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2.- ACORD DE LA COMISSIO FACULTANT ALS SEUS MEMBRES
JOAN FUGUET SANS I JOSE AGUSTIN GOYTISOLO PER A
OFERIR L 'EDIFICI DE "LA CASA DEL POBLE" 1 CONDI-
CIONS DE TAL OFERIMENT.
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Joan Casamitjana Fabre~ , la Comissió per a la res~au-
'~d l"'d':f' ,M::? '" d B b'~ .racl.O e e l.lCl. ..' muna ci pa e ar ar~, prop~e-

tat de la Cooperativa Agrícola d"'aquesta vila

C E R T 1 F 1 e A

. -
"

que en el llibre d"'actes de l~esmentada Comissi6, en la corres-
ponent al dia 9 de nevembre de l"'sny en cure hi fi~a l'acord
ee€Üent, pres per unanimitat per als set membresque composen

~ I

f ' ..; '1-', I!I.la Comissió: " ('!... ", ..,.

~~l e~

-1- h'l "faeul tar als membres d "'aquestaComissió Joan Fu-

guet San) , José ~ti; Goy-ti~ol---:pera presentar el dossier
""----- - -- - .....(memoria, planols~ proJecte ~~~b9~ats par ells ~b la partici~

ólI,f'l-~ 3 "'" ,.pació de Ferran a aa Ferna.ridezi Ramon Pens Canaleta
·~ts T'rY"~vineials~, Tar:t"a,¡ro.nai 1 eida '>!'~~~~~nt

~ 1N,¡o~"éi~. . l~- ~ ~.r:,¡I14~~

I~c." ~\j t . . ~ a la Conselleria de de
~ a:-;..~~da.sJ.~4U.J. ~;'lª-- c'-\l~te!1!~- e&.t&.J:.a.-ya ti i afecte

i f '\n d 1 h' ~~1_-k . '1' . 't" , d"t "li~~aé!ltJ~.~~ e proposar- os- ~ '-:aJ!tt:u~ ae ea.l.l.Cl. l. ... .l ~

Soci etat~..:J-;;k1.G.g;ueeo ·;Wn.Gel¡i,e tt,~. :¡¡;' ~~~~'6

..,']

La contraprestaci6 a tal oferiment consistei.r

• J

en restauri i habili ti 1'edifici., i el dediqui
~om ho teu dea de la seva tundació, l'any 1897, tin~ que fou clau-

Íl'-' •e ~ ~...,1A1t~AÁ f!!"su:rat el 1939- a usos i equipaments cul turals s.ocials~.
En aquests usos la Cooperativa Agrícola de Barbera de la Conca,
com a propietaria' ~ ~ ~e és de l'edifici, voldria te-
nir-hi accés en determinats serveis i ..qades, per ús deIs seus
cis, tamiliars ~ altres veins del poble, per no desvincular-se
d~un
i que fou ~~!jP.!."mil!!'!"i"

\\panyold( .
n9 QJJrí el:S.-=~".._primers.local,s'.aMa.Ji:!<lei-a f,.,:i:--nsa__l~"~-a. -a~ce-

a

consti lliuro la present a Barbera
de la Canea a 20 de novembre

,
J.

Firmat Joan Casamitjar~

¡iJ
,v

i Fabregat, secretario
.7

---_ ..-..... - ------ ....__ ._- .
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3.- EL POBLE DE BARBERA DE LA CONCA.~
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El poble de Barbera és un municipi que actual-
ment té uns 480 habitants; a finals del segle passat va
assolir la cota maxima amb 1450; l'any 1955 en tenia en-
cara 1100. Aizo essent com és un poble d'agricultura pro~
pera basada en el conreu de la vinya, que va tenir una in-
dustria d'esperits de vi i aiguardents notable. Actualment
sembla. reeixir de la gran devallada soferta a causa.. de
la Guerra Civil del 36-39 iba comen9at l'elaboraci6 d'un
vi de cava de molt bona qualitat que permet esperar un
futur millor pel poble. ~~ ~~~

