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Tot va començar quan, l'any 2011, Ricardo 
de ca Blanch va presentar un article per la 
propera revista Tartacó amb la notícia de 
dos commemoracions socials durant l'any 
següent: els 100 anys de la Societat i els 
50 anys de la Cooperativa Agrícola de la 
Serra. 

Des de la revista ens vam sentir amb el 
deure de fer algun recull sobre el que 
anunciava Ricardo i decidirem acceptar el 
repte del centenari, primer pel nostre 
desconeixement del seus inicis i segon per 
la significació que ha representat l'edifici 
en el sentir de molts serrans. De seguida 
començàrem a buscar  dades que po-
guessin explicar alguna part de la seva 
història, però ens adonàrem que la tasca 
demanava certa dedicació. Ho sospe-
sarem i vam decidir continuar endavant 
amb dos condicions: la primera no 
participar de cap manera amb el segon 
centenari, de veritat, que no es conti amb 
nosaltres; la segona condició era preparar 
algun tipus de presentació pel dia 24 de 
gener, data exacta del centenari, doncs 
segons document, el mateix dia i mes de 
l'any 1913 es va constituir la Societat. 
Potser un caprici, però ens significava una 
mena d'homenatge pels fundadors de la 
Societat que descendents seus estesen 
reunits, recordant-los, el mateix dia i hora . 

A principis d'estiu del 2012 teníem bastant 
material recollit i començàvem a imaginar 
l'esborrany  que  servís de pauta per pre-
parar el monogràfic del centenari. Però va 
arribar l'estiu, la calor i la festa major, els 
papers van quedar a un racó, aparcats  i si 
en parlàvem eren minúcies i poc més. A 
finals de setembre, principis d'octubre vam 
sentir el gener a tocar i els dubtes de si 
podríem complir les nostres previsions. Un 
balanç de la situació ens va decidir a 
aparcar el projecte del monogrà-fic i 
dedicar els esforços a preparar una 
exposició pel dia 24 de gener.

La nostra intenció era presentar com a 
mínim la part de la fundació de la Societat 
fins la guerra civil. A mesura que 
s'aproximés la data de gener es veuria si 
podríem afegir la continuació, des de la 
postguerra fins a l'actualitat.

 
Al començar semblava impossible 
aconsegui-ho, però poc a poc els diferents 
apartats van anar encaixant i gairebé a 
tocar del dia de la inauguració ho teníem 
tot a punt: l'exposició complerta amb els 
cent anys i el sentit que havíem imaginat 
per tot el conjunt del centenari.

L'assitència de Ramon Gil a la inaugu-
ració, antic soci i vocal de la Societat 
Obrera, ens va alegrar molt; que ell 
presidís l'acte tornava a simbolitzar un 
sentit homenatge als fundadors i membres 
de la primera Societat.

Durant la presentació es va anunciar una 
sèrie d'actes commemoratius del centenari 
al llarg de l'any i el projecte d'un mono-
gràfic de Tartacó; nosaltres vam mani-
festar la impossibilitat de donar una data 
concreta de presentació de la revista. La 
preparació de l'exposició ens havia servit 
per ordenar tot el recull i albirar un fil 
argumental adaptat a tot el centenari, però 
convertir-ho en narració representava un 
esforç on el temps de dedicació era difícil 
de calcular: el monogràfic el faríem, però 
amb l'incògnit del quan.

Dies després, l'EMD ens va oferir la 
proposta de finançar una revista sobre 
l'exposició i repartir-la per tot el poble amb 
el propòsit de que quedés com a memòria 
d'una part de la història de la Serra. Al 
principi vam argumentar que presentar la 
mateixa exposició potser era incongruent, 
però, més endavant ens ho replantejàrem: 
Si l'adaptació del format exposició a format 
revista no representava massa pàgines, ni 
una complicació tècnica que demanés 
molta dedicació, potser podia quedar un 
producte prou digne. 

El monogràfic té el present format degut a  
seguir, quasi al complet, l'estructura pen-
sada per l'exposició; on no preteníem 
presentar un tot tancat, si no la mostra 
dels indicis, les tendències i els punts on 
poder recolzar-se qui estigui interessat en 
profunditzar en aquesta història. 

La diferència més substancial de la 
revista, respecte a l'exposició, és la 
presentació en escala de grisos per 
abaratir costos, alguns afegits i l'ampliació 
de les consideracions de les normes d'ús. 
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No som historiadors i amb la nostra 
inconsciència ens atrevim a presentar una 
mena d'història d'un edifici singular: La 
Societat.
 
Mentre ho preparàvem hem sofert incer-
teses de com explicar-ho i fins on és licit 
interpretar-ho. Josep Termes, en la 
introducció del  llibre «Històries de la 
Catalunya treballadora» dóna una definició 
de l'història que, en certa manera, 
desvetlla el nus dels nostres  dubtes i ens 
anima a arriscar-nos a contar-la: 

... “La història és l’anàlisi del moviment de 
la societat en un temps i en un espai 
determinats; alhora que és l’estudi del 
sentit que els mateixos actors incorporen a 
la seva acció. Si això és així —i ho és—, 
és clar que no podem reproduir aquest 
passat que es mou i que deixa d’existir 
ràpidament i que, a sobre, és multiforme. 
Si de cas, podem reconstruir-lo, però 
sempre serà un exercici de recreació, de 
creació pròpia. Per definició, doncs, tota 
societat passada no existeix, tal vegada 
en podrem conservar elements primaris i 
fins i tot interpretacions diverses, punts de 
vista, visions fragmentàries, detalls 
parcials i particulars, però com a tal ha 
desaparegut. El passat, doncs, no pot 
ésser repetit en un laboratori. Per això dic 
que tota la història és reconstrucció, la 
qual se serveix esqueixada (i condi-
cionada) per les nostres consideracions a 
l’hora de jutjar-la. Com he assenyalat 
abans, la història formà part de les 
humanitats, al marge del nucli dur de les 
ciències, i tot el que podem fer els 
historiadors és aspirar a objectivar-la, o 
sigui, a evitar-ne la manipulació i a 
allunyar-la del teoricisme fútil, mitjançant 
l’exercici saníssim d’ensenyar el joc de 
cadascú de bon començament. Dit d’una 
altra manera, donant a conèixer com, amb 
quin mètode, ens aproximem a la realitat i 
per què triem uns elements i no uns altres 
a l’hora d’explicar-la.” 

Per la nostra part, bàsicament  el que hem 
fet  ha estat recollir dades, llegir bastant, 
per intentar imaginar el paisatge de fons, 
ordenar-ho de la manera que hem cregut  
més entenedora, procurant exposar-ho 
amb tota l'objectivitat que hem pogut.  
Interpretacions pròpies també n'hi ha, 
desitgem no us confonguin per fer les 
vostres. 

100 anys

La Societat

El com i el perquè d'aquesta publicació Pròleg



Al començar a preparar el mono-
gràfic dels 100 anys de la Societat, la 
primera pregunta que ens vam fer va 
ser: perquè i com unes persones 
concretes van tenir la necessitat de 
construir l'edifici de la Societat?  Per 
respondre-la, si ens aturàvem en els 
anys propers de la seva fundació, 
faltava perspectiva; l'assumpte sor-
gia de moviments anteriors, eludir-los 
podia fer l'exposició no tan ente-
nedora. 
 
Per aquest motiu comencem amb els 
antecedents històrics que entenem 
configuren la  possibilitat de creació 
d'un tipus d'associació determinat: 
l'associació obrera. Fer ho així, tam-
bé ens  presenta  la Serra com un 
lloc menys aïllat de l'imaginat fins 
ara. Segueix tendències d'àmbit 
global, potser fins hi tot, sense 
adonar-se'n. 

Iniciem els antecedents amb la 
Revolució industrial, obviant la 
Revolució Francesa, on degué for-
mar-se l'ideari que aniria definint el 
discurs obrer.

Continuem amb tres apartats més, 
un sobre la revolució industrial a 
Espanya, un altre sobre la societat 
de la Restauració i l'últim  sobre el 
frau electoral i el caciquisme. 
Acabem amb una breu exposició 
dels fets que ens han semblat més 
significatius del moviment obrer a 
Espanya durant el segle XIX.

A continuació, segueixen una sèrie 
d'apartats sobre l'imaginari obrer. 
Majoritàriament hem triat els temes 
seguint les paraules clau dels articles 
sortits des de la Serra i publicats a la 
premsa de primers de segle: anti-
clericalisme, caciquisme, etc. Hem 
preferit utilitzar com a motiu principal 
les imatges de premsa humorística 
amb la intenció d'oferir un missatge 
més condensat i, segurament, més 
entenedor. 

Alguns dels apartats estan acom-
panyats de textos que amplien o 
complementen l'imaginari. Acabem 
aquest conjunt amb un salt cap a la 
realitat obrera, exposant el pressu-
post d'una família obrera de finals del 
segle XIX.  

100 anys
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Índex, consideracions i normes d'ús

Els antecedents es continuen amb 
un apartat que ens apropa a la Serra 
de finals de segle XIX, seguit per un 
parell de seccions més, sobre dos 
associacions obreres existents, al 
poble, abans de la constitució de la 
Societat Obrera. És convenient 
esmentar-les per senyalar una 
vegada més el fenòmen de les 
corrents i els recanvis generacionals. 
També podreu comprovar que 
l'evolució de l'associacionisme a la 
Serra segueix fil per randa el patró 
de l'evolució obrera: 1-resistència, 2-
sindicalisme, 3-ideologia obrera.

Cada apartat està acompanyat per 
un subsecció  de notícies i comple-
ments per ampliar del tema. Hem 
intentat escollir els complements per 
la seva significació històrica dins del 
moviment obrer,  i alguns, a més per 
la seua relació amb la Serra. Per 
exemple Francesc Ferrer i Guardia 
va tenir certa importància dins del 
moviment obrer; per tal motiu aquí al 
poble, durant la República, el carrer 
de les escoles va rebre el seu nom.

L'últim apartat dels antecedents ha 
estat el més detectivesc: desvet-llar 
el que va succeir amb la societat 
recreativa "Unión Obrera Juventud 
Serranense". Ens ha significat re-
llegir, subratllar i comparar els parà-
grafs  dels diferents articles molts 
cops, intentant mirar d'entendre qui 
era qui.

El primer apartat concret del 
centenari, tracta de la fundació de la 
Societat i el  segueixen unes pàgines 
amb les fotografies dels membres 
fundadors, i posteriors, que hem po-
gut recollir. Continuem amb una sèrie 
d'apartats sobre les particularitats de 
la Societat Obrera que  inclouen el 
recorregut des del seu inici fins el 
final de la Guerra Civil, seguit per un 
apartat sobre la situació del local 
durant la postguerra. Fins aquí 
l'exposició principal la conformen els 
apartats numerats, la informació 
complementària, està afegida a les 
sub-seccions. 

En els  temes posteriors: Germandat, 
Segregació, rehabilitació, EMD, en-
cara que es mantinguin les sub-
seccions, la informació principal 
s'estén a l'exterior de la introducció 
numerada i es tractada en grups 
temàtics on l'ordre cronològic es pot 
superposar.

Creiem que aquest tipus de presen-
tació, ajuda a entreveure els esde-
veniments essencials, a més ens ha 
servit per tancar la mostra amb un 
apartat sobre l'AAVV; entitat que 
gestiona actualment el local de la 
Societat. 

Tot seguit es troba un apartat  sobre 
les fonts utilitzades per preparar el 
monogràfic del centenari, amb les 
adreces on es poden consultar els 
documents.  Segueix un apèndix on 
es presenta una petita mostra de la 
funció que ha prestat l'edifici de la 
Societat en el dia a dia del poble de 
la Serra, amb cartells de Festes 
Majors, de cine, teatre i demés festes 
alternatives organitzades des del 
local. Acabem amb un petit recull 
fotogràfic del dia de la inauguració de 
l'exposició al loca de  la Societat.

Per últim, tenim la intenció de deixar 
dipositats a la biblioteca de la Serra 
tots els documents que contenen 
informació addicional amb els articles 
sencers, còpia de documents  i 
anexos de  l'exposició. També volem 
afegir-hi el conjunt de llibres que hem 
utilitzat per muntar-la i els vinculats a 
les xerrades posteriors, dins dels 
actes commemoratius del centenari 
de la Societat.

Desitgem que gaudiu d'aquest treball 
com nosaltres l'hem gaudit mentre el 
preparàvem.

Tartacó, març 2013

Per l'exposició i el monogràfic hem 
utilitzat un logotip creat espe-
cialment pel centenari. No busqueu 
la senyera catalana ni coses per 
l'estil; són la porta, les tres finestres 
grans, més la del  lavabo i la trapa 
dels clofolls de la part davantera de 
la Societat. El cercle giratori vol 
representar a tota la gent que hi ha 
entrat i sortit, aportant i debatint 
idees, desitjos i interessos, vaja, lo 
que dóna la vida al local.

100 anys

La Societat
El logo:
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SOCIALS I ECONÒMIQUES

MARGINACIÓ POLÍTICA
DE LES CLASSES POPULARS

La Revolució Industrial

La Revolució Industrial 

designa un conjunt de canvis 

econòmics (capitalisme), 

socials (ordre burgès) i 

tecnològics que es van produir 

inicialment a la Gran Bretanya 

en la segona meitat del segle 

XVIII. Els avenços tècnics —

sobretot la màquina de vapor

—, l'explosió demogràfica que 

s'inicià a partir del 1750 i els 

canvis que s'aplicaren a 

l'agricultura menaren a una 

revolució en l'àmbit de la 

indústria, que encapçalaren 

els sectors del tèxtil, el carbó i 

el ferro.

La Revolució Industrial modificà les bases econòmiques 
de la societat, que, de manera progressiva, es 
fonamentà en la producció industrial. Les ciutats es 
convertiren en centres superpoblats on hi havia els llocs 
d'habitatge i treball de la nova classe social, la classe 
obrera, que sorgí amb el maquinisme. L'existència 
d'aquest nou estatus social, format originàriament per 
camperols foragitats del camp, impulsà l'aparició de 
noves ideologies liberals i socialistes.

SOCIETAT INDUSTRIAL
(SOCIETAT DE CLASSES)

AUGMENTEN

AUGMENTEN

LA SOCIETAT OBRERA, antecedents: Context històric1
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LA SOCIETAT OBRERA, antecedents: Orígens del Moviment Obrer 2
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IDUSTRIALITZACIÓ

Problemes 
inicials

REACCIÓ OBRERA

Progressiva
conciència de

classe

REIVINDICACIONS
LABORALS

INTERNACIONALISME

Jornades de treball llargues

Salaris escassos

Treball de dones i nens

Mala higiene 

Falta de lleis reguladores

Barris insalubres

 Oposició al maquinisme 
 LUDISME

1

 Associacionisme inicial 
 SOCIETATS DE SOCORS MUTUS

2

 Sindicalisme3

 Ideologies obreres = MARXISME i ANARQUISME4

AUGMENT DEL
PROLETARIAT

Inicis
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SOCIALISME 
UTÒPIC

ANARQUISME

SOCIALISME 
CIENTÍFIC
 O MARXISME

   Sant Simon, Fourier, Owen., etc

Aspiracions per construir una societat 

basada en el repartiment equitatiu 

dels beneficis del treball.S
O
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  Bakunin, Kropotkin, Proudhon.
  

Pretenen l'abolició de tota autoritat (Estat) 

que restringeix la llibertat,  per aconseguir:

   

la desaparició de 

la propietat privada
l'associació voluntària

 dels individus

A
N

A
R

Q
U

IS
M

E

 Marx, Engels

   

Teoria; Materialisme Històric 

En totes les societats es desenvolupa

una lluita de classes entre els propietaris

 dels medis de producció (opressors) 

i els treballadors (oprimits)

Aquesta lluita ha de conduir a la revolució

i la victòria dels treballadors (proletaris)

  Dictadura del proletariat 

 Societat comunista
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La incorporació dels diferents països al procés de modernització de les estructures productives es 

va produir amb retard. Però si altres països, com França o Itàlia, van poder anar remuntant les 

diferències fins aconseguir a Gran Bretanya, Espanya, va acabar distanciant-se notablement de les 

nacions modernes. En el fatídic any de 1898 va semblar que aquelles diferències eren cada 

vegada més acusades. Durant tot el primer terç del segle XX va semblar que es perdia el tren de la 

modernització europea. 
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CATALUNYA: TÈXTIL

PAÍS BASC: FERRO 

ALTRES FOCUS

MINERIA

CAPITAL ESTRANGER 

SOBRETOT AL SUD

EXPORTACIÓ
CARBÓ I FERRO
MERCURI
PLOM

FARINA: CASTELLA 

 I ARAGÓ

VI: ANDALUSIA 

I CATALUNYA

OLI: ANDALUSIA.

AGROPECUÀRIA

L’AGRICULTURA DEL SEGLE XIX EN UN PAÍS ACLAPARADORAMENT RURAL

PROPIETAT DE LA TERRA

PROBLEMES

BÉNS DE MANS MORTES

PROPIETATS IMMENSES DE 
L'ESGLÉSIA I MUNICIPIS

NO ES PODEN VENDRE

MALA EXPLOTACIÓ

IMPEDEIXEN EL 
CREIXEMENT DE LA RENTA 

AGRÀRIA

LATIFUNDIS NOBLESA

ESCASSA RENDIBILITAT

PAGESOS

ARRENDATARIS POBRES

SENSE ACUMULACIÓ DE 
BENEFICIS: IMPEDEIX LA 

INVERSIÓ

GRAN NOMBRE DE 
JORNALERS SENSE TERRA

 SUBHASTA DE BÉNS DE  MANS MORTES 

DESAMORTITZACIONS

PRIMERA DESAMORTITZACIÓ (1836)

MINISTRE MENDIZABAL NACIONALITZA
 I VEN ELS BÉNS DE L'ESGLÉSIA  

CONSEQÜÈNCIES

CANVI DE PROPIETAT A COMPRADORS: 
NOBLES TERRATINENTS I BURGESIA

CREIXEMENT DELS LATIFUNDIS

DETERIORAMENT ECONÒMIC DELS 
PAGESOS PER PÈRDUA D'ESPAIS 

COMUNALS

AUGMENT DELS JORNALERS

AMPLIACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
CULTIVADA

MODERNITZACIÓ I AUGMENT DE LA 
PRODUCTIVITAT

SEGONA DESAMORTITZACIÓ (1855)

MINISTRE MADOZ NACIONALITZA I VEN 
ELS BÉNS MUNICIPALS, DE L'ESTAT

I ORDRES MILITARS

AVENÇOS 

AGRICULTURA

 ORIENTADA A LA 

COMERCIALITZACIÓ:

VINYA

ARRÓS 

CÍTRICS

CANYA DE SUCRE

ES TRIPLICA L'EXPORTACIÓ 

DE VINS FINS L'ARRIBADA 

DE LA FIL·LOXERA

TARONGES AL LLEVANT

PREDOMINA ELS CEREALS

La introducció de formes 
capitalistes sobre una 
economia pagesa retardada 
i una indústria incipient van 
propiciar una injusta 
distribució de la riquesa.
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PERÍODES 

EXPANSIÓ: 1820 – 1850

CRISIS: DECENNI SEGÜENT 
CAUSES:

* 2ª DESAMORTITZACIÓ
GUERRA CARLINA

RECUPERACIÓ FINS 1898

FALTA DE PODER 
ADQUISITIU

PROTECCIONISME

MALES COMUNICACIONS

FALTA DE XARXES 
COMERCIALS

CAUSES 
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Existeixen dos grans partits (partits 
dinàstics) que s’alternen pacíficament al 
poder:
Partit Conservador (Cánovas del 
Castillo) : Amb suport dels Moderats, Unió 
Liberal, Església... Partidaris de: 
Proteccionisme, catolicisme, sufragi 
censatari. (Llei electoral restringida) 
Partit Liberal (P.M. Sagasta) : Amb el 
suport de Demòcrates, Radicals, 
Progressistes, Republicans moderats... 
Que representen funcionaris, militars, 
professions liberals, comerciants. (Llei 
sufragi universal -1890-, dret d’associació, 
abolició de l’esclavitud...) 

 La legalització de tots els partits no es va 
produir fins el 1881. Els sindicats eren 
tolerats durant els períodes de govern del 
Partit Liberal.

El bipartidisme  (1875-1902)A mesura que la legislació liberal s’anava imposant, se va 
anar formant la societat industrial de classes. 
Desapareguts els privilegis estamentals, les divisions 
socials es feien exclusivament en funció del nivell de 
riquesa.
Les classes superiors eren l’aristocràcia i l’alta burgesia. 
Generalment resideixen en les ciutats i no solen visitar les 
explotacions, es limiten a percebre les rendes que els 
entreguen els seus administradors. Amb aquest grup es 
va identificar la burgesia agrària, que va invertir en la 
compra de terres desamortitzades a l’Església i els 
ajuntaments.
 Al llarg del segle XIX el nivell elevat de renda capacitava 
a l’alta burgesia i aristocràcia a exercir drets polítics en 
aplicació dels criteris restrictius fixats per les lleis 
electorals. Aquests grups eren al seu torn, electors i 
elegibles. Constituïen el nucli del Partit Moderat, formaven 
el govern d’uns pocs, que els capitans generals i en última 
instància els cacics, imposaven sobre tot el territori. Les 
protestes i revoltes de la majoria de la població urbana i 
llauradora eren reprimides amb duresa i exemplaritat per 

l’exèrcit, la policia i la Guàrdia Civil.

CONSERVADORS

1875-1931

RESTAURACIÓ

període entre

amb dos fases

1875-1902 ALFONSO XIII1902 -1931

ALFONSO XII

MARIA 
CRISTINA 

ALTERNANÇA 
PACÍFICA 

LIBERALS

FRAU 
ELECTORAL 

REPRESSIÓ 
POLÍTICA

REPUBLICANS

NACIONALISME 
PERIFÈRIC
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En el context agràri 
actuava sobre cacics locals:
els rics del poble.

Tenien poder sobre colons 
i pagesos; als qui obligava 
el vot, doncs tenien el poder
de concedir treball i terres

EL CACIQUISME

Dominar el sistema polític
per beneficiar a la classe 
política, grups socials 
i econòmics dominants com
professionals lliberals i
terratinents

MECÀNICA

OBJECTIUS

Falsejament electoral  a 
través de tupinades i llistes 
electorals fictícies que 
podien incloure  difunts i 
persones inexistents

El Ministeri de Governació
confeccionava les llistes
a través dels Governadors 
provincials; amb l'ajut del 
capellà i la Guàrdia civil

Els governs del liberalisme moderat van 
eludir el reconeixement del dret de reunió 
i d’associació. Les relacions del treball 
havien de ser lliures, sense que l’Estat 
haguera d’intervenir en les 
contractacions, que fixaven el salari, la 
jornada o les condicions del treball. La 
conseqüència inevitable va ser la 
impunitat amb què es van allargar les 
jornades, es van reduir els salaris o es va 
emprar dones i a nens com a mà d’obra 
més dòcil i barata.

REPUBLICANS

HISTÒRICS

FEDERALS

PROGRESSISTES
 DEMÒCRATES

intenten millorar
les condicions

obreres

canvi de règim 
per mig d'accions

subversives

MOVIMENT OBRER

REPUBLICANISME

OPOSICIÓ A LA RESTAURACIÓ

SOCIALISTES
Congrés 1872

Separació món obrer
i política oficial

Anarquisme 
solidari i pacífic

Anarquisme 
subversiu

Federación trabajadores 
región española

1881 FTRE

Per desavinences 
separació  en
dos corrents

Sufragi universal 

Jornada 8 hores

Educació general 

sense distinció

Igualtat de classes

Orígens 1874

1879 PSOE
Partit obrer 

aire marxista

REIVINDICACIONS

ANARQUISTES

En les ciutats residien les classes mitjanes, que 
estaven formades principalment per la petita burgesia: 
Botiguers i petits comerciants, els profesionals 
relacionats amb la indústria editorial i premsa. També 
s’inclouran en aquesta categoria els funcionaris, 
mestres, oficials de l’exèrcit i periodistes. 
En el seu conjunt, formarien el grup més actiu de les 
juntes revolucionàries formades en les ciutats. Tendien 
cap a postures democràtiques i són els principals 
valedors del republicanisme, el federalisme o el 
radicalisme. Es podria incloure en aquesta categoria, 
encara que amb diferències, al grup de pagesos, petits 
o mitjans propietaris, que treballen les seues terres i 
inclús contracten ocasionalment mà d’obra 
assalariada.
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Al primer quart del segle XIX tenen lloc les 
primeres manifestacions obreres amb el 
moviment conegut com a ludisme. Els obrers 
destrueixen les filadores i la fàbrica Bonaplata 
de Barcelona (1835). També es rebel·len contra 
les selfactines a través de vagues i la crema de 
fàbriques.

