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GENERAUTAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE CULTUHA

SERVEIS TEunlTOHIALS

TARHAGONA

INFORME A LA COMISSIO MIXTA GENERALITAT-DIPUTACIO DE TARRAGONA.

Municipi: BARBERA
Monument: Cooperativa Agrícola.

Edifici de tres plantes i gairebé quadrat, es va bastir en diver-
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ses fases, que a l'exterior estan ben dissimulades, pero són no-
tables, El seu ús era aixoplugar les activitatssindicals i cul-
turals de la Cooperativa Agrícola,segons sembla de les primeres
de l'Estat Espanyol.

Subvenció:En una primera etapa es demanen cinc milions i mig (5.598.579,-
pessetes) per atendre la renovació total de la coberta i la res-
tauració de la fatxada. Després vindra tota la restauració de
l'edifici per dedicar-lo a museu del cooperativisme.

Informe: Tota la documentació és correcte, pero ates que l'edifici no és
en el Cataleg de les Normes Subsidiáries Provincials, i per tant
no compleix les bases del BOP. de 12 de febrer de 1986, suggFrei-
xo subvenir les obres, necessaries per la seva adequació, a tra-
vés de les partides de museus.

Tarragona, 16 de maig de 1986.
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RESUM DE LA CONVERSA MANTINGUDA PEL EXlVl.SENYOR JOSEP GOMIS MART1

AMB ELS SENYORS MATIES SOLE y JOSEP AGUSTI GOYTISOLO, A LA DIPUTA-......,.
CIO DE TARRAGONA, EL DIA -6 DE MAR9 r bJ1'
1.- El senyor Gomis enviará al Alcalde de Barbera un model de car-

ta d'invitaci6 i una llista deIs invitats a la Festa que es celebra-

ra el dia 4 de Maig, dissabte, Festa del Roser, patrona del poble,

per a.lnaugurar l'Inici de les Obres de Heconstrucci6 del Cá.stelli

del Temple i també 'per a celebrar el Bateig deIs Gegants del poblie

i la seva Primera BaIlada. Es pren l'acord de que es reuneixín els

senyors Gomis, Mir' Ribas y Goytisolo~ en data propera.

2.- Goytisolo queda encarregat-de buscar una Sala, d'acord amb l'Al-

.calde i el President del Sindicat, d'una cabuda per a unes quaranta .

o ainquanta persones assegudes, per a celebrar alli un dinar amb els

invitats que venen de fora.El dinar el servira ]'Hotel Ducal.

3.- La Festa comengara a les 12,30, després del actes religiosos, ~

i durant la baIlada deIs gegants, s'oferira un aperitiu al poble,

a la Plaga de l'Hospital. El dinar comengara a les 2,30 i continuara

fins a les 5,30 o 6 de la tard.G

3.- El senyor Gomis diu que l'Ajuntament de Barbera demani diners

per a pavimentar carrers, amb urgencia, donat que la Diputaci6 en

te per aquest any mateix.

4.- L'Ajuntament de Barbera, diu el senyor Gomis, deu enderrocar
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les dues cases que tapen la Plaga de la Societat, i també buscar

soluci6 per enderrocar les altres dues, adosades al Castell. Ofe-

reix ajuda per aquestes últimes.

5.-- El senyor Gomis anuncia que en Matíes Solé es posi d'ac0ntamb

un arqueoleg i que busqui 3 persones de Barbera que siguin del!

atur, donat que hi ha diners per a que treballin desenrrunan~ el

Castell del Temple durant 3 o 4 mesos.

6.~ El senyor Gomis diu referent a la branca Vitivinícola i

Enolog:!ca a instal.lar a l'edifici La Societat el seg11ent:

En primer lloc, es tracta de trobar un mínim de 25 álumnes.

- Per a conseguir-ho, ell es reunira amb tots elsAjuntaments

en pIé de la Conca i amb tots els membres de cada una de les

Cooperatives o sindicats. Aquets, posteriorment, li facilitarán

una llista de'ls joves ( homes i dones ) que tinguin edat i es-

tudis per a ingresar a la Formaci6 Professional.

Un equip depenent de la F.P. visitara, despres, poble~a EOble,

els Sindicats, oferint un audio-visual sobre la futura branca

Vitivinícola~Enolbgica, i oferira beques als estudiants.

- Un mini-equip, depenent tambá de l!aF.P., visitara a les fami-

lies deIs nois i noies en edat d'accedir a la nova branca.