Barbera. esta. si tuat a $'qUilometres d~--¡;nt::" -~
blanc, en el centre ,neuralgic de la.Qonca.~lJ -o.~

s~m. Té comunicaci6 per ca.rretera amb les v·,es comar-
cals i amb la na.c~a.l ,d Lleida a Tarragona.~ 'autopis-
ta de Barcelona a ~a~ té les sortides número la,
Pla de .?e Santa. Maria¿ i la número 91 Moni-

Jz:9a/blanc, ,~n a prop del poble. Per via ferrea)desde Moni-
blanc¡ té comunicaci6 directa mb Barcelona, 'farragona i
Lleida V~I ~I

El poble disposa de serveis medics i d~esbar-
jo. Poseeix una zona polisportiva amb piscina reglamenta-
ria, piscina per a infants, pista de ciment on es poden
practicar diversos esports~e~de futbol.Recentment ha
inaugurat una biblioteca pública municipal amb más de dos
mi~ volums; la biiblioteca que reeull els materials pro-
cedents de diverses biblioteques anteriors del poble i
aportacions de particulars, ha entrat a formar part de la
xarxa de biblioteques rurals recentment creada per la Ge-
neralitat. També s'esta actualment treballant en l'orde-
nació de l'arxiu municipal i l'arxiu de la Societat Agri-
cola i Casa del Poble.

Enguany s'inaugurat un nou edifici per les es-
coles públiques, 'ins ara ubicades en l'antic astell am-
pler ,ªl:"qual:és voluntat del poble que pugu~ ~&'l-~s

. ~vaf"· ,e;a.l o&'W:"--a s,

BARBERA DE LA CONCA

:-=i
",.:~

"0-;
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4.- HISTORIA DE LA "CASA DEL POBLE" ("LA CASA")
DE LA SOCIETAT DE TREBALLADORS AGRICOLES DE
BARBERA DE LA CONCA.
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-, .... , ":'J5HIs'rORIA DE LA SOGI.3.:TA;r
DE TREBALLADORS AGRICOLES DE BARBERA DE LA CONGA.

1.- Antecedents historics: factors que possibilitaren
l'associació
a)

p:po,gg,Ss.is.:t.es.ue-Eie-m'al'lBP-
de G}ad."±s G.<e=1-§c;1"2':'

i 118 qoi-v:o--

a s "~ptiñ'e"a a l~'1"ls

es Corts

de

-: .

repartida,(a 'arbera no hi bagué" massa diferencia de c1a1[.
ses fins a la Desamorti túwió de Madoz -:-1856-. Fou a par-
tir d#aleshores que uns quants veins podien adquirir la
propietat de dret de les terres,quan comenga a notar-se

(I"~-~---:':'c-;rtadi ferEmc i a. .J2~'l'l: ene; ,¡¡¡,.p.;j;""'i9€! - E]:'1:ile's-t-mO"t"fU,
B.,g.;c.be.;Ga,a -~:J!!-'i,neq"u<i..v;o,Gcame,n~-pe-b'i"'l:l i~-ra~.

~,....----... .......
'í í, ha...,nombiPesesprove's .'aquesta actitud:

el trieni Lliberal -concretament l'estiu
1822- el poble va sofrir una forta repressió

pel gup de facciosos capitaneijats pel disortadament ce-
lebre "Trapensefl que vexa. la població i elimina. ela hOIDGS

més significats en les ratzies que va dur a terma per la
Conca de_!ia~Qe_ra. ~~ ~ ..._-

~~~~-~~~~t~el als seus
~~~T~~~~l- .es ~argues 1 penoses

~~~-~.~ fou sempre vila fortificada inexpugnabl~fidel a
la monarquia cons.tit~onal.~ . """" "\

~·rñs"'istj,.n-7en la 'de' ogi.§v'd~''QobJe'',és inte- i
, t ri ,/, 1 t -r .«, 1 ", I J Ir~ssan ,.L "" :r;y e e ~~1C~P/~ . ~ co,~t~ ter; ,

1 aleé?1a amo ~íOU t: G'tÍd.a 'lJa. \.:i1Q.-1.0Sa" a(}r~(anYj'1868L
C'.riosament en aquesta efemerides~ ,podem comp~ovar(que la

------._«---,-----------

,
~1•
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ideologia progresista de la Junta Revolucionaria,elegi-
da popularment,era molt propera de la del Consistori Mu-
nicipal que plegava.

Seguint una bona logica, aquest liberalisme
va derivar en Republicanisme Federal o de Pi i Margall,
i d'aquí vere el S ci lism tari.

~. ViS:..
'e~ ,. ~. g!éa ~

el poble: l'interes de promo-
itjant9ant la instrucció pública,

documenta-
ció de

....

ble, el seu origen va ser en gran part
t' . dI "" dIpor amen regress~u e a maJor~a e s

regir la parroquia. Da motivar
de protesta.

par
la situació precaria re-
bel i descregut". Una excep "(5 d'aquesta actitud anti-
clerical - i potser l'esqtrér nrovoca les situacions
esmentades- és el fet ¡liees un escrit sig-
nat per tots els ve¡~s del pOble reclama a l'a~quebis-
be de Tarragon~l'any 1865, 91 retorn la vi1a d'un
sace~dot progressista, amb el qual tots els habí

s~entif~ ts~ .FaqU,eix:~:t.~~i~..~:~ fou
.ji - §,



I