Cap al 1840 comença a divulgar-se 
l'associacionisme obrer, sent la primera 
associació organitzada, a Espanya, l'Associació 
de Teixidors de Barcelona, que lluitava pels 
drets dels treballadors en problemes com l'atur, 
els baixos salaris i per unes mínimes condicions 
laborals, en aquella època insalubres.

El moviment obrer va gaudir de períodes 
d'expansió durant la regència de Baldomero 
Espartero (1840-1843) i el Bienni Progressista 
(1854-1856), i va assolir un gran ressò a tots 
nivells durant el Sexenni Democràtic o 
Revolucionari (1868-1874).

El 1864 es funda l'Associació Internacional de
Treballadors (AIT) a Londres, coneguda com a 
la Primera Internacional. Dins d'aquesta 
associació hi trobem dues tendències: marxistes 
(Marx) i anarquistes o bakuninistes (Bakunin).

El 1870, Giuseppe Fanelli, un membre italià de 
l'AIT, visita Barcelona per a trametre'n les idees, 
sent el germen de la Federació Regional 
Espanyola de l'AIT (FRE). A causa de les 
divergències entre els marxistes (majoritaris a 
l'AIT i a Madrid) i els anarquistes (majoritaris a 
Catalunya i al País Basc), ja que els primers 
eren partidaris d'un moviment pacífic i els altres 
no tant, el 1872 primer els anarquistes són 
expulsats de l'AIT. A causa d'aquest fet els 
marxistes són expulsats de la FRE, i van fundar 
la Nova Federació Madrilenya, partit polític que 
més tard esdevindrà el PSOE.

Durant la I República el moviment obrer gaudeix 
d'una nova gran expansió, però el 1874, amb el 
cop d'estat del general Pavía, torna a ser 
reprimit durament i passa totalment a la 
clandestinitat.

El 1879 l'agrupació socialista madrilenya passà 
a anomenar-se Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), liderat per Pablo Iglesias, que 
es trobava en la il·legalitat.

El 1881, amb Sagasta com a cap del Govern 
d'Espanya, representants del moviment obrer es 
reuneixen al congrés de Barcelona, donant pas 
a la Federació de Treballadors de la Regió 
Espanyola (FTRE), tot duent a terme 
manifestacions pacífiques com la Diada del 
Primer de Maig, que reivindicava algunes 
millores laborals que incloïen, per exemple, la 
jornada laboral de vuit hores

A Catalunya, per mitjà del Procés de Montjuïc, 
Antonio Cánovas del Castillo pressionà als 
obrers que s'havien revoltat i els condemnà 
majoritàriament a cadena perpètua. Després 
d'aquest procés, Cánovas és assassinat en 
venjança de la seva crueltat.
El procés de Montjuïc fou el procés militar que 
seguí a l'atemptat contra la processó del Corpus 
al carrer dels Canvis Nous a Barcelona, el 7 de 
juny de 1896, i que causà 12 morts i uns 35 
ferits. La repressió afectà especialment 
l'anarquisme obrerista català

En les dues darreres dècades del segle XIX es 
realitzen atemptats terroristes per part d'obrers. 
Dos dels fets més significatius van ser el cas de 
la Mano Negra, a Andalusia, el 1883, i la presa 
de Jerez, el 1892, que fracassaren i els obrers 
foren castigats. 

Execucions del «Procés de Montjuïc»: El 4 de
maig de 1897 són afusellats als fossats de la
fortalesa militar del castell de Montjuïc de
Barcelona (Catalunya) els anarquistes Joan Alsina
Vicente, Tomàs Ascheri Fossati, Lluís Mas García,
Josep Moles Duran i Antoni Nogués Figueras.  Els
empresonaments arbitraris, la causa judicial i el
judici es varen fer sense cap mena de garanties.
Moltes de les confessions varen ser tretes sota
tortures, fins al punt que un dels afusellats (Lluís
Mas) embogí.

Marx i Bakunin, 
l'única vegada que 
van estar junts.
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Per representar l'imaginari on es nodrien els obrers de l'època utilitzarem imatges, tretes de revistes satí-

riques, majoritàriament de la Campana de Gracia; degut al motiu  que a la Serra tenia  alguns subscriptors 

dels que se'ls va publicar algunes col·laboracions. Com a temes, hem destriat, entre les paraules més 

representatives del seu sentir, les utilitzades en els articles sortits des de la Serra  i publicats a la premsa de 

primers de segle: anticlericalisme, caciquisme, etc. 

També, per imaginar les condicions de vida, hem afegit un pressupost d'una família obrera de l'any 1884.

Representació del sistema capitalista, publicat als Estats Units el 1911: 

Una piràmide de pisos on presideix un sac de diners.

Nosaltres 

us governem.

Nosaltres 

us enganyem.

Nosaltres 

us disparem.

Nosaltres mengem per vosaltres.

Nosaltres 

treballem 

per tots.

Nosaltres 

els alimentem 

a tots.

El capitalisme és un sistema 
econòmic en què els mitjans de 
producció són, en la seva 
majoria, propietat privada, i en 
què el capital s'inverteix en la 
producció, distribució i el comerç 
dels béns i serveis per tal 
d'obtenir guanys o el benefici 
màxim en un mercat lliure i 
competitiu. S'hi inclouen factors 
de producció com ara la terra i 
altres recursos naturals, així com 
la mà d'obra i els béns capitals. 
Diverses teories han intentat 
explicar el concepte de capi-
talisme, justificar o criticar la 
propietat privada del capital i 
explicar l'operació dels mercats 
per afectar l'aplicació o 
eliminació de la regulació 
governamental sobre la propietat 
i els mercats.

Les pràctiques econòmiques 
capitalistes es van insti-
tucionalitzar a Europa entre els 
segles XVI i XIX, encara que 
algunes característiques de 
l'organització capitalista ja exis-
tien des de l'Antiguitat. El capi-
talisme ha emergit en el món 
occidental com el sistema 
econòmic dominant des del 
declivi del feudalisme, eliminant 
les restriccions polítiques i reli-
gioses sobre l'intercanvi capi-
talista. Des de la Revolució 
Industrial, el capitalisme s'ha 
estès gradualment d'Europa (en 
especial des de la Gran Bre-
tanya) a altres regions del món. 
Durant els segles XIX i XX, el 
capitalisme va ser el mitjà més 
comú (encara que no pas l'únic) 
d'industrialització

http://ca.wikipedia.org
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La Tramontana 1890?: 

S'alça el Sol de la Justícia il·luminant als injustos. 

Anticlericalisme:

La Campana de Gracia 1887

"Mentre uns van divinament grassos

 y ab lo pel lluhent,

á altres la miseria 'ls fón:

ja se sab, en aquest món

qui ho entén  qui no ho entén"  

Setmanari satíric i republicà editat en 
català per Josep Llunas Pujals, el qual 
també en fou el director. Se subtitulava 
Periòdich vermell i també Periòdich 
polítich vermell. Periòdic anarquista 
marcadament anticlerical i obrerista. Va 
ser el primer periòdic anarquista escrit 
en català. Patí diverses suspensions 
entre les quals cal destacar la del 
desembre de 1893, que durà fins el 
gener de 1895. Se'n publicaren 717 
números fins el juny de 1896. En 
aquesta data el periòdic va ser suspès i 
en Josep Llunas empresonat. Hi van 
col•laborar Eudal Canivell, Celso Gomis 
i Emili Guayabens. Reaparegué durant 
poc temps l’octubre de 1903. En el núm 
2 de la quarta època (31-10-1903) deia: 
Aquest número, porta retrás, perqué nos 
han denunciat lo grabat i un article. En 
aquesta quarta època hi signen articles 
Samuel Torner i J. Mas Gomeri entre 

d'altres.
www.veuobrera.org/

'La Tramontana', periòdic vermell

La Campana de Gràcia fou un 
setmanari satíric, republicà i anti-
clerical. Fundat per Innocenci 
López i Bernagossi el 8 de maig 
de 1870, s'edità durant més de 64 
anys. Nascut com a setmanari 
bilingüe, només emprà el castellà 
en algun escrit dels primers anys. 
Més interessat per la política 
estatal que per la catalana, criticà 
les accions catalanistes. Però anà 
modificant la seva actitud i ajudà el 
moviment de Solidaritat Catalana i 
féu una política catalana d'esque-
rres entre la classe obrera. Des del 
2 de juliol de 1932 fins a la seva 
desaparició, fou propietat de 
l'ERC. La dirigiren, entre d'altres, 
Antoni Serra, Josep Roca i Roca i 
Prudenci Bertrana.

http://ca.wikipedia.org/
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La vida al camp no era pa sucat amb oli, ni lligaven els 
gossos amb llonganisses  La vida, ans al contrari, era 
sinònim de fam, misèria, malaltia. brutícia, fatiga.. I, al  
capdavall, tant curta com les  mànigues d'una armilla Els 
pagesos no coneixien  altra cosa. I és que la cosa venia 
de lluny, des de que el mon era món, si més no  així ho 
afirmaven els capellans:  "Per la teva culpa la terra serà 
maleïda; del teu treball en menjaràs d'ella per  sempre 
més; et donarà espines i esbarzers i menjaràs les herbes 
del camp". (Gènesis 3) ...
 
La desnutrició estructural de bona part de la població 
provocarà un estat  d'al·lucinació contínua, si més no 
d'alteració de la realitat. No hi ha res més que  escalfi el 
cap com la panxa buida. Ei vi és un reconstituent calòric 
de primera  magnitud, "el vi fa sang", però esdevé, així 
mateix, un dels principats motius pels  quals hom perd el 
món de vista. Piero Camporesí parla del "pa salvatge", 
elaborat  amb diferents tipus d'herbes, molt especialment 
la rosella, com la causa de  l'al·lucinament permanent de 
la població abans de la revolució industrial. Un  fenomen 
que donarà origen, o si més no ens ajudarà a 
comprendre, el món màgic  de les bruixes, dels 
alquimistes, dels místics, i de bona pila de sants i fets  
miraculosos. 

La manduca és sens dubte el rovell de l'ou de les 
al·lucinacions o il·lusions dels  pagesos i afamats. La 
geografia fabulosa, els somnis, de la cultura popular,  
recollida par Amades, palesa amb escreix aquesta 
interpretació. A "La Terra de  Xauxa", per exemple.: "els 
arbres produeixen tota mena de menjar cuit, que ni cal  
collir perque tots sols cauen". A “La Gandòfia", el cinisme 
s'expressa amb la exitació de tot un seguit de 
llaminadures, mentre d'altres no tenen ni tan sols un  troç 
de pa: 

“les peres són de bon sucre,  
la fusta és de canyella, 
les parets son de pinyons 
I les escales d'ametlla. 
Perquè no saben fer teules, 
de torrons fan les teulades 
perquè no tenen ciment 
fan servir la melmelada,.." 
(J. Amades, 1979, pp. 17S-177)

...Com afirma Ricard Vinyes (1987):  "Només l'existència 
d'una cultura de la fam podia haver fet arrelar tan 
pregonament  l'obsessió de l'abundància" Allò que els 
treia de polleguera, comptat i debatut, era  la fam. La 
felicitat s'identificava amb la pantxa contenta i la seguretat 
amb tenir una  cosa coll avall...

La terra del poc pa, seguint el fil de la geografia fabulosa, 
és el lloc on tot es fa a  l'inrevés; els fadrins prefereixen 
casar-se amb les més lletges, els moixons fan de  
caçadors, els nois ensenyen i surren els mestres, els 
penitents confessen els  sacerdots, el delinqüent penja el 
botxí, l'home agafa el diable, la mort és burlada i,  doncs, 
l'home assoleix l'eternitat. La fam provoca, sens dubtes, 
l'al·lucinació però  també el somni del capgirament social, 
de la revolució. 

"L'argument i el sentit d'un món a l'inrevés té arrels 
profundes arreu. Però  suggereixen no un disbarat, sinó 
precisament una lògica radicalment oposada a  l'existent; 
en conseqüència també el poder és trabucat en ocasions, 
com a ta “Terra  de Gandòfia", un país de gran bellesa en 
el qual: 

"Els qui treballen assoten 
l els qui jeuen passen renda. 

Aquesta terra tan bona 
la Gandòfia l'anomenen.”
(R. Vinyes, 1987, p. 18) 

De tots els impostos de l’època, el que més 
odiava la ciutadania era el dels consums. Eren 
una contribució general ordinària i indirecta que 
gravava els productes de cremar, menjar i beure, 
i que representava les dues cinquenes parts del 
total dels pressupostos de l’Estat. Durant el 
Sexenni, aquest impost es va abolir transi-
tòriament, però el van tornar a introduir a partir de 
1874 i el van fer extensiu a la sal, als cereals, a la 
farina i als combustibles. Cada població tenia 
assignada una quota i cada consistori, la manera 
de cobrar-la, una mesura que va generar una 

forta oposició.

La Campana de Gracia 1897: Impost Consums

"Si no basta l'aument dels consums, 

posarém un impost sobre'ls que obrin la 

boca... y ningú badallará."

La fam i la Terra de Gandòfia 

Andreu Mayayo i Artal (Tesi doctoral 1989)

La destrucció del món rural català 1810-1980: De pagesos a  obrers i 
ciutadans. pp 308 a 310



100 anys

La Societat

13

El 1873, al proclamar-se la Primera República, per raons òbvies, la imatgeria  republicana va ser abundant. Especialment, 

a través dels dibuixants catalans, els quals, a  diferència de la iconografia generada des de Madrid, sempre definien la 

República com  a federal. 

Una novetat iconogràfica important –que 
es repetiria sovint a La Flaca– va ser la  
inclusió del gall republicà, als peus de la 
matrona, també a la seva esquerra, 
davant del  pedestal anivellat. El gall 
apareixia airós, dret i una mica 
provocador. L'al·legoria, molt  detallada, 
incloïa també –amb més significació i 
rotunditat que no en la imatge de La  
Ilustración Republicana Federal de 
1871– el globus terraqüi i els diversos 
símbols del  comerç, la indústria, les arts 
i l'escriptura i novetats com la fotografia, 
tot plegat en un  primer pla, davant d'un 
paisatge més llunyà en què es 
destacaven el treball al camp, les  
xemeneies de la fàbrica, la potent 
locomotora d'un tren i el mar solcat per 
magnífics  velers de transport més enllà 
dels molls. 

La matrona republicana és un primer exemple iconogràfic important, on la  

influència de França serà per dir-ho així inexcusable. Les primeres imatges  

d'explícita significació republicana espanyola que hem localitzat són de 

1870/1871, en  el Sexenni. Una de les primeres al·legories, que tingué una 

gran difusió fou la que  constituïa la portada de la col·lecció de La Ilustración 

Republicana Federal, revista  editada a Madrid a partir del 15 de juny de 1871. 

El gravat  mantenia en un primer pla la figura asseguda i de perfil d'una 

matrona grecoromana, que  portava el capell frigi sobre d'una cabellera 

arrissada. Vestia túnica (potser un «quitó») i  toga («himation»), amb els braços 

nus. La seva esquerra subjectava l'asta lanceolada  d'una bandera tricolor, amb 

bandes verticals en les quals es llegia, respectivament,  «Libertad», 

«Igualdad», «Fraternidad»; les franges dibuixaven –el gravat no era  cromàtic– 

una seqüència de color fosc, blanc i fosc i en cadascuna de elles als quatre  

vèrtexs hi figurava un estel de cinc puntes. S'asseia sobre un petit pedestal en 

el qual es  dibuixava una corona de llorer amb el nivell triangular al centre. 

Darrere, es veia part  del globus terraqüi a la seva dreta i el cap d'un lleó jacent 

a l'esquerra, als seus peus, que  calçaven sandàlies. El cel apareixia il·luminat 

amb els raigs d'una estrella, també de cinc  puntes, situada a sobre del seu 

cap. Tallaven l'aire les dues columnes dòriques hercúlies  amb la inscripció 

Plus Ultra. A la part inferior, a un costat, una làpida contenia els noms  d'alguns 

dels màrtirs republicans del moment, en l'altre extrem, es podien llegir els llocs 

d'accions insurreccionals  notòries. Entre una i altra, es feia constar  «Dedicada 

al pueblo español».

Iconografia del republicanisme a Espanya i Catalunya.
Alguns referents europeus dels federals catalans. (pag 5-6)

Pere Grabel  Universitat Autònoma de Barcelona

La Campana de Gracia:
¡Pas a la República! 

El tren de la modernitat condueix a 
la República atropellant a totes les 
forces reaccionaries.

Tomàs Padró va ser l'autor dels dibuixos de La Flaca,  revista satírica i política, on el 1873 les al·legories sobre Espanya i 

la República van ser  constants. Una d'elles, més sensual que no l'anterior, dibuixava una matrona alada,  tocada amb 

barret frigi, cabells negres i forts, amb una toga que deixava endevinar el  seu cos nu i permetia veure el seu pit esquerre, 

ters i ben conformat; el braç estès  subjectava la balança equilibrada de la justícia. A la seva dreta, mantenia en peu una  

taula amb la inscripció «Ley» i les lletres «RF» al centre de dos rams de llorer disposats  en un cercle semitancat. Tot el 

conjunt es trobava damunt d'una tarima en la qual podia  llegir-se «11 de Febrero de 1873». A sobre, el petit pedestal que 

sostenia la làpida  republicana, apareixia a la cara frontal amb el nivell triangular, amb la llegenda  «Libertad, Fraternidad, 

Igualdad» composta a partir de cada un dels braços del mateix. 

Imaginari obrer: La matrona Republicana
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La Campana de Gracia 1922:

 Caciquisme Electoral

Abans d'ahir.- "Li recomano 

que voti al meu amic X..."

Ahir.- "Si voteu als meus, vos 

prometo una bona breva"

Avui.- "Lleveu-vos dematí  i 

pareu el sac"

Demà.- "Obre l'ull pagés, per 

cada vot un tocino" 

    La Tramontana 1893?: 1er de Maig

El 1er de Maig: el Sol de la igualtat  fa fugir 

esfereïdes a les forces conservadores.

El Dia Internacional dels Treballadors, el 
Primer de Maig, és la festa reivindicativa del 
moviment obrer mundial.

Aquesta jornada de lluita pels drets dels 
treballadors fou establerta al congrés obrer 
socialista celebrat a París el 1889. Es decidí que, 
en homenatge als Màrtirs de Chicago, l'1 de 
maig seria el dia de protesta i reclamacions 
obreres. En aquell moment, la gran reivindicació 
que s'establí fou la jornada de 8 hores. La vaga 
era l'instrument que es decidí d'emprar cada 1 de 
maig per forçar la patronal i els Estats liberals a 
acceptar la jornada de 8 hores.

La campanya tingué molt d'èxit i, a poc a poc, 
prengué importància i es consolidà com a 
jornada de lluita de tot el moviment obrer 
mundial, més enllà de les tendències i faccions 
ideològiques. Amb la conquesta de millores 
laborals i socials, el dia anà perdent càrrega 
reivindicativa per agafar un caire més festiu i de 
remembrança dels fets de Chicago de 1886. 
Actualment, gairebé a tots els països occidentals 
(Estats Units i Gran Bretanya en són excepcions 
notables) és un dia festiu i ja gairebé sense 
càrrega reivindicativa; àdhuc s'ha perdut el 
caràcter commemoratiu per convertir-se en una 
simple festa més del calendari.

http://ca.wikipedia.org/
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ELS PRESSUPOSTOS D'UNA FAMÍLIA OBRERA

Resposta a la pregunta «Si el salario es insuficiente para que el obrero atienda a sus 

necesidades y las de su familia» dins la Comissió de Reformes Socials (1884):

«En mi oficio, el término medio del salario de un oficial de encuadernador es de 10 reales; y el 

gasto diario de una familia, suponiéndola de tres individuos, y creo que no exagero, es el 

siguiente:

Casa ......................................................... 0,50

Pan, 2 kilos, a 36 céntimos ...................... 0,72

Carbón, un kilo ......................................... 0,23

Desayuno, compuesto de café y leche .... 0,36

              Comida del mediodía

Garbanzos, 125 gramos ............................0,12

Carne, 250 gramos ....................................0,50

Tocino, 72 gramos .................................... 0,15

Verdura, medio kilo ....................................0,08

                                   

                       Cena

Carne, 250 gramos ....................................0,50

Patatas, tres cuartos de kilo ......,...............0,12

Aceite, 125 gramos ...................................0,24

Luz, aceite mineral ....................................0,10

Jabón y varios ...........................................0,25

Tabaco ............................. .........................0,10

Total diario ................................................ 3,97

que al año suma pesetas .................... 1449,05

Los días laborables al año, descontados los 67 festivos, son 298, que a razón de 2,50 pesetas 

de jornal, término medio, en mi oficio, dan un resultado de 745 pesetas.

Resumen: viviendo con la economía posible para no morirse de hambre, una familia proletaria 

gasta al año pesetas 1.449,05

y gana el jefe de ella, suponiendo que trabaje todos los días laborables del año 745,-

Déficit al año ................................................ 704,05

Y téngase en cuenta que no he puesto gastos para enfermedades y para vestir, porque ya he 

dicho que andamos siempre medio desnudos y no necesitamos ropa. De modo que queda 

demostrado que el salario es insuficiente de todo punto, y este argumento puede servir de 

base para contestar a la pregunta 173, que trata del ahorro. Al que le falta dinero para vivir, 

¿cómo le es posible tener ahorros? No hay ahorro posible en la clase trabajadora.»

Obrers a Catalunya - Manual d'història del moviment obrer (1840 - 1975) de J. M. Huertas 

Claveria; pag 82-83
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Per respondre la pregunta del perquè es va construir la Societat ens hem vist obligats a mirar enrere en el 

temps i fixar-nos especialment en el fenomen  del naixement del moviment obrer. A continuació una breu 

descripció demogràfica del poble, vies de comunicació i cultius per fer-nos una noció sobre el paisatge. 

 A partir d'aquí ens centrarem en la Serra i tractarem d'explicar com va sorgir l'edifici. 

Cens d'habitants

any 1826 1832 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950

La Serra 380 453 442 722 753 846 815 857 730 644 604

SEGONA DESAMORTITZACIÓ (1855)
PRIMERA DESAMORTITZACIÓ (1836)

FIL·LOXERA FRANÇA (1868)

FIL·LOXERA SERRA (1903?)

.

El gràfic sembla indicar 
que l'íncrement  de 
població entre 1840 i 
1860 està lligat a la 
segona desamortització. 
La plaga de la fil·loxera 
a França, influeix en 
l'increment, però no tan 
com l'anterior

La Serra a principis del segle XX, abans de la construcció de la Societat. 

Les persones: El corral de ca Cedó, finals segle XIX
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El ferrocarril de Reus a Móra la Nova inaugurat el setembre de 1890

La carretera de Tivissa per la Serra d'Almos a l'estació de ferrocarril dels Guiamets, amb 
enllaç de perllongació pel poble dels Guiamets a la carretera d'Alcolea, va ser construïda 
del 1915 al 1925..

La carretera de la Serra a Darmós fins la carreterra d'Alcolea construïda el 1934.

Comunicacions

Una notícia d'El Diario del Comercio de Tarragona d'octubre de 1902 ens assabenta dels 

conreus en que treballen els habitants de la Serra en el canvi de segle. 