7.- Goytisolo queda encarregat de preparar l'audio-visual, amb

l'ajud de Matíes Solé, Joan Fuguet, Tacies i Cabrerizo.

8.- Al tenir els 25 alumnes, les obres d'arranjament de La Socie-

tat comencar-an inmediatament: exteriors, escala, primer pLs iL

obres de la Plaga. Despres, el Museu de les Cooperatives i la sa]a•
.' "



a la practica de l'esport que disposa de piscines, un
camp de futbol i una pista polisportiva .•

La població

Quant al seu procés dernografic, la població (barbe-
rans), al fogatge del 1359 corresponent als llocs de
l'orde de l'Hospital, era de 103 focs (més 13 d'assignats
a Ollers), que vers el 1380 havien baixat a 88 (i a 6 a
Ollers). A la fi del segle XV, hom torna a notar un pe-
tit descens de població (61 i 5 focs respectivament el
1497), seguit d'una lIeugera recuperació durant el se-
gle següent (61) i 5 focs respectivarnenr el 1515, i 72
i (¡ respcctivarncnt el 1553). Al scgle XVIII Barberil
experimenta un important increment demografic (324
i 50 h, respectivament, a Barbera i Ollers el 1719, que
passaren el 1789 a 629 i 85) que continua al llarg del
segle XIX -malgrat un descens corresponent al 1845
(569 h)- amb 1 380 h el 1857, 1425 el 1860, 1203 el
1877 i 1 458 el 1887, que havia de marcar com a tota
la Con ca el seu maxirn de població, i que coincideix
amb la gran puixanca del conreu de la vinya. EIs es-
tralls econornics de la filloxera , que arriba a la Conca
el 1893, incidiren en la població: el 1897 havia baixat
al 333 h. Amb tot, entrava encara al segle actual amb
un petit guany (1 368 h) que aniria seguit d'una minva
constant (1 345 h el 1910, 1 325 el 1920 i 1 250 el
1930), accentuada a causa de la guerra civil (1 031 h
el 1940), i que seria molt més forta a causa de l'erni-
gració a partir deIs anys seixanta (1 016 h el 1950, 834
el 1960, 679 el 1965). Aquesta tónica decreixent con-
tinua fins els vuitanta (520 el 1975, 497 el 1979 i 438
el 1981) i es recupera lleugerament els darrers anys
(424 h el 1991) .•

El poble de Barbera de la Conea

El Celler
Cooperatiu de
Barbera de la
Canea, edijici

projeetat per Cesar
Martinell [ECSA-
Montse Catalán)

• Morfologia urbana El poble de Barbera de la
Conca (476 m d'altitud) es forma a redós del seu antic
castell, al pendent meridional del turó, en la part su-
perior del qual es bastí. A la banda oriental de la ca-
rena del turó que domina la població s'edifica l'esglé-
sia parroquial, dedicada a santa Maria, iniciada l'any
1792 i acabada el 1796, segons el projecte del mestre
Porners (planta de l'església) i de fra Francesc, del
convent de Sant Francesc de Montblanc (planta del
campanar i portalada). Ocupa el lloc de l'anterior,
d'estil rornanic, de la qual només es conserva el timpa,
que representa la Verge entronitzada portant l'Infant
assegut a l'esquerra, emmarcat tot dins d'una man-
doria sostinguda per dos angels laterals, i que és situat
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damunt el buit de la porta d 'illgm,t. l' gl~ I .ni!: ts
temple, d'estil barroc, fa 30 m de llargada per 18,5
d'amplada, i té una nau central i dues laterals. El cam-
panar, que s'alca a partir de la nau lateral dreta, al
costat de l'entrada, és d'una especial bellesa; des del
cim hom pot contemplar una bona vista de la comarca.
Ha tingut un especial relleu, tradicionalment, la festa
de la Mare de Déu del Roser que, primer, se celebrava
el 20 de maig a la confraria del Roser i que a la fi del
segle XVII fou votada pel poble, i confirmada nova-
ment el 1726.
L'any 1894 es funda a Barbera, per un grup dar-
rendataris, parcers i jornalers, davant els abusos deis
propieraris, el primer Celler Cooperatiu de Caralunya
arnb el 110m de Sociedad de Trabajadores Agrícolas
del Pueblo de Barbará, de carácter federalista i re-
publica, malgrat ser vinculada a la Federació de Tre-
balladors de la Regió Espanyola. El 1920-21 Cesar
Martinell en projecta I'edifici.

