícola, secció de beneficència i secció de cafè-bar.
Secció de carn que permetia als socis comprar carn i altres productes al sindicat.
Secció d‟espectacles.
L‟any 1925 es registra en la correspondència de l‟Ajuntament que el Foment
disposa de 280 socis 31. Com el Foment desenvolupava tasques de Sindicat Agrícola i
atesa la important producció de fruita de Sant Joan, van disposar d‟un lloc de venda
propi al Mercat del Born de Barcelona.

5. Cal Just
Cal Just, altrament, serà el cafè on esdevindrà el Centre Regionalista, construït
l‟any 1893, de tendència catalanista i conservadora. El Centre Regionalista allotjarà
diverses entitats recreatives i culturals: la Jovenil, els Pomells de Joventut i el Teatre
“Companyia Dramàtica”. Durant molts anys van organitzar l‟envelat per la festa major.
També fou seu de diverses entitats mutualistes com la Societat de Socors Mutu
“La fraternidad Despiense”, fundada l‟abril 1904 sota l‟advocació de Sant Josep, amb
201 socis (142 homes i 59 dones) l‟any 1910; i el “Montepío de Sant Joan”, fundada el
setembre de 1901, que disposava de 25 socis el 1907 32.

29

AHMSJD Secció Històrica, lligall 205.

Entre els integrants de l‟Antiga Unión i fundadors del Foment destaquen Pau Camprubí i Vallhonrat i
Francesc Bonich Pasqual, dos dels vuit assassinats a la reraguarda republicana al començament de la
Guerra Civil. RUIZ CARRILLO, Miquel: op.cit. pàgina 87. Al 1907 figura un Sindicato Agrícola Oficial
Despiense amb 67 socis, presidit per Joan Perich i Valls, AHMSJD Secció Històrica, Lligall 205.
31
AHMSJD Secció Històrica, Lligall 205.
32
AHMSJD Secció Històrica, Lligall 205.
30
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L‟edifici del Centre Regionalista fou construït l‟any 1893 a partir del projecte del
mestre d‟obres Joaquim Codina Malalí

33

(actiu a Barcelona entre 1871 i 1910). Es

tracta de la reedificació d‟una casa per a la seva conversió en patronat per a cafè, que
porta el nom de Casino Català. L‟edificació resultant, d‟estil eclèctic, tenia l‟aparença
d‟edifici emblemàtic.
L‟any 1924 es presentà una instància per tal de construir un escenari. Els plànols
acompanyen la petició de Lluís Carbonell (polític local que arribà a ser alcalde entre
1931 i 1933 per ERC). El plànol conservat amb la instància és il·legible, però s‟ha
conservat un plànol en l‟arxiu del despatx de Josep Maria Jujol

34

. Segons Montserrat

Duran Jujol pretenia reformar o renovar la caixa de l‟escenari que havia de tenir ja el
Centre Regionalista, en un moment de revifalla de l‟agrupació sota la direcció de Ferran
Soler 35. Es va fer un nou escenari en l‟espai que abans ocupava el terrat. Així si més no
es llegeix al plànol de Josep Maria Jujol.

AMSJD12 Carrer Major amb el Foment abans de la reforma.

33

BASSEGODA NONELL, Joan (1972): Los Maestros de Obras de Barcelona, Barcelona, pàg. 80.
Reproduït a GIRALT-MIRACLE, Daniel (1999): Jujol. Dibujos de Arquitectura. Barcelona
1897/1948, León, pàg. 41 i conservat al Fons Jujol de l‟Arxiu Històric del COAC i referenciat a DURAN
i ALBAREDA, Montserrat (2018): Jujol i l’evolució del llenguatge arquitectònic. Sant Joan Despí, 19131949, pàg. 93.
35
DURAN i ALBAREDA, Montserrat (1998): “Ferran Soler i Roigé, director del teatre d‟aficionats”,
Butlletí de la Gent Gran, Ajuntament de Sant Joan Despí, 4, setembre 1998, pàg. 7.
34
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El Centre Regionalista
Des de 1899 hi ha a Sant Joan Despí un petit nucli de catalanistes que, tot i
adherir-se com a col·lectiu a diversos actes catalanistes, no aconseguiren de formar un
grup estable, en forma d‟associació, fins el 1902. L‟entitat fou admesa a la Unió
Catalanista el 13 de desembre d‟aquell any 36. L‟any 1907 en formaven part 230 socis 37.
A partir de 1916 es constituirà com a Centre Regionalista 38.
El Centre Regionalista o Cal Just representava durant la Restauració el
catalanisme conservador i estava molt unit a la Lliga mentre que el Foment o Cal Gil era
proper al Partit Radical de Lerroux (de caràcter anticatalanista i d‟esquerres). A partir de
1931 el Centre passarà a ser la seu de l‟Esquerra Republicana de Catalunya

39

i el

Foment lliscarà cap a les posicions més conservadores de la Lliga. Un cop finalitzada la
Guerra Civil la vinculació del Centre Regionalista amb el catalanisme significà la mort
de l‟entitat i la damnatio memoriae sobre la seva existència. La sala de teatre
s‟abandonà i els baixos es reobriren com el Bar Sugranyes, l‟any 1941, un establiment
sense cap connotació associativa. L‟associacionisme restà circumscrit al Foment
Cultural i Artístic, dominat pels elements propers al nou règim
trajectòria ha propiciat la pèrdua dels llibres d‟actes

41

. Tan dissortada

i altres documents relatius al

Centre i per tant restituir-ne la història és bastant complicat
democràcia

40

42

. Finalment durant la

o Segona Restauració Borbònica, l‟any 1990, l‟edifici també es va

enderrocar sense tenir present ni la seva vàlua arquitectònica ni la històrica 43.

36

LLORENS i VILA, Jordi (1992): La Unió Catalanista i els orígens dels Catalanisme polític. Dels
orígens a la presidència del Dr. Martí i Julià (1891-1903), Barcelona, PAM, pàg. 470. Tres noms poden
correspondre a aquest corrent: Societat Catalanista, Associació Catalanista de Sant Joan Despí o Centre
Català, CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg. 712.
37
AHMSJD Secció Històrica, Lligall 205.
38
CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg. 719. BUJÁN, Josep i JOAQUÍN, Alfred (1995): Sant
Joan Despí. Història d'un poble bi-mil·lenari. Barcelona, pàg. 440-442.
39
Alguns socis del Centre marxaran cap el Foment, on mai s‟integraran completament.
40
RUIZ CARRILLO, Miquel, op. cit., pàgs. 317-329.
41
BUJÁN, Josep i JOAQUÍN, Alfred, op. cit., pàgs. 443 recullen que la documentació de l‟Entitat se
l‟emporta a casa Josep Bonich Dot, darrer president.
42
Un primer intent de reivindicar aquesta part de la història es pot trobar a: MOLINA, Marià (1982): “El
centre regionalista: Història o Pre-Història del Foment Cultural ”, La Font del Bé, 35, pàg. 11.
43
ROS, Alejandro i SANZ, Raúl (2006): "Patrimoni públic o patrimoni privat?: conservació i destrucció a
Sant Joan Despí (1979-2004)”, Quartes Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat
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Els Pomells de Joventut
Els Pomells de Joventut van ser un moviment juvenil que malgrat la seva curta
història (1920-23) van aplegar a milers de joves catalans 44. Vinculats a la Lliga van fer
de la divulgació cultural una eina de propaganda catalanista des de plataformes
teòricament apartidistes i catòliques. A Sant Joan Despí el Pomell de Joventut no es
documenta fins 1923

45

, poc abans que Primo de Rivera ordenés la dissolució del

moviment pomellista, sota l‟acusació de separatisme. Segons Jim Kelly, però, els
Pomells eren un moviment petit burgès i burgès, sense gran vinculació amb el món
obrer, bàsicament urbà que idealitzava el camp i els valors cristians. Tot i el poc temps
de funcionament el Pomell de Sant Joan va organitzar moltes festes per la joventut

46

.

La Jovenil
La Jovenil fou una entitat de caràcter recreatiu fundada l‟any 1904

47

, amb

domicili a l‟edifici del Centre Regionalista. Les fonts varien lleugerament sobre la seva
naturalesa. Així s‟indica que era una agrupació coral 48; un grup de teatre 49; mentre que
el registre d‟entitats no diu gaire al respecte, excepte que està format per cinc socis 50.
Molt probablement realitzà ambdues activitats. L‟any 1890 ja es van representar les
primeres obres teatrals sota la direcció de Josep Cardona, amb el nom “Companyia
Dramàtica”que constituí l‟embrió de la Jovenil. A partir de 1923 s‟incorporà com a
director Ferran Soler Roigè que conformà una agrupació mixta cap a l‟any 1925 sota el
nom de Grup Jovenívol Renaixement. L‟AMSJD Secció històrica, disposa d‟abundants
imatges i programes sobre aquesta companyia.
Als llibres d‟actes de l‟Ateneu Instructiu es menciona l‟existència d‟una altre cor:
la Societat Coral del Centre Català “L‟Aurora”, dissolta l‟any 1905 perquè només
quedaven quatre socis i que va fer donació del seu estendard a l‟Ateneu Instructiu

51

.

Desconeixem cap més dada sobre aquesta entitat, però pel nom tot sembla indicar que
hauria d‟estar en relació amb el Centre Regionalista. També tenim notícia d‟una societat
KELLY, Jim (1979): “Els pomells de joventut”, L’Avenç, 14, pàgs. 44-49.
CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg. 723.
46
Així ho recullen BUJÁN, Josep i JOAQUÍN, Alfred, op. cit., pàgs. 441.
47
CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit., pàg. 718.
48
BUJÁN, Josep i JOAQUÍN, Alfred, op. cit., pàgs. 435.
49
RUIZ CARRILLO, Miquel, op. cit., pàgs. 333-334.
50
AMSJD, secció històrica, Lligall 205.
51
BOSCH i SOLÀ, Bonaventura, op. cit. pàgs. 26-27.
44
45

389

esperantista l‟any 1914

52

, que a manca de més dades no podem ubicar en l‟esquema

associatiu santjoanenc, o de l‟Associació Catalanista que al 1907 es dedicava al foment
de la cultura i instrucció i disposava de 20 socis

53

però no es pot adscriure amb més

claredat per falta de dades.

AMSJD26 Col·lecció Josep Buján. Festa de l‟arbre a l‟Ateneu (1909).

6. L’associacionisme femení: les Filles de Maria
Entre 1882 i 1920 es gesta una nova entitat de caràcter catòlic i femení:
l‟associació de les Filles de Maria. No hi ha una data precisa per la seva fundació i
aquesta varia d‟una font a una altra: 1891 54; 1891-95 55; 1916 56. En tot cas sembla ser
que el

capellà mossèn Casajoana en fou l‟impulsor. L‟objectiu de l‟entitat fou

l‟organització d‟actes pietosos i recreatius (com el teatre o la música) per a les noies de
la parròquia. Cal valorar el fet que fou la única possibilitat de sociabilitat de moltes
dones de Sant Joan Despí.
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CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg. 717.
AMSJD Secció Històrica, lligall 205.
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MADUELL, Àlvar (1987): Sant Joan Despí. Un recorregut per la Història, Barcelona, pàg. 234.
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BUJÁN, Josep i JOAQUÍN, Alfred, op. cit. pàgs. 435-439.
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CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg. 718.
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El mecenatge continuat d‟Engràcia Viñas Güell és imprescindible per tal de
comprendre la consolidació de l‟associació de les Filles de Maria

57

. Així encarregà

l‟any 1916 a l‟arquitecte Ignasi Mas i Morell 58 la construcció d‟un cobert bigat al costat
de casa seva, que cedí a l‟associació, obtenint el títol de benefactora de l‟entitat.
Les Filles de Maria es van mantenir durant el període de la Segona República,
creant-ne una companyia teatral juvenil, anomenada Joventut Cultural. Molts dels seus
actors es van integrar després en la companyia de teatre Renaixement.
El paper rector de l‟església en l‟associacionisme no és un fet aïllat. Els mossens
Masdexexart i Alexandre Pech van reunir un grup d‟escolans bastant nombrós, que
arribà a constituir un grup anomenat els Lluïsos que cantaven caramelles durant la
dècada dels anys 20
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. També trobem, per exemple, el cas de l‟Entitat Mutual Sant

Isidre Llaurador 60 amb una clara advocació i que possiblement respondria a una filiació
amb l‟Església .
El 1933 es va constituir sota l‟impuls del rector mossèn Francesc Ferrando
Alemany el Grup Actiu Bon Viatge de la Federació de Joves Cristians de Catalunya,
conegut també com fejocistes. Aquest moviment havia estat promogut a Catalunya per
Albert Bonet Marrugat i, seguint l‟exemple d‟organitzacions cristianes europees,
pretenia ser un moviment de joventuts catòliques, obert a homes de 15 a 35 anys, no
adherit a cap partit i amb un important component catalanista. El grup va formar
diverses seccions com el grup de bàsquet i la secció excursionista, però les seves
activitats pròximes a l‟església van provocar el recel dels grups d‟esquerra. Malgrat
aquesta oposició van aconseguir celebrar el I Aplec Fejocista del Baix Llobregat a Sant
Joan Despí. Amb l‟inici de la guerra el grup va ser prohibit.

DURAN i ALBAREDA, Montserrat (2002): “Dades biogràfiques de dones a Sant Joan Despí”, Les
dones i la història del Baix Llobregat. Vol. II , pàgs. 5-36, especialment pàgs. 12-14.
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SOLÀ, Pere (1993): Història de l’Associacionisme català contemporani. Barcelona i les comarques de
la seva demarcació, Barcelona, pàg. 271.
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AHSJD, Llicències d‟obra 1916-8. Sobre Ignasi Mas i Morell LAHUERTA, J. (1978): "El arquitecto
Ignasi Mas" (1881-1953), Carrer de la ciutat. Revista d'Arquitectura , nº2, març de 1978
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El Montepio de Sant Isidre es crea l‟any 1867 segons CARBONELL, Joan-Anton et alii, op. cit. pàg.
705 o l‟any 1886 segons SOLÀ, Pere (1993): op. cit. pàg. 271.; està documentat al Registre de 1907 amb
24 socis, AHMSJD Secció Històrica, Lligall 205; ROS, Alejandro (2005): “L‟Església de Sant Joan
Despí i l‟aparició de l‟estat liberal: enfrontaments i consolidació durant el segle XIX”, IV Congrés de la
CCEPC. Església, societat i poder a les terres de parla catalana, Vic (20 i 21 de febrer de 2004), pàg.
247.
57

391

Durant els darrers anys de la Restauració van irrompre noves formes d‟oci. D‟una
banda comença la pràctica i visió de l‟esport: futbol al 1908 i ciclisme al 1916 61. D‟una
altra apareix un nou equipament cultural i d‟esplai que ben aviat va fer una dura
competència a les formes d‟oci més tradicionals: el cinema. L‟any 1922 es posà en
funcionament el Cinema Llobregat i l‟any 1928 l‟inaugurarà el Foment 62.

AMSJD829 Col·lecció Miquel Ruiz. Les filles de Maria amb l‟estendard (1931).
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BUJÁN, Josep i JOAQUÍN, Alfred, op. cit. pàgs. 448-450. Sembla ser que els integrants de la Junta
Organitzadora de Curses Ciclistes eren membres del Centre Regionalista.
62
DURAN i ALBAREDA, Montserrat (1987): op. cit. 105-124.
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AMSJD26 Col·lecció Josep Buján. Escolania Mossén Pech (1920).