La notícia explica que s'ha recollit la verema amb un fruit de qualitat superior i ens dóna 

preus d'altres productes: Blat, 17 ptes. quartera (55 Kg); sègol 14; faves, 13; garrofes, 7 

ptes. quintar (40,7Kg.); vi negre, 30 ptes. carga (121 litres), i oli, 16 ptes. Canti. (16 litres)

 

Cultius

El camí  que duu a l'estació en el moment de la seva inauguració sabem que és de ferradura, 
el pont sobre el Tartacó i la riera dels Guiamets encara no existeixen. La xarxa de finals de 
segle XIX deu contar amb alguns camins de carro i la resta de ferradura i senderes.

 El sou diari a finals de segle pels jornalers rondava sobre les dues ptes. amb jornades de 
12,14 hores i fluctuant segons decisió del propietari. 
El preu d'una mula l'any 1913, 680 ptes.

ROSSEND RULL

"Rossend Rull, nascut a Falset al segle XIX, va 
acabar treballant a Osca, on feia de professor 
de la Universitat Laboral d’aquella ciutat. Des 
d’allà, va escriure un Diccionari municipal de 
Catalunya, en el qual Falset ocupa cinc vegades 
més pàgines que la resta de municipis".
Escrit del web de bibliofalset; nosaltres hem 
trobat que Rossend Rull va estar mestre de la 
Serra des de 1890 a 1893. Té de segon cognom 
Trilla i això ens ha fet ballar el cap sobre si podia 
estar relacionat amb el Pedro Trilla de la societat 
de socors; el seu germà es deia Pere, el notari 
de Reus que va fer construir la casa Rull del 
carrer de Sant Joan de Reus.
Sabem que Rossend Rull comença a exercir de 
mestre a la Serra quan la societat de socors de 
la Serra feia molt poc que estava creada; és 
jove i només té un mes de serveis prestats de 
magisteri. També tenim constància de que un 
parell d'anys abans de 1890 escriu un article a 
un diari sobre la construcció de la línia de 
ferrocarril de l'Argentera a l'Ebre on fa una 
aturada a la recent acabada estació de la Serra i 
dóna una breu descripció del paisatge de la 
Serra.
L'escrit que acompanya és la descripció de la 
Serra, dins del municipi de Tivissa, del seu  
Diccionari municipal de Catalunya.
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A les darreries del vuit-cents, l'acceleració del procés de diferenciació social arran de la crisi agrària i el 
desenvolupament polític de l'Estat liberal provocaran canvis importants i radicals en les formes 
d'associació de les comunitats rurals. Propietaris i pagesos crearen organitzacions pròpies i autònomes 
lligades a projectes socials i polítics que superaven el marc estrictament comunitari i rural. La llei 
d'associacions de 1887 estructurà i estimulà el societarisme rural de nou tipus: assistencial, econòmic, 
recreatiu i sindical. L'aparició d'aquests nous elements és els que ens permet de parlar de la 
«modernitat» que s'opera en l'àmbit associatiu, de rica tradició, del món rural. Els elements de ruptura 
foren l'auto-organització, al marge de l'aixopluc parroquial, i el lligam subordinat a la ciutat i els fenòmens 
urbans.                                                                                                                                                                        

Andreu Mayayo i Artal, DE PAGESOS A CIUTADANS  pag 37

LLEI D'ASSOCIACIONS
1887

SOCIETAT DE SOCORS MUTUS 
LA SERRA

32 socis i  Pedro Trilla president

Creació 24 de gener de 1890 

Document 

AGA. Gob. 2/247 

(Archivo General de la 

Administración)

El document presenta alguns 
dubtes, doncs està localitzat com 
de Tivissa, però afortunadament 
li van donar el nom de “La 
Serra”; qualsevol altre nom ves 
impedit conèixer la seva exis-
tència a la nostra localitat.

Pedro Trilla

Cognom no conegut a la Serra. 
Qui podia ser?, algú amb 
consciencia social que va estar 
instal·lat temporalment al poble 
alguns anys?, el comissionat 
d'alguna tendència republicana 
encarregat d'instruir en la forma-
ció de la societat i  presentar la 
documentació al Govern Civil?

La Llei de 1887 suposa un 
trencament molt important en la 
construcció de la ciutadania. Al 
permetre l’associació, accepta que 
les persones puguin unir-se en la 
defensa dels seus interessos, en la 
promoció de la seva educació i de 
la seva cultura i en l’enfortiment 
dels lligams entre elles per tal 
d’oposar-se als poders tradicionals. 
La Llei és cauta i vol que l’Admi-
nistració vetlli per la no infracció 
dels principis d’ordre públic, el que 
introdueix un règim d’autorització 
prèvia, però també és una llei 
lliberal, sota la qual floriran mil 
manifestacions de l’espontaneïtat 
creativa de la gent.

Les Societats de Socors Mutus es 
fonamentaven en la creació de caixes 
de resistència on cada membre 
pagava una quota que més tard era 
destinada per a la seua assistència, 
en cas de que fóra acomiadat de la 
feina o estés malalt.

El 1880 s'encetà al sud del Principat, a les terres de l'Ebre, la 
conflictivitat. L'epicentre de l'agitació era Tivissa i el motiu de la 
protesta, la restitució de les terres comunals que havien estat 
venudes el 1859. Després d'una llarga vaga, coneguda amb el 
nom «de les barretines», els pagesos obtingueren algunes 
rebaixes en les parts de fruits que havien de lliurar als propietaris.

VAGA DE LES BARRETINES

SUPORT ALS VAGUISTES PELS 
REPUBLICANS FEDERALS

No podem afirmar quan els habitants de la Serra van tenir els primers contactes amb el republicanisme i 
l'obrerisme, però en la dècada 1880-1890 es produeixen dos fets que els apropen al poble.

PARTICIPACIÓ 500 OBRERS,
les seves idees circulen pel territori

 

CONSTRUCCIÓ TRAM LINIA FERROVIARIA
ARGENTERA-EBRE 

1886 -1891

La línia es va posar en servei el 1890 entre 
Reus i Marçà i el 1891 entre Marçà i Móra 
la Nova

? ?

L'exemple de la Serra degué ser 

atraient, doncs l'any 1892 es funden a 

Tivissa “La Filantropia” amb 38 socis i 

el 1899 a Darmós “La Concordia de 

Darmós” 

Part de l'anotació de la Serra del document  de l'AGA. Gob. 2/247 (Archivo General de la Administración)

*

*



Noticia relacionada
amb la societat de 
socors, on es parla d'un 
recurs procedent de la 
Serra.
El nom de Josep potser 
s'hauria de canviar per 
Manuel, doncs als cens 
d'habitants que conei-
xem  no apareix cap 
Josep Pascual Vernet. 
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Locomotora Paterson 220, les primeres que utilitzaren la línia.

La Modernitat s'apropa a la Serra  

1890, juny 
Estat. S’aprova una nova llei 
electoral, disposant el sufragi 
universal (masculí) als més 
grans de 25 anys. 
Fins aleshores, a les eleccions, 
només votaven els majors de 
25 anys, amb una contribució 
territorial  de 25 pts anuals, o 
de 50 pts per subsidi industrial. 
Aproximadament exercia el vot  
5% de la població.   

1902, febrer 
Barcelona. El dia 14 s'anuncia 
l'inici de la Vaga General. El 
dia 17 Barcelona estava 
paralitzada i es produeixen 
greus enfrontaments entre la 
guàrdia civil i els manifestats 
que provoquen 12 morts i 
centenars de ferits. El govern 
respongué amb l'estat de 
guerra, el tancament dels locals 
de les societats obreres i 
l'empresonament de més de 300 
dirigents sindicals. La UGT s'hi 
va mantenir al marge, amb la 
qual cosa quedà restringida a 
Catalunya.   

1901, agost; Francesc Ferrer i Guàrdia funda l’Escola Moderna, 
  

  

Ferrer  i Guàrdia, Francesc. Alella, 1859 - Barcelona, 1909. Anarquista i 
pedagog. Maçó. L’any 1885 conspirà contra la monarquia i s’hagué d'exiliar 
a França. Fundador de l'Escola Moderna, que preconitzava un ensenyament 
laic, racionalista i independent de l'estat, adreçat als obrers. Dirigí i 
subvencionà el periòdic "La Huelga General" (1901-1903). Divulgà els 
primers textos del sindicalisme revolucionari francès. L'Escola, dirigida 
oficialment per la seva companya Soledad Vilafranca, tingué una ràpida 
expansió per diferents capitals de comarques, entre elles Vilanova i la 
Geltrú. El 1905 fou acusat de ser l'inductor de l'atemptat contra Alfons XIII 
(l'atemptat el va fer Mateu Morral, treballador a la seva editorial). Residí a 
Brussel·les i París on creà la revista "L'Ecole Renovée" (1908-1909) i 
organitzà la Lliga Internacional per a l'Educació racionalista dels Infants. 

 Subvencionà el Centre d'Estudis Socials de Barcelona (difusor de les idees llibertàries). El 1909 fou 
acusat (per l'estament militar) de ser l'inductor de la revolta que originà la Setmana Tràgica i sotmès a un 
consell de guerra. En el judici fou defensat amb convicció i rigor jurídic pel vilanoví Francesc Galceran i 
Ferrer (cosa que li costà una dura marginació militar). Ferrer i Guardia fou condemnat sense proves i 
afusellat a Montjuïc el 13 d'octubre. El seu procés i la seva execució provocaren una extensa campanya 
europea contra el govern, amb gran participació de les forces obreres i republicanes laiques, que 
determinaren la caiguda de Maura, cap del govern espanyol. Considerat un màrtir europeu de l'educació 
laica, hom li construí un monument a Brusel.les.

BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Tarragona

28 setembre 1894
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Els objectius 

Subministrar als associats i públic en general tota 
classe d'articles de primera necessitat a preu de 
mercat, amb pesos i mides exactes i de la millor 
qualitat possible.  

Establir un sistema mutualista: 
 

(...) en cas de malaltia el soci rebia l’ajuda de la 
societat: per torns d’un dia els socis  designats per la 
Junta Directiva anaven a treballar les terres del soci 
malalt (article 14.5.). A destacar un parell d’aspectes: 
En primer lloc tots els socis hi estaven obligats, no 
se’n lliurava ningú. Si algú es negava era expulsat 
de la societat (article 28). En segon lloc, aquest 
mecanisme de solidaritat amb el soci malalt no 
apareix a l’articulat d’altres cooperatives.  

(La lectura d'aquest últim paràgraf pot suggerir que 
la societat de socors mutus de 1890  continués  en 
actiu i que fos absorbida dins d'un projecte obrer 
més ambiciós.) 

A llarg termini:
Arribar a ser una cooperativa de producció. 
Objectius de tipus cultural, com la creació d’una 
escola, l’organització de xerrades, cursets,...  

Van crear un cafè, lloc de socialització i formació 
política i sindical dels obrers.

 (Extret de l'article de Pere Audi, "La Casa del Pueblo de la Serra 

d'Almos" Tartacó nº 27  juny de 2004)

 Presentació dels estatuts al 
Govern Civil de Tarragona
15 de setembre de 1904 

Reunió constituent de
"La Casa del Pueblo"
 24 de setembre 1904

Pres. Manuel Pascual Vernet. 

V-pres. Ramon Margalef Pellejà. 

Secr. Joan Jacques Vallés. 

Compt. Daniel Pascual Masip. 

Tres. Josep Margalef Sentís. 

Vocal 1. Jaume Bargalló Doménech.

Vocal 2. Jaume Castellví Vernet. 
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El document de l'AGA (Archivo General de la Administración) forma part d'un cens estatal d'associacions  fet 
l'any 1900.  El temps d'existència de la societat de socors l'ignorem, però  malgrat tot, els contactes amb la 
xarxa federal continuen i arribem a l'any 1904, quan es funda  a la Serra “La Casa del Pueblo”.
 

 Constitució 
"Cooperativa 

Casa del Pueblo Masroigense"
 9 d’abril de 1904

A la Serra es fa còpia
dels estatuts
  juliol 1904

La còpia  era un fet 
relativament 
freqüent. A més, 
dóna peu a pensar 
que hi havia una certa 
organització a nivell 

comarcal. 

Primera Junta General

La seu , al carrer 
Major, número 4. 
Pagaven un lloguer 
(7,50 pessetes).
Podria estar situada 
on més tard seria el 
bar del Centro? 

Procés creació

 

Suport i assessors Casa del Pueblo

Comissions presents: Gandesa,  

Riba-roja,  Móra d'Ebre, Flix, 

Ascó,Capçanes, Guiamets, 

Marçà, Falset; Garcia i la Serra 

Gent de la Serra i del 

Masroig feren cap a Litrán
(Al Masroig  Litrán  signa 

uns estatuts el 1905)

La Justícia, 13 setembre 1904  

“Nougués en Mora la Nueva” 

Míting amb C. Litrán d'orador

Llibre d'actes Casa del Pueblo 

23 octubre de 1904, 

 “por ir la Comisión a ver al Sr. 

Litrán y el Sr. Mayné”

Litrán? 

Nougués? 

Mayné?



En un comunicat sobre el resultat de la reunió de les societats obreres 
de Barcelona s'hi diu: “si com a catalans podem fer part d’una 
solidaritat catalana, com a treballadors ens convé constituir la nostra 
solidaritat”.
 Antoni Badia i Matamala, un dels dirigents de Solidaridad Obrera, 
assegura que aquesta no va contra Solidaritat Catalana sinó contra 
el lerrouxisme; però el 19 d’octubre, al primer número de
Solidaridad Obrera, apareix amb el següent dibuix a la portada: una 
matrona popular (amb un full a la mà amb les paraules Solidaridad 
Obrera) desperta un proletari adormit sobre una taula (on hi ha un 
aparell per fumar opi), possiblement per allunyar-lo del míting que 
somnia, en què una altra matrona, amb gorra frígia i bandera, arenga 
unes masses que fan una sardana. La publicació immediatament fou 
atacada per la censura i tingué la seva primera suspensió, del 30 de 
novembre del 1907 al 13 de febrer de 1908. 

El terme "Casa del Pueblo", no va 
ser exclusiu de l’entorn socialista, 
també ho van utilitzar per a les 
seues seus, de vegades, els 
anarquistes, els radicals i els seus 
escindits seguidors de Marcelino 
Domingo -Partit Radical Socialista- 
junt amb grups republicans 
d’esquerra, però és en el Socialisme 
on es consolida i adquireix major
pes i entitat; en els ambients 
republicans va ser gradualment 
perdent-se el terme, mentre es 
consolidaven els títols de “cercle”, 
“casino”, “ateneu” o, simplement, 
“centre republicà”, dominant entre 

els llibertaris el de “ateneu llibertari”.
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1907, agost
Barcelona. El dia 3 se celebra el congrés de constitució de Solidaritat 
Obrera.  Hi participen organitzacions anarcosindicalistes i socialistes. 
Solidaritat Obrera serà sens dubte el punt d'inflexió del moviment 
obrer de Catalunya i empès per aquest, de la resta de l'Estat. Es pren 
l'acord d'editar un periòdic, "Solidaridad Obrera"

La Solidaritat Catalana va ésser el primer gran moviment unitari 
català que va sorgir l'any 1906. Aquest moviment va unir 
momentàniament diversos grups polítics nacionalistes catalans, 
carlins i republicans, que tenien en comú el seu catalanisme, des de 
llurs respectives posicions polítiques. Va néixer com a resposta als 
fets del Cu-Cut i a la Llei de jurisdiccions i havia de servir per 
negociar amb força la transformació de l'estat centralista i aconseguir 
l'hegemonia política de la burgesia catalana.
 Al dia de les eleccions, la Solidaritat va triomfar arreu de Catalunya i 
en total va guanyar amb el 67% dels vots i 41 escons dels 44 que 
s'elegien.
Els partits que formaven la lliga solidària es van separar, i ja a les 
eleccions provincials de 1909 es van presentar per separat. Després 
d'aquesta experiència van quedar molt clares les diferències entre les 
dues grans branques del catalanisme: els partits de dreta regionalista 
i pactista i els de l'esquerra nacionalista i republicana.

  

Manuel Pascual Vernet
Precursor republicanisme a la Serra, 
segons  un article del periòdic "El 
Pueblo" de novembre de 1912.

Ramon Mayner i Socias  
Banquer i polític català i militant 
republicà possibilista, Fou diputat per la 
província de Tarragona  el 1903 i 1905. 
Al 1907 fou diputat per Solidaritat 
Catalana per Tarragona. Novament 
escollit a les eleccions de 1910.

 

Secretari de Francesc Ferrer i 
Guàrdia. Maçó, formà part, 
juntament amb anarquistes 
com Fernando Tarrida i altres 
maçons com Rossend Arus, 
del grup anomenat La Luz, 
vinculat a la vessant més 
radical del moviment del 
pensament lliure. 

Cristobal Litrán

El lliurepensament és una actitud 
filosòfica d'afirmació de la 
capacitat de l'ésser humà de no 
trobar-se subjectat a cap autoritat 
dogmàtica, sigui de la natura que 
sigui i d'emprar l'anàlisi racional i
crítica davant tota proposició que 
empri argumentació d'autoritat.
Aquesta actitud es troba 
llargament lligada a concepcions 
oposades que qüestionen la 
natura de les religions, tals com 
l'ateisme, l'agnosticisme o el 
racionalisme. Igualment, la idea es 
troba relacionada amb 
l'escepticisme i l'humanisme i en 
l'essència de la francmaçoneria i 
l'anarquisme contemporanis.

 Julià Nougués i Subirà 
Polític i advocat, ingressà al Centre 
Federal de Reus, i des del 1903 fou 
diputat a corts, fins al 1923. Adherit a 
Solidaritat Catalana (1907) i 
posteriorment proper a la UFNR.

Litrán? 

Nougués? 

Mayné?
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Poc podem entendre del  funcionament de la Casa del Pueblo de la Serra, doncs les actes molt aviat són 
deixades a la mínima expressió, només els balanços semestrals que s'aturen el 1908. Tot i així aparenta ser 
prou reeixit: cada any el capital de la societat augmenta. No obstant el llibre de la botiga de consum té apunts 
de compres fins a principis de 1914.
El 1909 es constitueix una nova entitat. Esta entitat pensem que sorgeix des de dins de la Casa del Pueblo, 
està dirigida al jovent i l'entenem com a preparació  per a un canvi generacional. 

Segons una publicació sobre asociacions del Instituto de Reformas Sociales de 1916, el dia 20 de febrer de 

1909 es funda a la Serra l'Unió Obrera Juventud Serranense, una asociació qualificada d'instructiva i d'esbarjo 

que la pensem continuadora dels estatuts de la Casa del Pueblo. El nom de Juventud indica a qui està 

destinada i l'adjectiu obrera denota quin caire social pren. 

 L'IRS, la deixa activa fins el 1916, moment que realitzen l'estadística, però al paràgraf introductori avisa que 

ells només poden confirmar el moment de la creació, la continuació no la poden assegurar perque no és 

obligatori donar de baixa al registre una institució caducada.

Unión Obrera Juventud Serranense, la entitat desapareguda

D'aquesta societat no en sabem res més; 

però a través de la premsa podem fer-nos una idea del que va poder succeir:  

A principis de 1910 el ca-
pellà de la Serra dóna un 
sermó contra el jovent anti-
religiós i a la Campana de 
Gràcia publiquen tres escrits 
anònims  sobre el mossèn. 
En el primer titllen de teatre 
místic la misa.
(22/01/, 19/03/, 09/04/1910)

La  Serra, pertanyia al distric-
te electoral de Tortosa. Per 
aquest motiu té contacte amb 
dos corrents d'esquerres: la 
que prové de Reus, facilitada 
per la via fèrria, i la de Torto-
sa, encapçalada per Marcel·lí 
Domingo líder de la coalició 
republicano-socialista de Tor-
tosa; personatge amb el que 
anirem topant amb contínues 
visites a la Serra, fins i tot  
quan és ministre d'educació 
en la 2ª República.

El Pueblo-09-03-1912

Míting de Marcelino Domingo 

a la Serra i després a Tivissa.

El jove  de la Serra Josep 
Casadó fa la presentació 
dels oradors i  també intervé 
a Tivissa.

 

De  l'article entenem que alguns 
amics funden una societat i 
permeten  l'entrada a gent di-
versa. En un canvi de junta, són 
expulsats  per no fer ombra als 
elegits. En l'expulsió del local 
intervé l'agutzil,  càrrec  a les or-
dres de l'alcalde pedani. Els ex-
pulsats presenten un recurs al 
governador civil de Tarragona.  
A més semblen tenir una estra-
tègia per recuperar la força i així 
incidir en el govern del poble.

Campana de Gràcia  08-06-1912 

Text amb més pistes del cas:

La societat és recreativa i està 
formada per gent jove. En 
aquest moment hi ha una forta 
desunió i els expulsats ho són 
pel fet de dir-se republicans. El 
president d'aquella societat és 
titllat de petit tsar. 

Dos mesos i escaig després  
surten a la premsa provincial 
una sèrie d'escrits relacionats 
amb el jovent del poble que 
mostren algun tipus de 
desacord entre ells.

Tarragona Federal  22-06-1912 

Nou article que ens informa 
sobre la negativa del governador 
al seu recurs i torna a recordar 
que els expulsats són els 
fundadors de la societat.
L'escrit està signat per El Corres-
ponsal .

 El Pueblo-09-11-1912

DE SERRA DE ALMOS

Las hazañas del caciquismo

Ho signa Arsenio:
Un acto de esta naturaleza 
indigno y cruel ha sido llevado a 
cabo por los saltimbanquis 
caciquiles que dirigen los inte-
reses municipales de la villa de 
Tivisa contra nuestro querido 
correligionario, el precursor del 
republicanismo de esta aldea 
Manuel Pascual que por unas 
miserables pesetas, débito de 
consumos, sin tener en cuenta 
ninguna razón convincente, pe-
netraron en su domicilio y con la 
gran presteza que caracteriza á 
los "beneméritos apremiantes,, 
se llevaron algunos de sus 
muebles.

 Tarragona Federal (18-05-1912) 

 “El caciquismo en la província"
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Text sobre l'indignació que senten uns joves per 
l'assassinat, a Granollers, del republicà Miquel 
Masó per elements carlistes i de la necessitat de 
donar resposta a actes com aquest. Es declaren 
decidits a tot.

 El Pueblo 27-07-1912

“La carlistada”

 Tarragona Federal 07-12-1912

"Desde Sierra de Almos"

 El nostre Corresponsal informa:
"Este pueblo va a entrar en un camino de veritable 
organización para instituir en este pueblo una entidad 
que nos sirviese de baluarte."
Al final de l'escrit convida a ingresar al Comité 
Republicà Socialista. (Aquesta definició 
podria ser per influència de M. Domingo.

El Pueblo-30-11-1912

"Desde Sierra de Almos"

 Uns  quants dies abans, el mateix article surt 
publicat a El Pueblo de Tortosa, però signat  per 
J. Casadó.

 La justicia social 11-01-1913

L'escrit comença:
"Existe en este pueblo una Sociedad pomposamente 
titulada obrera que, gobernada por unos cuantos 
individuos inspirados por la burguesía, nos está 
resultando completamente inútil y hasta perjudicial."
 Hi ha hagut encara un intent d'acostament entre 
societats, però es trenca, lo que a la pràctica significa 
el fí de la Unión Obrera Juventud Serranense.
Acaba l'article amb: "Perdidas las esperanzas puestas 
en esa «Sociedad Obrera», los trabajadores han 
pensado en fundar una Sociedad de Obreros  
Agricultores ".

El grup d'amics signa l'article amb noms i 
cognoms: José Casadó Nolla, José Castellví Gil, 
José Casadó Margalef, Antonio Artiol Muntané. 
Juan Castellví Casadó. Federico Pascual Masip. 
Pedro Alabart Castellví. Ramón Margalef Pallejà. 
Joan Margalef Pallisé. José Escoda Borrell. 
Femando Giné Sabaté. José Borrell Bargalló. 
Teodoro Ahicart Angles. Juan Margalef Pelleja, 
Domingo Anguera Margalef, Domingo Bargalló 
Pena. Domingo Pascual Margalef.