• Les activitats culturals, el folklore i els flIls il-
lustres. El municipi publica bimestralment la revista
"La Llum ", d'abast local i comarcal, i disposa en la
actualitat d'un centre de lectura amb 1 760 volums. La
festa major s'escau pel primer cap de setmana d'agost.
Altres celebracions destacades a la vila són la festa del
Roser, el primer cap de setmana de maig; la festa de
Sant loan, el 24 de juny, i la que es fa amb ocasió de
la matanca del porc (per reis).
Nasqué a la vila loan Espluguas i Moncusí (1857-
1927), polític i promotor de I'associacionisme agrari,
es destaca al comencarnent del segle en la promoció
de la pagesia de la Conca .•

Altres indrets del terme

ii Oliers El poble d'Ollers és situat a la banda
nord-occidental del terrne, entre la carretera comarcal
i el riu de Vallverd, que més endavant conflueix amb
el d'Anguera. Esmentat "el puig d'Ollers" el 1058 com
a fita del castell de Fores, fou donat el 1076 pels com-
tes Ramon Berenguer i Berenguer Ramon II a Adal-
bert Sendred perqué hi bastís una fortificació i repo-
blés el lloc. El ] 174 passa als templers per donació de
Bernat de Santa Coloma i la seva muller Sanca a
l'orde, que durant el darrer quart del segle XII hi féu
importants adquisicions, sobretot drets damunt els
molins del riu d'Anguera. L'any 1285 el rei Pere el
Gran dona els seu s drets en el castell d'Ollers a Arnau
de Vilanova en recompensa deis molts favors que
aquest li havia fet, i que permuta el 1288 arnb el notari
barceloní Pere Marques. Els templers no estigueren
mai d'acord amb I'alienació que el rei havia fet del cas-
tell i obtingueren el 1294 la confirmació del domini de
l'orde per part de Jaume Ir. Ollers integra la comanda
del Temple de Barbera, i després de I'extinció d'aquest
orde passa a ser domini de I'Hospital. La petita po-
blació, composta d'una vintena de cases, es forma a
redós del seu castell, del qual avui no queda cap resta.
L'antiga església, d'estil barroc, i mig enderroeada, es
troba a mig penya-segat format pel riu de Vallverd;
I'església actual, dedicada a santa Maria i bastida en
aquest segle, es troba al bell mig de la població i és
sufragánia de la parroquia de Barbera de la Conca. El
1981 tenia 16 h.

• Sant Pe re d' Ambigats A la banda meridional del
terme, a la partida anomenada d'Ambigats, al costat
del camí vell de Cabra a Montblanc es trobava I'ermita
de Sant Pere d'Ambigats (o d'Embigats), bastida al
migdia d'un petit turó, en la part superior del qual es
construí, probablement a la fi del segle XI, una torre
circular, de la qual actualment només resta un pany de
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paret. L'església de Sant Pere d'Ambigats fou donada
l'any 945 pel comte Sunyer i la comtessa Riquilda al
monestir de Santa Cecília de Montserrat, que durant
bastants anys fou regida per beneficiats dependents de
l'esmentat cenobio El rector de Barbera pledejá contra
l'abat de Santa Cecília de Montserrat per raó de di-
versos drets que el primer reivindicava en aqueil 1I0c,
pero una sentencia dictada el 1252 pels abats de Sant
Llorenc de Munt i de Santa Maria de Terrassa, jutges
delegats del papa, assigna al monestir benedictí l'er-
mita juntament amb els seus terrenys i el dret de pa-
tronat. Entre el 1381 i el 1389 és documentat un prior
que regí aquella possessió benedictina. Sembla que a
partir de la fi del segle XIV Santa Cecília tingué cura
d'aquesta propietat a través d'administradors. Per bé
que no sabem la data en que el cenobi aliena el 1I0c,
a la ti del segle XVI consta que depenia del rector i
del municipi de Barbera, que eren alhora els respon-
sables de la conservació de I'edifici i de l'arrendament
d'aquel!es terres a l'errnita. Llur poc interés i incúria
provocaren a la fi del segle XVIII la prohibició per
part de I'ordinari de celebrar-hi missa, fins que l'er-
mita no estigués ben arranjada. L'ermita de Sant Pere
havia estat centre de romiatge deIs barberencs, fins
que al segle passat, havent decaigut la devoció, acaba
essent destruida I'any 1883, i es trasllada la portalada
del temple al Molí de l'Amorós .•