7. Conclusions
Després d‟aquest ràpid esbós sobre el model associatiu cultural a Sant Joan Despí
durant la primera Restauració creiem que podem realitzar un seguit de consideracions al
respecte:
L‟associacionisme popular santjoanenc es vertebrà en la majoria dels casos a
partir de l‟acció espontània dels seus integrants, esdevenint una corrent que des de baix
cap a dalt crea entitats. Sorgeixen de la necessitat d‟integració comunitària que cerca
espais de sociabilitat i els troba en llocs comuns de trobada, com poder ser els cafès o
els billars. En cap cas, les entitats es creen de daltabaix a partir d‟elements externs al
municipi.
El model associatiu cultural santjoanenc té durant la primera part de la
Restauració

un

caràcter

dual

exemplificat

en

el

binomi

Cal

Just/Centre

Regionalista/Conservador-Cal Gil/Foment/Republicà. Aquesta dualitat està ben
documentada en altres municipis, com Sant Feliu de Llobregat
63

63

on el Casino i

Sobre Sant Feliu de Llobregat es pot consultar: ANTOLÍN, Pilar; FERRERAS, Enric; GARCIA, A.
(1996): “Casino i Ateneu: dualitat en l‟associacionisme cultural durant la Restauració (1875-1923). El cas
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l‟Ateneu exemplifiquen respectivament el conservadurisme i el republicanisme.
L‟associacionisme cultural esdevé garantia de control polític i social.
La ideologia no és un contingut immòbil i evoluciona durant la Restauració i
finalment fixarà la seva posició respecte la política del període. Per això el catalanisme
conservador del Centre esdevindrà nacionalisme d‟esquerra durant la Segona República,
mentre que el republicanisme lerrouxista del Foment lliscarà cap a la Lliga i altres
posicions més dretanes.
La rivalitat entre els binònims associatius es tradueix en molts casos en un efecte
positiu per la vida cultural municipal ja que es duplica l‟oferta i d‟altra banda la
competitivitat augmenta el nivell de qualitat. Les etapes de relativa preponderància
d‟una entitat sobre l‟altra coincideixen amb els períodes en que són dominants els
elements ideològics que representen. Així el Centre té una gran revifalla durant l‟etapa
de la Mancomunitat que decaurà amb la implantació de la dictadura de Primo de Rivera.
L‟associacionisme cultural manté llaços molt forts amb altres entitats, com les
Mutualitats o les agrupacions de caràcter polític.
El caràcter eminentment masculí de l‟associacionisme del primer període de la
Restauració es demostra insuficient perquè exclou una part important de la població.
Com a resposta s‟articularà un associacionisme cultural femení, promogut i tutelat per
l‟església. A diferència de l‟associacionisme masculí no es repetirà la duplicitat
ideològica i tindrà un caràcter únic.
Entre la primera i la segona dècada del segle XX irrompen noves formes d‟oci i
esbarjo: els esports i el cinema, que amplien l‟oferta cultural. A més introduiran un nou
tipus de gaudi i explotació de la cultura ja que la seva explotació no es realitza tant com
una activitat associativa sinó que es fa des d‟un punt de vista mercantil.
Com s‟ha assenyalat en altres estudis és clau la importància de l‟associacionisme
cultural com un factor d‟expressió i mobilització catalanista 64.
Malgrat que les fites d‟aquest associacionisme cultural popular semblin petites és
imprescindible reivindicar-lo ja que fou vital per consolidar els aspectes bàsics de la

de Sant Feliu de Llobregat, Materials del Baix Llobregat, 2, pàgs. 45-50, i ANTOLÍN, Pilar; FERRERAS,
Enric; GARCIA, A.: Els inicis de l’associacionisme contemporani a Sant Feliu de Llobregat (18501914), Sant Feliu de Llobregat.
64
RENOM, Mercè (1991): "L‟associacionisme teatral i la difusió del catalanisme: Sant Feliu de Llobregat
(1909-1911)", dins Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
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Renaixença als pobles de Catalunya. Sense l‟associacionisme popular la Renaixença
només seria un episodi cultural anecdòtic restringit a les classes benestants del país.
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Aproximació a l’associacionisme al Baix Segre: la
Societat Cultural, Agrícola i Recreativa «Foment
Granjenc»
Anna Sàez Guiu
Associació d’Amics de l’Ermita Sant Jaume – Granja d’EscarpMaria Jesús Llavero
Centre d’Estudis comarcals del Segrià

Els estudis sobre sociabilitat són, comparativament a altres, bastant recents i l’àrea
prou complexa si seguim el desenvolupament teòric dels últims temps i la multiplicitat
de vessants des de les que s’ha abordat el tema. L’anàlisi del teixit associatiu d’un
territori o lloc concret és una on la història local pot aportar elements i dades per un
estudi més complet d’aquelles comarques on manca un centre important de població, la
qual cosa ens relega a un perifèria desconeguda, però que no té que ser pobra. En
l’àmbit espanyol aquest tipus d’estudis sociològics i antropològics arriben tard i a
l’àmbit historiogràfic encara més tard.(PUJOL, 2014: 7) 1
Cal dir que tot i que en algunes ocasions sociabilitat i associacionisme s’han
emprat com a conceptes sinònims, no ho són.
[El primer concepte] té un sentit més ampli, i es relaciona amb els circuïts més
habituals d’expressió col·lectiva de caire lúdic, festiu, etc. Per contra l’associacionisme
fa referència als grups que s’organitzen a partir d’una voluntat comuna i que gairebé
sempre acaben regulant de manera formal la seva organització. (GÓMEZ INGLADA,
1993:17)
Aquesta és la raó d’aquesta investigació a l’associacionisme a la Granja d’Escarp,
com a preludi d’un estudi en profunditat de l’associacionisme al Baix Segre i les seves

1

Els treballs sobre associacions, sociabilitat i cultura d’Enric Ucelay da Cal, l’important obrar sobre

entitats d’oci de Pere Solà i les aportacions teòriques de Pere Gabriel, junt amb les de Pere Anguera,
Sebastià Riera i altres intenten aprofundir en els mecanismes de sociabilitat i de les xarxes socials que es
creen.
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connexions amb la resta del Segrià i el Baix Cinca. L’objectiu és demostrar com en un
territori amb un alt percentatge d’obrerisme les dinàmiques organitzacionals es
corresponen amb la de la resta de la comarca i del país, sense perdre les especificitats
que imposa la seva estructura social i econòmica i la distància dels centres de decisió
política i econòmica. Les associacions granjolines, sense ser determinants en l’esdevenir
del país, no van quedar al marge ni endarrerides, una prova més de que el món rural a
Ponent, com a la del resta del país, va desenvolupar les seves relacions d’acord amb els
temps que es vivien i va tenir una participació de primera mà i ensems amb la resta del
territori.
L’article fa un repàs de les diferents associacions que apareixen en el registre
d’associacions del fons del Govern civil,2 relacionant-les, en alguns casos, amb les de la
mateixa classe d’altres poblacions. Desgraciadament els buits cronològics d’aquest fons
ens impedeix poder analitzar els estatuts, les juntes i relacions de socis de cada una
d’elles. Aquesta circumstància intentem suplir-la comparant amb les homònimes o
semblants del territori més pròxim de les que hi ha bibliografia ja publicada; a més hem
emprat l’hemeroteca que ens aporta, en casos concrets, notícies curtes d’algun
esdeveniment i la memòria oral de granjolines i granjolins. La Societat Cultural,
Agrícola i Recreativa «Foment Granjenc» és la únic que contem amb els estatuts i és
també l’última associació registrada abans de la guerra civil amb seu a la Granja
d’Escarp.
L’abast cronològic és el primer terç del segle XX fins la guerra civil amb un curt
epíleg del 1966, que ens ho marca l’aparició d’una nova associació que recupera alguns
dels objectius i molts dels punts dels estatuts de «Foment» i que va tenir i té una
repercussió concreta a l’actualitat. Metodològicament la bibliografia ens proposa
diferents classificacions. La tesi doctoral de Maria Àngels Pujol proposa un model que
les agrupa per objectius. (2014: 15), però emprarem la proposada pel grup de recerca
consolidat Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània (ISOCAC) de la URV.
(ARNBAT i ROS, 2016: 11-12)

2

Arxiu Històric de Lleida. Fons Govern Civil. Llibre de registre d’associacions
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[Quadre. Font: ARNABAT i ROS (2016) “Base de dades de l’associacionisme català contemporani, 1870
– 1980” en Plecs d’Història Local, núm. 161]

A inicis del segle XX, el Baix Segre i el Baix Cinca van rebre una de les primeres
onades de migració per la crida de mà d’obra que suposava l’explotació del carbó de la
zona i de la fabricació de ciment, com a suport de les obres de la xarxa hidroelèctrica
que s’estaven duent a terme a la conca del Segre; posteriorment el sector va continuar
aprofitant-se de l’escassetat que provocà la primera guerra mundial en els mercats
europeus. La Granja d’Escarp tenia una població de 1.265 habitants el 1910, va
augmentar a 1.366 habitants el 1920, descendint fins els 1.053 el 1930, en un entorn de
recessió que s’havia anat agreujant des del final del conflicte bèl·lic mundial i que es va
fer insostenible amb la crisi mundial econòmica i financera.
La incorporació dels nous habitants provocà un reajustament de les dinàmiques
socials que havien d’incorporar els nouvinguts, instal·lats molts d’ells en assentaments
més o menys efímers al voltant del poble o prop de les boques de mina, però amb els
que la relació era diària en la major part dels espais i activitats socials comuns i en
l’àmbit laboral. La societat grangenca no va tardar a incorporar, amb alguna resistència,
el nou bagatge cultural i social que aportaven els migrants. Fins a finals del segle XIX
s’havia basat en una economia agrícola, que en el nou segle, havia fet un tímid salt als
mercats més pròxims dels productes hortifrutícoles i que es va compaginar amb
l’explotació minera de la Conca de la zona.
La població es dedicava, doncs, a la pagesia majoritàriament, però no tots de la
mateixa forma. Davant una minoria de grans propietaris, hi havia una base ampla de
propietaris mitjans i petits, i un altre grup no tant nombrós que subsistien amb una
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propietat molt petita o sense ella i s’ajudava anant al jornal al camp i també a la mina.
Els nouvinguts s’afegirien a aquest grup provocant les lògiques tensions. En aquest
marc social és en el que es van constituir les diferents associacions.

1. Associacions granjolines

1.1 Associacions sindicals
L’entorn miner i l’augment de la població dedicada aquest sector, va afavorir la
creació de moviments sindicals, com a conseqüència de la incidència al poble dels
diferents conflictes obrers del primer terç de segle XX del país. Des de la segona dècada
n’hi ha coneixement de grups de militants residents a la Granja en les diferents
organitzacions obreres que apareixen en aquest període en les comarques properes. És el
cas, per exemple, de la CNT i de la UGT que van tenir una implantació suficient com
per a tenir, cada un d’ells, una seu establerta al poble i que va perdurar fins la seva
il·legalitzaciò (VICEDO i SOLDEVILA, 2015: 205 i 207). Aquests sindicats van tenir
molt protagonisme durant les col·lectivitzacions que es produïren a la Granja durant
l’any 1937 en plena guerra. Tanmateix no tenim el seu registre administratiu i per tant
desconeixem la data de constitució de la secció local de cada un de ells.
El que sí es va registrar l’any 1920, el 8 de juliol, com associació de defensa dels
seus associats va ser el Sindicato Único de Trabajadores, sabem que van presentar el
seu reglament i, el 13 del mateix mes, l’acta de constitució. Dos anys abans s’havia
constituït a Lleida «el primer sindicat únic, el del ram de la fusta». Tot i que no tenim el
reglament creiem que s’emmarcava «en la nova organització sindical sorgida del
Congrés [Obrer de Sants]».3 (VICEDO i SOLDEVILA, 2015: 205).
Matías Roigé, mossèn del poble, en les contestacions al qüestionari previ a la
visita pastoral de 1826, recull la constitució d’un sindicat «que aún no tiene nombre,
pero tiende a imprimir el caràcter de católico»4

3

Assemblea que realitzà la Confederació Regional del Treball de Catalunya (CRTC), una de les més

importants pel nombre d’assistents i per la importància de les resolucions que estendran les tesis de
l’anarcosindicalisme
4

Arxiu Capitular de Lleida. VP_0046_19_001. Visita Pastoral a la Granja d’Escarp del 27/06/1925.

Respostes al qüestionari contestat pel rector.
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1.2 Associacions de mutualitat
En aquest cas es tracta de col·lectius que tenen circumstàncies semblants i
mitjançant el pagament de quotes atenen a possibles eventualitats. El seu objectiu bàsic
era socorre conjuntament els possibles estats de necessitat dels socis, però amb el temps
van derivar en associacions , també, d’estalvis.
La primera d’aquest tipus que ens apareix és la Unión, que es va inscriure i
presentà els estatuts i reglament el 19/04/1910 i l’acta de constitució el dia següent, la
seva seu la fixa al carrer Fondo, 2. Es constituïa, doncs, com una mútua recollint la
tradició de solidaritat que les confraries havien exercit fins al principi del segle XIX,
quan les diferents guerres buidaren les seves arques, ja fóra per atendre a l’armament
del sometent o altres cossos dels diferents exercits. Els socis pagaven una quota que era
diferent atenent a les diferents categories de mutualistes.
Caldrà esperar a l’abril de 1933, ja en plena República, per a que es constitueixi
una segona associació d’aquest tipus, La Alianza, fixant la seva seu al carrer Diputat
Macià. Els objectius són els mateixos, però sembla probable que el sector social que
s’associava a la nova mutualitat era diferent.
També en aquest grup podem incloure les dos associacions d’estalvis que es van
crear des de l’escola, Mutualidad Escolar San Jaime i Mutualidad Escolar la Espiga de
Trigo. Les dos van presentar els seus reglaments al registre administratiu el mateix dia,
el 28 d’octubre de 1924 i les dos tenien fixada la seu social a l’escola.

1.3 Associacions cooperatives
En aquest grup es troben les associacions que reuneixen persones amb interessos
professionals comuns. En l’àmbit de la pagesia es va constituir el sindicat agrícola que,
si atenem a la memòria oral, existia des dels anys 10 del segle XX, probablement
aprofitant el marc de la llei de sindicats agrícoles de 1906. Es registrà com associació el
22 d’abril de 1920 quan presenta al Govern Civil el seu reglament. La seva activitat va

401

generar una cooperativa de consum que es mantindrà activa fins a principi dels anys 60
del segle passat.
1.4 Associacions d’esbarjo
En aquest grup, la primera associació que apareix en el registre del fons de
Govern Civil amb data 6 de juny de 1907 és La Recreativa, el acta de constitució és del
dia 20 del mateix mes. El mateix registre ens informa que va ser dissolta per ordre de
l’Alcaldia que és qui ho informa el 4 de juny de 1922 i a instància del qual es registra la
seva baixa.
La Sociedad Baile Flor de Juventud es registra el 3 de febrer de 1919, amb seu al
carrer Diputat Macià, 2. S’encarregava d’organitzar els balls de les festes.
La data de constitució de Flor de Juventud Granjense, 2 de maig de 1924 i el fet
que la seva seu és la de la dissolta La Recreativa, ens fa pensar en que es va constituir
en substitució d’aquella.