~~~. as ~~e~eB~.
~~~:oIt!' .... ~!i!"""I - ..~

, La-ti~a, que~havia estat una practica comuna
Í-. 1 .. '1 4dels dos o tres ca9ic~de Barbera~és veié ~gavo , da per

r t· t ....1 .#,vd/'" -!Pí' , '~r . d ...aque s a si, uacl;o,'~..Iencaras ....en uz- mes. enar ocumen ..a-
.' ,"- ,; ,/... ,f? r!f' ,1'

cd.ó del princiPay"usur~:}éls seus éompte e~~~tJ:'éfque
eJixava diner,,! i:teres usur{ri a canví, d.e:-s colJl.ites,
les quals en molts casos no podien cobrir 1 obligacó

,...........--~~"Ml' ~._~ ~.\
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b) EconomicsJ·~~~~.,
Barbera, durant el periode de la tlFebre de l'Or"

de 1865-80 esdevingué un poble dependent del monocultiu
vinícola. Per aixa l'arribada de la fil.loxera a la Con-
ca l'any 1893 va iniciar una forta crisi del sector del
qual tot el poble en depenia.

La propietat de la terra en gene~a bas-,a~~~
repartida, llevat de tres o quatre terratinents :mpon;t~s'l~fJ
aixa determinava ~~~_~~~~ regim deparceria. Així, els
interessos dele' propietari i del.parcer coincidien
en la practica, i diferien ben poc deIs interessos dels
jornalers.

Com arreu de Catalunya, la fil.loxera va reper-
cutir en els contractes de conreu a "rabassa morta" d'una
manera molt aguda. Aixa agreujat per les fortes pressions
fiscals, especialment pels impostos de "consums", va por-
tar a la major part de la poblaci6 a una situació límit.

Malgrat tot es va donar el ca.s d "'algun.spropie-
molt important per l.#evolució

~ ,/"'I'reballadors~,~.e$~~kew1
tari5 for -i ai xó va ser
futura de la Societat de

que havent connectat amb la ideologia
!J:ilMJ9ti,c.a;1il 1'e1~1, va~er costat als peti ts propieta-

'. ¡¡
ris, rebassaires .i.g~~~~~
difícils •

jornalers, en aquells anys

. '!..
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III.- La Societa t de 'I'r-ebaLlado rs Agrícoles del poble de
Barbera

La pagesia, a causa de la cri6i terrible de la
fil.loxer~ i~a!;h¡¡;¡:oo,'!is.es ~. _ Wi s

es va associar per fer front a la situació ~~.~ ~~~

Així Barbera fundava, el 31 de mare; de 1894,
~.....~

"Soc~edad de '1'rabajadores Agrícolas"· enti tat adneri- "\la
r¡da des del seu ne i xamen t a~la -';;,!" l. R • .u, ~Federación

1 de Trabajadores de la Región Española). Aquesta federació
\ coneguda arreu de Ca talunya arnb el norn d 'IIUnió de RabaS_

1saires", celebrava congresos anuals. El primer congrés
constituent va tenir 110c a Vilanova i la Geltrú l'ap~
1894, el segon a Vilafranca del Penedes i el tercer al
Vendrell. En aquest ultim celebrat els dies 5 i 6 de ge-
ner de 1896, i del qual conservem les a~tes, Barbera par-
ticipa amb un notable protagonisme,bó i exposant
els seua ~xits associatiua: " entusiasta es la conducta
de los compañeros de esta Sección (••• ) No se limitan
a la acción propia de ellos, sino que su propaganda es

r ~permanente en la comarca. En la dura huelga ~13 mesos;
que atravesaron, no cejaron nunca, animandose con varias
reuniones ~••• ) la .fiesta del Primero de Mayo fue solem-
nizada cual requiere la mayor de los trabajadores (.e.)