La historia

La comarca ha pres el nom referit precisament al 1I0c
de Barbera, que documentalment apareix per primera
vegada l'any 945 amb I'especificació de Campo Bar-
berano, malgrat que s'han trobat restes que atesten el
seu poblament en epoca romana. D'altra banda, els
primers documents relatius a la comarca es refereixen
a Barbera: l'esmentat del 945 recull la donació, feta
pel comte Sunyer i la seva muller Riquilda al monestir
de Santa Cecília de Montserrat, de l'església de Sant
Pere d'Ambigats, amb les terres conreades i ermes del
seu voltant, juntament amb els delmes i les primícies. El
segon document conegut referit a la comarca és del 1012,
en el qual hom esmenta ja el castrum de Barbera.

Ell!oc fou repoblat, dones, probablement a mitjan se-
gle X í és versemblant que en aquesta epoca, tal com
afirma Albert Benet i Clara, Salla de Sant Benet ocu-
pés part del territori i hi bastís un primer castel!, el
qual el 1012 posseía el seu nét Salla de Santa Perpetua.
Despoblat i abandonat vers la segona década del segle
XI -I'any 1033 en la venda del 'castell de Montclar,
Barbera només és esmentat com a topónim, no com a
castel!-, torna a ser recuperat a mitjan segle XI grá-
cies a I'acció del comte Ramon Berenguer I, que dona
en feu a Arnau Pere de Ponts el "puig de Barbera"
amb la condició que hi construís un castel! i colonitzés
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Seu de la
Cooperativa

Vitivinícola de
Sarral [ECSA-

Montse Catalán]

ellloc, juntament amb Prenafeta. Al cap d'uns quants
anys, el 1067, possiblement per tal de reforcar l'acció
colonitzadora d'Arnau Pere, el comte Berenguer Ra-
mon II aconseguia el suport d'Ermengol IV d'Urgell
en donar-Ji en feu Barbera. Aquest últim comte, amb
consentiment del de Barcelona, infeudava el castell
novament a l'esmentat Arnau Pere , el qual -vers el
1086--, quan ja havia reconstruít el castell i havia re-
poblat el lloc arnb diverses famílies procedents del
comtat d'Urgell, fou objecte d'una acció sarrama en
la qual perdé la vida, i que d'altra banda desbarata
aquells esforcos repobladors.
Fou, pero, a la fi de la primera meitat delsegle XII
que l'acció repobladora degué ser duta a terrne amb
eficacia, després que el 1132 Ermengol VI concedí el
castell de Barbera a l'orde del Temple, que feia ben
poc que s'havia introduit en el país, i que Ramon Be-
renguer IV confirma aquesta donació poc temps des-
prés. A l'hora d'establir-se a Barbera, els templers
toparen amb les pretensions de Pere de Puigverd, des-
cendent de l'esmentat Arnau Pere; aquest enfronta-
ment fou resolt judicialment pel comte Ramon Beren-
guer IV el 1157, tot respectant els drets de Puigverd i
possibilitant l'establiment deis frares cavallers, els
quals crearen el 1172 la comanda de Barbera, que per-
dura fins a I'extinció de l'orde el 1312.
Alllarg del segle XIII els templers adquiriren els drets
deis Puigverd i bastiren l'edifici del convent a la banda
de migdia del turó, on, a la part més elevada, els Puig-
verd tenien el seu castell consistent básicarnent en una
torre circular, de la qual avui encara queden restes, i
que després fou integrat en les dependéncies de la casa
templera.
La comanda de Barbera tingué un important patri-
moni territorial escampat per diversos Ilocs de la con-
trada (Montbrió, Sarral, Pira, Ollers, el Pinetell, Mon-
targull, Albió, Conesa, Segura, la Sala) i especialment
a Vallfogona de Riucorb i a l'Espluga de Francolí, on
es crearen preceptories dependents de la casa rnare de
Barbera. Així mateix, a la fi del segle XII, amb les
donacions que Berenguer de Monells havia fet en
ingressar a l'orde s'organitza una sots-preceptoria al
Rourell (Tarragones) que perdura fins el 1248, en que
els frares suprimiren la comanda i alienaren el dominio
Després que els templers de Barbera fossin agafats i
empresonats pel veguer de Montblanc a la primeria del
desembre del 1307, els béns de la comanda foren ad-
ministrats per oficials reials, fins que el 1317 passaren
a l'orde de I'Hospital, després d'haver-se aconseguit
un acord general sobre aquests béns entre el papa loan
XXIIi Jaurne II. El 1319, en organitzar-se el gran
priorat de Catalunya de l'orde de Sant loan de Jeru-
salem, Barbera subsistí com a comanda propia, que
arriba a ser, a partir de la segona meitat del segle XIV,
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una de les més riques de l'or . li :f,tJ!jl¡':UF f. ts
gida des del 1366 i durant trenta anys per fra Guillem
de Guimera , que, a rnés dampliar els seus dominis ter-
ritorials i jurisdiccionals, realitza importants obres
d'engrandiment de l'antiga casa castell deis templers,
especialment a la part septentrional, coneguda pel
Palau Nou del Prior, i de la qual al cornencament
d'aquest segle encara restaven diversos panys de paret
i una portalada; en la dovella d'aquesta portalada hi
havia esculpides les seves armes. Havent finat en
aquesta casa, el prior Guillem de Guirnera hi fou in-
humat en un senzill sepulcre gótic que, instaJ.lat en una
antiga fornícula de l'antiga capella de Sant loan, fou
traslladat al Museu Diocesa de Tarragona, on es con-
serva actualment.
Al segle XVI la comanda hospitalera de Barbera in-
tegra la Cambra Prioral i ana perdent importancia da-
vant l'absentisme del prior, malgrat que durant els
segles XVII i XVIII l'orde procura de tenir en con-
dicions, tot realitzant-hi diverses obres de consolida-
ció, I'edifici de la casa convent. La comanda hospita-
lera subsistí fins al cornencament del segle XIX.
L'edifici passa a propietat de l'estat, el qual, el 1858,
el cedí al municipi, i a partir del 1859 s'hi installaren
les escoles públiques de la vila. És conegut amb el nom
del Castell i conserva encara alguns elements artístics
interessants, malgrat que una part important de les se-
ves dependencies, com el Palau Nou del Prior, han es-
tat enderrocades.