1.5 Associacions culturals
El gener de 1906 es registren els estatuts de l’Associació Joventut Republicana.
Per celebrar-lo s’organitza una gran festa “d’inauguració de la bandera” el 27 de març,
durant les festes de Carnestoltes i així queda recollit en la premsa catalanista
contemporània.5 Tot i que tindrà un marcat caràcter polític, es registra com associació
cultural, seguint l’exemple de la seva casa màter a Lleida. No tenim cap exemplar dels
seus estatuts, ni d’altra documentació, però per la premsa contemporània sembla que
van seguir en tot l’ideari cívic i polític de Lleida, amb l’objectiu principal ser escola de
ciutadania (SOL i TORRES, 1982: 26 i 27). De fet, és amb la seva constitució que
s’inicien els tràmits per l’adquisició d’una finca pe a la posterior construcció d’un local
en el carrer Diputat Macià, 2, que serà la seva seu i la d’algunes de les associacions del
període estudiat, fent bona la idea d’acollir en el seu sí entitats i activitats d’esbarjo i
culturals diverses, imitant així el casal de Joventut Republicana a Lleida i la necessitat
de disposar de mitjans propis. (SOL i TORRES, 1989: 270).

5

La Campana de Gracia: Any XXXVII Batallada 1926 - 1906 abril 7, p.5.

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=10003071397 (consultat 7/10/2020)
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1.6 Associacions religioses
De les quatre confraries que existien al principi del XIX, només la de Sant Jaume
havia sobreviscut. Aquesta confraria, entre altres tasques, tenia cura de l’altar major de
l’església parroquial i del manteniment de l’ermita, totes dues amb la mateixa
advocació. També des d’antuvi assistia els confrares malalts i a tenia a les despeses de
l’enterrament si es donava el cas. No va sobreviure a la destrucció de l’ermita l’agost de
1936. Mai més es reprèn ni la confraria ni les seves funcions van passar a cap altra
associació religiosa o laica.
Per les visites pastorals sabem que el 1926 existia una associació de noies joves
anomenada las Hijas de María, s’encarregaven d’organitzar la comunió general tres o
quatre cops a l’any, de les funcions del mes de maig. En aquest cas, durant la República
perd membres i activitat, sobretot després del tancament de l’església la primavera de
1935, però acabada la guerra tornà amb més força i perviurà fins els inicis dels anys 70
sempre en l’àmbit de l’Església.6

2. Societat Cultural, Agrícola i Recreativa «Foment Granjenc»
El llibre de registre d’associacions recull la presentació d’estatuts i el reglament el
21 de setembre de 1933 del «Foment Granjenc». En el camp de «tipus d’associació»
s’anota com a cultural i de recreo, malgrat que els estatuts preveuen que es podien crear
seccions d’agricultura i de socors mutu i expressa la intenció de crear una cooperativa
de consum i un saló-cafè (art. 2).
També en aquest cas la seu es fixa en el carrer Diputat Macià, però els estatuts
parlen d’un edifici propi que «anirà edificant a mida que els recursos de la mateixa ho
permetin» (art. 3) i per a procurar-se bona part d’aquests recursos el saló-cafè va ser una
bona font que els va procurar ja durant la festa major de Sant Jaume, el juliol de 1934,
que demana permís a l’Ajuntament per treure taules al carrer.

6

Arxiu Capitular de Lleida. VP_0046_19_001. Visita Pastoral a la Granja d’Escarp del 27/06/1925.

Respostes al qüestionari contestat pel rector.
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L’altra font immediata de finançament van ser les quotes dels socis. Els socis
podien ser propietaris, si residien permanentment al poble, i transeünts, si residien de
forma temporal. Tant els uns com els altres podien formar part des dels 14 anys amb
plens drets, però en tots els casos es requeria la signatura de dos socis residents i la del
sol·licitant, «acreditant el més perfecte estat de salut i irreproxable (sic) conducta» (art.
5). La quota d’ingrés era 20 pessetes que es podien pagar en terminis, 10 a l’ingressar i
1 pesseta mensual fins liquidar-la. En el cas de la mensual, havia de ser la que determini
l’associació, a més de participar en l’amortització de préstecs i despeses d’organització
que es poguessin produir. En el cas dels solters i menors de 30 anys, el rebut
s’incrementava amb la despesa de l’organització i sosteniment de la Secció d’esbarjos.
Cal dir que la quota donava dret a tota la família a gaudir de les activitats i dependències
de la Societat.
Els estatuts recollien la forma de transferir els títols de socis (foto 1) i la forma de
donar-se de baixa, l’organització interna de l’organització les atribucions ordinàries i
extraordinàries dels diferents òrgans i el procés de la pressa de decisions, «Reglament
de discussions».

Titol (carnet) Societat Cultural, Agrícola i Recreativa «Foment Granjenc»
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S’organitzava en seccions. La de Cultura era obligatòria, tots els socis hi
participaven. Altres seccions eren les especials com la d’Esbarjos, en la que només els
solters i menors de 30 anys podien pertànyer; també ho era la de Socors. A més hi eren
la d’Economia i l’Agrícola. Totes elles tenien el seu reglament intern i les accions que
es durien a terme en elles.
La Junta directiva la formaven el president, vicepresident, comptador, tresorer,
secretari, bibliotecari i 4 vocals. El bibliotecari és un membre que apareix en molts dels
ateneus de les comarques properes i que és un càrrec important a partir de l’impuls
donat per la Mancomunitat a aquests organismes i a la seva extensió territorial. De fet,
és el germen de la biblioteca actual que existeix al poble.
Aquesta associació va recollir els objectius i projectes de moltes de les anteriors,
sobretot en l’àmbit de l’esbarjo, també va recollir projectes que per una qüestió o altre
no havien reeixit, com la finalització de l’edifici de la seu que com he vist acollien
diferents associacions. Aquesta qüestió era important ja que el poble requeria d’un saló
de ball suficient per a les seves festes i actes socials.

Junta organitzadora de la Societat Cultural, Agrícola i Recreativa «Foment Granjenc»
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La junta organitzadora d’aquesta associació (foto 2) estava formada per elements
importants de la societat granjolina, tots ells eren propietaris, tret de Joan Tresanchez
que era empleat qualificat en les mines i després de la guerra civil serà director en
l’empresa Carbonifera de l’Ebre. Els altres van passar en diferents moments pels càrrecs
municipals abans o després de la República. En el moment de constitució de la Societat
sembla que aquests fundadors sembla que militaven en el catalanisme, però la seva
evolució va fer que s’adaptessin al nou règim sense massa problemes.
El nou règim i la fi de la cultura de l’associacionisme
El govern rebel dictava, el 25 de novembre de 1936, la llei de prohibició
d’associacions polítiques i sindicals que es completava amb el Decret de 25 de gener de
1941, que facultava els governadors civils a valorar si una associació s’havia extingit,
eliminant la seva documentació i els exigia un informe de les que continuaven existint i
les de nova creació que havia d’enviar al ministeri de Governació que era qui les
legalitzava.
Les associacions existents prèvies al Decret van haver de presentar a l'autoritat
governativa la documentació següent: dos exemplars dels estatuts, els membres que
integraven els òrgans de govern, la llista d'associats, l’ inventari de béns i el darrer
balanç aprovat. Totes les associacions que no van presentar aquesta documentació van
ser considerades extingides i les que ho van fer havien tingut que adaptar els estatuts a
l’ideari del nou règim.
No tenim el testimoni documental de l’extinció de la Societat Cultural, Agrícola i
Recreativa «Foment Granjenc», però sabem que va deixar petjada, tant és així que el
1968 se constitueix una nova associació que reprèn una part del nom: Societat Cultural i
Recreativa «Granjense». Bona part dels estatuts també s’elaboren tenint els anteriors
davant i la seu continua estant en el mateix lloc, tot i que ara el nom és Camí el Molí.
Aquesta nova associació va servir per reconstituir la biblioteca i que actualment està
integrada en el Sistema de Biblioteques de Catalunya.
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Els Casinos: espais de sociabilitat al Vinalopó Mitjà
Ramón Santonja Alarcón
Universitat d'Alacant

Introducció
L'associacionisme és una fenomen polivalent, que pretenem circumscriure a un
punt precís. La qüestió fonamental que sosté la nostra elaboració, és tractar de trobar i
fonamentar els determinants que fan possible l'aparició d'aquest fenomen en l'àmbit
comarcal del Vinalopò mitjà, concretament en els pobles d'Elda, Monòver i Novelda. En
general, es tracta d'investigar el lligam social i les raons que el justifiquen, i entenem per
lligam social, com a un fenomen associatiu complex que és maten al llarg del temps.
El fenomen associatiu té un caràcter pluridimensional a causa de la diversitat dels
objectes que la constitueixen (Arnabat, 2019: 22-23), i que tenen lloc la unió de la
posada en valor de la cultura i el patrimoni material i immaterial, la història, la llengua,
l'educació i la formació i altres elements a nivell lloc. Per tant, és una cosa ineludible
per a aprofundir en l'estudi del panorama cultural comercial durant el passat segle, és
l'aproximació als col·lectius culturals, vertaders eixos vertebradors de totes les
iniciatives que han format part de la cultura de l'entorn.
La Llei d'Associacions de 1887, inaugura una nova perspectiva per al moviment
associatiu en atorgar una cobertura legal. Esta llei va possibilitar la creació de diverses
organitzacions culturals i polítiques, entre les quals s'incloïen: benèfiques, artístiques,
polítiques i de qualsevol altre tipus.
No obstant això, l'objecte de la investigació quedaria sota la denominació de
societats recreatives, esportives i culturals, on es trobarien aquelles associacions que es
proposa sostindre un àmbit recreatiu per a activitats d'oci, temps lliure, esplai i lúdiques;
desenvolupant també activitats culturals no específiques, com ara conferències, xarrades
i cursets sobre diversos temes.
El prototip d'Estes associacions són els ateneus culturals, els casinos i les
anomenades societats esportives, recreatives i culturals. Estes tres modalitats: ateneu,
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casino i societats recreatiu-culturals, han instituït des de la seua aparició els àmbits
d'esplai cultural de la xicoteta burgesia, les oligarquies i classes acomodades locals i la
classe mitjana i baixa-treballadora, respectivament.
Els ateneus

agruparen els intel·lectuals, artistes, professionals liberals,

funcionaris, docents, petits i mitjans empresaris. La implantació geogràfica de la ciutat
va correspondre sempre a zones cèntriques i ponderades.
El Casino incloïa als notables de la ciutat, funcionaris de nivell superior lligats a
l'administració, industrials lligats al sector exportador i portuari, la classe financera i
professionals liberals quasi sempre d'ideologia conservadora i representants de club
selectes, com a la ciutat d'Alacant, que va ser el principal referent a nivell provincial.
Les societats recreatives i culturals van prendre un caràcter més popular que les
anteriors a causa de la seua localització en zones d'alta concentració demogràfica i en
barris, com en barris de l'eixample alacantí. Els seus socis són representants de classe
mitjana, mitjana-baixa, empleats, dependents, obrers i xicotets comerciants.

Metodologia
En general, per conèixer les principals fonts són la premsa, tant local com
provincial (Antón, 2014; 366-377), i l'escassa bibliografia que hi ha sobre el tema, i que
són en molts casos vinculades a estudis més amples, a Novelda (Payà et alii, 2001),
Monòver (Corbí, 2017), Elda (Poveda, 1996).

Els inicis
A Novelda, l'auge econòmic experimentat, va portar un notable augment de la
població que va comptabilitzar l'any 1900, 11.442 habitants. L'increment dels negocis
va elevar el nivell de vida d'un bon nombre de famílies de la localitat que, en efecte, es
va crear el Casino, juntament amb altres institucions i agrupacions educatives, laborals,
com el col·legi de segon ensenyament “Sant Tomàs d'Aquino”, el de la “La Immaculada
Concepción” i altres que aparegueren a la població. A diferència d'aquella, a Monòver,
la població va tindre una època econòmica favorable semblant, però vinculada als cultiu
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vitivinicola al seu rerepaís, però sense la força de la primera (Abad et alii, 2001: 37-49),
quan el 1880 va començar a funcionar la “Sociedad Cultural Casino de Monóvar” per la
unió de dos associacions prèvies (Corbí, 2017; 8).
A Elda, hi hagué una explosió econòmica vinculada a les fàbriques de calcer amb
una forma important en l'aspecte sindical, amb una organització molt forta; que no
obstant, no va tenir el mateix reflex a la classe burgesa, i amb una organització més
tardana. Com a precedent del Casino hi hagué una cooperativa d'obrers (1885),
constituïda per a procurar procurar las comodidades del obrero en cuanto sean
compatibles a su posición; proporcionarle los medios más fáciles para el desarrollo de
su inteligencia por medio de la instrucción; socorrerle en los casos de enfermedad y
proporcionarle recursos por medio del ahorro para hacer frente a sus necesidades en
las crisis o paralización del trabajo. Va arribar a comptar amb cinc-cents associats, la
qual cosa mostra l'ideal interclasista i, potser, republicà castelarià del projecte. Era una
societat d'ajuda mútua; cada soci aportava 50 cèntims setmanals i va organitzar a tots
aquells sectors que es consideraven llavors obrers en sentit ampli: sabaters, artesans,
jornalers, parcers i alguns xicotets propietaris agrícoles.
Van fundar un casino obrer i un setmanari òrgan d'expressió. No anaven més enllà
d'un reformisme moderat, mancaven de programa polític i de reivindicacions sindicals.
En 1887 va morir el seu fundador, l'advocat Ricardo Pérez Pomares i la societat es va
diluir.
En general, el grup de nou-rics exterioritzava signes de la seua puixant posició en
alguns casinos i en les Festes Majors Majors. Ideològicament és significativa la seua
participació en la creació de la lògia maçònica Fidelíssima, constituïda a Elda entorn de
1886 (Poveda, 1996: 64).
La població d'Elda s'ha incrementat essencialment al llarg de tres grans períodes:
el primer, iniciat ja a la fi del segle XIX, va durar fins a la Gran Guerra Europea i va ser
el menys intens dels tres; es va produir, com tots, gràcies al desenvolupament de la
indústria sabatera, que va crear les primeres factories veritablement modernes (les de
Rafael Romero i Silvestre Hernández) una mica abans de l'inici del segle i va
multiplicar les empreses a l'empara de la demanda massiva europea sorgida en 1914, la
qual cosa va incrementar la necessitat de mà d'obra, sense exigir excessiva capacitació
específica als nouvinguts. En la primera dècada del XX, el moment de l'assentament
industrial, la població van augmentar més d'un 30%, amb un ritme de creixement que en
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tota la província només superaven alguns municipis del Baix Segura, una comarca que
vivia una època de fort desenvolupament agrari; van ser els anys de la concessió del
títol de ciutat, de la creació del Casino i del Teatre Castelar, de la introducció de
l'anarquisme entre els obrers.