Ha entrado esta Sección en verdadero terreno socialista:
constituido con el capital personal de una carga de vino
en una cooperativa, se ha hecho la elaboración de vi.no
en común (••• ) se ha verificado en la justicia más estric-
ta y en la amistad más sincera (••• ) la Jección de Bar-
bara se ha unido con Pira y Cabra, y tienen m~dico p~o-
pio sin necesidad de pedir nada a los 'propietarios.H

Al final del congrés, va ser designat Barbera
com a seu de la Comissió Pericial de la Federació per
1 'af1..ysegüent •...
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Aquesta associació de pagesos ~asclld.a-lii'9P..;},a

r. -' '~!liJi(ilfus~_I!:aIllIllJJ:t¡ih; ¡j¡6e. 6"arri bar d #U:a forma natural
al cooperativisme, abans que es promulgués la Llei de
Sindicats Agrícoles l~any 1906.

manera la "Sociedad de Trabajado-
va promoure ~e~l~~~~~~~rres

c~o~o~~~~~~~~~~~~~d~e~~~~~~.~s~o~. A cas~
la neces-

Contrariament en les. ooperative& 'e
era

Jo '

Les principal s formes de cooperaci6 que va dur
a terme la "Societat" de Barbera van ser:
a) de producció:

Un viver, o planter, constituit l~any 1896 par
la renovaci6 amb peus americans de les vinyes mor:bes per
la fil.loxera; una secció par la compra a l;engtos d;a-
dobs i altres productes necessaris par el conreu de la
vinya.; una altra sacci6 dedicada a la prodaeei6 de cereal s
i o Lí ,

b) de j;l'ansformaei6:
Construoei6 del Celler Cooperatiu de Barbera.

Aquesta instalació '·a.;t!l.S' , de=:il.sl'tEF ' a.1In'l~f0~t/~a,pe-a.'Su,..
pO-D' . -€01<l:om¡lli.c G1-eíil!,~l~ roman aetualment en pIe funeiona-

:~

r.e"~"B;#.~'i 1.oa· fls.jjj'·e"Ü" ~.

e) de eomereialitzBei6~
Seceió de venda de vins i alcohols mitjant9ant

subhastes; secei6 per el transport en comú deIs anteriors
productes •....,

..;

"

.~
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'ti- S~IJ
111.- Activi tats ~~~:i>

h1e"""'"

lesa en
"- ..

~~ pa-
00; a:Q,.he:3\'Pi~ela

t>e~e' ¡:;:traJ<]¡~ooi"'<aiDif~~~""&-f-<e:@* ." a s-

"Sociedad de 'I'r-aba jado r-es Agrícolastl va construir, amb

un esforg notabilíssim i amb aportació de ma d'obra vo-

luntaria i amb donació de IDater.~~fLl eu local social,
V~ .-ro. --1 S:~_ ~ ~. !ll; - 11 esplendi t edi-

fici que encara és conegut avui amb
inaugurat l'any 1897. h.'::!!::::;":::~:::;';;;"--

ili~~~~~aa'écoo.lliaels serveis més nece ssár-Ls

nom) i que fou

per la comunitat pagesa del poble i per la promoció in-
)1

assen-
yalar: economat; paixa rural de prestacions economiques;
servei de prestacions de bracers per als socis malaltsªi
per a les vidues; metge titulat; servei de dida per els
infants de pit; servei d'enterraments, etc.

Entre els se~veis culturals van funcionar des
de bon

a,;b Ii>e~:il.e;biblioteca i hemeroteca; sala de teatre i cine-
ma amb el seu grup teatral; aula de música, amb pianola
i una notable col.lecció de ro tIlos de variat repertori,
etc.

DeIs serveis d'esbarjo assenyalem: sala de ball;
cafe ~~ala de jocs; taverna~tc. _ \
»> I ~Vit~ts P;l.ítiqueS]de "La Casa" teníen }