[Josep M. Sans I MS]

ISARRAL
Situació i presentacíó

El terme de Sarral , situat al sector nord-oriental de la
Conca de Barbera estricta, tenia 35,03 km2 fins que el
1972, arnb l'annexió del municipi de Montbrió de la
Marca (de 17,32 krrr') passa a tenir 52,35 krrr'. El rnu-
nicipi actual limita amb els termes veíns de Rocafort
de Queralt i Fores al N, Solivella a ponent, Barbera
de la Conca al SW i S, Cabra del Camp i el Pont d'Ar-
mentera (aquests dos de l'Alt Camp) al SE, les Piles
al NE i Santa Perpetua de Gaia a l'E. El terme com-
pren, a més de Sarral , cap de municipi, l'esmentat nu-
cli de Montbrió de la Marca, l'agregat de Vallverd i el
despoblat d'Anguera. L'etirnologia del nom de la po-
blació ve d'!psa Regalis, que ha derivat cap a la Reial
o Sarreal i a l'actual de Sarra!. El principal eix de co-
municació és la carretera comarcal de Montblanc a
Igualada i Manresa, que segueix parallela al curs del
riu de Vallverd. Des de Sarral surt un brancal vers Ca-
bra del Camp i el Pla de Santa Maria (on enllaca amb
l'autopista de Barcelona a Lleida), i , vers elN, un altre
brancal enllaca arnb la comarcal de Montblanc a Tar-
rega.
El terme actual s'estén des de la serra que separa les
conques del riu Anguera-Francolí i del Gaia (entre el
coll de Deogracies al N i els vessants septentrionals de
la serra del Cogulló al S) i pels vessants meridionals
de la serra de Fores. Aquesta sena, juntament amb la
del Cogulló, emmarca les dues valls del terme. Per una
banda la del riu de Vallverd, que neix a la serra del
Clot, travessa Vallverd de Queralt, tot prenent el seu
nom, segueix parallelarnent pel límit occidental del
terme i acaba endinsant-se altre cop en direcció NE-
SE, tot buscant la unió arnb el riu d'Anguera, aigües
avall de la vila. Aquest darrer neix a l'extrem SE del
terme, a la serra del Cogulló (885 m d'altitud) i el
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