Aquesta signatura ens obre la llum sobre el cas: 
Josep Casadó i amics funden La Unión Obrera 
Juventud Serranense amb 18 o 19 anys. Són els 
que responen al sermó preocupat del capellà per 
l'extensió de les idees republicanes entre el 
jovent. La rebuda de M. Domingo a la Serra i 
Tivissa obre neguit en altres àmbits  que 
conspiren fins lograr l'expulsió dels fundadors de 
la UOJS; recordem l'actuació de l'agutzil. Un altre 
punt que recolzaria la tesis és l'atac que, 
mentrestant, rep un dels fundadors de la Casa del 
Pueblo, Manuel Pascual, on fins i tot, arriba a 
intervindre la guàrdia civil.

1909, juliol - agost
Barcelona. Setmana Tràgica.
Els fets tenen el seu origen en les protestes del dia 
11 de juliol per l'embarcament de tropes i la crida de 
reservistes per a la guerra amb el Marroc. Les 
manifestacions de protesta se succeien diàriament i 
Solidaritat Obrera promogué una vaga general de 
24 hores pel dia 26 de juliol. A la vaga general 
respongué el Govern amb la declaració de l'estat 
de guerra i la gran manifestació del mateix dilluns 
dia 26, fou interceptada per la guàrdia civil 
provocant dotzenes de ferits. La vaga derivà cap a 
la construcció de barricades i la crema d'esglésies i 
convents, convertint-se en una revolució sense 
objectius definits. Els enfrontaments del proletariat 
amb l'exèrcit i la guàrdia civil, provocà desenes de 
morts i ferits i la ferotge repressió posterior, contra 
el proletariat en general i contra les societats 
obreres en particular, deixaren l'emprenta del 
salvatgisme de les autoritats militars, que els 
cronistes han batejat amb el nom de la Setmana 
Tràgica.  La repressió de la Setmana Tràgica va 
tenir el seu punt àlgid amb l’afusellament de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, injustament acusat de 
ser l'inductor dels fets.

  

Afusellament de Ferrer i Guardia

23
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Una colla d'amics
miren cap al futur 

amb consciencia social

1911, setembre
Barcelona. Del dia 08 al 10 de setembre se celebra el primer congrés de la CNT i s’aprova el seu 
reglament/estatuts. Es reafirma la confederació a nivell estatal i es defineixen les grans línies d'actuació: 
el sindicalisme revolucionari basat en l'acció directa. Des del mateix moment de la seva constitució la 
CNT va patir la repressió de l’autoritat político-militar, amb l’empresonament dels seus dirigents i el 
tancament dels seus locals. 

  

1910, octubre
Barcelona. Solidaritat Obrera celebra el congrés 
que s'havia convocat pel setembre de 1909 i 
que els esdeveniments de la Setmana Tràgica 
van impedir. L'acord més destacat va ser el de 
constituir una nova confederació sindical: la 
Confederació Nacional del Treball (CNT). 
Implícitament també es va constituir la 
Confederació Regional del Treball de Catalunya 
(CRTC). La CNT serà sens dubte el punt de 
suport més important dels obrers de Catalunya i 
el gran revulsiu del sindicalisme estatal. 

  

El presentar la fotografia com una colla d'amics, es degut a la joventut que tenen al trobar les primeres notícies dels que més 
tard estaran vinculats amb la Societat. Quan es funda la “Union obrera Juventud Serranense”, febrer de 1909, Josep Casadó 
Nolla té aproximadament uns 18 anys, Federic Pascual, sobre els 17, Joan Jacques Borrell  sobre els 15, els germans Giné, 
Josep 12, Laureà 14, els mateixos que Pere Quintana, Joan Bargalló és encara un nen, amb 9 o 10 anys. No pensem que tots 
els de la fotografia participen en la creació de l'UOJS, o la Societat, o que seran amics tota la vida, si no que quan ens 
barallàvem amb edats, fets i personatges abans de la fundació de la SOA, ha estat la fotografia qui ens ha suggerit la idea.

Podem provar d'imaginar la situació abans d'iniciar-se el projecte de l'UOJS, on el més segur és que en els preparatius hi 
intervingués, també, gent adulta, de fet a l'estar la nova societat considerada com recreativa i d'esbarjo implica directament que 
està dirigida al jovent i com apuntàvem enrere sembla més una preparació d'un recanvi generacional. Federic Pascual és fill de 
Manuel Pascual, fundador de la Casa del Pueblo i, pel que hem sentit, a casa seva tenien taverna. És fàcil visualitzar als nois 
adolescents escoltant entre les taules les xerrades dels grans, llegint els diaris i després, potser encara en calça curta,  jugar a la 
revolució.

D'esquerra a dreta, de peus:
Joan Bargalló Bargalló (1900), 
Pere Quintana Castellví (1895), 
Josep Giné Sabaté (1897), 
Joan Jacques Borrell (1894)

D'esquerra a dreta, seguts:
Federic Pascual Masip (1892), 
Josep Casadó Nolla (1891), 
Laureà Giné Sabaté (1895)
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    Nosotros somos republicanos. Somos republicanos 
porque consideramos que este ideal político representa 
uno de los más importantes papeles en la redención de 
la humanidad.     
     Qué medios soñamos emplear para conseguir la 
implantación de la república en la nación española? La 
revolución.      
       El concepto que nosotros tenemos formado de la 
existencia de las personas nos hace mirar con 
repugnancia el derramamiento de sangre; pero estando, 
como estamos los españoles, atravesando unas 
circunstancias muy criticas, estando regidos por unas 
instituciones desmoralizadoras y oprimidos por un 
régimen tiránico y despótico no debemos vacilar, no 
podemos vacilar en admitir la revolución, en desear la 
revolución, en aprestarnos para la revolución ya que esta 
significa, á nuestro entender, el único  medio para sanear 
la nación española, el único medio para establecer la 
paz, la concordia y el bienestar del  pueblo español, el 
único medio para instaurar unas instituciones 
emancipadoras y fraternales como son las republicanas.  
       Nos entristece el ver que hay muchos hombres, 
muchos compañeros de juventud que con todo y 
comprender algo la denigración de que son objeto vean 
con indiferencia las propagandas libertadoras, las 
campañas regeneradoras que sus compañeros están 
haciendo cada dia, cada momento para remediar y poner 
fin á este anómalo estado de cosas como si para ellos 
no existiese un capitalismo que les explota, un 
clericalismo que les embrutece y les usurpa la mayor 
parte de sus reducidísimos intereses, unos gobiernos 
exentos de sentimientos humanos que para favorecer á 
empresas poderosas promueven guerras en donde la 
sangre de sus hijos, desús hermanos, de ellos mismos 
tal vez, se derrama como si fuese un líquid o 
despreciable, unos gobiernos que para atender á los 
gastos que sus errores ocasionan crean impuestos 
exhorbitantes que acaban por quitar los pocos medios de 
vida que á los pobres nos quedan; unos gobiernos que 
tienen descuidadísima y en manos de los obscurantistas 
la instrucción pública como si los pobres no tuviesen 
derecho á ser cultos é inteligentes; y en fin otras muchas 
cosas que sería tarea interminable enumerarlas.
       Compañeros: Hora es ya que desperteis del letargo 
á que estáis sumidos; hora es ya que empeceis á 
comprender que vivís en un pueblo, en una nación cuyo 
régimen imperante la convierte en un cúmulo de 
explotaciones, de privilegios y de injusticias;hora es ya 
que penseis en aprestaros para tomar parte en la lucha 
que indudablemente se avecina sin que os atemorice el 
tener que derramar vuestra sangre, tal vez vuestra vida, 
detrás de una barricada, en medio de una calle ó en los 
fosos de una fortaleza, pues habéis de pensar que 
vuestra sangre es fecundante, es redentora y ha de 
redundar en beneficio de humanidad futura.
         Adelante, pues....
                                           Cinco robespierrislas

El caciquisme en la província
...
     Avui li toca el torn a Ia Serra d'Almos y a fé que sí 
els altres fets ens han indignat por inhumans, aquest
ens ha enrogit per vergonyós y despòtic.
    A Ia Serra tenim bons companys que treballen ab 
dalit per la cultura y el pogres del poble, amics que's 
cansen de soportar ab paciencia etzagallades dels 
caciquets rurals de la localitat y que estan disposats  a 
evitar que'ls homes sien tractats com a mercaderies 
que's compri la conciencia dels mateixos com se 
compro el vi o el gra dels seus camps abundosos y 
fertils.
   Aquests amics fundaren una societat, pero poc 
previsors,o massa amics potser de l'armonia qu'es 
base de totes les relacions humanes permeteren 
l'ingrés en Ia mateixa dels seus enemics afiliats a la 
bandera caciquista y els efectes foren inmediats y 
fatals.
    Els cacícs valguentse de les males arts, que son 
sempre el seu mellor auxiliar, del soborn y l'afalac 
conseguiren els sufragis dels seus consocis y 
constituïren la junta directiva ab elements dels seus y 
una vegada lograt aquest objecte la primera tasca feu 
expulsar per bones o per males als que creien que un 
dia podrien fer-los hi sombra. Els nostres amics no 
presentaven punt vulnerable para aital resolució, pero 
lo Junta no tingué empatx en decretar  l'expulsió dels 
nostres amics y en ferlos treurer del local casí a viva 
forsa per la particula mínima de la autoritat local qu'es 
l'agutzil.
     Els nostres amics son plens de bona fé, son cándits 
y en la seva candidesa ban acudit ab instancia a la 
primera autoritat civil de la provincia.
...
     De tots modos, els amics de la Serra que son ferms 
y constants.no desmaien y ara ne porten una de cap 
que a la chita callando donará al traste ab totes les 
martingales caciquils y els tornará a posar en possesió 
de la seva forsa y dels destins del poble.

Queremos hablar. Tenemos necesidad de responder al 
llamamiento de nuestra conciencia que nos impulsa á 
aportar el grano de arena que nuestra humildísima 
opinión representa á la definición de las luchas políticas 
económicas y sociales que agitan constantemente á la 
humanidad.
       
      

* * * * * * *

Presentem dos dels articles que creiem més significatius per l'apartat de la societat recreativa i d'esbarjo UOJS. El 
primer publicat a Tarragona Federal titulat “El caciquisme en la província” on es narra l'expulsió dels fundadors per 
les forces dels cacics, segons ells mateixos apunten.
El segon també de Tarragona Federal i titulat “Ecos de nuestro pecho”, on els autors proclamen ben fort el seu 
ideal republicà i el desig de la revolució.

Tarragona Federal nº 111   (18-05-1912)

Tarragona Federal nº 125   (17-08-1912)

DESDE SERRA DE ALMOS

Ecos de nuestro pecho
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Foment 11-07-1913
La justicia social 19-07-1913

27 de juny:  Conferència  de  Josep 
Casadó Nolla,  a la Societat Obrera 
dels Guiamets sobre organització 
obrera.

La justicia social 27-09-1913
Primer acte civil a la Serra 

Inscripció al registre civil de 
Leonor filla  de Antonio Miró Pujol, 
vicepresident de la Societat, i de 
Cinta Anguera. 

La justicia social 

13-12-1913

Preparació a la Serra d'un 
míting societari amb la 
cooperació de la Federació 
Provincial d'Agricultors.

Segons un document de l'ajuntament de la Serra, ara dipositat a l'ACRE, sabem el dia de la constitució de 

la societat. El document es va originar per una renovació dels estatuts l'any 1931. L'antic llibre d'actes no 

l'hem pogut trobar; amb ell hauríem pogut recompondre bona part de la seva història. 

En la Aldea de Serra de Almos (Tivisa) a veinte y 
cuatro de Enero de mil novecientos trece, después 
de avisados previamente los individuos 
fundadores de la Sociedad de Obreros 
Agricultores de Serra de Almos, se reunieron a las 
seis de la noche en número de diez y ocho en la 
casa Nº 21 de la calle de la Unión domicilio de 
José Casadó que convoco a los demas presentes 
llamados Juan Jaques, Domingo Margalef, Juan 
Margalef, (etc etc hasta el número citado)...

Transcripció del document 

La justicia social  01-02-1913

La Sociedad de Obreros Agricultores, de Serra de 
Almos, que acaba de quedar legalmente 
constituida, ha nombrado la siguiente Junta 
Directiva: Presidente, José Casadó Nolla; Vice, 
Antonio Miró Pujol; Tesorero, Ramón Gil 
Margalef; Contador, José Anguera Pujol; 
Secretari, José Casado Margalef; Vice, Juan 
Jaques Borrell; Vocales, Domingo Bargalló Pena, 
Domingo Margalef Cedó y José Piñol Pujol

Primera Junta 

Establir el règim de cooperació entre tots els 
seus components. 
Comprar i vendre articles necessaris pels seus 
associats.
La instauració  d'obres de cultura, mutualitat i 
socors.
La implantació de tot allò que signifiqui instrucció 
i recreació moral per als seus associats. 

El públic en general tindrà accés a tiquets soci 
consumidor i podrà assistir en  els actes i 
funcions de caràcter general que es celebrin,  
segons les condicions de la Societat.
La  Societat romandrà neutral en política i religió.
La Societat serà exclusivament obrera.
Sita en el Carrer de la Font s/n i en ella podrà  
domiciliar-se tota entitat que treballi pel 
millorament i emancipació de la classe 
treballadora.

Objectius

       Segons fons orals, els fundadors, de seguit van 

comprar els terrenys, amb taules i borrasses  improvisaren 

un cafè i varen començar a construir-la. En principi la paret 

que toca al marge del coster, estava més a la vora, però 

quan la tenien quasi acabada, se'ls va caure i van decidir 

endarrerir-la al lloc on està ara.

       

(Per un document de l'any 1917 sembla que, a l'iniciar-se la 

construcció de l'edifici, els treballs i les quotes no van 

agradar a tothom, algunes persones van decidir abandonar 

el grup.) 

(Per falta de l'original, els hem extret d'una renovació 
d'estatuts  del 1931, les línies generals no varien dels 
de la Casa del Pueblo)

Noticies SOA 1913 



LA SOCIETAT OBRERA:  La fundació, 24 gener 1913

100 anys

La Societat

27

Reus, 25 de maig de 1913 
Constitució de la Federació Provincial de 

Tarragona d’Obrers del Camp. 

 Assiteix Josep Casadó Nolla per la Serra 

Participants: Valls; Vimbodí;  Morell;  Tortosa;  
Aleixar;  Picamoixons;  Riudecols;  Reus;  
Montroig;  Vilaseca;  Alforja; Serra d'Almos;  
Selva del Camp;  Garidells; Espluga de 
Francolí;  Tivissa; Alcover; Ulldemolins.

A les darreries del 1910  les poques agrupacions socialistes del Principat van intentar de nou posar en 

funcionament la Federació Catalana del PSOE, van triar Reus com nucli de direcció i el periòdic "LA 

JUSTICIA SOCIAL" com a òrgan de la Federació. El succés dels socialistes als pobles es basarà més 

en uns gran tasca propagandística  que en  les propostes polítiques formulades.  L'activitat dels 

socialistes reusencs servirà, principalment, per a donar nova embranzida a les societats pageses tot 

creant-ne de noves.  

La propaganda socialista penetra a les comarques del Camp de Tarragona, la Corca de Barberà i la 

Ribera d'Ebre, seguint la via fèrria.

Després de tota una dècada d'aparent tranquil·litat al camp català, l'extensió i intensitat de les vagues, 

creixerà a partir del 1912. Seran vagues reivindicatives per l'augment salarial i de reducció de la jornada 

laboral. Els protagonistes són els jornalers, però recordem que molts parcers-rabassaires, fins i tot petis 

propietaris, han de recórrer sovint al jornal. 

Les diferents societats pageses, malgrat les seves relacions amb l'Agrupació Socialista de Reus, 

convidaran a participar entre els seus actes de  propaganda a persones vinculades ideològicament al 

republicanisme, com ara M. Domingo, o al moviment anarquista.

Noticies SOA 1913 

11

Mentre a la Serra es gestava la Societat, en els 
reculls de premsa d'aquells anys es poden trobar 
noticies amb actes republicansn per tots els pobles 
veïns. La Serra no era un cas aïllat; el moviment 
s'extenia per totes les contrades.
Per il·lustrar-ho uns retalls d'un article del Masroig:

La Lucha-11-01-1913 
Inauguración de una bandera

En Masroig, pueblo baluarte del republicanismo del 
distrito de Gandesa, tuvo lugar el día 22 la 
inauguración de una hermosa bandera 
perteneciente' a la “Agrupación Republicana” Con 
tal motivo se organizó una preciosa fiesta 
puramente demócrata,...
À las 4 de la tarde sé organizó una manifestación 
para saludar la llegada dè comisiones y oradores, 
recorriendo las principales calles de la población a 
los acordes de la Marsellesa, hasta llegar al local 
de la «Cooperativa». Por la noche tuvo lugar un 
banquete popular, al que concurrieron  150 
Comensales. y uná vez terminado, la banda de 
música que dirige el ciudadano Pujol, presidente 
del Comité de Bellmunt, que fué la encargada de la 
parte musical, tocó la hermosa sinfonía "La 
Sábadellense",.. 

A las. 8. dió. principio el, mitin. 
El Presidente del Comité, en breves palabras, dio 
por abierto el acto... 
Habló Blanch (J ), de la localidad, quien aconsejó al 
pueblo la necesidad que hay de trabajar para no 
ser. víctimas de la burguesía que le explota 
miserablemente... 
Hizo uso de la palabra Muntáné, -alcalde radical de 
Marsá, ... Rofes, de Guiamets, saludó a los 
presentes en nombre de los republicanos...  Olivé, 
de Montroig, que combatió a los curas por ser el 
peor  enemigo del pueblo..
La Voz del Pueblo, así como del Comité  de 
Bellmunt, de quien lleva la representación... Pallejà 
de Reus, y como representante de La Bandera 
Roja, hace uso de la palabra... 
...el presidente cede la palabra al joven redactor de 
La Lucha, Jordana. ... dice que se siente orgulloso 
de estar en un pueblo que para nada necesita la 
República, porque cree que entre sus 
conciudadanos ya la tienen...Luego pasa a explicar 
el significado de los lemas dé Igualdad,  Libertad, 
Fraternidad y Justicia,..
D. José Llop. en elocuentes palabras, dió él acto por 
terminado, dando las gracias a los reunidos y en 
particular al los comisionados de los pueblos de 
Falset, Marsá, Bellmunt, García, La Figuera, Serra 
de Almos, Guiamets, Montroig, Flix, Mora de Ebro y 
Reus.
...

Notícies i complements apartat 11



Ramon Gil Margalef 
Ca Cabrera 1870

Tresorer SOA 1913, 1914, 
1915 i 1916 / President 1917 

Domingo Margalef Cedó 
Ca Cablanch 1883

Vocal SOA 1913  i 1914 

Josep Anguera Pujol 
Ca la Mandolsa. 1869
Comptador SOA 1913

Josep Pinyol Pujol 
Ca Toni 1875 

Vocal SOA 1913 

Components Sociedad Obreros Agricultores  Serra d'Almos
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 Josep Casado Nolla
Masdenpla 1891

 President SOA 1913  / 
President SOA 1914 / Director 

de la revista “Voluntad” 
1916-1917 / Comissió

modificació estatuts SOA 
1931 / Contador1º SOA 1932 i 

1933 /    Exiliat a França

Domingo Bargalló Pena 
Cal Nen 1892

Vocal SOA 1913  / Ingres a 
preso: 24-11-39, Consell de 
Guerra 28-11-39, sentencia: 

absolutoria

Casado Margalef Josep
Ca Fairen 1893

Secretari SOA 1913, 1914 / 
Grup de teatre 1928 / 
President SOA 1930 i 1931/  
Ingrés a presó: 24-11-39, 
Consell de Guerra: 28-11-39, 
sentencia: absolutòria.

Joan Giné Barceló 
ca la Donisa 1874

Contador SOA 1914, 1915 i 
1916

Antoni Miró Pujol 
Ca Catxap 1884

Vice-president SOA 1913 / 
President SOA 1915 i 1916 /

Exiliat a França

Fernando Giné Sabaté 
Ca Laureano 1894 
Vicepresident 1914

Pere Castellví Casado 
Ca la Viola 1895

 Vocal SOA 1914, 1915 i 
1916 / President dimissionari 
1917? / Grup de Teatre 1924 /
Comisió modificació estatuts 
SOA 1931/  Exiliat a França

  Joan Jaques Borrell
Ca la Valera 1894

 Vice-Secretari SOA 1913, 
1914,  Secretari 1915, 1925, 

1930 i 1931 /  Conserge 
ejecutivo con salario  SOA 

1930

Hem tret les edats del membres de la SOA  d'un cens de l'any 1924, degut al temps entre  la realització del cens i la seva 
publicació, la data de naixement pot variar un any de la real.
En quan a les fesomies dels protagonistes, tenim el handicap amb moltes fotografies d'estar fetes en una edat  avançada. Per 
imaginar el grup dels fundadors en la seva realitat dels anys 10, heu de fixar-vos amb la fotografia de Josep Quintana Castellví (el 
primer de la pàgina del costat), doncs està presa d'un salva-conduit francès de l'any 1914. El més probable és que hagués anat a la 
verema al país veí; com estaven en plena I Guerra Mundial, el  jovent francès era al front i el país necessitava ma d'obra.

(Les siluetes són pels membres que hem trobat referenciats documentalment, però no hem pogut aconseguir la 
seva fotografia.)
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Joan Bta.Margalef Masip 
Ca Beb 1897 

Vocal SOA 1915

Domingo Pena March 
Barretet 1901

Vocal SOA 1916 i 1918 / 
Exiliat a França.

Joan Margalef Pallisé 
Cal Coix  1887

Soci SOA 1917 i 1918 /  
Secretari comissió bar 1917 

Domingo Alabart Castellví 
Vicepresident SOA 1916

 Antonio Artiol Muntane
Cal Anton 1879

Soci SOA 1917-1918

Pere Alabart Castellví 
Ca Mixet? 1877 

Vicepresident SOA 1915,1917

Celestino Pena Casadó 
Cal Dugol 1893

Vocal SOA 1915 i 1916 / 
Tresorer comissió bar 1917

Pere Quintana Castellví 
Ca la Joana  1895

President SOA 1925 / 
Comisió modificació estatuts 

SOA 1931 / 
Vicepresident SOA 1933

Josep Quintana Castellví 
Cal Pastor 1894
 Vocal SOA 1914 

Josep Bargallo Pena 
Ca la Carme el Racó 1895
 Vicesecretari SOA 1915 i 

1916  / President Junta 
Administrativa SOA 1930 / 
Contador1º  1931/ Ingres a 
preso: 20-4-39, Consell de 
Guerra 10-5-39, sentencia: 
reclusió perpetua. Reducció 

senten. 21-7-1943

Federico Pascual Masip 
Cal Ros 1892

Secretari SOA 1916 / 
President comissió bar 1917/ 

Exiliat a França 

 Joan Bargalló Bargalló
Ca mosso gran 1900

Soci 1917-1918

Components Sociedad Obreros Agricultores  Serra d'Almos
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Jaume Castellví Pena 
Ca la Guapa 1904

Grup de teatre SOA 1924 / 
Exiliat a França, Mort a Matth 

24-11-41

Daniel Pujol Margalef 
Ca la Ramona 1902

Vicepresident SOA 1931/
  Exiliat a França, Mort a Matth 

14-11-41

Joan Margalef Serres 
Ca Rebolet

Vocal SOA 1931

Josep Bargalló Margalef 
Ca Patotxo 1901 

 Tresorer SOA 1930 i 1931

Pere Casado Bargallo 
Ca Pepa el Mas 1889

President SOA 1932 i 1933 / 
Ingrés a  presó de Tarragona: 
24-11-39, Consell de Guerra: 

28-11-39, sentencia: 
absolutoria.

 Domingo Piñol  Margalef
Ca Toni  1908 

Vicesecretari SOA 1931

Domingo Anguera Margalef 
Ca la Mandolsa 1889

Soci SOA 1917 -1918 / Ingres 
a preso: 20-4-39, Consell de 
Guerra 10-5-39, sentencia: 
reclusió perpetua. Reducció 

senten. 18-7-1943

Josep Castellví Bargalló 
Ca la Josepa  1915
Vocal SOA 1931 / 

Vicesecretari 1933 / Presó 
Model, Pena de mort 

commutada, desterrat uns 
anys a València.