Els centres a la comarca
Els Casinos guarden una estreta relació quant al seu gènesi, de les estructures
socials duradores, és a dir, del conjunt de grups socials, classes, que interactuen en un
moment donat. Però també depenen de la conflictivitat social en períodes restringits i
limitats. D'esta manera, l'estructural posa les condicions de fer-ho possible, però el
desencadenant social, pot ser conjuntural i convertir-se en precipitar noves formes de
consciència social. Per tant, les associacions voluntàries es converteixen en termòmetre
social i les diferents maneres organitzatives són figures grupals d'esta forma, es pot
entendre que en determinades èpoques, el tipus d'associacionisme dominant ha sigut el
mateix, però al mateix temps ha anat canviat el seu perfil sociològic, des d'un grup
elitista, com el del Casino d'Elda, el qual el cal retrotraure'l a l'any 1863, quan un grup
de veïns benestants, lligats tots ells a la producció agrària, van constituir un casino com
un club d'amics per a esbarjo dels socis.
Els Casinos, generalment començaren amb diversos intents, però es consolidaren
acabat d'iniciar el segle, en 1901 i prenent com a model l'ocorregut en altres poblacions,
entre elles les veïnes Novelda i Monòver, es crea per iniciativa d'un grup d'amics el que
vindria a ser el Casino d'Elda. Hereua d'alguna altra societat similar més antiga i dotada
d'un primer reglament normatiu, tres anys més tard de constituir-se, esta associació ja
compta amb una flamant seu que va ser inaugurat a l'abril de 1904 es convertirà en el
centre neuràlgic de les activitats socioculturals de la llavors vila d'Elda, encara que per
pocs mesos ja. D'esta forma es consolida un lloc de reunions i esplai, que va albergar
exposicions, xarrades culturals i polítiques, recitals i fins i tot activitats esportives de
saló (billar i escacs). Tot això, serà millorat amb la inauguració l'11 de setembre de
1904, del Teatro-Circo Castelar que va dotar a Elda d'un ampli coliseu, de grans
proporcions per a les representacions teatrals, musicals o circenses ((Poveda, 1996: 111112)
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Per a conéixer els orígens de l'actual Societat Cultural Casino de Monòver, caldria
remuntar-se a l'any 1862. En aquells dies existien a Monòver dues societats recreatives:
El Circulo Agrícola-Industrial, els socis del qual representaven a petits i mitjans
empresaris, professant una ideologia liberal i el Casino del Teatre, denominat així
perquè la seua seu es trobava en una de les dependències del teatre Principal, de
tendència les seues membres conservadora, perquè agrupava els terratinents i grans
propietaris. En les Juntes Generals de totes dues societats, celebrades el 4 de gener de
1880, s'havia acordat per unanimitat la fusió de les dues i com vulga que cap dels dos
locals tenien la suficient capacitat per a albergar al numere de socis resultant, s'opte per
construir un casino en condicions de comoditat i per això va ser necessari que es
discutira el punt on calia tindre lloc els trasllats. De comú acord, els presidents, Sr.
Arnal del Circulo i Sr. Ríus del Casino, van donar detalls dels treballs portats a efecte
per les dues juntes directives, referent al fet que no existint local a propòsit en aquesta
població, es tractava d'alçar un de planta en el lloc conegut com a Bancal del Pellicer.
Es van repartir accions de 500 reals amortitzables per sort que reeditaren el 6% entre els
senyors d'aquesta població que estigueren conformes amb tal pensament, servint de base
la seua posició social. Per a aquest objectiu es nomene una junta repartidora i executiva
dels treballs per a la realització del projecte. Es va acordar que tots els socis del Circulo
es consideraren del Casino del Teatre i els d'aquest d'aquell (Corbí, 2017: 11).

La política local i els Casinos
La idea es va dur a terme gràcies a persones emprenedores i amb inquietuds, que
van tindre un somni i van fer possible el que hui coneixem com el Casino de Novelda
eren membres de l'oligarquia local terratinent i de la burgesia enriquida amb el comerç
de la pedra i el safra.
A nivell polític, a Elda el Club Republicano Federal es va instal·lar en la planta
baixa del Casino (Poveda, 1996: 138); i a Monòver era el lloc de reunió de les elits
polítiques, on un dels seus presidents Paulino Verdú Rico fou alcalde alhora que era
president (1883-1885).
A més, a la premsa monover ens hi trobem notícies, com en El Terremoto, és el
quart periòdic fundat per Joaquín Amo Abad. Es tracta d'una publicació humorística feta
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per intel·lectuals per al poble pla. Dedica xicotetes burles iròniques a la burgesia rica i
religiosa local, de la qual, no obstant això, no sembla allunyar-se massa (Casino,
processons, etcétera), i en un dels seus articles, de José Pérez Verdú, “Casino de
Monóvar: ceguedad de los acciones”, crítica l'actitud dels membres de la directiva, però
es per motius, que sospitem més personals que institucionals.
També cal remarcar, que hi havia a Monòver una forta relació més que, en la
relació amb el consistori local directament, hi hagué una participació a la premsa local
del finals del XIX, com apareix al setmanari “El Regional”, que es declara en el subtítol
liberal-conservador. Reflecteix clarament interés i preocupació per la depriment situació
política local, de la qual no salva a cap partit. Quant als aspectes socials, s'aprecia el
sentit religiós, es declara obertament antitaurí i alguns dels seus redactors participen en
les tertúlies del Casino amb empresaris de la ciutat. Però, també continua en els temps
esta relació, en el setmanari “Los pueblos” (1921-1923), on té dedicada una secció
“Casino de Monòver”: on difon notícies sobre les decisions que regeixen esta societat i
tracta de defensar els drets dels socis més modestos enfront del caciquisme de la Junta. I
fa una forta crítica del caciquisme en la Junta del Casino amb la pujada de quotes,
capritxos dels “amos” del Casino, els adinerats de la ciutat, sense comptar amb el
sufragi dels altres components. Assumpte que provoca, segons el propi periòdic, la
retirada

de

molts

socis.

A

més,

l'anunci

fix

de

venda

d'accions del Casino se substitueix per “Els socis del Casino de Monòver, fent ús dels
seus drets no han de pagar més de dues pessetes”.1
En canvi, a Novelda hi hagué moments de polèmiques polítiques obertes entre la
institució i

l'alcalde de Novelda, Tomás Abad Alenda i els seus fills, també

conformaren una facció política conservador amb força a la localitat entre les acaballes
del XIX i els començaments del XX.

La cultura als Casinos
A banda de del temes polítics o recreatius, tingueren una forta implicació amb
figueres del món cultural destacades. El més destacat de tots ells, fou l'edició de l'obra
Superrealismo d'Azorín, per part del Casino.

1

Per poder vore en detall les notícies editades recomanem vore el següent monogràfic: (Corbí, 2017).
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També el Casino de Novelda, va publicar una revista conmemorativa del Primer
Centenario del Casino de Novelda (1888-1988)” i un “Programa de los actos que esta
Sociedad celebra con motivo de las Fiestas Patronales de nuestra Ciudad, en honor de
Santa Mª Magdalena”, publicada el juliol de 1988.
Les relacions amb altres institucions semblants de la comarca, encara que no són
freqüents, es donen, com quan representants del Casino d'Elda visita el de Novelda.2 I
també, hi ha un interès en relacionar-se més enllà del seu àmbit geogràfic proper, com a
Catalunya.3

Les relacions institucionals
Per això, en general podem dir que les relacions entre les institucions han estat
relativament fluides però no continuades en el temps. Són més situacions sobrevingudes
per les circumstàncies, com la visita de representants del d'Elda a Novelda, i alguna
altra semblant. Però, també es conseqüència de la dinàmica i la natura de les
institucions, com a d'àmbit local on el públic (els socis generalment) són de la localitat i
les relacions entre corporacions són amb l'Ajuntament i altres institucions culturals i
festives.
Altra forma d'adaptació als canvis més recents, ha sigut la creació de pàgines web
institucionals, per informar a un públic més ample que l'habitual del que tenien fins ara,
com ho va fer el de Novelda.4
Al web hi ha tota la informació necessària per adherir-se, i una breu història de la
institució, i dona conte de les activitats que han tingut lloc més que de les tindran lloc, al
tractar-se moltes d'elles adreçades als seus membres.
Quants a les activitats desenvolupades, ens hi trobem que han estat molt similars
al llarg del temps, com a lloc d'esbarjo, reunió i socialització, però on han anat variant
d'acord a l'època. Per exemple, als seus començaments eren més habituals els concerts
de piano, i actualment ho són les xerrades, les presentacions de llibres, i ocasionalment,
alguna actuació musical habitualment dintre de sopars de socis.
2

https://www.youtube.com/watch?v=eeZLcHTCQWo [Consultat el 12 de setembre de 2020].
http://www.intercomarcal.com/noticias/ELDA/ateneos-y-casinos-de-catalu%C3%B1a-con-m%C3%A1sde-100-000-socios-se-re%C3%BAnen-en-el-casino-eldense/92321.html
4
https://www.youtube.com/watch?v=6aqsaLfh8Es [Consultat el 12 de setembre de 2020].
3
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Conclusions
A les tres poblacions hi ha actualment un volum associatiu és major a este
institucions culturals que el dels partits polítics a nivell local, el que dóna una idea de la
força que tenen, tant com a referent i com a espai de relació.
Actualment, el Casinos s'han convertit és un espai obert a la població, en el qual
s'ha aconseguit d'un edifici centenari i els seus elements artístics més característics amb
les comoditats pròpies dels nostres dies. Compta amb una àmplia programació lúdica i
cultural, en moltes ocasions de caràcter gratuït: jornades de gastronomia, cursos, teatre,
inauguracions i presentacions, conferències, concursos, exposicions o rutes que
conjuminen història i naturalesa.
A l'evolució dels Casinos, en general ha sigut desigual després de la Guerra Civil,
en el de la societat del Casino d'Elda compleix la seua funció fins a entrada la dècada
dels huitanta. Després d'aquest llarg període, entra en un declivi del qual l'actual
directiva sembla voler escapar amb la proposta de remodelacions estructurals en l'edifici
social i captació de nous socis, per a retornar-li el protagonisme que va tindre en altres
moments. Si bé la societat del Casino cobria les expectatives d'un sector social, la gran
majoria de la població, a penes comptava amb propostes culturals. En canvi, la resta ha
mantingut una activitat important des del 1939 fins el dia de hui.
Com que la presència de la Societat Cultural Casino de Monòver al llarg de la
seua dilatada existència en els actes i esdeveniments culturals de la ciutat ha sigut
notòria, i ha estat sempre dins de tots els esdeveniments del poble. Des de la seua
fundació en 1880 ha sigut l'eix on han girat totes les classes socials; des del Casino del
segle XIX, on imperava dominava una oligarquia fins a l'actual actualitat. Des de la
primera acta, amb 73 socis, 360 en 1939 i 1.600 en l'actualitat, es veu amb claredat
l'obertura de la institució a la societat local.
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EL CAPITAL SOCIAL PALLARÈS CONTEMPORANI:
ASSOCIACIONISME I CIUTADANIA ALS DOS
PALLARS EN PERSPECTIVA HISTÒRICA
(primera part)
Pere Solà i Gussinyer
Catedràtic emèrit d’Història de l’Educació (UAB)

"Molta gent i poc forment"1

El “factor immaterial” al Pallars
L’associacionisme “cultural” en la història dels darrers segles és un camp d’estudi
canviant, abordable en perspectiva tant com global com local (“glocal”), superant
aproximacions miops. En l’aspecte local, en el nostre cas, partim de la recerca, en bona
part inèdita, sobre el desplegament associatiu a la demarcació de Lleida durant els dos
darrers segles, concretament als dos Pallars. I en l’aspecte global tenim present la
perspectiva comparada nacional i internacional.
En el marc dels nostres estudis sobre la història de l’associacionisme i del
desplegament de capital social al territori català2, aquesta contribució se centra en
l’evolució associativa dels dos Pallars, una part d’un territori pirinenc relativament
extens del Principat, amb un percentatge de població molt petit, atès que el conjunt de
l’Alt Pirineu i l’Aran representen el 19 % del territori català amb només el 1 % de la
població3.

1

M. BARBAL /J. VILÀ I FOLCH (1991). Pedra de Tartera; 23

Aportacions recents de l’autor sobre la Vall d’Aran o el Pla d’Urgell com: Pere SOLÀ I GUSSINYER,
“L'expressió associativa de la societat civil de la comarca del Pla d'Urgell, de finals del segle XIX al segle
XXI (primera part)”. Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell, n. 10, 2019: 133-149, segona part,
2020.
2

Dada adduïda a la presentació del volum de 2018 d’INVESJOVE Pere Porta i Colom, director de
l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), creat a partir de
l'aprovació, per part del Parlament de Catalunya, de la llei 28/2002 del 30 de desembre, ens al servei l'Alt
Pirineu català, o sigui Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Aran.
3
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Un territori, tot s’ha de dir, encara prou desconegut en la faceta del que ha estat el
descabdellament en el temps del seu “capital social” i concretament de les seves xarxes
de sociabilitat formal i informal.
La gran davallada demogràfica produïda al Pallars per l’èxode poblacional als
seixanta i setanta no ha anat precisament acompanyada del col·lapse econòmic. El 2008,
les comarques nord-occidentals i de la demarcació de Lleida encapçalaven el rànquing
català per càpita. La Vall d'Aran era la comarca amb la renda per càpita més alta, 20.900
euros per habitant el 2008, un 2,8% més que l'any anterior, segons les dades de l'Idescat
( mitjana catalana 16.900 euros), seguida del Pallars Sobirà, amb 19.500 euros, l'Urgell,
amb 18.900, el Pallars Jussà, amb 18.700, i la Cerdanya, les Garrigues i el Ripollès. Al
Pallars Jussà és on més va pujar la renda per càpita el 2008, un 5,8% 4.
Quina metodologia emprem? L’historiador social ha d’aplicar noves eines
d’anàlisi de l’evolució social a l’abast de les ciències socials, com són els conceptes de
comunitat, associació, capital cultural i capital social, sobre els quals hi ha abundant
literatura, de revisió de la selecta gama de clàssics, que van des de Tönnies i Simmel
fins a Putnam i Bourdieu, revisió crítica interessant, pel que fa a l’anàlisi històrica de
l’associacionisme, que estalviem ara i aquí, per raons de brevetat, als lectors d’aquest
estudi. En qualsevol cas, paga la pena resseguir la relació dialèctica entre el “capital
cultural”, entès a la manera de P. Bourdieu ( que és una concreció del concepte més
ampli, ben establert a la literatura de les Ciències Humanes, de “capital humà”), i el
“capital social”.
Segons el sociòleg francès, el “capital cultural” ve a ser el saber ( i el “saber fer”)
acumulat per la gent d’una classe social, mitjançant un procés d’assimilació a través de
la socialització i l’educació formal, com una forma de ”herència social” de classe.
Aquest “capital humà” esdevé un instrument de domini de classe per la superior
soltesa o desimboltura en el maneig del mercat simbòlic cultural. Recordem els tres
estadis de “capital cultural” segons Bourdieu: l’”incorporat” (tot allò que s’aprèn via
INVESJOVE, Investigació i Recerca a l’Educació Secundària és la sèrie en format paper i/o digitalitzades
de reculls de treballs d’alumnes de segon de batxillerat, projecte iniciat l’any 2008 pels serveis educatius
de les diferents comarques de l’Alt Pirineu i Aran. (Vegeu, per exemple), el llibret editat de les V
Jornades de 2012 o les VIII Jornades InvesJove Alt Pirineu i Aran, de 2015.
4

Producte interior brut preu mercat (PIB pm). Índex. Comarques lleidatanes en relació al conjunt català.
Any 1996. PIB per habitant: Font: «Web Institut d'Estadística de Catalunya» ; El Punt Avui, economia, 2
juny 2011.
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medi familiar, escola, educació no formal...), l’”objectivat” (els resultats palpables
d’aquest saber incorporat: escrits pintures, monuments...) i l’”institucionalitzat” (títols,
diplomes, certificats, sancions acadèmiques...). (Bourdieu, Pierre, 1979).
D’altra banda, a efectes de l’aproximació al desplegament associatiu d’un territori,
que nosaltres fem des de la història social, ens és prou útil el concepte sociològic i
politològic de capital social, entès com la suma o producte de la col·laboració entre
diferents grups socials i dels beneficis individuals i col·lectius que deriven d’aquesta
sinèrgia o cooperació, en base a les relacions afectives, de “fília”, la confiança mútua, el
seguiment efectiu d’unes pautes de civilització i el pes de l’associacionisme expressat
en xarxa.
El concepte, àmpliament desenvolupat a nivell teòric a les tres darreres dècades,
el recull, una mica de trascantó i de forma molt sofisticada, Pierre Bourdieu quan
defineix el capital social com el conjunt de recursos actuals o potencials vinculats a la
possessió d’un ordit estable (“durable”) de relacions més o menys institucionalitzades
d’inter-coneixement o d’inter-reconeixement.
Un dels punts nuclears en què entra el nou abordatge metodològic rau en la
consideració del “factor immaterial” que suposen les “capacitats” d’espavilament de la
comunitat territorial per superar reptes o, pel contrari, plegar-s’hi:

“La différence entre une collectivité en déclin et une collectivité prospère ne
tiendrait donc pas seulement aux facteurs traditionnels (dotation en ressources
naturelles, capitaux, localisation, etc.) mais aussi à un facteur immatériel : les «
capacités » de la communauté à se développer elle-même. Le « renforcement des
capacités » peut être alors défini comme un processus par lequel les individus, les
groupes, les organisations et les sociétés renforcent leurs habiletés à identifier et à
relever les défis de développement sur une base durable”. (Bruno et. al., conclusió)

De fet, el tema de l’associacionisme a territoris remots, de muntanya o
senzillament rurals, te la seva literatura internacional especialitzada, la qual connecta
amb la problemàtica de la dinamització del medi rural, la reordenació territorial, la
marginació poblacional, la percepció del medi ambient o la gestió política local, posant
l’èmfasi en el paper que pot jugar el capital social (associacionisme) en
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l’”empoderament” (empowerment) de territoris en risc de marginació per raons
geogràfiques 5.
Normalment aquests estudis es fan des d’una òptica de “desenvolupament local” i
posen l’accent en els aspectes sociològics i de governança, sense comptar massa amb
les dades de la història social, que al cap i a la fi són les que permeten de veure com
s’ha vertebrat o no una comunitat territorial.
La perspectiva d’estudi adoptada per nosaltres te un efecte col·lateral. M’explico.
Semblaria que una visió sinòptica de l’associacionisme a unes comarques de la
“Catalunya buida” ens hauria de ajudar, de retruc, a repensar el que pot ser una nova
valoració pràctica d’un re-equilibri territorial per fer, reequilibri que resta una veritable
assignatura pendent, una autèntica taca negra de les administracions públiques als
darrers decennis. Aquí cal, sens dubte, esmentar el decalatge entre els fets i les “bones
intencions”, palès amb la escassíssima fortuna, per no dir nul·la fortuna de “gestos”,
durant el pujolisme, com la catalana Llei 16/1990, de 9 de març, d'alta muntanya, que
pretenia equiparar el nivell de vida dels habitants de muntanya amb els de la resta de
Catalunya, frenar la regressió demogràfica i encarrilar el desenvolupament turístic tot
tenint cura de la preservació del patrimoni natural, cultural i històric.

L’associacionisme a la Catalunya “buidada”
L’impacte del dessagnament demogràfic pallarès al darrer terç del segle XX,
encara en ple franquisme, l’ha expressat ben gràficament l’escriptor Pep Coll (Pallars
Jussà, 1949, fill de Pessonada, “Malpui” a les seves novel·les) a Catalunya
“no se n’ha parlat gaire, de la Catalunya buida. Es parla i s’escriu molt de
l’emigració, però del drama i la tragèdia que patiren molts pagesos deixant les cases
per anar cap a la capital de comarca o a les grans ciutats o a Andorra, que era un altre
pol molt atractiu, com a mínim al Pallars, no se n’ha parlat gaire. Jo pensava que ara
que ha fet cinquanta anys del fenomen que va fer que en deu anys, entre el 1965 i el
BRUNO JEAN, AUGUSTIN ÉPENDA MUTEBA WA /2004/2005). “Le capital social et le
renforcement des « capacités de développement »...Revue d’Économie Régionale & Urbaine 2004/5: 673694. GEORG WIESINGER 2007, ÁRNASON A., LEE J., SHUCKSMITH M., 2004, BURNETT K.,
1998, RIFKIN J., 2001, TILLBERG MATTSSON K., STENBACKA S., 2004, etc.: vegeu bibliografia
final.
5
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1975, es buidés una part de Catalunya, se’n parlaria força, però veig que ningú no n’ha
dit res. Llegeixes les històries de la Catalunya recent, i als anys seixanta tot és turisme,
minifaldilles i música i ningú no parla d’aquest drama, que és molt oblidat...” 6

Parlant amb alguns dels actors culturals i polítics del territori se’ns diu que el
despoblament ha estat una de les causes de la (relativament) poca vitalitat associativa
d’aquestes comarques. Una altra causa -assenyalada pels informants- ha estat el caràcter
individualista dels agents culturals i associatius. El caràcter pirinenc, molt
individualista, segons aquests informants, de gent acostumada per necessitat a
l’autosuficiència per subsistir o sobreviure i a comptar amb propis recursos, dificulta
l’associacionisme. Però, al mateix temps, la gent del territori constata que
l’associacionisme és un mitjà o estri imprescindible per assolir fites d’excel·lència, ens
deia el president d’una de les entitats “d’èxit” del territori, l’AEPallars, que presentem
més endavant.
La hipòtesi de treball nostra és que l’associacionisme és un factor de cohesió
territorial que coadjuva poderosament a la identitat col·lectiva. Aquest associacionisme
no s’ha produït històricament de forma capriciosa o arbitrària sinó que sorgeix molt
mediatitzat per institucions com l’Església Catòlica i per moviments socials com el
republicanisme. I, òbviament, respon a necessitats o mancances col·lectives.
Val a dir que el concepte de “necessitat o mancança col·lectiva” pateix una
evolució històrica considerable. Procurar pel “socors mutu” d’un col·lectiu tenia un
sentit quan no hi havia sistemes públics de previsió social, o quan calia assegurar el
bestiar, estri imprescindible abans de la mecanització.
Des de la segona meitat del segle XX i al segle XXI han sorgit altres “necessitats”
lligades a realitats com l’empoderament de la dona, la demanda d’activitats de lleure
culturalment i espiritualment satisfactòries, o les formes de resoldre els problemes de
solteria dels fadrins. A aquestes apetències respondrien iniciatives tan representatives
com una Associació de Dones Acordionistes i Percussionistes del Pirineu (DIÀDONA),
constituïda el 2012 amb seu a l’Ecomuseu de les Valls d'Àneu), o, en un ordre de coses
diferent, el crit o gemec d’aquestes terres que arribà a l’opinió pública arran de la
iniciativa, el 1997, de joves solters de constituir l’Associació Solters del Pallars, a Sort.
6

Entrevista a Pep Coll, Vilaweb, 18-9-2020.
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De fet la iniciativa ja venia de prou abans, com explica l’antropòloga Sandra Gimeno i
Vila:

“El problema de la solteria és molt important en les zones més precàries i amb
una manca de xarxes de comunicació. La dificultat per cercar esposa s’explica per
l’emigració de les filles i, el fet que les dones no es volen casar amb pagesos, ja que
segons argumenten, el camp és més dur per les dones que, no pas pels homes (Comas i
Contreras,1990)”7 .

En alguns casos,

la societat civil organitzada ha estat un instrument de

desenvolupament econòmic. Aquí tenim l’exemple de cooperatives

tant potents

històricament com la Cooperativa Lletera de Sort. Aquesta ha desaparegut com a
Cooperativa de producció i resta tan sols com a cooperativa de consum de servei
ramader8. Per la seva importància comunitària, a Sort només se li pot comparar, segons
Agustí López, alcalde convergent del municipi durant dues dècades, l'Associació
Esportiva Pallars (AEP), tot un fenomen modern. Aquesta fou fundada com a club de
piragüisme a mitjana dècada del 1960. Des del principi organitzà anyalment el “Ral·li
Internacional de la Noguera Pallaresa”9, a banda d’haver promogut tot de campionats de
piragüisme i ràfting d’Espanya i de Catalunya10.
El club ha fet una gran estirada, de cap a vuit cents socis a mil tres-cents majors
de 18 anys, i si es compten els infants, uns 1.600, segons el seu president, Lionel Pla
Ballabriga, el qual informa (2020) que el 65 % dels associats són del Pallars Sobirà, cap
a nou-cents, i la resta, un 35%, del Jussà, de les localitats de la C-13, de Balaguer o
Lleida o altres punts de Catalunya. L’AEPallars, des del tombant de , va esdevenir un
“referent comarcal” en matèria d’associacionisme, de forma que la gent valora el que

7

Segons l’antropòloga Sandra GIMENO I VILA (Tarragona-goig.org c. 2002)

PRAT, Laia (2010). La “Comprativa” La Cooperativa Lletera del Pallars/ dirigit per Rosa Colom i
Eduard Griñó (excel·lent estudi inèdit de final de batxillerat).
8

9

«Associació Esportiva Pallars». Enciclopèdia de l'esport català. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
https://www.enciclopedia.cat/ec-eec-969.xml

Id. “El 2010 fou co-partícip en l’organització del Campionat del Món de descens d’aigües braves de
Sort...
10
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l’entitat aporta al be comú i abandona la idea que els càrrecs a les associacions
serveixen per tal que “un president es pugui ficar diners a la butxaca”. L’entitat ha fet
intercanvis esportius, implicant famílies i infants, amb clubs bascos com Santiago
Terrat o Atlético San Sebastián.

Aspectes del desplegament del capital social pallarès al segle XX
Associacions relativament potents de caire econòmic-social, cultural i/o lúdic com la que acabem d’esmentar, o, a les dècades centrals del segle XX la Cooperativa
lletera de Sort- han incidit històricament en la gestió política i econòmica del territori.
Val a dir que la instrumentalització política de l’associacionisme va ser barroera i
negativa durant el franquisme. Ho veiem en el cas de les principals entitats d’esbarjo
trempolines, el Casal o la Lira. Però també és cert que al darrer quart del segle XX
certes formes d’associacionisme pallarès han contribuït a fer sentir posicions polítiques i
econòmiques de defensa del territori.
La relació entre la societat civil organitzada al Pallars i els poders fàctics ha estat
complexa i dinàmica. Val la pena resseguir iniciatives com els Grups de l'Alt Pirineu
(1980-1994...), basats a la Pobla de Segur, i llurs actuacions per a la defensa de l’Alt
Pirineu, fruit d’una època concreta.
A un moment donat d’aquesta recerca vam confegir un quadre indicatiu de
l’evolució associativa dels dos Pallars en l’aspecte quantitatiu:

1: 1900-1909; 2: 1910-1919; 3:1920-1929; 4:1930-1939; 5: 1940-1949; 6:1950-1959;7:1960-1969;
8:1970-1979; 9:1980-1989; 10: 1990-1999.
Font: base de dades per a aquest estudi, P.S.
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S’hi perceben perfectament, al quadre (que no deixa de ser una fotografia d’un
moment de la recerca) els moments de revitalització en termes de capital social i les
èpoques de deflació. Lapses més dinàmics han estat, per descomptat, la II República
espanyola i les primeres de la Restauració Borbònica.
Sobre un territori amb poca densitat de població, però més poblat que al segle
XXI, podem ben dir que, a les primeres dècades del segle XX, apareixen
-fins i tot a pobles disseminats- alguns centres republicans i algunes societats de
socors mutus.
El present estudi presenta i mostra fins a quin punt la pèrdua en capital social ha
estat profunda als darrers cent anys a unes comarques on hi havia grups polítics a
poblacions disseminades i on hi havia escoles rurals on es constituïen multitud de
mútues escolars, de vitalitat segurament ben escassa, encara que s’hauria d’investigar al
respecte. Mútues escolars com la de la Mare de Déu del Roser constituïda el març de
1928 a Sort [Montardit Enviny]

11

, la zona de la cèlebre novel·la de Jaume Cabré Les

veus del Pamamo, que significativament te per protagonista un mestre rural i una cacic
rural de la postguerra.
La majoria d’elles, responent a l’hegemonia ideològica clerical, tenien una
advocació religiosa. O eren batejades amb noms simbòlics al·lusius a la funció de les
entitats d’estalvi del capitalisme: "Los Pequeños Previsores" i "Las Niñas Económicas"
(1916),

a l’ escola pública

d’ Isona i Conca Dellà, Mutualitat Escolar

"La

Reconstitución" i Mútua Escolar "La Felicidad" (sic, 1921) a Conques12. O a Talarn, la
M.E. "La Hormiga de Oro" (1916) (el nom ho diu tot) , al costat d’una altra, segurament
la de nenes, de nom religiós, mutualitat escolar dels Dolors (1925).

11

M.E. "Nuestra Señora del Rosario"/ +1928-03-24.../ escola mixta / AHLL LRAA

El territori que comprèn el terme modern d’Isona-Conca Dellà, amb 1.053 empadronats el 2013, havia
arribat a comptar amb 4568 pobladors a mitjan segle XIX i encara 2.580 el 1936.
12
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Font: M.E. "Nuestra Señora del Rosario" (1928. Acta de constitució. Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.)

Poques organitzacions professionals. Sí que consta, a Sort, una Associació de
Mestres, amb una quinzena de professionals als anys trenta, la Asociación Maestros
Nacionales del Partido de Sort, del registre d’associacions provincial. Al Pallars Sobirà
la cultura obrerista i el sindicalisme obrer, poc arrelats, es van fer notar històricament, ja
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abans i durant la II República espanyola, a llogarrets de muntanya

amb centrals

elèctriques.
Al Pallars Jussà, sobretot a Tremp, on l'empresa La Canadenca va fer la presa de
Sant Antoni i les instal·lacions derivades, es notava la cultura obrerista. Un Ateneu
Obrer Sindicalista cristal·litza a Tremp el 1914, al carrer de la Font Vella, 7. Només
trobem un altre centre formalment similar a la Pobla de Segur, l’Ateneu Obrer (19311935..., carrer Major, 29).
Fins aquell moment, Tremp, i tota la comarca, continuava amb les formes de vida
seculars al voltant de l'activitat agrària i del poc comerç que se'n derivava. Amb les
obres dels pantans es produí una afluència de treballadors forasters, de famílies que
entraven i sortien de la comarca. Les mentalitats i els costums evolucionaven. Una certa
revifalla econòmica i una millora en la productivitat agrícola per la incorporació de
maquinària i un perfeccionament del sistema de reg van potenciar el creixement
poblacional, Tremp passà de 2.115 habitants el 1920 a 3.330 el 1930 (Bernadó, J., et.
al., 1987).
L’ embranzida republicana es nota. Així, a la Torre de Cabdella registrem una
Cooperativa Montseny el 1919 (Casal Domingo), un Centre Republicà Català (1931),
un Centre Comarcal Republicà-Centro Republicano Comarcal (1931-1935...) i un
Centre Republicà Socialista a Mont-Ros ( 1931-1935...), a banda d’un Centre Republicà
de Treballadors (des de 1932, també a Mont-ros), i la Unió Socialista de Catalunya
(1934, Sorpe, Pobleta de Bellveí).
Només consta a la localitat una entitat de “dretes”, el Centre Catòlic de Lliga
Catalana (sic), de 1934 (Sorpe, Pobleta de Bellveí). Pocs sindicats de treballadors, per
l’estil del d’Esterri d’Àneu, fundat el setembre de 1933.
(Continuarà).