f t " P' ' ..7' I . t' í b 1com es a gran e~ r~,mer ae~ i~ra~g'JrJiue cons i s a a am e.s
prepara ti us , cerca..vilee, cante ¡rala, dinar je germanor,

gran b~ll i r~PXésen t/c'~o~s tea;'tra~s,tot prisid~.t p~r )~
la bandera rOJa que era 1 ens.L-..y.ade .ILa Casal!. 'tamba
celebraven en(aq~st edificité~ferencies ~~~ntiD~t

l't' . A t 1 ' . J. . n ¿ .po 1.1.0 1.c~ ura_; s organ1.~zaven man1.I9f-~aOlons, es oon-
_ aven i mantenien vagues. ~ t
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L'exemple de Barbera de la Conca fau ampliament
conegut: l'arxiu de "La Societat" conserva gran quantitat
de correspondencia des de
de Catalunya i d'arfiu .
del funcionament .ll~

.Ó>

------..-\- Entre les mol tes personali tats comarcals i na-
cionals que ¡v.fn paz-t í.cí par- en-'l~ ac:tivitats de liLa Ca a'!

. ,. /" / .

i que la van honrar amb la sZeva presencia cal destacar:/ .

Joan Esplugues MQntcusí, propietári deLBarber' i
. ./ /prote¡ or de~~Societ~" que amb el suport q'ella i

1tres com e .-raassolí ¡carrecs po Lft í cs importants (D±pu-
,at '~I'ot citl, sena;,d6rNacional, etc.); Marcelí Domingo;
Manuel Ravent6s, J~:u.meCarner; Francesc Lairet; AntoniI ' !

Fiabra Ribas que/era rin d "un.-de Le funli~dors de la Socié-
, ~ !tat de BarbeIla. Gracias a la seva gestió"La Casa" s'a:fi-

lia corporat.tament' a 1 ......U--. G. fr. 'Voleroc Louz-evaquesrta

breuressenya historica de ''!La :;a6cietat"de Barbera amb

unes paraule~ue es~ribia .'esmentat lider socialista
a.s s~n co~ íany 1928 • "con

rj¡a el espíri tu de.,organizacróz q;ue ha reinado siem-
p e los obreros de Barbera, considero de gran impor~
tafcia el paso que acabais de dar, puesto que de el pue-
de deriva beneficios para todos. Los obreros

/.

de sonfmuy bien considerados en toda la Canea
/jemplo ha de influir decisivamente en//

otros pueblos para~~e pidan a su vez
eso en la U. G. fr." ....

,,.
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ESTA'r ACTUAL DE L 'EDIFICI

Els anys de la post-guerra fóren d "ana tema con
" ."tra z a Societat M~·~rí§l·_¡s.

tant repres

.~i

s del poble ja no eren les
d'abans. La forta emigració de la gent del camp havia dei
xat tant,mermada la població que els que restaven al po-
ble no tenien al" p9i.E"reC-blpra¡r-·~ ,~.~.w-/I

Avui f, e ressent de l'abandó deIs
anys; ~~t en la ~eulada)i tamb~ a la fa9ana~ marcs
de les finestres, balcons i altres elernents. Interior
ment esta prou bé gracies a que la Cooperativa actual va
seguir emprnat- a -om a magatzem.

GiV<....l""'"" .......

~ __ ~""La ,C...Q.Qperat:iva ~g¡ícS'la ~~~ ....no }é l}Il

cri tefi fi; "respecte 'deÑl;,úé·que cal 'a na,~r/" t;etlif(C:iLv
É ...... ), i /cl· C

'
. ó r »:s p~a1.xo que{.//na cre.at a Qm:LSS~ ]l~r la seva res-

tauració i conservació8

. -,
;. ,

.J

;

.'

o:: .

I
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6.- FOTOGRAFIES ACTUALS I HISTORIQUES.
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7.- Ph~NOLS DE L'EDIFICI.
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