Valentí Castellví 
Teatre 1924

 Juan Gil Bargalló
Ca Cabrera 1905

Vocal SOA 1930 i 1931

Josep Castellví Gil  
Ca Tite 1882

Soci SOA 1913-1918/ 
Ingrés a presó de Tarragona : 
10-7-39, Consell de Guerra: 

21-7-39, sentencia: 
absolutòria.

Ramon Llorens Margalef, 
  Ca la Salvadora 

 Contador 2º SOA 1931

Components Sociedad Obreros Agricultores  Serra d'Almos
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Jaume Castellví Domenech 

Ca Pep 1914

Vocal ejecutivo SOA 1933 /  

 Exiliat a França 

Ramon Gil Bargalló 

Ca Cabrera1913

Vocal SOA 1934 

Ramon Margalef Bargalló 

Cal Groc 1910

Tresorer SOA 1934 / 

Consell de Guerra: 15-3-40, 

sentencia: 12 i un dia, ratf 

sent: 3-5-40, trasllat a Belchite 

a dispocició del director 

general de Regions 

Devastades

 Ramon Cedo Margalef

Cal Sastre 1897

Contador SOA 1934 / 

 Mort a Matth 6-11-41 

Lluis Bargalló Margalef 

Ca Mosseguí 1909 

Contador 2º SOA 1933 

Domingo Bargalló Prats 

Ca Domenich  1905

Director de la Banda / 

Secretari SOA 1934 i 1935/  

Ingrés a presó de Reus: 

20-9-39  Consell de Guerra: 

28-11-39, sentencia: 12 i un 

dia, Reducció senten: 6-10-41, 

Llibertat condicional: 20-12-41 

Joan Margalef Pascual 

Ca Cablanch 1915

Vocal SOA 1933 / 

Ingrés a presó de  Tarragona: 

21-5-39, Consell de Guerra: 

1-6-39, sentencia: 20 anys, 

presó atenuada: 17-11-44 

Josep Margalef Pascual 

Ca Cablanch 1908

Tresorer SOA 1932 i 1933

Joan Borrell Bargalló 

Ca la Quana1900 

 Vocal SOA 1933 /   

Exiliat a França 

Josep Rufí Margalef 

Cal Carboner 1906

Secretari SOA 1932 i 1933 / 

President SOA 1934 i 1935 /

 Ingrés a la presó de 

Tarragona: 26-4-39, Consell 

de Guerra: 9-5-39, sentencia: 

pena de mort. Afusellat 8-8-39

Components Sociedad Obreros Agricultores  Serra d'Almos

100 anys

La Societat

Comprovant les edats dels membres de 
la SOA, es pot deduir que hi ha un aport 
de noves generacions a la Societat. 
L'ordre en que estan exposats sorgeix 
del moment cronològic en que els hem 
trobat documentats.

Si algú té la imatge d'alguna de les 
siluetes o sabés d'algú que també va 
pertànyer a la societat i no apareix, 
estaríem agraïts que ens ho fes saber. 
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A partir de la constitució de la Societat hem pogut recollir poques notícies on la relacionin. Estes notícies parlen de 

renovacions de juntes, mítings, opinions i alguna topada amb l'alcalde pedani.  L'itinerari de la Federació 

Provincial d'Obrers del Camp servirà per entreveure el ventall ideològic dels seus socis. 

Ideologia anarquista entre membres de la Societat: Entre 1912 i 1918 trobem subscriptors de la Serra a Tierra y Libertad.

Durant els anys 1914-16 tingué lloc la lluita per l'hegemonia sindical al camp catalá, sobretot a les 

comarques meridionals. El desenvolupament del sindicalisme agrari anarquista, recolzat en la 

poderosa CNT, i el fracàs de les vagues plantejàdes l'any 1916 (Tivissa, Ginestar, Flix, El Morell) 

afebliren la influència de l'Agrupació Socialista de Reus. 

Fundació FNOA 
Federació Nacio nal d'Obrers Agriculto rs  

Còrdova, 17-20 d'abril de 1913

Organització de camperols que s'aniria 
acostant  als postulats anarcosindicalistes.

març de 1914
Federació Provincial Agricultors Tarragona

adhesió provisional a la FNOA
Degut a l'ambigüitat ideològica o el 
confusionisme entre sindicalisme i projecte 
polític per part dels socialistes.

 

II  Congrés FNOA  
València maig del 1914 

Acords: trasllat del Consell Federal i el seu 
òrgan de premsa "La Voz del Campesino" a 
Valls.

Els socis de Valls de la federació provincial eren 
més propers al anarco-sindicalisme i els 
socialistes reusencs hagueren de replegar-se 
cap a les comarques del Priorat, la Ribera 
d'Ebre i la Terra Alta on  les societats pageses 
es vincularen més o menys a la UGT,

El Pueblo 29-09-1915

Visita de Marcelino Domingo per assessorar 
sobre  el document a presentar per demanar 
la separació de Tivissa. Acabada la reunió, 
es va dirigir a la Societat Obrera, on l'havien 
invitat. 
Aquesta menció  és la primera referència 
que hem tro bat o n es parla del lo cal. L'edifici 
devia estar acabat en la seva estructura i 
apte per a actes.

El Pueblo 02-10-1916
Notícia que anuncia l'aparició a la Serra del 
setmanari  "Voluntad".
D'aquesta publicació tenim poques resenyes: 
El seu director era Josep Casadó, gràcies a 
un comentari de Maria Serres anys després 
a "El Llamp". Després de l'empenta com a 
setmanari va passar a mensual (Vida 
económica de Tarragona. Reus, Camaras de 
Comercio y Navegación. 1917)  La temàtica 
devia ser obrera  i pels seus articles va rebre 
alguna suspensió segons es pot llegir al diari 
El Pueblo del 03-11-1917

La justicia social 24-01-1914
President, Josep Casadó Nolla; Vice, Fernando Giné 
Sabaté; Secretari, Josep Casadó Margalef; Vice, Joan 
Jaques Borrell; Tresorer, Ramón Gil Margalef; Contable, 
Joan Giné Barceló; Vocals, Domingo Margalef Cedó, 
Pedro Castellví Casadó y José Quintana Castellví.

Junta 1914

La justicia social 06-02-1915
President, Antoni Miró Pujol; vice, Pere Alabart Castellví; 
tresorero, Ramon Gil Margalef; contable, Joan Giné 
Barceló; secretari, Juan Jaques Borrell; vice, Josep 
Bargalló Pena; vocals Pere Castellví Casadó, Joan Bta. 
Margalef Masip i Celestino Pena Casadó.

Junta 1915

La justicia social 05-02-1916
President, Antoni Miró Pujol; Vice, Domingo Alabart 
Castellví, tresorer, Ramón Gil Margalef; contable Juan 
Griñó Barceló; secretari, Federico Pascual Masip; 
vicesecretari, Josep Bargalló Pena; vocals, Pere Castellví 
Casadó, Celestino Pena Casadó i Domingo Pena March.

Junta 1916

El local de la Societat a punt

"VOLUNTAD"

Info rmació extreta del llibre "De pageso s a ciutadans" de Albert Mayayo .)
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 Reus, 17 de gener  1915.
II congrés Federació Provincial  Tarragona 

Obrers Camp. 

Tot i l'impuls inicial dels socialistes, en aquest 
congrés la Federació va confirmar una proposta 
de la Junta Directiva d'adherir-se a la Federació 
Nacional d'Obrers Agricultors d'Espanya. 
Aquesta decisió comportà que diverses 
Societats locals es donessin de baixa i 
s'adherissin a la UGT. 

  

Les societats de Capçanes i la Serra d’Almos, 
foren de les poques que seguiren un dels 
acords del congrés FNOAE a Úbeda; acord on 
cada afiliat a les societats faria donació de 5 
cèntims anuals al Comité pels treballs de la 
Federació.

Pere Audí, Tartacó Nº 28  - MARÇ - 2006 

III Congrés FNOA 
Úbeda abril 1915

Entre els acords: acceptar l’afiliació d’arrendataris  
que circumstancialment tinguessin assalariats 
(circumstància que pràcticament només es 
donava a Catalunya).

 29-02-1916

Subscripció Societat de la Serra a 
"La Voz del  Campesino."

III Congrés  Federació Provincial   
Tarragona Obrers Camp  

novembre 1916 
El Congrès aprovà que totes les 

societats, incloient-hi les afiliades a 

la UGT, s'integressin a la FNOA

IV Congrés FNOA
Vilanova i la Geltrú, novembre 1916

Per primera vegada es va debatre 
l’ingrés a la CNT i es va acordar no 
ingressar-hi col·lectivament (Tot 
acceptant l'ingrés individual de cada 
societat).
La decadència de la FNOA era 
constatable i es va aprovar 
suspendre “La voz del Campesino” 
en benefici de “Solidaridad Obrera”, 
que dedicaria unes planes 
setmanals als temes del camp.

Notícies i complements apartat 12

Capçalera «Tierra y Libertad» 

Capçalera «La Voz del Campesino» 
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Tierra y Libertad
Publicació anarquista quinzenal editada 
com a suplement de La Revista Blanca a 
Madrid. 
Es publicà de nou a Barcelona, 
setmanalment de 1904 a 1919. Va tornar a 
editar-se del gener de 1923 fins la 
dictadura de Primo de Rivera. Es reedità de 
l'abril de 1930 a 1939 amb el subtítol de 
Semanario anarquista.  

El Tiempo-23-07-1912 
Fiesta de Sta.. Marina de Pratdip
Quan recollíem articles per l'exposició, vam trobar aquest i ens va semblar curiosa 
esta reunió de pobles amb l'ambient de festa que descriu.  
Una font oral ens va comentar que hi havia assistit els anys 30; l'exposem per 
apuntar que hi havia vida més enllà de la militància.

Notícies i complements apartat 12

Donatius des de la Serra per Kropotkine
 Kropotkin (1842 -1921) va ser geògraf i zoòleg, a banda de de 
pensador polític rus, considerat un dels principals teòrics del 
moviment anarquista, en el qual va defensar la tesi del 
comunisme llibertari.
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Era fill d'un guàrdia civil, estudià magisteri i el 1903 es 

traslladà a Tortosa, on va exercir de mestre i com a periodista 

polític en defensa del republicanisme federalista i de la 

justícia social. El seu ideari incidí especialment en els 

treballadors del camp i també a Tortosa. El 1911 fou un dels 

dirigents de la Unió Federal Nacionalista Republicana 

(UFNR), amb la que el 1914 fou elegit diputat a les corts. El 

1915 creà el Bloc Republicà Autonomista (BRA) amb 

Francesc Layret per a aplegar republicanisme i les 

reivindicacions obreres, i el seu diari, La Lucha (1916-1919), 

des d'on llançà dures campanyes de crítica al govern per la 

guerra del Marroc raó per la qual fou empresonat. El 1917 fou 

un dels dirigents del Partit Republicà Català sorgit de la fusió 

del BRA i la Joventut Republicana de Lleida, amb Francesc 

Layret, Gabriel Alomar i Alfred Perenya.

Tingué un paper destacat a l'Assemblea de Parlamentaris de 

1917 i participà activament en els preparatius de la vaga 

revolucionària de l'agost, raó per la qual fou detingut i confinat 

al vaixell "Reina Regente". També participà activament en la 

campanya a favor de l'autonomia de Catalunya l'octubre del 

1918, presentà una proposta de llei a Madrid i a l'assemblea 

de la Mancomunitat de Catalunya, de que aquesta fos 

transformada en assemblea constituent per tal de redactar 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Durant la Dictadura de 

Miguel Primo de Rivera conspirà per a proclamar la 

República, però fou detingut i processat el 1930. Marxà a 

l'exili i fou un dels inspiradors del pacte de Sant Sebastià i, 

després de la insurrecció de Jaca, s'establí a Portugal, i 

després a França.

En proclamar-se la Segona República Espanyola va tornar i 

fou nomenat ministre d'instrucció pública del govern 

provisional l'abril del 1931. També dirigí la delegació que amb 

Manuel Azaña i Lluís Nicolau d'Olwer convencé Francesc 

Macià de desconvocar la República Catalana a canvi de 

l'aprovació de l'estatut d'autonomia. Tot i que participà en 

l'acte de constitució d'ERC, va preferir la militància al Partit 

Republicà Radical Socialista.

Relació de les seves visites a 
la Serra que tenim docu-
mentades:

El Pueblo-09-03-1912
Primer míting del polític a la 
Serra.

El Pueblo-30-05-1914
Míting, esta vegada com a 
diputat.

El Pueblo 29-09-1915 
Visita de Marcelino Domingo 
per assessorar sobre la 
separació de Tivissa.

El Pueblo 14-02-1918
Míting.

El Pueblo-11-10-1919 
Marcelino Domingo fa petició 
de material per l'escola de la 
Serra. 

Revista Tivissa, 20-06-1931 
Informaciò de la rebuda i 
estança a La Serra de 
Marcel·li Domingo com a 
Ministre d'Instrucció Pública.

Del 1931 al 1936 va ser diputat a les corts per Tarragona. Endemés de ministre d'educació, també 

ho fou d'agricultura, indústria i comerç. Va promoure la construcció de nombroses escoles i decretà 

l'educació conjunta d'ambdós sexes, alhora que intentà impulsar la reforma agrària. El 1933 fou un 

dels fundadors d'Izquierda Republicana, que a Catalunya es va presentar com a Partit Republicà 

d'Esquerra. El 1936 el seu partit formà part de la coalició Front d'Esquerres i fou escollit diputat (a 

Tortosa hi tenia una de les seves places fortes electorals). Fou nomenat novament ministre 

d'educació, però l'esclat de la guerra civil espanyola va dificultar la seva tasca. Poc abans d'acabar 

la guerra va marxar com molts altres dirigents a França on va morir, al poc, a l'Hotel Terminus de 

Tolosa el 2 de març de 1939.
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 Marcelino Domingo
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Diario de Tarragona 16-11-1923 
Una comisió de la Serra  presenta al governador civil  una solicitut, 
signada per 274 veins, demanant la segregació de Tivissa.
El moviment pro segregació dóna una mostra oficial del seu funcionament. 
Han passat vuit anys des de la reunió amb Marcelino Domingo quan vé a 
la Serra per assessorar sobre el tipus de document a presentar per fer la 
demanda.

Recorregut de la Federació Provincial d'Obrers del Camp, continuació. 
(La informació sobre la Federació està extreta del llibre "De pagesos a ciutadans" d'Albert Mayayo.)

L'agost del 1917 fou declarada una vaga general revolucionària per la UGT i la CNT  amb el suport del 
PSOE i dels partits republicans. Al rerefons de la vaga havia l'esperança que l'exèrcit es posés al costat 
dels vaguistes, seguint l'exemple en iniciar-se la revolució russa. Però l'exèrcit va reprimir amb duresa les 
manifestacions, produint-se 43 morts i 64 ferits. A Catalunya la repressió sobre el moviment obrer 
començà per l'empresonament del comitè de vaga i s'estengué sobre molts dirigents sindicals. 

El ideal 08-12-1917
Por los caídos
Article signat per Pere Castellví 
en relació a la  vaga general  del 
mes d'agost; acaba amb el 
següent: "Pueblo:Tenemos que 
pensar que los presos de los 
últimos sucesos de Agosto y más 
atrás son hermanos nuestros, y si 
hoy están ellos, quizas mañana 
podemos estar nosotros, y por 
eso no hemos de consentir que 
continúen entre rejas aquellos 
hombres que cayeron en ellas 
por defender la libertad, la justicia 
y el derecho de ciudadanía". 

 

Diario Tarragona 12-01-1918
Inscripció al Govern Civil del 
reglament de l'Ateneo obrer de la 
Serra.
Un pas per organitzar-se 
culturalment?

Diario de Reus 21-07-1918 
Detingut  Domingo Margalef, per 
amenaces de mort a José 
Castellví.

 8 juliol 1918
Citació per un acte conciliatori 
presentada al jutge de Tivissa i 
sol·licitada per Josep Castellví 
per que es facin efectius els 
acords presos per la junta 
general de 16 de gener de 1917. 
Segons el document, el socis 
fundadors van prendre acord 
sobre, una vegada acabades les 
obres, considerar-se  propietaris 
de l'edifici. Tot nou soci tindria 
que entregar una quantitat 
proporcional sobre el valor de 
l'edifici i no adquiria els mateixos 
drets dels socis fundadors, fins 
que la fes completament  
efectiva. L'acord no degué 
prosperar i va motivar la citació. 
Una part del document sembla la 
còpia literal d'una de les actes.

Madrid, desembre 1919, Segon Congrés confederal de la CNT. 
Congrés del Teatre de la Comèdia. 

Entre els assistens: Sociedad de obreros agricultores  de Serra d'Almos, 
amb   58 afiliats i representació pel Comitè Nacional (El comité possiblement 
eren delegats de la Federació Provincial)

Les conclusions del Congrés recollien el fort arrelament de l'organització 
entre els pagesos i la importància de l'aliança d'obrers del camp i la ciutat 
per conquerir el poder social.
Tanmateix, les resolucions expressaven la subordinació del camp a la 
ciutat. L'anarco-sindicalisme català imposà el model de sindicats únics, 
amb el qual, un cop dissolta la FNOA, deixava els pagesos sense un 
instrument adient d'organització i de lluita.
El ple regional de pagesos celebrat l'any 1921 a Barcelona palesà amb 
escreix que sense organització específica, ni portaveu propi, l'anarco-
sindicalisme agrari havia anat a mal borràs
 

 1920 abril  Primer Congrés provincial de Tarragona de la CNT.
Es pren l'acord de designar el setmanari "Fructidor" òrgan de 

l'Organització Obrera de Tarragona.
Entre les acreditacions:   Josep Casadó  de La Serra d'Almos. 

València,  desembre 1918
VI congrés de la FNOA. 
Acord d'adhesió a la CNT. 

Segons les dades del VI Congrés de la FNOA, les comarques 
meridionals catalanes havien tingut un fort creixement.
El sindicalisme de classe era més fort que mai a les comarques 
meridionals i la influència dels anarco-sindicalistes era indiscutible. 

FNOA

CNT

La Societat Obrera de la Serra formava part de la Federació 

Provincial d'Obrers del Camp,  i aquesta havia ingressat a la FNOA

 
Proposta de celebrar una Assemblea Nacional amb la CNT i la UGT per 
tractar de la unificació de totes les organitzacions obreres.

Saragossa,  maig 1917
V congrés de la FNOA
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Entre els anys 1918 i 1923 els carrers de Barcelona es van convertir en un autèntic camp de batalla entre 
obrers i pistolers a sou de la patronal.
La patronal, espantada davant l’èxit de la revolució russa al 1919, i sobretot, davant l’èxit de les vagues 
generals convocades per la CNT, que sumava aleshores prop d’un milió d’afiliats, els patrons van decidir 
prendre’s la justícia per la seva mà.
La patronal catalana tenia tres formes per lluitar contra l’amenaça obrerista:
1. Pressionar els polítics i autoritats locals. 
2. Declarar locauts o tancaments de caixes. 
3. Organitzar partides de pistolers per eliminar els líders obrers. 
En aquest context, durant 1918 i 1919 s’inicià una autèntica ofensiva pels carrers de Barcelona contra els 
màxims dirigents de la CNT. Els pistolers de la patronal, es van organitzar en institucions pseudoobreristes 
anomenades Sindicats Lliures. Per la seva banda, la CNT va optar per una defensa activa i armada contra 
l’assetjament patronal, amb accions armades contra objectius patronals i membres dels sindicats lliures.
Entre 1919 i 1923 la violència al carrer arribà a límits espectaculars, davant la passivitat policial. En canvi, 
la policia aplicà una política de repressió sistemàtica contra les associacions obreres, i no dubtà mai en 
aplicar la “llei de fugues”. La llei de fugues era una llei que donava autoritat a la policia per utilitzar l’arma 
de foc si era necessària, és a dir, si un delinqüent intentava fugir d’un policia un cop li havien donat l’alto. 
No fou fins a l’ insurrecció militar del general Miguel Primo de Rivera, l’any 1923 i la promulgació del toc de 
queda i la conseqüent il·legalització de la CNT  i dels seus dirigents, mesures que acabaren amb l’etapa 
del pistolerisme, que deixà un reguitzell de sang enorme. 
En pocs anys van morir 424 persones.Entre els morts hi havia 40 patrons i 29 encarregats d’indústries 
catalanes, 168 sindicalistes i anarquistes, 82 obrers innocents (confosos amb membres de la CNT), 30 
agents de l’autoritat, 3 advocats de la CNT i 42 pistolers del Sindicat Lliure, entre d’altres.

Josep Banqué, en el llibre Comunistes i catalans, recorda el seu passat confederal i amb relació a la vaga de la 
Canadenca: Aquells dies els obrers i camperols de la comarca del Baix Priorat, afiliats a la CNT, es mobilitzaren 
disposats a iniciar accions decisives i per això s'armaren amb tot el que tenien: escopetes, pistoles i dinamita, a 
l'espera de l'ordre precisa per a l'ofensiva.Els treballadors armats foren concentrats, com s'havia acordat amb 
antelació, al barranc del Mas d'Anguera, a dos quilòmetres del poble de Falset i a tres del de Bellmunt.  L'ordre 
no va arribar, segons ell mateix, per la falta d'organització a nivell nacional.

 Un nou alè revolucionari feia rejovenir els vells 
mots de justícia i llibertat, com si fossin nous de 
trinca. 

El Baix Penedes i l'Alt Camp foren focus conflictius 
durant el 1918. L'agitació sindical en demanda 
d'augments salarials desfermà vagues a Bràfim, 
Nulles i Alcover, on 250 jornalers aconseguiren 
d'imposar les seves peticions després d'una 
setmana de vaga. 
Els propietaris agrícoles es prepararen a 
consciència per combatre l'onada revolucionaria. El 
gener de 1919 es constituí l'Asociación de 
Propietarios de la Comarca de Vendrell amb el 
propòsit de defensar la propietat. 

moments més conflictius de la seva història. Per a 
molts, havia arribat l'hora, com a Rússia, de la lluita 
final.

De març a l'octubre de 1919 les zones més 
conflictives van tornar a ser l'Alt camp i el Baix 
Penedès, amb vagues, destrucció de collites, 
l'assassinat d'un propietari agrícola i un altre, ferit 
greument. Com a conseqüència: concentració 
d'efectius de força pública, una forta repressió amb 
detenció i desterrament dels dirigents sindicals que 
també reberen alguns atemptats fallits. 

Amb tot, el clima de terror desfermat per la brutal 
repressió de Martínez Anido s'escampà per tot el 
camp català. A les detencions, deportacions i 
empresonaments dels dirigents sindicals, va seguir 
la clausura de la majoria de les societats pageses i 
centres obrers. El  desembre del 1919 les societats 
de Marçà i La Serra d'Àlmos trameteren telegrames 
al Ministre de Governació demanant-li el cessament 
del desterrament de Felip Borjau i el seu retorn a 
Reus. 