Epíleg
Aquest article és l’avant-sala d’un estudi sobre l’evolució associativa del Pallars
als segle XIX, XX i principis del XXI. El treball prossegueix amb una segona part que
analitza la mediatització militar de l’associacionisme a les dues comarques estudiades,
tenint en compte, en particular l’impacte de l’exèrcit franquista.
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Explica, a continuació, el pes del paper jugat per diverses entitats potents durant el
franquisme, com el Casal Catòlic de Tremp, i incideix en la mediatització eclesiàstica
(diocesana) del capital social pallarès. Es refereix seguidament a la realitat del declivi
demogràfic i a la sagnia de capital cultural del territori, i en particular a alguns esforços
de remuntada cultural a partir de l’associacionisme, esforços intermitents.
L’èxode o deserció del jovent qualificat (disminució de capital cultural) trava i
condiciona, de ben segur, el desplegament de les xarxes de sociabilitat organitzada. Per
exemple, un fenomen de sociabilitat juvenil de caire alternatiu com l’”okupa” amb prou
feines s’expressa al Pallars, amb una notable excepció de la primera dècada del segle
XXI, el Centre Social La Forestal, al Pallars Jussà.
D’altra banda, veiem com la immigració de mà d’obra africana, est-europea o
llatinoamericana marca un canvi incipient en els hàbits associatius de les comarques
lleidatanes, amb l’aparició pionera d’entitats (com la de musulmans radicada a Tremp)
en funció d’una confessió religiosa que no és la tradicional.
L’estudi també analitza com la globalització atia la recerca d’identitat col·lectiva
des de l’associacionisme, bo i marcant l’auge de grups de conreu de la cultura popular i
del folklore i incentivant formes de connectar amb l’art, la música, els costums i les
variants lingüístiques pallareses.
La feblesa demogràfica fa que les expressions de sociabilitat organitzada més
importants de les darreres dècades (a nivell català i internacional) s’hi hagin expressat,
al Pallars, en menor quantitat, que no vol dir necessàriament menor qualitat. La irrupció
de l’era digital [en un panorama mundial marcat pel neoliberalisme i la regressió de
drets individuals i nacionals i l’auge de populismes i fonamentalismes] es manifesta
amb força a les comarques estudiades. En aquest sentit els poders públics i les
administracions, i també les xarxes potents de la societat civil, han de col·laborar a una
remuntada demogràfica i associativa de comarques com les estudiades, que pertanyen a
la “Catalunya buida” de què parla l’escriptor Pel Coll.
Un annex final mostra el desplegament associatiu al Pallars als darrers dos segle,
per municipis.
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Cafès, casinos i teatres.
La formalització de les noves sociabilitats del segle XIX
a Cambrils.

Manel Tarés Lagunas
Centre d’Estudis Cambrilencs; Associació Cultural Revista Cambrils

1. Introducció
Una definició simple de la sociabilitat fou aportada pel sociòleg alemany Georg
Simmel el 1910, per a qui significaria «sentir-se agradablement amb altres persones».
Però fou l’influent historiador occità Maurice Agulhon qui en donà diferents definicions
operatives per a l’àmbit historiogràfic, essent potser la que presenta un caràcter més
global aquella que entén la sociabilitat com a «sistemes de relacions que enfronten els
individus entre ells o que els reuneixen en grups més o menys naturals, més o menys
forçats, més o menys estables, més o menys nombrosos» (citat per Guereña, 2008). En
les societats tradicionals, la comunitat local era un àmbit de relacions horitzontals de
solidaritat, reciprocitat i cooperació mútua. Les associacions formals més comunes eren,
sobretot, les confraries, espais de solidaritat i col·laboració entre membres d’una
mateixa professió, condició o generació. Aspectes com la prestació d’ajuda, la
solidaritat ritual o la participació festiva eren coberts, també, per aquestes associacions.
A un nivell més exclusivista i intel·lectual, els cercles de notables i les acadèmies eren,
també, espais de sociabilitat cultural i social propis de l’època moderna, mentre que les
tertúlies privades entrarien ja plenament dins l’àmbit de les sociabilitats informals.
Fou al llarg del segle

XIX

quan sorgiren les primeres entitats associatives

modernes, que donaven resposta a nous problemes: associacions polítiques i sindicals,
societats de socors mutus, cooperatives de consum, ateneus i societats recreatives, entre
d’altres. La defensa d’interessos econòmics de classe (associacions de propietaris,
patronals i sindicats), la unió d’esforços individuals per obtenir un bé comú
(cooperatives), la protecció davant les eventualitats (mútues de socors), les vel·leïtats
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culturals (societats recreatives, teatrals i culturals), la regeneració pedagògica (ateneus),
el nou joc polític (cercles polítics, lògies i partits), entre d’altres, foren algunes de les
noves preocupacions sorgides durant la modernitat per a les quals l’associació formal
d’individus podia aportar solucions. Es trencava el marc de relacions horitzontals de la
comunitat local per constituir-se un espai d’associacions autònom (Arnabat, 2019). Al
mateix temps, l’associacionisme serví per organitzar les reivindicacions de classe en el
marc de la nova estructura de l’Estat modern que s’estava formant a marxes dobles,
alhora que refermà les noves identitats, creà consciència de classe i configurà
determinats espais culturals i simbòlics i de construcció nacional. Es pot considerar que
l’etapa constituent de l’associacionisme a l’Estat espanyol fou entre 1820 i 1886. De fet,
els períodes de governs liberals foren els més propicis a la creació d’entitats de
mobilització popular, tot i que sovint tingueren una vida efímera. El Trienni Liberal fou
un d’aquests moments, així com els anys posteriors a la revolució del setembre de 1868.
A partir de 1887, amb la Llei d’associacions, el model associatiu modern pren volada en
una etapa expansiva sense precedents (Arnabat, 2019).
El concepte de sociabilitat ha penetrat tan fort en la recerca històrica, que el seu
significat s’ha estirat, de manera que alguns autors han advertit que podria deixar de ser
útil per massa genèric (Guereña, 2008). Un observable històric que permet delimitar
l’àmbit d’estudi és la vida associativa, que podem associar a la sociabilitat formal o
organitzada (Chapman Quevedo, 2015). En canvi, altres formes de sociabilitat,
especialment les més informals, s’han estudiat més aviat des dels corrents de la història
cultural. De totes maneres, un ingredient bàsic en la sociabilitat és l’existència d’un
espai físic on desenvolupar-la.1 El retrobament i la quedada en aquest espai concret,
especialment quan esdevenen rutinaris i periòdics, són els mecanismes que creen la
gestació d’una certa familiaritat entre els individus, a partir de la qual es teixeixen
complicitats i col·laboracions. No volem estirar més el fil del concepte de sociabilitat, el
qual s’ha mostrat realment molt fecund en les historiografies europees meridionals. En
aquesta comunicació pretenem mostrar com els cafès, uns nous espais privats d’interès
comercial estesos al llarg del segle XIX, evolucionaren d’una forma de sociabilitat més o
menys informal cap a formes associatives més institucionalitzades, com cercles polítics,
casinos o societats. La nostra aproximació serà des d’una perspectiva localista, analizant
Aquesta asseveració deixa de ser del tot vàlida en el món actual, en el qual és possible l’existència de
sociabilitats mediades per les xarxes electròniques de comunicació, tot i els precedents que foren les
xarxes epistolars en el passat.
1
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el cas del municipi de Cambrils (el Baix Camp), de manera que ens ha de permetre
dilucidar com s’assenten en àmbits més rurals aquelles formes que funcionaven en
medis urbans més dinàmics.

2. Salons i tertúlies
L’ampli espectre dels espais de la sociabilitat informal o espontània de l’Antic
Règim abastaria des dels rentadors, els forns i les fonts fins als replans davant les
esglésies, les fondes durant els dies de mercat, les barberies, les tavernes, les segudes a
la fresca als portals de les cases i les rerebotigues. Un tipus de sociabilitat més privada i
socialment protocol·litzada, més pròpia de les classes benestants, es podia trobar als
salons domèstics, on se celebraven reunions amb vel·leïtats literàries i culturals. El saló
es refereix, de fet, a l’estança de la casa en què es rebien les visites: «Per metonímia,
aquesta peça vingué a anomenar l’activitat regular (generalment, setmanal) que s’hi
desenvolupava: la conversa entre persones d’esprit convidades pel propietari del lloc.»
(Paquot, 2009: 38). Les cases més benestants, a més, podien disposar d’una sala de
visites específica per a la sociabilitat femenina, que es coneixia amb el nom d’estrado.
Francesc Curet, comentant les formes de vida tradicionals de Barcelona, classificava
aquestes reunions particulars als patis o les sales principals de les cases grans en
tertúlies, visitons, saraus i refrescos (citat per Moreno Claverías, 2015: 234). El visitón
era l’equivalent a la grande soirée dels francesos, que podia incloure jocs, refresc, ball o
concert. Els saraus corresponien als balls i els refrescos incloïen el consum de begudes
fresques, orxata, cafè i xocolata, i s’acompanyava de jocs de taula i altres
entreteniments.
Les cases particulars eren l’escenari d’aquestes trobades entre amics i parents,
que eren rebuts al saló, el pati o la rerebotiga. Estaven molt restrigindes als membres
d’una mateixa classe social, entre els quals es teixien estrets llaços de complicitat.
L’existència de tertúlies, trobades i altres esdeveniments en espais domèstics està
testificada en moltes localitats més enllà de les ciutats grans i més avall de l’estament
estrictament nobiliari. A Cambrils, una localitat que a mitjan segle

XVIII

reunia menys

de quatre-centes llars, hem documentat, per al 1747, la reunió d’una colla de set o vuit
amics cada vespre a la casa de l’advocat Pere Soler (Tarés, 2013: 126). La tertúlia hi
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devia ser l’activitat més habitual, i, en moltes ocasions, s’hi debatien qüestions tocants a
la gestió municipal. En aquest sentit, uns veïns del poble declaraven irònicament, vuit
anys més tard, que:

[...] la casa del común de esta villa se ha transferido a casa de Antonio Sangenís,
familiar del Santo Officio, uno de los principales motores de los ánimos de los
particulares de esta villa, pues que en dicha su casa es en donde van dichos Josep
Bassedas, Josep Folch y Josep Corts [regidors], y allí y no en la casa de la villa, se
tratan las cosas del común. (Tarés, 2013: 324)

En aquests dos casos, tant Soler com Sangenís eren membres de la classe més
benestant de la localitat, sense atènyer l’estament nobiliari. És interessant, doncs, copsar
la dimensió protopolítica d’aquesta mena de sociabilitat informal i espontània. Els
bàndols que caracteritzaven la política municipal en aquella centúria tenien el seu espai
a l’entorn de notables locals, que tractaven els seus interessos des de casa seva mateix.
Aquesta reunió de simpatitzants i col·laboradors per tractar interessos polítics –ara ja,
dins del joc que donava l’Estat liberal– és habitual, també, al llarg del segle

XIX,

sovint

protocol·litzada en els banquets que tenien lloc als habitatges urbans o les possessions
rurals (masos i quintes) de personatges influents localment. Algunes d’aquestes figures
promogueren, més endavant, la creació de cafès, salons i teatres.
Cal sospitar que diverses activitats de caire lúdic tindrien també cabuda en
aquestes tertúlies particulars, com els jocs de taula, el ball o les representacions teatrals.
Novament a Cambrils, una petició de 1805 ens ofereix un testimoni molt valuós sobre
l’interès que suscitava el teatre del moment. Un grup de veïns sol·licità, aleshores,
autorització per representar la comèdia El Esplín,2 que aniria acompanyada d’una
tonadilla, en una «función casera y doméstica» en motiu del Carnestoltes. D’aquesta
manera, podrien «desaogar su espíritu de las continuas ocupaciones literarias á que
hasta haora [sic] se han dedicado».3 Aquesta referència demostra l’existència de colles
de veïns congregats al voltant d’una tertúlia particular en la qual podien organitzar-se
manifestacions culturals diverses. Les representacions teatrals en espais privats no eren
Es tractava, segurament, de la peça d’un sol acte escrita el 1793 pel dramaturg Vicente Rodríguez de
Arellano (ca. 1750-1815).
3
Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM). Correspondència sortida, reg. 78.2.
2
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pas estranyes a l’època, sinó que es tractava d’una activitat comuna que es duia a terme
en patis interiors o salons de cases particulars (Ruiz Comín, 2012).

3. Tavernes
Un altre espai de sociabilitat informal a la fi de l’Antic Règim era la taverna, un
lloc públic semiobert exclusiu de la masculinitat (Uría, 2003), tot i que la presència de
dones no era gens estranya rere el taulell. En moltes localitats, la taverna havia estat un
monopoli municipal que s’arrendava cada any al millor postor perquè hi explotés la
venda de vi a la menuda.4 A Cambrils, per exemple, la taverna servia vi negre, mentre
que el venedor de glaç, un altre arrendatari d’un monopoli municipal, podia expedir vi
blanc, granatxa i malvasia (Tarés, 2013: 177). Tanmateix, cada municipi s’organitzava
de manera autònoma, sempre que disposés d’aquests drets de venda. Encara el 1833,
l’Ajuntament de Cambrils arrendava la taverna del vi, aleshores regentada per Joan
Massagué al barri de la Marina.5 Arran de la liberalització del monopoli municipal de la
venda d’alcohol a mitjan segle

XIX

a Cambrils, que llavors comptava amb 2.200

habitants, aparegueren diversos locals d’expedició i consum de vi i altres begudes, tant
al sector de la Vila com al de la Platja, que aleshores encara feia funcions de port
comercial, tot i que de ben poca volada.6 Així, el 1871 consten tres tavernes, una
quantitat que es triplica al final del segle (deu establiments el 1898).7 Sembla que
aquests locals eren més habituals al sector de la Platja que no pas al de la Vila, on
dominaven els cafès.
A diferència dels cafès, més aviat associats als ambients burgesos, les tavernes
comptaven amb preus més barats i, fins i tot, s’hi servien menjars, generalment freds –
essent els menjars calents reservats als hostals. D’acord amb Uría (2003), el mobiliari
de les tavernes era més senzill i mal·leable, en el sentit que es podia moure fàcilment
per formar diferents grups de clients, a diferència de les pesants taules de ferro i marbre
Sobre les tavernes de Barcelona a l’inici del segle XVIII, vegeu Garcia Espuche (2010: 206).
AMCAM. Contribució industrial: subsidis de comerç, reg. 263.1.1.
6
La duana de Cambrils seria extingida per ordre governamental el 1876, cosa que comportà el ràpid
decaïment de les activitats comercials marítimes de la localitat. Tanmateix, d’aleshores ençà, la platja de
Cambrils es convertí en un important centre de pesca i construcció d’embarcacions de petit tonatge.
7
AMCAM. Matrícula industrial, reg. 264; Anuario Riera, 1898.
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dels cafès més arreglats. També acostumaven a tenir taulell o barra, mentre que als cafès
se servia des d’aparadors o taules auxiliars de servei. Les tavernes eren espais
polifuncionals, on no només es bevia, sinó que s’hi socialitzava, s’hi ballava i s’hi
cantava. Algunes tavernes, fins i tot, disposaven d’espai obert en un pati annex en què
s’hi podia berenar o jugar a les bitlles o el trinquet. Però, especialment, a les tavernes,
s’hi jugava, fos a jocs legals o prohibits. Precisament, el joc amb apostes, a més del
consum d’alcohol, era un dels temes preferits pels prescriptors de la moral pública
d’aquesta època. El jutge municipal de Cambrils escrivia a l’alcalde el febrer de 1876
per fer-lo sabedor de les denúncies de diversos veïns contra els jocs d’atzar i d’envit
practicats en alguns establiments:8 «la intranquilidad y disgustos que consigo lleva esto
á la familia son notorios». Aquell mateix any, l’alcalde afirmava que aquests jocs «se
promueven de una manera notable» en diversos locals del barri marítim.9 En l’opinió
del batlle, només era acceptable el joc que fos per «puro pasatiempo» i demanava al
sergent dels carabiners que vetllés perquè els establiments del municipi tanquessin no
més enllà de les onze de la nit. El març de 1889, l’alcalde Pau Vidiella promulgà unes
ordenances municipals en què hi havia normes sobre el manteniment de l’ordre i la
mesura en establiments públics, entre les quals la prohibició dels jocs d’envit i atzar.10