El conflicte es radicalitzà arran de la vaga general 
convocada per fer front a l'incompliment d'alliberar 
els presos amb motiu del pacte que havia posat fi a 
la vaga de La Canadenca. A les zones rurals, 
pagesos i obrers protagonitzen de bracet un dels 

AMBIENT EXPLOSIU AL CAMP
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El Pistolerisme

  

Afegim aquests paràgrafs de Josep Banqué degut a que vam escoltar uns rumors que afirmaven que hi havia personal de la 
Serra entre la concentració del mas dl'Anguera. Confirmar-ho com a font, malauradament ja no és possible.
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Anarcosindicalista, militant de la 
CNT. Conegut com El noi del sucre. 
Sens dubte el dirigent més emble-
màtic i decissiu de l’anarcosindi-
calisme de Catalunya.
De formació autodidacta, el 1902 
intervingué en unes batusses durant 
la vaga dels metal·lúrgics. Participà 
en les reunions preparatòries del 
Congrés de “Solidaritat Obrera” de 
1907, i amb tota probabilitat assistí al 
congrés constitutiu celebrat el dia 3 
d'agost de 1907. L’11 d'agost de 
1907 fou empresonat per uns alda-
rulls en el Teatre Comtal de Barce-
lona. Assistí al congrés constitutiu de 
la Confederació Regional de Socie-
tats de Resistència  i mesos més tard 
va formar part, com a vocal, del seu 
Consell directiu. Formà part de l'or-
ganització i assistí al primer Con-
grés de la CNT (Barcelona, setembre 
de 1911). L'any 1913, dirigí la revista 
"Tramontana" editada en català. 
Representant la Federació local del 
Ram de la Construcció de Barcelona, 
va assistir a l’Assemblea Nacional 
unitària, celebrada a Mataró el 14 
d’octubre de 1914, on exercí de 
President de la Mesa. L’any 1915 va 
ser elegit president de la Federació 
local del Ram de la Construcció de 
Barcelona. El 1916 assisteix a la 
Conferència de València del maig de 
1916 i allí va propossar un pacte 
d’unitat d’acció amb la UGT. El pacte 
es va signar a Saragossa el  novem-
bre de 1916. Aquest acord comportà 
l’acció conjunta en la vaga general 
de 24 hores del 18 de desembre de 
1916, protestant per l’encariment de 
les subsistències. Va ser el moviment 
vaguístic més unànim que s’havia fet 
a l’Estat. Però el Govern de l’Estat no 
en va fer cas, i Seguí va promoure 
un nou impuls del pacte amb la UGT. 
Així el 27 de març, signen a Madrid 
un  manifest  anunciant  que les dues 

Lleida, 1887-Barcelona, 1923. 

centrals sindicals organitzarien una 
vaga general indefinida si el govern 
“no realitza els canvis fonamentals 
en el sistema per a garantitzar al 
poble les mínimes condicions deco-
roses de vida i el desenvolupament 
de les seves activitats emancipa-
dores”. La resposta del Govern va 
ser suspendre les garanties consti-
tucionals i empresonar els firmants 
del manifest. La vaga prevista per 
l’estiu esclatà el dia 13 d’agost. El 
Govern va declarar l’estat de guerra i 
va treure l’exèrcit al carrer provocant 
més de 70 morts (34 a Catalunya), 
centenars de ferits i prop de dos mil 
treballadors foren empresonats. 
Salvador Seguí va ser l’impulsor de 
la filosofia i de la praxis del Sindicat 
de Ram o Indústria (el Sindicat Únic), 
ho va proposar en el Congrés de 
Sants (juny de 1918). La proposta va 
ser acceptada i assumida pels dele-
gats del Congrés. El dia 5 de juliol, la 
Federació local de Barcelona el va 
elegir Secretari general de la CRTC. 
Aquesta nova organització dels 
sindicats, seria el punt de suport de 
l’expansió de la CNT a tot l’Estat. Cal 
dir, que a la resta de l’Estat l’orga-
nització de la CNT estava en fase 
embrionària. 
Després, durant la campanya ende-
gada en pro de l'autonomia de Cata-
lunya (1918-19), Salvador Seguí es-
crivia el 15 de desembre de 1918: "... 
parlen en nom de Catalunya els qui a 
Catalunya són execrats i parlen en 
nom de la llibertat d’un poble, els qui 
mantenen una hegemonia recolzada 
amb les baionetes del poder central". 
A finals del mes de gener de 1919, 
fou empresonat en el vaixell "Pelayo" 
i després a la presó model de Bar-
celona. Més tard, pel dia 19 de març 
de 1919, el comitè de vaga de la 
Canadenca, va convocar una multitu-
dinària assemblea a Les Arenes de 
Barcelona, per ratificar els acords 
presos amb el Govern: S’aixecaria 
l’estat de guerra, es tornaria la 
llibertat als treballadors empresonats 
per la vaga, es procediria a la 
readmissió dels acomiadats i a 
l’obertura dels sindicats i s’establiria 
per decret la jornada màxima de 
treball 8 hores. Després de 44 dies 
de vaga pacífica es podia donar per 
acabada la vaga; el dia 19 de març, 
al vespre, Simó Piera va obrir 
l’assemblea donant a conèixer els 
acords a que havia arribat el comitè 
de vaga i Salvador Seguí (alliberat 
aquell mateix matí) va fer el parla-
ment final. Diversos historiadors i 
testimonis de l’època han coincidit 
en assenyalar  que  la intervenció de 
 

Seguí, amb la presència de tots els 
radicals i extremistes del moviment 
obrer, fou d’una antològica solidesa i 
convicció.
A finals de 1919, Salvador Seguí va 
assistir al segon congrés confederal 
de la CNT (Congrés del Teatre de la 
Comèdia, Madrid). La seva inter-
venció en la última sessió, sobre la 
tercera internacional, és una altra 
constatació de la vàlua sindical de 
Salvador Seguí. El dia 4 de gener de 
1920 va patir un atemptat del que en 
sortí il·lès, i el dia 6 tornava a ésser 
empresonat. Va romandre a la presó 
fins l’arribada d’un nou governador, 
Frederic Carles Bas, el 22 de juny de 
1920. Però Seguí com a estandart de 
l’anarcosindicalisme de la CNT, con-
tinuava essent perseguit  per l’oligar-
quia dominant (fabricants i militars); i 
tot que no havia estat cap vegada 
processat, amb la sagnant repressió 
del general Martínez Anido fou altra 
vegada empresonat i deportat al cas-
tell de la Mola de Maó (30-11-20). En 
aquesta estada a la presó, Seguí va 
escriure diversos articles sobre la 
funció del sindicalisme. Romangué 
deportat fins l'abril de 1922. Després 
de sortir de la presó i fins el mes de 
juny, realitzà més de cent actes 
públics pel País Valencià, Madrid i 
Andalusia. Assistí al Ple de regionals 
de Saragossa (11 de juny 1922). En 
aquest Ple, Salvador Seguí i Ángel 
Pestaña van presentar una propo-
sició (aprovada) sobre la retirada de 
la CNT de la Tercera Internacional. El 
desembre de 1922 va ser elegit 
Secretari del Comitè de la CNT. 
Fou assassinat, juntament amb 
Francesc Comas, per  pistolers del 
"Lliure" al carrer Cadena de 
Barcelona, el 10 de març de 1923. 
L'oligarquia empresarial escapçava 
el moviment obrer pel lloc que més 
por li feia: la direcció assenyada.
Només una nota final, la que va 
publicar “Solidaridad Obrera” l’en-
demà del seu assassinat: "Seguí, 
com els que escrivim aquest full, com 
els que actuen a les organitzaciones 
sindicalistes, havia procurat portar la 
calma i la tranquilitat a l’esperit dels 
companys exaltats. Havíem procurat 
calmar les impaciències d’alguns 
perquè Barcelona no caigués de nou 
en les lluites pretèrites que ens han 
de valer el qualificatiu de bàrbars. I 
així heu correspost a aquest esforç, 
assassinant-lo miserablement, cobar-
dament, traidorament".



39

Notícies i complements apartat 13

Els descendents de Josep 
Casadó Nolla van trobar, 
amagats en una calaixera, 
uns pocs periòdics; entre ells 
l'exemplar de la Campana de 
Gracia sobre l'assassinat del 
Noi del Sucre. La mort de  
Salvador Seguí va  
commocionar  la classe 
obrera; possiblement també a 
Josep Casadó. Presentem la 
portada i l'editorial d'aquell 
número.
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El desballestament de la Confederació fou un dels principals objectius de la Dictadura de Primo de 
Rivera. La majoria de societats pageses de tarannà anarco-sindicalista foren immediatament 
clausurades per l'autoritat governativa. Mentre que moltes entitats i publicacions recuperaren ben aviat 
una certa normalitat, encara que van haver de modificar els estatuts o bé canviar el nom de la 
capçalera, les societats pageses més importants durant el conflicte social del 1917-1923 hagueren de 
fer mans i mànigues per tornar a obrir de bell nou les portes.                                       

Albert Mayayo. De pagesos a ciutadans, pag 131 

La banda de la Societat 
a més d'actuar al ball, 
acompanyava les mani-
festacions del primer de 
maig; també hem trobat 
notícies d'actua-cions a 
pobles propers. 

El 1915 es va formar 
una banda de música 
que es va anomenar 
"Serrassense".  
Es dividí en dues el 
1919. Una va perdurar 
fins a l'acabament dé la 
guerra. L'altra es va 
reduir i esdevingué or-
questrina el 1935; va 
durar fins al 3 d'abril del 
1942.

MÚSICA

BANDES DE MÚSICA:
—Bargalló.
Dtor.; Domènec Bargalló 
—Giné.
Dtor.: Fernando Giné

 El ball era habitual, segons les fons orals se n'organitzava totes les setmanes; a més moltes notícies 
sobre teatre estan acompanyades de balls de tarda i nit. Les actuacions les amenitzava la banda i 
també van tenir una pianola.

"Al Cafè del Centre i a la Societat Obrera hi hagué ball animadíssim on les balladores lluïen vistosos 
vestits de seda. Va córrer la nova que aquests any era moda anar amb la cama nua, cosa que no fou 
veritat. Tant les conveïnes com les forasteres, totes, anaven amb mitges noves i ben tibantes."

Revista Tivissa, 20-08-1931 

A partir de la dictadura de Primo de Ribera, amb la premsa sota censura, les notícies relacionades amb la 
Societat encara escassegen més. Llegim entre línies “EL Llamp” pensem que gran part del moviment 
transversal, endegat aquells anys per aconseguir la segregació de la Serra de Tivissa, sorgeix des de la 
Societat: una notícia de la revista “Tivissa”,  del  18 de gener de 1931 explica la reunió de prop de 500 
persones al local de la Societat; l'assemblea va acordar trencar tots els pactes i relacions amb l'Ajuntament 
de Tivissa i  va privar que la Comissió negociés altra vegada amb els seus representants sense previ avís, 
informació i consentiment del veïnat. Tot això succeïa pocs dies abans d'aconseguir l'Entitat Local Menor.
Les notícies recollides estan relacionades sobre el que hem volgut titular com  Societat “amable”: la 
realització a la Serra d'una de les parts del programa obrer; l'apropament de la cultura al Poble.

 

El Llamp,  15 maig 1924
Teatre a la Societat.
Obra: «Mare Eterna».
Actors anomenats: Valentí 
Castellví, Pere Castellví 
Casadó,  Jaume C. Pena 

La Riuada  15-03-1928
Obra: “Essència Rural”  
Actor anomenat: Josep 
Casado, (per la descripció, 
de ca Fairen)

La Vanguardia 25-04-1930
Notícia sobre les festes de 
Pasqua a la Serra: 
A la Societat representació 
de l'obra «La mort civil». 

"Tivissa",  20-01-1931
A la Societat Obrera 
representació del drama de 
l'Ignasi Iglésies, "La mare 
eterna" i la peça de 
l'Asmarats "Un tros 
d'home". 

Revista Tivissa,  20-04-1931 ?
Teatre: El drama de l'Ignasi Iglésies "Els Vells" 
ha estat posat en escena per l'elenc d'aficionats 
de la Societat Obrera
Per Sant Josep la representen a l'Aleixar.

Revista Tivissa,  20-04-1931 ?
Per tal de socórrer una família necessitada, els 
aficionats de la Societat.Obrera donaren una 
funció de benefici, posant en escena el drama 
"Guerra a la guerra" dos monòlegs i un sainet. 
Després l'Orfeó cantà l'Emigrant i la 
Internacional.

TEATRE

Segell del grup de teatre de la Societat

 

Pel volum de notícies que 
hem reunit, la secció teatral 
devia ser molt activa.

BALL

Segons l'Anuario musical
 de España 1930
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Antonio Martínez Novella era un anarquista aragonès resident a Barcelona relacionat amb Àngel Pestaña 
(CNT) i molt aficionat al naturisme i també a la teosofia. Dins d'aquesta vessant religiosa Martínez Novella 
havia publicat: El Único camino que puede conducirnos de la esclavitud a la libertad, a la justicia y a la 
fraternidad, editat per Editorial Teosofica (1930) i El orígen de la Tierra y del Hombre. Estudios de la 
Explicación Católica, Apostólica Romana; Científica y Espiritualista (1932). Com a naturista, era redactor de 
la revista Naturismo, havia estat president de la Unió Federal Vegetariano-Naturista de Catalunya i havia 
publicat La Medicina en su triple aspecto (1922), Meditaciones. Màximas. Pensamientos. Artículos (1927).  

  

Revista Tivissa,  20-04-1931
Segons ens comunica Plàcid Pocacosa, s'està 
organitzant una secció coral a la Societat Obrera. 

 SECCIÓ CORAL

Revista Tivissa,  20-04-1931 ?
El dia 19 fou donada una conferència sobre el tema 
"Cultura general" per En Martínez Novella.

BIBLIOTECA

La Vanguardia 11-08-1933
En el local de la Sociedad Obrera, durante los días 
de Fiesta Mayor, hubo animados bailes, ejecutados 
por la Banda de música que tan acertadamente 
dirige don Domingo Bargalló Prats. En el mismo 
local hubo cine sonoro..

 CINE

 RADIO

Revista Tivissa, 20-08-1931
Ves, qui ens ho havia de dir! Ja tenim tres "Ràdios": 
una a casa el metge, una altra al Cafè del Centre, 
una altra a la Societat Obrera. I lot per esbarjo i 
solaç d'aquest tranquil veïnat serrà que fa quatre 
dies anava amb mocador al cap i faixat fins les 
aixelles.

Fons orals ens han comunicat que van reunir una 
biblioteca força extensa, completada amb una 
enciclopèdia de molts volums. A més de les 
subscripcions a les diverses publicacions obreres, 
també en tenien de premsa generalista, la 
Vanguardia, etc.

 CONFERÈNCIES
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Dramas que em representat  ?
esta agrupacio?   son:   ?
“El Cant de la Sirena”                
“Els dos Sergents Francesos”    
“L'eroi” : (“L'Heroi”)                
“Els Vells”                               
“El Mistic”                                
“La Puntaire Catalana” 
año 
1926 ?
“In?titat”???                            
“La mort Civil”                       
“L'Heroi”                                     
“Maria Rosa”                  

“L'antiquari del Putxet”          
“El llit del capità”
“Vingui de boda”????
“A cal  Calliste”                    

Ignasi Iglesies
“Els Vells”
Drama
en tres actes

Aquesta obra va ser representada en la Sociedad Obrera de Agri
cultors el dia 24 Març? Abril?  al 1929 segons
l'adjunt repartimen agrupacio
Ursula  .......  Maria Llaberia
Susagna .....   Maria Alabart
Engracieta.... Merce Serres
Joan..........     Domingo Cedó
agustinet
Oleguer....     Modesto Castellvi
Agustí......     Josep Alabart
Valeri.......     Josep Piñol
Jeroni.....      Jaime Bargallo
Xalet.....        Juan Pujol
Pere.......       Manel Rofes
Menut....       Jose Llaveria
Borra....        Joan Margalef
Calderí...      Pere José
Rovellat...     Isidro Bargalló
Vador...          Jaime
Tit........                   Rofes
Juan Bargalló apuntador
Jose Mº Casadó traspunt 11-10-29
Ramon Llorens 

L'escrit a la paret. De la paret hem pogut llegir:

Elenc de “Els Vells”, obra representada per 
l'Agrupació Dramàtica de la Serra l'any 
1929, també al 1931.
Aquest "grafit" està en les golfes d'una 
paret de la Serra. L'informant preferix 
l'anonimat,  afortunadament algú va fer una 
foto.
Afegim al costat les transcripcions que hem 
pogut deduir d'alguns altres escrits 
referents al teatre que estan al voltant del 
grafit. 
Ens adonem  d'algunes repeticions, per tant 
si la data que hem desxifrat de 1926 és 
correcta, pot significar una dedicació 
entusiasta al teatre per la quantitat d'obres 
representades.
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El 14 d'abril de 1931 es proclamava la Segona República espanyola en un ambient d'eufòria. Alfons XIII havia 
abandonat el país i semblava arribat el moment per a que la república arreglés tot allò que la monarquia (amb la 
Dictadura de Primo de Rivera inclosa) no havia pogut solucionar.  Però la República tampoc va poder resoldre els 
problemes pendents;  la radicalització políticosocial de les dretes i esquerres va anar augmentant fins arribar al 
trencament. 
De la Serra no tenim massa dades de la Societat, les que  trobem són en relació als seus membres i les diverses 
postures que prenen davant els esdeveniments. La unitat, d'acció obrera, que han mantingut fins la dictadura de 
Primo de Rivera es fragmenta i s'emmiralla en els grups que actuen a nivell català. 
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El dia 30 de gener de 1931 el mo-
viment iniciat durant la dictadura de 
Primo de Rivera a la Serra a favor de 
la segregació donava un dels primers 
fruits, constituint l'Entitat Local Menor 
amb una Junta Veïnal provisional fins 
la celebració d'unes eleccions legals. 
 
Quan l'exposició era a punt, va arribar 
a les nostres mans el primer llibre 
d'actes de l'Entitat Local Menor de la 
Serra. Fins aleshores disposàvem 
d'alguns indicis sobre desacords dins 
de les juntes de l'ELM, però no po-
díem deduir els motius o les desa-
vinences; la lectura de les actes del 
primer llibre ens ha dut a plantejar la 
següent conjectura:  Els moviment pro 
consecució de l'ELM era transversal, 
aglutinava tendències i maneres de 
pensar oposades. L'objectiu comú, 
fins aleshores, fa visualitzar  una es-
pecie d'unanimitat i companyonia 
entre el grup. Una vegada acon-
seguida l'ELM, la junta provisional 
devia estar  formada per un acord 
entre les forces més actives dins del 
grup. Formen la primera junta el  pre-
sident Joan Vicens, vocals Josep Giné 
Sabaté i Josep Cedó Baceló.
Esta junta sembla molt aplicada quan 
redacten les primeres actes, amb 
ordre, bona lletra, i aparenten tenir 
bona disposició per tirar endavant la 
nova tasca.

El dia 14 d'abril es proclama la 
República, també a la Serra, amb gran 
entusiasme popular.

El 26 abril de 1931 es celebren les 
eleccions per escollir la junta oficial i 
elelectes són: President, Joan Vicens; 
vocals, Jose Giné Sabaté i José 
Pascual Margalef. Les eleccions  han 
produït un canvi en relació a la junta 
provisional;  continuen Joan Vicens, 
l'home pont del moviment i Josep 
Giné i José Pascual, socialistes, de 
Marcelino Domingo.

La lectura de les actes d'esta primera 
junta veïnal comença a mostrar certa 
desavinença entre els seus membres i 
en moltes votacions guanya el Sr. 
Giné, amb el vot en contra del pre-
sident Sr. Vicens. 

En una  notícia de la revista Tivissa 
del 20-06-1931 comunica la reunió,
al local de la Societat d'elements 
obrers, per tractar diversos temes que 
millorin la situació dels jornalers. 
No sabem si aquesta reunió provoca 
l'alerta entre les diverses faccions del 
poble i augment de la tensió, però l'ac-
ta del dia 17 de juny, dóna a entre-
veure queixes per part  d'alguns 
suplents escollits en les passades 
eleccions per no haver obtingut cap 
càrrec  (en els comicis es votava per 
escollir propietaris i suplents, aquests 
últims servien de substituts en el cas 
de dimissió o mort del propietari). 
El desencís entre els suplents sembla 
una mala interpretació de la llei vigent 
o el desig d'una junta més extensa 
que fos més representativa del 
resultat de les eleccions. El debat 
estava al carrer, docs en la mateixa 
acta, Josep Giné, proposa reestruc-
turar la junta basant-se en una llei 
antiga de 1887; esta permetia cons-
tituir el consistori amb un president i 
quatre vocals. 
Amb l'argument del Sr Vicens sobre la 
llei vigent i l'obligació de constituir el 
consistori amb només tres membres, 
el Sr Giné opta per retirar la proposta.

La tensió puja, doncs en la següent 
junta veïnal, 1de juliol,  després d'una 
pregunta al Sr Vicens per si ha arribat 
notificació sobre la dissolució del 
sometent i a la resposta negativa del 
president, el Sr Giné li pregunta sobre 
rivalitats.  Entren al debat l'altre vocal i 
el president, es degueren sentir pa-
raules gruixudes, doncs a l'acta es pot 
llegir  sobre un moment d'exaltació del 
Sr. Giné que anima al públic assistent 
a implicar-se en la trifulga. L'ambient 
enrarit obliga al president a suspendre 
la junta.

En la següent junta, 5 juliol, Joan 
Vicens presenta la dimissió irre-
vocable, Josep Casadó Nolla intervé  
aconsellant la seva acceptació, com 
també la dels dos vocals (també l'han 
presentat) i la de tots el suplents, 
només així es podrien preparar noves 
eleccions per desencallar la situació.
S'accepta la proposta i l'acta següent, 
12 de juliol 1931, explica la creació 
d'una mesa provisional que avali les 
votacions on són escollits Domenec 
Pena March, Domingo Bargalló Pena i 
Ricardo Bargalló Prats. També s'habi-
lita com a secretari  Josep Casadó 
Nolla. És una expressió de l'obrerisme 
d'esquerres per dir la seva en el 
govern del poble? 

Durant el mes de juliol, una comissió 
de la Societat Obrera legalitza la 
renovació del seu reglament

A principis d'agost es celebra a 
Barcelona el Ple de Sindicats de la 
CRTC, adscrita a la CNT, on hi ha 
representació del Sindicat Únic de la 
Serra, el qual consta amb 90 afiliats. 
 La CNT de nou. Quina era la seva 

situació? 

El seu retorn a la legalitat, amb la 
caiguda de la Dictadura, va permetre 
la  seva reorganització a tota Espanya 
i es va convertir novament en el sindi-
cat majoritari a Catalunya. Però, les 
clausures i la clandestinitat van obs-
taculitzar la seva activitat normal i la 
discussió interna, cosa que provocà 
seriosos conflictes interns. 
 Arribada la proclamació de la Repú-
blica, la CNT contava amb prestigi i 
influència entre els treballadors, però 
amb una pràctica sindical debilitada i 
la seva militància dividida sobre el que 
fer i com en cada conjuntura.  

La nova junta sembla funcionar nor-
malment fins el 28 de gener de 1932, 
coincidint amb l'anomenat període 
insurreccional de la CNT. Segons una 
notícia de premsa, explota un petard 
en un pont de la via fèrria, prop dels 
Guiamets, hi ha tres detinguts. 
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Un d'ells és el president del Sindicat 
Únic de la Serra, Domenec Pena, 
també president de la junta veïnal. 

Sindicat Únic?, explosius?
El 18 de gener, miners de Fígols i Sa-
llent proclamen el comunisme lliber-
tari. El govern va esclafar el moviment  
i va deportar a Rio Muni a 104 sindi-
calistes. Com a resposta comença el 
període insurreccional de la CNT. Es 
van produir moltes vagues generals i 
parcials, innumerables mítings, mani-
festacions, sabotatges, etc, repartits 
per tota Espanya.
En el primer any i mig de vigència de 
la República, es van produït 30 va-
gues generals, 3600 vagues parcials i 
161 suspensions de premsa periòdica. 
Com a conseqüència, 400 morts, 9000 
detencions i 160 deportacions.

La detenció no devia ser prolongada, 
doncs en les actes del dia 30 de gener 
i el 6 de febrer apareix  la signatura de 
Domenec Pena. En aquestes actes no 
es comenta el petard, ni una possible 
detenció, són curtes i la redacció 
delata aparentment normalitat entre 
els membres de la junta. 
Una notícia del periòdic Foment, de 
24-02-1934 ens ha confirmat la deten-
ció i els càrrecs: "S'ha celebrat a l'Au-
diència la vista de la causa per tinèn-
cia d'explosius contra Domenec Pena, 
ex-alcalde de Serra d'Almos (Tivisa). 
Es dictà veredicte d'inculpabilitat."

De la següent notícia relacionada, ens 
assabentem  per mitjà d'un document 
dipositat a l'ACRE;  la carta de dimis-
sió del càrrec de secretari, presentada 
per Josep Casadó Nolla el dia 12 de 
febrer. Com a motius, apunta estar en 
contra del nomenament de la junta.  
Tot dóna a entendre que la detenció 
del president Domenec Pena ha 
comportat, per part governativa el no-
menament d'una nova junta veïnal .