4. Cafès
El cafè és un producte d’origen àrab que arribà al nostre país cap al final del
segle

XVII,

tot i que l’hàbit de consumir-lo s’hi propagà lentament, a diferència de la

xocolata, molt més popular i estesa. Garcia Espuche (2010: 208) ha documentat
almenys dos locals on se servia cafè a Barcelona als volts de 1710. En algun moment
més endavant, aquest tipus d’establiment especialitzat s’estengué per la ciutat i adoptà
diferents formes. Al segle XIX, els cafès es convertiren en el símbol del caràcter burgès i
urbà, així com un dels espais de la modernitat, al mateix temps que s’implantaren al
llarg del país en un procés que encara no coneixem prou bé, alhora que es
popularitzaren. En una època de profunds canvis ideològics, els cafès esdevingueren
espais de llibertat i anhels democràtics, en els quals s’hi covaven les idees il·lustrades i
8

AMCAM. Oficis, reg. 129.
AMCAM. Oficis, reg. 91.5, f. 2v.
10
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romàntiques de l’Europa liberal. Els cafès es convertiren en llocs de reunió social,
sobretot masculina, que afavorien l’entreteniment, la lectura de la premsa i els debats.
Eren llocs de socialització política i elaboració de les opinions públiques (Martín,
2000): «[...] generan una primera sede pública que aglutina la espontaneidad y, sin
formulaciones políticas propias, adquieren un carácter de ágora representado por el
lugar donde se desarrolla.» Aviat, alguns cafès esdevingueren seus informals de grups
polítics i colles literàries, culturals i esportives. La nova sociabilitat burgesa, doncs,
implicà que les reunions tertulianes sortissin fora de l’àmbit estrictament privat que
havia dominat el segle anterior, alhora que s’ampliaren a totes les classes socials
(Gabriel, 2015: 162).
Els primers registres de cafès a Cambrils són de 1833, cosa que no significa que
no n’hi haguessin abans. Es tractava dels locals de M. Borràs i A. Ramonet, aquest
últim situat extramurs, potser al raval de Gràcia.11 Ja en l’últim terç del segle, hi
funcionaven entre cinc i vuit locals.12 Entrats a la nova centúria, el nombre de cafès era
nou el 1902 i cinc el 1909, d’acord amb les dades aportades per l’Anuario Riera i
l’Anuario del Comercio, respectivament. Això comportava un cafè per cada 295
habitants el 1902 i, si hi afegim també les tavernes, la ràtio baixa a un establiment per
cada 140 habitants.
Els cafès es trobaven repartits entre els dos nuclis urbans del municipi i, sovint,
concentrats al llarg d’uns punts determinats. A la Vila, la major part dels cafès
s’ubicaven al carrer de l’Hospital, per on transitava la carretera de Tarragona a Tortosa.
Hi tenien establiment obert: A. Nolla (núm. 1), R. Roca (després, J. Guinart, en el núm.
11), J. Xabuc Roca (després, J. Serra Domènec, en el núm. 13), J. Bertran Aguiló
(després J. Aguiló Vidiella, en el núm. 15), C. Serra Cabré (núm. 16), J. Aguiló Bas
(núm. 25), J. Ribot Rovira (núm. 28) i A. Romeu Vidal (núm. 29), mentre que el cafè
d’A. Colom Salvadó era proper a l’aleshores anomenat carrer de la Victòria, que talla
amb l’anterior via. Una barberia al número 14 del carrer Hospital devia contribuir a
animar aquest eix viari, molt probablement la de J. Casas Bas, que també regentava un
cafè, potser al mateix edifici. A la plaça, no gaire lluny d’aquí, hi tenia local obert el
polèmic alcalde J. Rovira Martí, l’anomenat cafè de la Pona (Martí, 2007: 55). En canvi,
el selecte cafè de Josep Llonchs estava ubicat al carrer Rovira. Al barri de la Platja,

11
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trobem el cafè d’A. Carrillo Mestre, situat al front marítim, que, després, adquiriria J.
Font Alterats per posar una barberia i una fonda que acabaria sent el conegut restaurant
Casa Gatell. També, hi havia els cafès de J. Colom Folch, J. Pujals Pijoan, J. Paradís
Ribot (juntament amb un forn de pa) i M. Sans Vidiella, així com diverses tavernes.
De fet, els registres de matrícula industrial consultats a Cambrils no donen
compte de les tavernes, sinó que solen diferenciar entre cafès, cafès econòmics i cafès
casino, així com els «cafés en los que no se sirven comidas». Així, la matrícula
industrial de 1898 distingia entre els cafès de J. Bertran, J. Paradís i A. Nolla, els cafès
casino de J. Guinart, J. Rovira i J. Ribot i el cafè econòmic d’A. Carrillo.13 El cafè
econòmic podria correspondre a una categoria de caràcter fiscal, sovint utilitzada pels
taverners com estratègia per burlar una llei de 1904 que manava tancar aquests locals en
diumenge, a diferència dels cafès, que hi podien tenir obert (malgrat no poder servir
begudes alcohòliques).14 A partir d’aleshores, tots els cafès són econòmics en el padró
industrial, fins i tot el complet cafè teatre d’Agustí Nolla.15
Un dels cafès més coneguts a Cambrils a l’inici del segle

XX

fou el local

anomenat popularment com el Gec, en referència a una de les peces d’indumentària més
característiques de l’estament benestant, ja que es tractaria d’un indret d’assiduïtat
conservadora. Inicialment regentat per Josep Llonchs Castellví, passà, més tard, a mans
de Pere Martí Oliva (1881-1925), que arribà a ser alcalde de la vila durant la dictadura
de Primo de Rivera. Estava situat al principi del carrer Rovira, una via recentment
oberta, i comptava amb un petit teatre. Hi havia, també, el cafè del Manso –que no
sabem situar–, on se celebraven vetllades els vespres d’estiu, en les quals l’escriptor
Isidor Frias Fontanilles (1847-1890), un dels primers estiuejants a la vila, tocava i
recitava (Salceda,1998: 165). Finalment, un altre dels cafès més emblemàtics fou el que
regentava Agustí Nolla Massagué (1864-1932), àlies Favara, «verdader geni per·a
organisar diversions de tota classe y emprendedor tan en aquest concepte com en lo de
negoci de compra y venta de fruyts.»16 Martí (2007: 59) considera que Nolla era la mà
dreta de l’alcalde Rovira, també propietari d’un cafè, alhora el testaferro a Cambrils de
l’influent marquès de Marianao. A més del cafè, Nolla es guanyava la vida com a
13
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comissionista i comerciant de grans. El Cafè d’Espanya o cal Favara, d’assiduïtat
liberal, estava situat al carrer de l’Hospital i disposava d’un ampli teatre al primer pis,
on després s’instal·là una cabina de projecció de cinema, encara visible avui en dia
sobre la façana de l’edifici. Nolla fou un autèntic empresari de l’oci, que sabia animar el
seu espaiós local amb espectacles de tota mena: teatre, varietés, sarsueles, cinema,
aplecs. Per exemple, per la Festa Major de 1903 estava anunciada l’actuació de
l’orquestra La Catalana, de Vilafranca, per donar un concert i un ball, així com una
companyia de sarsuela per al segon dia de festa.17 Uns anys abans, el 1897, hi actuà, en
diverses ocasions, la secció dramàtica de la societat reusenca El Alba.18 És curiosa la
notícia que publicava aquest diari reusenc sobre l’acte, ja que en destacava
expressament l’assistència de dones entre el públic.
Les tertúlies dels cafès intensificaven les interaccions entre individus amb
afinitats polítiques i culturals similars, fins al punt de convertir-se en espais de trobada
on es construïen les noves identitats polítiques i nacionals, on es forjava la nova
ciutadania. La politització de la societat tenia lloc, en bona part, als cafès, on les
tertúlies s’animaven amb l’escolta conjunta de la ràdio o la lectura de premsa,
inividualment o en veu alta en atenció a aquells que llegien defectuosament o no en
sabien. Tenim proves de moltes capçaleres que es llegien a Cambrils, molt
probablement als cafès i els casinos, per les moltes referències que apareixen en les
pàgines dels periòdics a corresponsals o informadors locals, quasi sempre anònims o,
com a molt, firmant amb pseudònims o amb sigles. Era, generalment, en els cafès on es
reunien els simpatitzants de cada cultura política per confraternitzar i discutir l’evolució
de l’actualitat política del país o dels afers municipals i provincials, així com per
celebrar els nous rituals polítics. Reculant als anys seixanta del segle

XIX,

on es devien

reunir els simpatitzants cambrilencs d’Espartero per celebrar amb un tradicional banquet
anual l’onomàstica del general espanyol? Entre els participants hi havia Joan Aguiló
Bas, que regentava un cafè al carrer de l’Hospital (Shubert, 2015).19 Al seu entresòl,
s’instal·là la seu social del Centre Republicà Federal durant el Sexenni Democràtic
(Bertran, 1987: 54). Sens dubte, el cafè d’Aguiló degué exercir un paper de primer ordre
durant aquells anys de primeres passes democràtiques com a lloc de reunió i politització
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popular del republicanisme local, però devia desaparèixer a la fi del període engolit per
les prohibicions governamentals contra l’associacionisme. També sospitem que el cafè
que regentava J. Bertran Aguiló al mateix carrer pogués estar relacionat amb grups
republicans, ja que aquesta persona consta, per exemple, com a membre de la junta del
comitè local de fusió republicana.20 Els afins a les diferents tendències liberals també
tenien els seus locals de reunió, presumiblement als cafès de Carles Serra Latorre i
Josep Xabuc Roca, els quals ocuparen l’alcaldia en alguna ocasió, així com al cafè amb
tertúlia liberal regentat per Josep Rovira Martí, que fou alcalde durant aquests anys de la
primeria del segle, el pare del qual ja havia portat un cafè anteriorment.21 Abans, però,
els simpatitzants del partit liberal es reunien al Círculo Cambrilense, que disposava
d’un saló elegant a la plaça de la Vila.22 Sembla que, a partir de 1909, el Círculo
Liberal Dinástico de Cambrils, sota la tutela del marquès de Marianao, es reunia al cafè
d’Agustí Nolla. La inauguració oficial del cercle polític fou el 8 de setembre, amb la
presència del president de la Diputació de Tarragona, Anselm Guasch, l’home fort de
Marianao a la província. Gràcies a la crònica del Diario de Tarragona, coneixem alguns
detalls del local de la nova entitat:23

Gratamente impresionados quedamos al ver que nuestros correligionarios
cambrilenses poseen un magnífico local que en muchas capitales no lo tienen mejor.
Mesas de billar, espacioso salón, de cabida para más de 800 personas, con teatro y
cinematógrafo propios, piano y pianola, grandiosas salas para tomar café, alumbradas
por gas acetileno que se fabrica en la misma sociedad24 y otras mejoras que no cito,
darán una idea de la importancia que tiene el nuevo ‘Círculo liberal de Cambrils’.
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La Autonomía, 24/08/1897.
L’octubre de 1875 rebé un avís del comandant militar per incomplir l’ordre de no tenir obert més enllà
de les deu del vespre (AMCAM. Oficis, 1875, reg. 128.2).
22
El Pabellón Liberal, 24/06/1892.
23
Diario de Tarragona, 10/09/1909; Los Debates, 16/08/1909.
24
Precisament, el 2 de novembre d’aquell any, l’Ajuntament de Cambrils tragué a concurs públic la
creació d’una xarxa d’enllumenat amb gas a la localitat, que gestionà Josep Llonchs.
21

440

5. Teatres i salons
A banda el servei d’expedició de begudes i, eventualment, de restauració, els
cafès disposaven de diferents serveis que els feien atractius als seus clients. Els jocs de
taula, la disponibilitat de premsa escrita, un piano o una pianola i un billar, per exemple,
eren alguns elements que enriquien l’oferta d’aquests establiments. El cafè de M.
Borràs, al carrer de les Creus, ja disposava de billar tan aviat com el 1833.25 Una mica
després, s’hi afegiria el billar del cafè de M. Bassedas Boqueres. Més endavant, als anys
noranta, tenien billars els locals de J. Bertran, J. Ribot i A. Nolla. Un pas endavant fou
l’organització d’actes culturals i musicals dins dels establiments. Així, per exemple, per
la festa major de 1903, la premsa es feia ressò dels diversos actes (bandes de música,
«cuadros dramáticos») que havien programat alguns cafès cambrilencs, especialment els
de Rovira, Mauset, Aguiló i el del Casino Unió.26 El teatre gaudia de gran popularitat en
aquesta època, per a la qual cosa alguns cafès alçaren petits espais escènics dins dels
seus locals. En una carta del 7 d’agost de 1886, la corresponent autoritat provincial
denunciava que el cafè de Francesc Gili, amb una capacitat per a tres-cents espectadors,
i un altre sense anomenar estiguessin constituïts en societats amb teatre, sense que
figuressin inscrits en la matrícula industrial.27
La informació que ens ha arribat sobre aquests espais escènics a Cambrils és ben
escassa. L’edició de 1898 de l’Anuario Riera comptabilitza l’existència de quatre teatres
a la localitat: Bru, La Ilustración, Español (és a dir, el del cafè Espanya) i Pequeño. No
hem pogut identificar aquest últim, però bé podria correspondre al també anomenat
Teatre Pitarra que apareix escadusserament en altres fonts documentals, com per les
diferents representacions teatrals celebrades per la festa de la Mare de Deu del Camí el
1902.28 Aquests teatres devien funcionar, sobretot, com a cafès.
El ball fou una altra de les activitats promogudes per molts cafès, especialment
durant les diades festives, com la Festa Major, el Corpus o el Carnaval. Les primeres
referències a la celebració de balls a Cambrils apareixen al final de la dècada de 1870,
coincidint amb la pacificació del país després de tancar el llarg i convuls període
d’enfrontaments amb els carlins. D’aquell mateix any, existeix una referència a un
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«salón de baile sito en la calle de S. Plácido», que no sembla correspondre a cap dels
cafès censats aleshores.29 També tenim notícia de balls organitzats en un saló
cambrilenc per la fira el 1877, mentre que l’any següent, en motiu de les festes del
centenari de l’arribada de les despulles de Sant Plàcid, celebrades els dies 26 i 27 de
gener, s’organitzaren balls «en el salón de D. Joaquín Bru y el otro en el Teatro,
propiedad de D. José Gimbernat».30 Es tractava, doncs, de salons, és a dir, sales de ball i
espectacle. Seríem davant d’un model d’establiments costejats per rics propietaris
locals, autèntics notables que Martí (2007) situa entre l’elit municipal, els quals
donarien resposta a les necessitats d’oci i festa de la ciutadania, especialment en diades
festives sassenyalades. A vegades, eren referits com a empresaris de diversions
públiques, no tant pel seu interès comercial, com pel seu caràcter d’emprenedoria. En
efecte, Joaquim Bru Folc (1835-1904) era un ric propietari, eminent afiliat al partit
liberal de la província, que tenia casa pairal a la plaça de la Constitució, ricament
decorada amb pintures al·legòriques (Martí, 2007: 112). El saló d’en Bru podria
correspondre al del carrer de Sant Plàcid, on aquest propietari posseïa un immoble que,
més tard, fou ocupat pel casino La Ilustración i, encara més tard, pel Centre Catòlic,
autèntic puntal associatiu durant el primer terç del segle

XX.

De manera similar, Josep

Gimbernat Ferré (1852-1915) era també un important terratinent cambrilenc. Ens
aventurem a pensar que el seu teatre fos el vell magatzem que hi havia, fins fa uns
quants anys, al carrer de Sant Josep amb una borrosa inscripció que deia Teatro, la qual
figurà damunt del portal fins al moment que l’immoble fou enderrocat.
Els teatres i els salons requerien espais més grans que els dels petits cafès situats
al carrer de l’Hospital, de manera que s’haurien instal·lat en magatzems i locals amplis
als ravals. Els balls necessitaven de músics que interpretessin les diferents peces, els
quals es devien reclutar, segurament, entre les distintes bandes existents a la població,
com la banda de l’Aguiló (un cognom molt associat a la regència de cafès), del Bateta
(Josep Pallejà) i, més endavant, la del Calot (Francesc Bru). De fet, en l’edició de 1899
de l’Anuario del Comercio consta Josep Pallejà com a professor de música i, quatre
anys després, s’hi afegia Francesc Bru.
La nova sociabilitat associativa comportà l’assumpció per part d’aquestes
entitats de l’organització d’actes lúdics durant les diades festives, prenent protagonisme

29
30

AMCAM. Oficis, reg. 91.5, f. 55v.
Diario de Tarragona, 15/05/1877; Diario de Tarragona, 29/01/1878.

442

al paper tradicional del govern municipal. En l’Antic Règim, els veïns participaven en la
preparació de les festes a través dels majorals designats per barris o confraries. Ara, els
cafès, els casinos i les societats recreatives es convertien en agents principals de la festa
major, complementant els actes religiosos i les poques activitats sufragades per
l’Ajuntament. Una crònica publicada al diari madrileny de tendència catòlica La Unión
el 13 de desembre de 1884 feia referència a la celebració de la festa major de la
Immaculada Concepció. A més de les funcions religioses, els elements que tingueren
lloc durant la diada foren els següents:

Los bailes concurridísimos; las funciones del pequeño teatro de aficionados, lo
mismo; alegría general, gastos, diablos, mucho bullicio, y sin que afortunadamente se
haya tenido que lamentar desgracia ni desmán alguno.

L’orquestra i els balls, el teatre d’aficionats i el grup de diables foren actors
d’aquestes festes que es desenvoluparen en diferents escenaris: l’església, la plaça i la
xarxa de salons, teatres i casinos de què estava dotada la localitat. També per la Pasqua
de 1890, un diari tarragoní informava que «todas las sociedades de recreo de ésta [villa]
han celebrado lucidos bailes y funciones teatrales», bo i destacant-hi La Artesana
Cambrilense, que havia posat en escena una sarsuela d’un autor local, Benet Ferré.31 Els
balls i altres activitats lúdiques, que normalment se celebraven a la plaça pública en dies
de festes assenyalades, eren absorbits per les noves entitats recreatives. D’aquesta
manera, es podien evitar les prohibicions que periòdicament s’emetien contra
determinades celebracions al carrer per tal d’evitar aldarulls (Gómez Inglada, 1993:
149). Encara podem aportar un exemple del Carnaval cambrilenc del 1887, en què:32

[…] las sociedades de recreo han tomado una parte muy activa en las diversiones
del Carnaval, habiendo salido dos cuerpos de danzas con sus correspondientes músicas
á recorrer toda la población, formando corros é improvisando bailes en las plazas
públicas; […] Los bailes de los casinos todos los días se han visto sumamente
concurridos.
31
32

El Pabellón Liberal, 15/04/1890.
La Provincia de Tarragona, 25/02/1887.
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6. Casinos i cercles

D’aquells cafès decimonònics sorgiren moltes formes d’associació formal i
reglamentada, com els casinos i els cercles, reproduint aquests models urbans en l’àmbit
vilatà. Per al llibreter barceloní Francesc Puig i Alfonso (1865-1946), els cafès de la
capital catalana no deixaven de ser «un casino barato»: «Magnífico local, confortable,
consumición económica, música selecta y diarios políticos, revistas y periódicos
ilustrados españoles y extranjeros a su disposición por tiempo ilimitado.» (Puig, 1943:
41) Els casinos donaren «cobertura formal y reglada a lo que, con frecuencia, ya era un
hábito de reunión» (Villena; López Villaverde, 2003). No és estrany, doncs, que algunes
iniciatives de casinos provinguessin de les tertúlies que funcionaven informalment en
alguns cafès. Els casinos, un mot d’origen italià, i els cercles (o, més aviat, en castellà
círculos o la transposició catalana en círcols) eren espais de reunió de burgesos i
propietaris, però aviat també, de les classes més populars, destinats a trobar-se, fer
tertúlia o llegir i comentar la premsa. Els casinos haurien portat el trànsit de la categoria
de parroquians dels cafès a la de socis d’aquestes noves entitats, aquests aplegats per
una afinitat ideològica i cridats a organitzar activitats recreatives de tota mena. A més
de la promoció de les diferents cultures polítiques entre la població, els casinos també
foren instruments d’accés a l’oci, «al marge dels canals tradicionals lligats o controlats
per l’Església» (Santana, 2001). Un altre model paral·lel fou el de l’ateneu, que estava
més inclinat a la promoció de la cultura i el coneixement i, en la seva vessant obrera, a
l’educació del proletariat. Tots ells, casinos i ateneus, foren factors cabdals de
modernització política, social i cultural que actuaven amb autonomia fins al punt
d’assolir graus importants d’institucionalització en l’àmbit local, convertint-se en
elements constituents de la societat civil (Arnabat, 2019: 23).
La Llei d’associacions de 1887 possibilità l’aflorament de moltes associacions
que ja funcionaven, alhora que animà la creació de noves com un fenomen molt dinàmic
i expansiu. Un any abans, documentem els primers noms de casinos a Cambrils: Centro
Cambrilense, La Ilustración i el Casino de Artesanos.33 Caldria afegir-hi encara la
Juventud Cambrilense, que surt esmentada, sorprenentment, com l’única existent a la

33

El Orden, 03/12/1886.

444

localitat en l’edició de 1884 de l’Anuario del Comercio.34 El 1903 s’hi fa esment del
casino La Ilustración, la societat La Trabajadora Cambrilense i el Círculo Artesano. En
canvi, els registres de la matrícula industrial dels anys noranta del segle

XIX

apliquen la

categoria de casino als altrament cafès de J. Guinart, J. Rovira i J. Ribot, però no pas al
cafè d’en Nolla. Ara per ara, no som capaços d’establir una correspondència entre els
cafès casino i les societats recreatives, si és que existia. En tot cas, la profusió d’entitats
a Cambrils durant els últims quinze anys del segle demostra l’eclosió exitosa d’aquest
nou model associatiu.
La societat Artesana Cambrilense, o Círculo de Artesanos, es constituí el març
de 1886. Disposava d’un espaiós teatre amb capacitat per a 350 espectadors: «Personas
competentes que lo han visto, nos aseguran que será el quinto ó sexto de los de la
provincia.»35 La nova entitat estava «compuesta en su mayoría del elemento
trabajador».36 Comptava, també, amb una secció de socors mutus, heredera de l’antiga
Trabajadora Cambrilense, fundada el 1877 per Timoteu Bassedas (1842-1896), que
allargaria la vida, amb mutacions, fins a la fi de la Segona República.37 En paral·lel a la
creació d’aquesta societat, a la primeria de 1887, es constituí el casino La Ilustración,
que ha llegat més referències documentals. Aquell any, en motiu del Carnaval, s’hi
celebrà una vetllada cultural de quatre hores de durada. La crònica explica que s’hi
cantà i s’hi llegiren poesies en català i castellà. La festa acabà amb el discurs que
pronuncià el jove secretari de la junta de l’entitat, Carles Clanxet, en què es mostrava
convençut dels beneficis socials d’aquesta mena d’actes:38

Este es el medio, esto es el camino de reunir fácilmente á todas las clases de la
sociedad cambrilense y hacer olvidar antiguas y mezquinas miserias, convirtiendo á
nuestra querida villa en una sola familia […]; avancemos, pues, por esa senda de
verdadera salvación para la sociedad, y al proporcionarnos ratos de recreo y expansión
nos hará conocer las sublimes obras de nuestros literatos, poetas y músicos, y para
terminar de una manera digna nuestra empresa, empleemos cuantos medios estén á
nuestro alcance para exterminar de una vez al asqueroso gusano que roe nuestras
34

En tenim referències fins al 1899 (Lo Somatent, 16/02/1899).
Diario de Tortosa, 20/05/1886.
36
El Pabellón Liberal, 15/04/1890.
37
AMCAM. Oficis, reg. 129.
38
La Provincia de Tarragona, 25/02/1887. Probablement, es tractaria de Carles Clanxet Regnard (18651934).
35
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amistades locales, y rompamos la terrible cadena quo ahoga la ventura y bienestar de
nuestra villa; termínense contiendas infructuosas é inútiles, unámonos todos, la unión es
la verdadera paz; la unión es el más preciado bien de un pueblo. A continuar estos
hermosos espectáculos debe dirigir todo su interés nuestra dignísima Junta, obteniendo
así el beneplácito de todos los socios y personas sensatas é imparciales.

Així mateix, la crònica periodística d’una vetllada similar que tingué lloc el
mateix any conclou d’aquesta manera:39 «Mucho nos place que se celebren estas fiestas
en poblaciones como Cambrils, puesto que ellas dan una idea del adelanto en que se
hallan, al par que enaltecen á la sociedad que las ha iniciado.» La flamant societat
recreativa i les activitats culturals que organitzava eren percebudes, doncs, com un
símbol de modernitat i d’il·lustració; vet aquí el seu nom. Tanmateix, La Ilustración,
que disposava d’un cafè i un petit teatre per als socis, no havia de ser només una entitat
recreativa, sinó que també tenia vocació cultural i formativa, un «centro de recreo y
enseñanza particular»;40 de fet, el nom de l’entitat pretenia, segurament, reflectir aquest
objectiu. Responia al nou model d'associacionisme burgès, interessat tant per l'esbarjo
com per l’educació popular. La notícia dedicada pel diari El Gubernamental el 5 d’abril
és molt eleqüent en aquest punt, ja que l’entitat:

ha logrado llamar la atención del público, pues se vé que no solamente es un
casino de recreo y pasatiempo, sino que en él hay establecidas clases nocturnas de
primera enseñanza para los socios que no sepan leer y escribir y para sus hijos.

En línia amb aquesta voluntat de formar i instruir els seus associats, el nou
casino ateneu també disposava d’una biblioteca, la primera que hem pogut documentar
a la localitat. La Dirección General de Instrucción Pública, per mediació del diputat
Gerónimo Marín, els feu una donació d’un lot de llibres.41 El dia de Pasqua de 1900, el
casino La Ilustración estrenà un nou local al carrer de Sant Plàcid «cuyos salones
llaman verdaderamente la atención por el lujo y buen gusto con que se han adornado».42
39

El Orden, 22/07/1887.
La Provincia de Tarragona, 25/02/1887.
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El Gubernamental, 05/04/1887.
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Les cròniques diuen que fou inaugurat amb una ball de nit amb la banda de música que
dirigia Francesc Bru. S’hi estrenà un nou penó, «siendo de notar que las inscripciones
que lleva con el nombre de la Sociedad y año de su fundación están escritas en catalán».
Era l’època en què l’ús públic de la llengua pròpia començava a fer-se tímidament
extensiu en el món associatiu, sobretot després que Àngel Guimerà inaugurés en llengua
catalana el curs de 1895 de l’Ateneu Barcelonès. Segons la documentació consultada
per Pere Solà (1998), Carles Clanxet presidia l’entitat aquell any, quan aquesta
comptava amb 42 socis, un nombre similar al de La Artesana. L’edició 1904 de
l’Anuario Riera ja no cita La Ilustración, la qual hauria estat substituïda pel Centre
Catòlic d’Obrers, una dinàmica societat recreativa que estendria la seva activitat fins a
la fi de la Segona República.
Amb La Artesana i La Ilustración ens trobem davant de dues entitats
multifuncionals, formalment constituïdes amb juntes de govern i estatuts, unes societats
recreatives que donaven servei a diferents aspectes de la vida extralaboral, com oci,
festa, tertúlia, formació i protecció social. Cal preguntar-nos, també, si aquestes dues
potents entitats responien a algun tipus de polarització social existent al municipi.
Arnabat (1992) ha assenyalat, per exemple, que en molts pobles de l’Alt Penedès el
fenomen de la bipolarització associativa local correspon a una fase posterior del
sorgiment de la sociabilitat formal moderna: «[…] és força normal passar d’una situació
en la qual a cada municipi hi ha una societat de cada tipus (socors mutus, recreativa…)
a una altra on hi hauran dues societats de cada, el cafè de dalt i el cafè de baix».
Aquestes situacions reflexen una divisió social (pagesos contra propietaris) o política
(dretes contra esquerres), que era evident en algunes comarques rurals. A Cambrils,
segons petits indicis extrets de la premsa coetània, La Artesana estava formada «en su
mayoría del elemento trabajador»,43 mentre que La Ilustración es tractaria d’una entitat
de «primers propietaris».44 El 1899, es deia que «los hi falta jovent»,45 la qual cosa
podria explicar la seva desaparició i la immediata substitució, en el mateix
emplaçament, del Centre Catòlic, que era de freqüentació conservadora i benestant. En
tot cas, la divisió social que podia existir entre l’una i l’altra entitat no devia comportar
altres diferències més enllà de les que es ritualitzaven pel Carnaval, que en aquell temps
passava per un autèntic moment d’esplendor.
43
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7. Conclusions
A Cambrils, l’eclosió de l’associacionisme modern s’esdevé a partir de la fi del
decenni de 1880. Tanmateix, el fenomen és resultat d’un procés de desenvolupament de
la nova sociabilitat moderna que té lloc al llarg del segle XIX. Hem mostrat l’existència
de tertúlies i altres actes lúdics en espais privats durant la centúria anterior, que,
evidentment, excel·lien allà on més possibilitats tingués l’amfitrió. La construcció de
l’Estat liberal comportà la socialització política d’una part de la població, un procés que
necessitava d’espais específics per a la trobada i el ritual. Els banquets privats als
domicilis de notables locals eren comuns a l’època, però, sens dubte, allà on es trobaven
les distintes afinitats ideològiques era als cafès, els nous establiments alternatius a les
tradicionals tavernes. La reunió dels individus en aquests espais i la participació en les
activitats organitzades permetia ampliar el seu àmbit social, obtenir informació, opinar o
influir en les decisions municipals i, en definitiva, irrompre en noves esferes abans
inaccessibles. La privatització de l’oci animà diverses iniciatives, com casinos, ateneus,
teatres i salons de ball, sovint promogudes per notables i emprenedors locals. El
moment de la institucionalització d’algunes d’aquestes iniciatives mitjançant la creació
de colles formals i, sobretot, associacions marca l’esclat de l’associacionisme modern.
Els ritmes polítics i socials, així com la força de cada generació marcaren l’evolució
d’aquestes empreses associatives, que foren majoritàriament truncades per la guerra de
1936.
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