Des de la del dia 6 de febrer no 
s'escriu cap més acta. El petard i la 
detenció degué causar rebombori al 
poble, doncs, en una notícia de 
premsa, el president de la Societat 
demana permís al governador civil per 
celebrar la manifestació del primer de 
Maig, denegada per l'alcalde de 
Tivissa.

El dia 8 de maig surt la notícia al 
periòdic Foment de la fundació de la 
secció local d'ERC de la Serra, amb 
Josep Casadó Nolla de president. En 
el document de presentació es 
demana el retorn dels deportats de 
Rio Muni, (possible causa del petard) i 
la restitució de l'antiga junta. En cas 
de no ser possible la restitució, la 
celebració de noves eleccions. 
Casadó Nolla dóna suport a la junta 
cessada. S'alia, també, amb les reivin-
dicacions dels anarquistes: el retorn 
dels deportats; però a la vegada posa 
distància amb ells al fundar la secció 
d'ERC. 

El següent escrit del llibre d'actes 
arriba el 14 de maig 1932, és una 
diligència oficial des de el govern civil 
de Tarragona on es comunica l'ac-
ceptació de la dimissió del Sr Vicens i 
el nomenament del nou consistori 
legal: el format per  Josep Giné, Jose 
Pascual i Laureà Giné, a qui li 
correspon per encapçalar la llista dels 
suplents. 
Han passat 10 mesos des de que es 
va produir la dimissió del Sr Vicens, 
només podem entendre la diligència 
com una sortida "legal" a l'atzucac 
d'una junta amb el president detingut i 
acusat.

Després de la diligència, l'ambient al 
poble deu continuar enrarit, no hi ha 
més actes fins nou mesos després, el 
dia 25 de febrer de 1933.  Signen l'ac-
ta com president i vocal, respectiva-
ment, els germans, Josep i Laureano 
Giné. Les següents i signen també,  
Jose Pascual i Manuel Cedó  (pro-
pietari i suplents de la primera junta).  
Sembla tornar la normalitat al poble i 
s'ha acceptat l'ordre de la diligència. 
El funcionament regular continua fins 
el 30 d'agost on, segons acta, la junta 
vigent entrega la dimissió i els docu-
ments a la nova comissió gestora ano-
menada des de Governació de la 
Gene-ralitat: president, Ricard Bar-
galló Prats,  com vocals  Domenec 
Bargalló Pena i Josep Vicens Margalef 
(primer suplent).
Segurament hi ha hagut algun tipus de 
reclamació, doncs la comissió gestora  
és la cessada per una  diligència de 
maig de l'any anterior, descomptant 
l'absència i substitució del president 
Domenec Pena March. El 5 de 
setembre de 1933, pren possessió la 
comissió gestora i es torna a habilitar 
a Josep Casadó Nolla com a secretari.

Esta comissió funciona amb normalitat 
fins el 17 juny de 1934, quan es crea 
una nova junta veïnal, amb la novetat 
que la formen cinc membres: 
President Ricardo Bargalló Prats, 
vocals, Joan Giné Sabaté, Joan 
Margalef Pallisé, Manuel Cedó Giné. 
Josep Bargalló Margalef. En l'acta 
s'esmenta l'afiliació política dels 
escollits, tots de la coalició Esquerres 
Republicanes de Catalunya. 
(Josep Casadó Nolla continua de 
secretari i els resultats són fruit de les 
eleccions del passat 10 de juny)

Esta junta té poca durada, doncs el 
dia 3 de novembre l'autoritat militar de 
Tarragona destitueix la junta i anome-
na  un alcalde gestor  (Pere Blanch) i 
un secretari (Eugeni Casadó). Conse-
qüència dels fets del 6 d'octubre, 
l'abolició de l'Estatut, la suspensió de 
la Generalitat i l'empre-sonament de 
Companys. L'antiga junta destituïda 
no torna al càrrec fins el 19 de febrer 
de 1936, tres dies des-prés de la 
victòria a les eleccions per part del 
Front Popular.    

En relació als fets d'octubre sabem 
que per ordre governativa es va 
clausurar la Societat. A principis de 
febrer de 1935 encara continua tanca-
da. La informació l'hem tret d'un 
document dipositat a l'ACRE, una car-
ta, del  3 de febrer de 1935, on Josep 
Rufí, en qualitat de secretari de la 
Societat es dirigeix al "sargento-
comandante del puesto de la guardia 
civil" de Tivissa,  demanant la reober-
tura.

Segells d'Alfons XIII 
timbrats per la república. 1932  
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El dia 13 de desembre de 1936 es fa el canvi de les 
milícies antifeixistes pel nou Consell Municipal, 
seguint el decret del 9 d'octubre de la Generalitat: 
donar el càrrec en forma proporcional als grups que 
formen el Comitè de Defensa de Catalunya. A la 
Serra la CNT es sent forta, interpreta el Decret i co-
munica la formació del Consell amb 3  per la CNT i 
2 per ERC, però en realitat tots són de la CNT.  
Un informe posterior de Josep Casadó Nolla a ERC 
aixeca la llebre: en ell informa que Esquerra no té 
cap representant degut a que la CNT va suplantar 
als seus candidats, el Consell no va poder  formar-
se per la retirada de tots els partits. 
El dia 26 de desembre el Consell  s'oficialitza 
seguint la proporció del Decret del 9 d'octubre: 3 
representants per ERC, 3 per la CNT, 1 pel PSUC, 1 
per l'UR, i 1 pel POUM.
                                                           

Seguint el llibre d'actes de l'Ajuntament de la Serra 
podem veure la realitat a nivell nacional reflectida al 
poble: La CNT, fins als fets de maig de 1937, és for-
ta i intractable. A partir de llavors, poc a poc, amb la 
clausura dels locals col·lectivitzats, els altres grups 
la van arraconant. El 23 de març de 1938 els 
representants de la CNT  abandonen el Consell. 
El 12 de maig, la CNT torna a estar representada.   
Un delegat de la Generalitat participa en la reor-
ganització del Consell.
La continuació de les actes va mostrant la situació 
de la guerra amb contínues remodelacions del 
Consell per la crida a files dels seus membres; fins 
a l'última anotació de l'època de la República: Més 
vacants al Consell i la necessitat de construir 
refugis de defensa passiva al poble.
L'últim president de la Societat Obrera, segons fons 
orals, va ser Josep Casadó Margalef, de ca Fairen.
La següent anotació cronològica l'hem de buscar al 
llibre d'Actes de l'Entitat Local Menor. És feta el dia 
21 de gener de 1939, tres dies després de 
l'ocupació de la Serra per part dels nacionals.És 
l'acta constituent de la comissió gestora de la Serra 
d'Almos que ordena l'exèrcit d'ocupació. 

El 16 de maig de 1936  la Generalitat concedeix 
l'ajuntament a la Serra, però la seva constitució es 
retarda per l'esclat de la guerra el 18 de juliol. 
A Barcelona la CNT-FAI lideren les forces populars i 
en 33 hores es sufoca la rebel·lió militar, fent-se amb 
el poder; el mateix succeïx a tota Catalunya. 

                                                           

A la Serra, els esdeveniments  tenen un ritme similar 
a la resta de Catalunya. El comitè revolucionari 
prepara la defensa i organitza  guàrdies dia i nit fins a 
mitjans de novembre; engega una  col·lectivització 
portada per 346 persones,  homes i dones segons 
document. 
El 23 d'agost es detenen a Joan Vicens, el primer 
president de la Junta Veïnal, i Josep Llaberia Pena  
ex-alcalde pedani.  El dia següent els van trobar 
assassinats prop de  la  riera de Maspujols.  

Mentrestant al poble comencen a funcionar noves 
agrupacions, no sabem si creades per incitatives 
sortides de dins del poble o condicionades pel 
esdevenir polític exterior. De les que tenim dades, 
hem d'esmentar l'UGT, amb seva Societat de Treba-
lladors de la Terra de Serra d'Almos, situada al carrer 
Major. Declara 70 afiliats el desembre de 1936. En la 
seva constitució legal del juny de 1937 declara 95 
afiliats. També podem esmentar la fundació d'un 
Sindicat Agrícola, amb 70 socis, arreplega a la gent 
que no pertany a la col·lectivitat. ERC declara 55 
afiliats el maig del 36 i la CNT varia de 90 a 150 
segons document.
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Moltes sigles i segells

  

Paper moneda de la Serra, agost de 1937  
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El dia 18 de juny de 1930 
es constituïa a la Societat 
Obrera, la Societat Mútua 
de Cavalleries de La Serra, 
una entitat autònoma amb 
la finalitat d'indemnitzar als 
seus socis en cas de ma-
laltia o mort de les seves 
cavalleries.    

Cartell commemoratiu pels 
fets de Jaca de 1930. 
El cartell d'on hem tret la còpia 
va passar algunes vicissituds; 
a l'acabar la guerra el van 
amagar a dins d'una bota de vi 
i allí s'oblidà. Anys després, 
van portar la bota a arranjar i el 
fuster al trobar-lo, molt 
discretament els hi va tornar, 
aconsellant-los-hi que el 
deixessin en un lloc segur. 

Pels fets de Jaca de desembre 
de 1930, la Societat va ser 
clausurada per les festes de 
Nadal, però a principis d'any 
tornava a estar oberta.   
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Un objectiu cabdal del règim franquista va ser la destrucció de totes les organitzacions obreres: sindicats, 
partits polítics, ateneus, cooperatives, etc. El 13 de setembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional havia 
declarat fora de la llei totes les organitzacions integrants del Front Popular, així com Ies que s'havien oposat 
al Movimiento Nacional. La pèrdua del dret d'associació i la prohibició de la vaga significaven la liquidació de 
dues reivindicacions que havien estat en la primera línia de les lluites obreres d'un llarg període històric. 

En la primera etapa de la dictadura (1939-1959) es va promulgar la Llei de 26 de gener de 1940 sobre Unitat 
Sindical, que establia que empresaris i treballadors s'integrarien en una única organització sindical sota el 
comandament de F.E.T. y de las J.O.N.S. per branques de producció, anomenant cadascuna d'elles, Sindicat 
Nacional. D'altra banda, les localitzacions geogràfiques es van fer dir "Centrals Nacional-Sindicalistes". 
L'Estat controlava tot el sistema i  era implícita l'afiliació de tot treballador i tot empresari.

LA SOCIETAT Cine. Maquinistes: Pep del Fuster, Jaume de ca 
Mosseguí, Juanito la Valera, Pep de Ximo el Roig. Les 
entrades les venien Manel de Sans i Juanito la Salvadora. 
(A partir dels anys 60, va tirar el cine ininterrompudament, 
durant més de 20 anys, Josep Pascual Cornejo)

Ball: A l'estiu cada diumenge, i pel vermar cada dia. A 
l'hivern es feia cine.

Entre aquests anys van venir unes senyoretes cate-
quistes que muntaven quadres escènics i fragments de 
sarsueles amb la gent de la Serra. Una de les recordades 
va ser l'interpretada per l'Angel Llaveria,  Los Vareadores, 
de la sarsuela "Luisa Fernanda"

Festes Majors: Les muntaven los de ca la Salvadora, i a 
la Societat es solia fer el Concert Vermut. 

1945-50?
Cauen tots els cavalls de fusta, menys el que tocava a ca 
la Salvadora. Fan un forat al terra perque quan plogui no 
s'acumuli aigua al trespol i es continua fent cine, menys 
quan plou. Es la CNS (Central Nacional de Sindicatos) de 
Tarragona la que es fa càrrec de l'arranjament. 

1960....
Els hi deixaven sense problemes  la clau de la Societat, 
per fer ball, a la colla "Los amigos alegres". (Juanito el 
Xolo, Peret de Moseguí, Eduardo la Josepa, etc...)

A principis dels 60 els joves, (Montserrat de ca Ferreret, 
Mª Teresa de ca Mauri,  etc) assajaven i representaven 
obres de teatre. També interpretaven fragments de 
sarsueles, com “La canción del olvido” i “Los de Aragón” 

Fins al 1942 
Orquestra: Jaume la Xima (tuba), Mingo de Toni 
(Trompeta), Pepito l'Anton (Bateria), Casanova gran 
(Violí), Perepena (acordió). Quan es dissolt l'orquestra, 
Perepena continua fent ball amb l'acordió. Les actuacions 
s'alternaven amb ball de gramola. 

L'edifici de la Societat, en aquest context, va passar a 
propietat de les Centrales Nacionales-Sindicalistas; com 
òrgan local per gestionar-la, la Hermandad de Labradores 
y Ganaderos. Al principi del franquisme, la Serra tenia la 
seva pròpia Germandat; però no tenia  el territori 
delimitat.

 La Societat sembla continuar funcionant tutelada per les 
autoritats locals. Es reobre el cafè, es torna a fer ball, 
s'inscriu com local de la cooperativa, es fa cine, etc... 
Degut a la precarietat de la postguerra, la cura per l'edifici 
és deficient i sofreix algunes malmeses.

D'aquests anys hem preparat una cronologia aproximada 
amb les dades que ens han explicat  fonts orals:  

1945
Cooperativa (Venien sofre i guano) 

1944
Es tanca el cafè que portava Juanito Guiamet (Ca la 
Valera)  

1946
Joan Vall Borrell compra una màquina de cine i 
s'encarrega del cine i del ball.

 

El 18 gener  1939 es constitueix la 
junta gestora de l'ajuntament 
franquista. Esta junta va fent 
anotacions al llibre d'actes fins el dia 
5 de juny de 1939, on  segons un 
ordre del governador civil, amb data 
1 de juny,  l'Ajuntament queda 
dissolt.

El consistori continua actuant  com   
Junta Veïnal, utilitzant el llibre 
d'Actes de l'Entitat Local Menor;  fins 
el 20 de juliol de 1941, on la junta 
queda també dissolta; en aquest cas 
per un ofici de l'alcalde de Tivissa.                 

S'ha calculat que mig milió de catalans van creuar la frontera, i si bé molts 
van tornar, altres s'hi van quedar o es van exiliar, van trobar la mort en camps 
de concentració o en la nova guerra mundial que estava a punt d'esclatar. 

A l'interior, les autoritats franquistes van cercar suports, complicitats i 
col·laboracions. Molts patiren el regust de la repressió: afusellaments, 
vexacions personals i familiars, espoliació econòmica, ciutadans de segona 
categoria, amb deures però sense drets. Es va incitar a la delació i a la 
denúncia, responent a la voluntat política d'implicar, directament o 
indirectament, el màxim de persones en la repressió: els uns perquè es 
beneficiarien de les depuracions, altres per satisfer les ànsies de revenja i 
altres per fer mèrits. Així, els sospitosos de suport a la República que van 
restar al país, se'ls va enviar a les presons. Una vegada eren posats en 
llibertat, s'havien de presentar periòdicament a la Guàrdia Civil i no podien 
exercir cap càrrec públic. L'onada repressiva no va ser puntual, sinó que va 
tenir una dramàtica persistència;  l'estat de guerra decretat el juliol de 1936 
no fou derogat fins el 7 d'abril de 1948.

La significació de la derrota republicana a Catalunya La desaparició 
de l'Ajuntament de la Serra.
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Passacarrers anys 40  Teatre a la Societat  anys 60 

Carnet de la CNS, 1942  
La Serra anys 50, edifici de la Societat

Banda de música de la presó de Tarragona, 1941  
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Rebuts de la cooperativa agrícola, anys 50  

Domingo Bargalló
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Als anys 50, degut a la Guerra Freda, la posició geogràfica d'Espanya i la seva dictadura es varen tornar 
estratègics pels Estats Units enfront de l'Unió Soviètica. L'aliança amb els Estats Units va significar el fi de 
l'aïllament del règim i va afavorir una apertura gradual de l'economia nacional. Als anys 60 i principis del 
70 el desenvolupament econòmic va millorar notablement el nivell de vida de la majoria de la població. 
A la Serra també s'ensumava aquesta prosperitat. La Germandat de la Serra havia nascut a principis del 
franquisme però la seva existència era purament formal, ja que no tenia assignat un territori sobre el què 
poder actuar. Si això es solucionava potser es podrien fer millores públiques. La junta de principis dels 60
es posà a treballar i el dia 30 d'agost de 1963 aconsegueix l'aprovació de Madrid de la Germandat 
Sindical Local. Després d'uns tràmits amb Tivissa, el 10 de novembre de 1964,  a una assemblea a la 
Societat, comunica als assistents l'acord sobre els límits territorials de la Germandat i són coincidents amb 
los de la parròquia.  
L'actuació més remarcable de la Germandat potser va ser la portada d'aigües al poble. En quan a la 
Societat, apropa al poble la propietat de l'edifici, comprant-la a l'Estat. A més, utilitza el local per les 
assembles on expliquen els seus projectes i cerquen l'aprovació pública.

La Germandat continua treballant, i a principis de 
1972 actua en favor del Coto de caça, quan la 
societat de caçadors li delega la potestat de fer tots 
els tràmits necessaris per tal d'aconseguir-lo.

A l'octubre de 1972 hi ha una proposta per asumir 
les obres del clavegueram. (Estes es demoren fins 
el 1975, però les realitza  l'ajuntament de Tivissa)

L'any 1978 amb els diners rebuts per les 
subvencions d'una gelada s'encimenten els carrers 
a torn de poble : Unió, La Pau, Sol i el pla de l'Av de 
l'Estació.(noms actuals)
El juny de 1978  la Germandat queda dissolta i 
passa a denominar-se Cambra Agrària.

  

El 15 de juliol de 1970
Assemblea per una proposta d'organització de la 
festa major amb suport de l'alcaldia pedània i dels 
veïns. 
Degut a l'estat econòmic de la Germandat es 
proposa  la  creació d'un bar “Hogar rural” que, 
amb les projeccions del cine, doni beneficis per 
ajudar al millor funcionament.
Es proposarà als bars del  poble si volen 
l'explotació del local.
El dia 17 de juliol ja s'ha informat als propietaris 
dels bars i davant la negativa a dur l'explotació, la 
Germandat pren la decisió d'administrar-lo, sent els 
membres de la junta els que faran voluntàriament 
el servei de cambrers. El cafè s'inaugura el dia 4 
d'agost, per la festa major. També es dissenya el 
funcionament  pel  futur.  Serà  la mateixa  junta qui 
 

                                                           

El dia 13 de novembre de 1968 compren el local de 
la Societat per 20.000 pts, a pagar en 5 anualitats 
de 4.000 pts. 
A la tardor de 1969 es fan obres per arreglar la 
teulada,
el cel ras i canviar les teules per la uralita actual. 

                                                           

01-12-1967
Comencen les deliberacions sobre 
la conveniència de comprar  
l'immoble propietat de la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Els motius 
expressats són d'utilitzar-lo per 
necessitats culturals, etc. 

El dia 10 d'abril de 1968 s'inicien 
converses amb un empresari de 
Tivissa per tal de fer un contracte 
per començar la projecció habitual 
de cine.

El local de la Societat

***************

Des de la Mola en Perelló, cap a les Anyeres, mirant els límits dels 
"dominis" de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
de La Serra de Almos.

farà a torns quinzenals el servei de cambrers, amb 
l'excepció dels dies de verema. 
El dia 21 d'octubre de 1970 es continuen les obres 
a la Societat, aturades per la verema. Hi ha 
algunes qüestions sobre la seguretat de l'edifici 
que obliguen a reforçar el terra. 
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19-02-1968
Assemblea General per explicar el pla d'inici d'obres. 
Com encara no hi ha cap resposta oficial, es decideix 
tirar les obres endavant a torn de poble. Es presenta 
un document notarial per a signar els veïns, per 
quedar vinculats al projecte: en el cas que es neguin a 
pagar les quotes, puguin estar perseguits judicialment.
Es comencen les obres i el 7 d'abril els veïns ja tenen 
l'escomesa d'aigua. Hi ha un dipòsit provisional de 
1000 litres, però  no està el suficientment elevat per 
assistir a les cases més altes, per tant és necessari 
construir el dipòsit definitiu el més aviat possible.
Les obres pel dipòsit elevat comencen el 15 de juliol i 
el dia 8 d'agost ja està construit.
El dia 9 de novembre de 1968 es fa la inauguració 
oficial de les Aigües.

10-07-1967
Assemblea extraordinària per explicar les gestions 
sobre la portada d'aigües potables a la Serra i tractar 
de trobar solucions als problemes que dificulten l'inici 
de les obres. El poble recolza a la Germandat a fer-se 
càrrec de les obres i de la gestió.
El dia 17 d'octubre de 1967 reben 200.000 pts de 
subvenció de la Diputació, on verbalment els hi diuen
que poden començar, però el 20 de novembre 
l'ajuntament de Tivissa no els autoritza a iniciar les 
obres. (El 21-01-72 es van tornar a l'ajuntament de 
Tivissa els diners de la subvenció)

01-01-1968
Explicació de la visita a la Diputació pels problemes 
de la portada d'aigües. Amb l'actitud de les autoritats 
el president de la Germandat amenaça amb “saltarse 
a la torera las normas si no hay una determinación al 
respecto”. El secretari que els ha rebut els  hi comenta 
que aniran de finestreta en finestreta perquè ningú 
s'atreveix a donar una solució definitiva de si o no. El 
secretari s'ofereix a fer una reunió amb l'ajuntament 
de Tivissa per provar de desencallar el tema.
Amb la situació tan dolenta es decideix convocar una 
assemblea general per comunicar-ho i si la població 
està d'acord, iniciar les obres “por nuestra cuenta y 
riesgo” 

12-09-1970
Es rep una carta des de l'ajuntament de Tivissa, 
ordenant que s'enviï tota la documentació de la 
portada d'aigües  i les fotocòpies dels rebuts. 
El dia 16 de juny de 1971 es convoca una assemblea 
per informar de la reclamació dels rebuts per part de 
l'ajuntament de Tivissa. S'explica que l'ajuntament  no 
ha ajudat gens i més aviat ha entorpit les obres i hi ha 
la  recança que s'apropii la documentació. L'assem-
blea decideix no enviar cap document, ni rebuts, sobre  
les obres de les aigües  potables.

Aigües potables

10-04-1967
Es crea una nova junta rectora per regir el destí de la 
comunitat de regants “Les hortes del solà i aubaga” i 
fer tots el tràmits necessaris per la legalització de la 
Font Vella. Es decideix inscriure-ho notarialment a 
Móra i  registra-ho a Falset.  
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Actuacions de la Germandat, 

segons el seu llibre d'actes.
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El dia 1 de gener de 1972 degut a que el torn de cafeters es fa 
feixuc de portar, comença com a conserge del bar Domingo 
Pena Alabart (Cal Dugol)  amb un sou mensual. Té una durada 
curta, doncs per l'abril de 1973 es tornen a organitzar torns de 
cafeters amb més gent implicada. 
Aquests torns duren fins l'abril de 1979, on  durant un temps 
passa a regentar el cafè la família de Alícia de Carliste. Quan 
pleguen, continuen els torns de cafeters fins l'any 1991.
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04-03-1971
A iniciativa del Tele-Club es decideix comprar uns 
terrenys per construir-hi una piscina.  

Els teleclubs es crearen als anys seixanta, sota el 
control del govern franquista, per tal de dotar els 
nuclis amb menys recursos de la infraestructura 
necessària per ocupar el temps d’oci. Tenien com a 
finalitat “conseguir una apertura cultural y a través 
de ella una recuperación de las gentes de estos 
pueblos a la vida nacional”. Els televisors, com el 
propi nom indica, foren l’eix central d’aquestes 
associacions. 

El Tele-Club de la Serra estava localitzat a l'abadia i 
els joves que el freqüentaven  eren : Núria Llaveria, 
Josep Mª Castellví (Ca Cedó), Ricardo Casadó (Ca 
la Pepa), Josep Castellví (Ca la Josepa), Mª 
Antonieta Margalef (Ca l'Antonia), Jaume Fraga, 
Guillermo Borrell (Ca Xim) Quico Petit...etc.  

El dia 1 de juliol  compren el terreny per la piscina a 
Mª Teresa Roses Martori (Mas de l'Alerany) per 
25.000 pts. 
El dia 11 d'agost la piscina ja està construïda, falta 
arreglar els voltants que encara són de terra. 
A finals de setembre uns forts aiguats s'emporten 
tota la tuberia de l'aigua i el mur de la piscina.

L'any 1972 s'instal·la una Biblioteca a la sala del 
Cafè  

Tele-Club: Piscina
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Cafeters

Diada de Reis a la Societat. 

  

La festa s'hi va traslladar els anys 70, 
després d'uns anys de celebració a l'església.  
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28-8-71: “L'amor venia en taxi” 
4320 pts taquilla. (4295 pts per la piscina)

 “L'escurçó”  

75: “Els arbres moren drets” d'Alejandro Casona  

20-6-71: “Jo seré el seu gendre”
2875 pts taquilla. ( 2380 pts per la piscina)

Teatre a la Societat anys 70

 “A can seixanta”
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A la Serra  i comarques aquests canvis comportaven noves 
situacions, com la sindicació a Unió de Pagesos, amb les 
vagues del 77 i 78, i els inicis del moviment antinuclear.  
Per presentar-se a les eleccions d'abril de 1979, les 
primeres eleccions municipals democràtiques després de la 
dictadura, a Tivissa es va formar la candidatura “Tivissa 
Democràtica”. La candidatura contava amb persones de la 
Serra, animades per una nova consciència política, junt a  
la proposta de segregació de l'ajuntament de la Serra. 
Durant la campanya electoral, "Tivissa Democràtica" va  
prometre defensar el projecte de separació en el cas que 
fossin elegits. El poble de la Serra els va votar 
majoritàriament, la llista va entrar a l'Ajuntament i va formar 
govern. 
Dies després, en una assemblea a la Societat, convocada 
per Tivissa Democràtica, el polític Josep Solé Barberà  
(PSUC) recomana desestimar la rehabilitació per inviable i 
aconsella començar un nou expedient de segregació. La 
nova via es acollida pel públic amb un cert escepticisme: 
quin tipus de democràcia és esta que no permet recuperar 
l'aconseguit; malgrat tot es decideix donar-hi suport.
Les pretensions de control que mostra Tivissa Democràtica 
i governs posteriors, sobre entitats en funcionament, va 
generar gran desconfiança a una part del poble i el 
malestar va  augmentar gradualment. Amb el pas del temps 
les friccions esdevingueren cada cop més fortes, fins 
arribar al trencament entre la població de la Serra. 
Els conflictes més greus van ser la querella criminal 
presentada contra la junta d'aigües,   l'aturada de les 
màquines que construïen el pou de l'aigua pel poble i 
l'impediment d'inauguració de l'edifici de l'ajuntament a la 
Serra. 
Com a conseqüència el projecte de segregació es va anar 
diluint i  desapareixent. 

Segregació

Els darrers anys de la dictadura no van portar cap estovament a l'hora de reprimir els sindicats o 
associacions polítiques, o bé de signar sentències de mort en el casos de terrorisme. Les protestes 
estudiantils i vagues, totes feroçment reprimides, van ser una altra constant de les acaballes del règim. La 
protesta contra les deficients condicions socials van servir per intensificar la consciència de la classe 
obrera, que es va convertir en una part important del procés de politització.
Quan Franco va morir, el 20 de novembre de 1975, després d'una llarga agonia i 36 anys de dictadura, el 
sector dur del règim ja havia perdut la partida. La solució immobilista del franquisme sense Franco havia 
mort amb Carrero Blanco, i la solució aperturista/continuista d'Arias Navarro va quedar destruïda per les 
maquinacions del propi sector dur del franquisme (búnker), i per les seves pròpies deficiències. 
Això va dur a que coincidissin en l'interès pel canvi, l'oposició democràtica i una part de l'oligarquia 
econòmica.
La legalització de la majoria de partits polítics, prèvia a les eleccions generals de juny de 1977, va 
assegurar la composició d'unes Corts constituents on es tractà de reflectir la pluralitat de la societat 
espanyola. El 29 de setembre de 1977 es deroga la llei franquista de 1938 que eliminava les institucions 
catalanes i restableix la Generalitat provisional, única institució de l'època de la Segona República que 
serà reinstaurada. El 15 d'octubre es publica la llei d'amnistia, que suposa una Llei de punt final, que 
eximia als participants del règim feixista i als defensors i lluitadors pel restabliment del sistema democràtic. 
El 6 de desembre de 1978 s'aprova la Constitució Espanyola; que establiria el sistema de la monarquia 
constitucional, basada en un Cap d'estat hereditari, un president de govern escollit democràticament i un 
sistema descentralitzat de repartiment de poder anomenat autonòmic.
El 3 d'abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals democratiques després de la 
dictadura.

A principis de la democràcia, antics socis de la Societat van tenir algunes trobades per intentar recuperar el 
local. No van reeixir. 
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Amb el projecte de segregació aturat, uns veïns inquiets, Ramon Penna i Cèsar Cavallé, inicien els primers 

passos per la rehabilitació del Municipi, amb nombroses visites a advocats, polítics, etc. Convoquen una 

assemblea a la Societat explicant els tràmits fets i demanat suport. Es crea la Junta de rehabilitació amb 

membres que s'ofereixen de manera voluntària: Josep Cedó, Eduardo Pena, Fernando Pena, Josep Mª 

Castellví, Guillermo Borrell, Lluís Sales, Xavier Cedó, Mª del Carme Sans i Joan Pascual. 

La Junta fa tots els passos possibles recollint la documentació necessària per  l'expedient, amb visites a 

Salamanca, a més polítics i més advocats.  L'expedient es presenta a la Generalitat el 27 de gener de 1986. 

La Generalitat va animar i va convèncer a la junta de que una via més ràpida per recuperar l'ajuntament havia 

de ser la d'iniciar un expedient de segregació;  que s'inicia el 20 de juny de 1986. El Govern no pren cap 

determinació i no prospera cap de les dues vies iniciades.

El projecte s'encalla i els partidaris busquen altres opcions per reivindicar-lo. L'any 1990, al mes de 

novembre, es decideix fer una acampada davant de la Generalitat per reivindicar la rehabilitació i perseguir 

als polítics que venien al territori per fer-los-hi notar la vigència de l'afer. També es decideix, segons 

disponibilitat i conviccions, afiliar-se a diferents partits polítics per seguir pressionant. 

Al 1993 ERC presenta una proposició no de llei a la Mesa del Parlament sobre l'afer de la Serra que és 

desestimada amb el vots en contra de CiU i IC, l'abstenció del PSC i els vots a favor de ERC i PP. Els 

resultats d'aquesta votació decideix a l'assemblea portar el litigi als tribunals. 

El 5 de febrer de 1996 es presenta un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dicta 

sentència en contra el 28 de novembre de 1996.  L'any 1997 es presenta recurs al Tribunal Suprem espanyol,  

el qual el desestima el dia 27 de febrer de 2003.

Rehabilitació
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El continu desgast provocat per l'oposició al govern 
municipal va fer sorgir l'idea de presentar candidatura 
pròpia de la Serra a les eleccions municipals de 
Tivissa; participant  activament en la política potser es 
podrien assolir alguns beneficis per a la comunitat. 
Fruit de la idea va ser la creació de l'Agrupació 
d'Independents per la Serra d'Almos (AISA) per 
presentar  candidatura a les eleccions de l'any 91. Dos 
dels seus candidats, Juan Miguel Vall i Josep Casadó , 
entren a l'ajuntament de Tivissa com a oposició. 
A les eleccions del 95, la candidatura torna a presentar-
se afiliada al FIC (Federació Independents de 
Catalunya), i aconsegueix un representant a 
l'ajuntament, Josep Casadó.  Torna a ser elegit a les 
eleccions del 99 i amb l'experiència dels vuit anys 
anteriors i el debilitament de la força del grup 
d'Iniciativa s'obté algunes millores dins de la Serra i 
potser el més important, la tibantor existent a la Serra 
comença a difuminar-se. 
L'any 2003 la candidatura repeteix a l'ajuntament amb 
un representant. En aquelles eleccions a  Tivissa  es 
produeix un canvi: Iniciativa passa a l'oposició i CiU 
forma el govern amb majoria. Aquell govern obre ponts 
cap a la Serra, Josep Casadó entra a la junta de 
govern i fins i tot hi ha un intent d'inici de l'ELM. Cap a 
finals de la legislatura, potser tip de la postura de 
convidat de pedra i de veure's obligat a votar en contra 
dels principis socials i econòmics que defensava Josep 
Casadó surt de la junta de govern. 
L'any 2007, AISA té alguns problemes a l'hora de 
formar la candidatura.   L'abandó de la junta de  govern  
en  l'anterior  legislatura  causa  algunes  crítiques  en 

AISA

alguns grups  de  la Serra,   potser  degut  a  la falta  de 
comunicació per l'escassetat d'assemblees que es 
dóna els últims anys. Apedaçada, la candidatura es 
torna a presentar, l'aposta per l'EMD com una mínima 
solució per aconseguir un eina que permeti decidir 
directament des de la Serra. A les votacions surt elegit 
un altre representant, Lourdes Pena. 
Per la configuració dels resultats de les eleccions, la 
regidora de la Serra té la clau per decidir qui presideix 
el consistori i gràcies a la seva abstenció CiU pot 
formar govern. La legislatura permet viure a la Serra 
una mena d'assaig de traspàs de competències, lo que 
obliga a Josep Casadó, que s'havia presentat tercer a 
la llista, a continuar en la seva tasca de regidor, però 
aquesta vegada a la Serra. 
Després de llargues negociacions, al final de la 
legislatura es presenta l'expedient d'EMD a la 
Generalitat i és aprovada; esta vegada amb territori 
inclòs, punt que, tan a l'ELM de 1931 i l'ajuntament de 
1936, mai s'havia delimitat. 
El dia 25 de novembre de 2011 es celebra el ple 
constituent de la EMD de la Serra. Es decideix fer-ho al 
local de la Societat per estendre  la consecució de la 
nova entitat a tota la gent que  des de després de la 
guerra, d'una manera o altra,  havien mantingut encesa 
la voluntat d'aconseguir, o recuperar, una identitat 
pròpia per la Serra..L'any 2011 AISA es torna a 
presentar, aconsegueix un altre representant, CiU obté 
la majoria. A la Serra, l'EMD comença el seu camí, amb 
AISA amb 4 regidors i 1 per CiU, amb el fantasma de la 
crisi a sobre i amb la neguitosa sensació d'entrar al joc 

en un mal moment.
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1986 
Es forma el grup d'animació “La 
Pallissa” amb integrants de la 
Serra i Marçà i tot seguit, al juliol 
actua a les festes, la recent creada 
Colla de Diables de la Serra.

                                                            

9-3-91 
Per dissolució de les Cambres Agràries el local s'havia de cedir a 
l'ajuntament, o la Unió de Pagesos o a la cooperativa. S'acorda cedir la 
propietat de la Societat a la cooperativa, qui la l'arrenda l'any 93 a 
l'AAVV mitjançant un lloguer simbòlic durant 20 anys.

9-9-91
L'AAVV passa a gestionar la piscina i es contracta un encarregat.

10-1-93 
El 10 de gener de 1993 es crea el Club de Borsa, amb 40 socis .

31-1-93 
Degut que amb la venta d'entrades del cine no ni ha prou per cobrir els 
costos del lloguer de les pel·lícules, per tal d'evitar la fi de les projeccions es 
crea el Grup de socis del cine, amb 42 socis. Té una existència efímera. 
La televisió ofereix molta oferta i es canvien els hàbits cinèfils de la 
població, a més, degut als costos de comercialització, les estrenes que 
podien arribar a la Serra eren escadusseres.

L'any 93 pleguen els torns de cafeters i es fa un contracte amb Isa Egea 
per portar el bar.

1990
A iniciativa d'un grup de joves, surt el primer número de la revista Tartacó, 
que amb el temps entraria a formar part del conjunt d'entitats que pretenien 
presentar  una opció de vida pròpia al marge de l'ajuntament de Tivissa.

                                                            

1987 
Es fa el casament del Cerç i la 
Marina, els gegants manotes de 
la Serra.

                                                            

LA SOCIETAT  

La Societat en aquesta conjuntura serveix de lloc on l'oposició al 
govern municipal oficialitza les propostes  presentades en assemblea, 
es crea AISA i continua tota la funció social endegada per la 
Germandat. 

1978 
La Comissió de festes passa a funcionar de manera autònoma, dins la 
Societat, però sense tenir que rendir els comptes; a partir de llavors la 
comissió es renova pels canvis generacionals i sempre per gent molt jove. 
Esta comissió comença a traslladar la festa al carrer, amb actuacions de 
col·lectius d'animació, diables de Nou Barris, etc.

1984 
Es renova el trespol davall teulada                                                          

6-3-93 
Al recer de la revista Tartacó es presenten durant els anys 1993, 94 i 95 les 
Jornades Culturals: Campionat de Botifarra, xerrades, mural a la Bolera i 
les actuacions de Quico el Cèlio, Titiriteros i Chicos Mambo's Show. 
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25-8-97 
La Bolera passa a ser propietat de AAVV. El propietari del Mas 
d'Alarany cedeix la bolera a la AAVV amb certes condicions. 

1998 
Surt a concurs la gestió del bar i passa a regentar-lo Carlos Vidal.             

2001 Pancartes Manifestació contra ENRON
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1998 
Festa de la Font Vella
 (lo Canalero) 

                                                         

1998
Per aconseguir diners pel 
manteniment de la piscina es 
comença una sèrie de Sopars a 
la Piscina, sempre acompanyats 
per actuacions musicals.                                                         

16-5-94 
El 16 de maig de 1994 es celebra la 1ª Festa de la Font Vella; festa 
de caràcter reivindicatiu per commemorar el dia de l'independència 
de La Serra. Fins el dia d'avui s'ha continuat organitzant.

20-12-94 
Es compra el projector de vídeo per poder continuar les sessions 
de cine, 

20-3-94 
Festa de Primavera: Tres Quartans i Aigua pel secà 

1-4-94 
Tanca l'oficina de la Cambra Agrària, domiciliada al local de la 
Societat.

Tardor 94 
Teatre TTSA: Minimal Show, Mas fresco que una lechuga...
(TTSA ,Taller de teatre Serra d'Almos)                                                          
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25-8-97 
La Bolera passa a ser propietat de AAVV. El propietari del Mas 
d'Alarany, la cedeix amb certes condicions. 

1998 
Surt a concurs la gestió del bar i passa a regentar-lo Carlos Vidal.              
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Lloc per representar el Teatre a l'escola Patges i Reis

Festa Major Carnaval
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Al finalitzar la funció de les Cambres Agràries es preveu 
la necessitat d'un organisme legal que servís d'aixopluc 
per les activitats organitzades a la Societat i després 
d'alguns tràmits informatius es decideix com el més 
adequat el crear una Associació de Veïns. Es redacta la 
primera acta el dia 20 de juliol de 1986. Aquesta entitat al 
principi té una presència purament formal, però amb el 
temps va prenent protagonisme. 

A principis dels 90 l'AAVV comença a agafar caràcter pel 
motiu cada vegada més patent de ser l'entitat oficial  que 
representa al col·lectiu d'oposició. A més, a l'estar 
composta per socis que paguen una quota origina una 
visualització més concreta del grup; abans la gent 
s'apuntava a les diverses comissions i si feia falta, 
desembutxacava voluntàriament diners, ara amb la 
contribució de soci, la junta pot comptar amb alguns 
diners sense tenir que demanar-ho.  Aquesta carac-
terística porta a pensar des de dins d'ella el reforçar-la, 
donar-li més sentit intentant incorporar totes les 
iniciatives que sorgien al voltant de les persones 
vinculades a la Societat:  La junta d'aigües, les 
comissions pel terme, els cafeters, cine, comissió de 
festes, junta de la piscina, col·lectiu d'animació. 

Com exemple un cas simple: El col·lectiu d'animació feia 
un temps que s'havia format, d'aquí esdevé la colla de 
diables; membres d'aquesta inicien la revista Tartacó; 
com grup independent es fa dificultós legalitzar la revista, 
però a l'aixopluc de l'AAVV es torna  un simple tràmit. 

En el fons és racionalitzar una cosa que ja existia: la 
Societat com  edifici i el grup de gent que amb les seves 
inquietuds hi participava i la proposta de convertir l'AAVV 
com el pal de paller de tot el conglomerat, indica una 
tendència molt clara: són  veïns els que s'expressen així, 
són veïns el que reclamen allò.

A partir d'aquest moment l'AAVV canalitza un ampli 
ventall de diferents tipus d'accions i reivindicacions. Com 
exemple d'accions: Convidar als socis a afegir-se al grup 
d'objectors i no pagar impostos municipals; tallar el carrer 
de les escoles per evitar l'abocament de residus 
pestilents del mas d'Alerany; iniciar la Festa de la Font 
Vella en commemoració de la independència de la Serra; 
etc. Com exemple de reivindicacions: Demanar el llistat 
de telèfons separat del de Tivissa; reclamar el bon 
funcionament  del  clavegueram;  exigir anàlisis de sang i 

AAVV

electrocardiogrames en la consulta del metge i canviar 
de 4 a 5 dies de visita a la setmana; etc.

És un temps on tota activitat sorgida des de la Societat, 
està més o menys relacionada amb l'Associació de Veïns 
i es comença, depenent dels recursos, un seguit de 
millores al local: Canvi de l'enrajolat de la sala, 
ampliacions de la terrassa, escales piscina, escales 
societat, etc. També realitza  millores al local extern “La 
Bolera”, ja  que el juliol de 1997 passa a mans de l' AAVV 
per cessió  del propietari del Mas d'Alarany, amb la 
condició del seu ús social. Es demana una subvenció per 
arreglar la Font Vella.

La millora de relacions amb l'ajuntament de Tivissa,  
propicia de manera conjunta amb el Consell Municipal de 
la Serra l'oficialitzar el servei de socorrista de la piscina, 
igualment, l'any 2011, es realitza una forta inversió per 
reparar danys estructurals de l'equipament, renovació de 
la depuradora de l'aigua i la construcció d'una petita 
piscina infantil. Internament es continua amb les millores, 
arranjant la part del teatre i la posada digna de tota la 
sala, amb sòcol i pintura, il·luminació, etc.  Últimament 
s'ha millorat també el so, amb l'instal·lació de mampares 
absorbents.

L'any 2008 l'AAVV es veu forçada a assumir 
l'organització de les festes majors degut a que la 
comissió, fins aleshores existent, va tenir una crisis 
interna,  sofreix una escissió i amb el temps es sent 
obligada a plegar.  A les festes d'estiu, de 2012, l'AAVV  
comunica a l'EMD que abandona l'organització de les 
festes per pensar que és tasca de l'ajuntament; així es 
podrà dedicar completament a preparar activitats des de 
la mateixa associació. 

 
En un context de dictadura, a partir de mitjans anys 60 del segle XX les associacions de veïns apareixen com 
a evolució d'organitzacions de defensa dels interessos populars: comissions de barri, grups sindicals 
clandestins, entitats de barri lligades a l'Església, associacions juvenils... Aprofitant la llei d'associacions de 
1964, les entitats veïnals es van legalitzant amb dificultats de funcionament i prohibicions: els seus estatuts 
els ha d'aprovar el Govern Civil i cada reunió ha de ser comunicada i autoritzada, i sovint intervinguda per la 
policia.
El moviment veïnal, que creix en un marc de falta de llibertats i democràcia, aviat ocupa un espai de 
representació de la voluntat popular. El seu treball de defensa de les condicions de vida el converteix en 
punta de llança per a la consecució de les llibertats d'expressió, reunió i associació. Les associacions fan 
participar el veïnat i el seu dia a dia esdevé una escola de democràcia.
El treball de les associacions de veïns de millora de les condicions de vida al barri i a la ciutat ha anat 
acompanyat sempre per la presa de consciència sobre l'entorn social, urbà i històric. S'ha fomentat l'orgull de 
barri, la seva identitat, els valors de la vida col·lectiva i els seus mitjans propis d'expressió. 
 

Sala del cafè
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Per acabar.

El local de la Societat va estar construït per persones de la Serra seguidores de corrents mundials 

portadores de la voluntat de canviar un món al que qualificaven d'injust. 

La construcció del local els hi serveix per a sentir-se autònoms i per desenvolupar part de l'ideari que 

expressen des de ben aviat: “Todos aquellos que por forzosa necesidad han de verse á merced de un 

tirano explotador ya saben en donde han de encontrar apoyo. Todos aquellos que desean afirmar su 

personalidad, enriquecer su inteligencia, fortalecer su cultura y mejorar sus pésimas condiciones 

materiales, ya saben en donde está el lugar en que los han de recibir maternalmente . Y todos aquellos 

que su recto criterio les impulsa á cooperar á las obras serviciales á la humanidad ya saben el lugar á que 

deben dirigirse para practicar sus nobles sentimientos.”

A la Serra, els integrants de la Societat Obrera són part activa en el moviment per aconseguir primer 

l'ELM i després l'ajuntament de 1936; alguns dels seus membres formen part dels consistoris respectius.  

Les corrents defensades pels afiliats a la Societat, s'oposen a corrents contràries i el posicionament de 

les diferents forces va comportar enfrontaments continus, fins conduir Espanya a la guerra civil. En uns 

25 anys, les idees promogudes per la SOA van ser derrotades per la força.

Amb la postguerra l'edifici passa a ser una mena de magatzem i a la vegada es continua aprofitant per 

actes socials, ball, cine, etc. L'edifici no es manté i sofreix deterioraments.

A partir dels anys 60 la Germandat adquireix una delimitació territorial de Tivissa, (més endavant servirà 

de pauta per la delimitació de l'EMD). Inicia una sèrie de millores a la Serra i aconsegueix, amb un retard 

de 40 a 50 anys en relació amb els pobles veïns, la portada d'aigües al poble, apropa la propietat del local 

de nou al poble i desperta el greuge de la pèrdua de l'ajuntament. A partir de llavors l'edifici es revitalitza i 

es converteix en el centre on es vertebren la majoria de les inquietuds socials sorgides a la Serra. 

Arribada la democràcia, la principal pretensió del grup heterogeni vinculat a la Societat és la recuperació 

de l'ajuntament; lluiten decididament fins l'any 2003, quan el Suprem els denega l'últim recurs. A partir de 

2007, una força més debilitada pren un gir pragmàtic i aposta per l'EMD, com una solució de mínims per 

la governabilitat de la Serra. 

Des de finals del segle XX  es fan diverses obres al local  i s'endreça més acuradament.

Tenim doncs, aproximadament, els últims 50 anys de la vida de l'edifici de la Societat dedicats 

completament a intentar arranjar un sentiment d'injustícia, aquesta vegada local. 

En quan al futur, podem  apuntar que si  les relacions amb Tivissa es van normalitzant, la vida del local de 

la Societat forçosament ha de tenir un altre caire. L'actual i pròximes juntes de l'AAVV  es troben amb el 

repte de continuar mantenint viu un local que, d'una manera o altra, ha estat força present a la Serra 

durant els últims 100 anys.

Dibuix d'Amat Pellejà, 

nº 24 de Tartacó (2001)

Notícies i complements apartat 19

100 anys

La Societat



60

Documents i lectures

Pere Audí Ferrer.
Agraïm al Pere el haver-nos cedit tota la documentació, 
relacionada amb la Serra, que havia recollit per la 
preparació del seu llibre «Cooperativistes, anarquistes i 
capellans al Priorat (1910-1923)»

Andreu Mayayo i Artal.
La seva tesis doctoral i el seu llibre «De pagesos a 
ciutadans» ens han servit per entendre el moviment 
obrer des de l'òptica pagesa i  també el paper de la 
Federación Provincial de Tarragona de Obreros 
Agricultores.

J. M. Huertas Claveria
El seu llibre «Obrers a Catalunya - Manual d'història del 
moviment obrer (1840 - 1975)» ens ha ofert una 
percepció sobre la duresa de les condicions de vida de 
la classe treballadora.

Josep Termes
El seu llibre «Històries de la Catalunya treballadora», 
altra perspectiva sobre el moviment obrer i sobre 
l'anarquisme. 

Carme Molinero, Pere Ysàs
El  llibre «Patria, justicia y pan: nivell de vida i 
condicions de treball a Catalunya, 1939-1959» ens ha 
donat pistes sobre sindicalisme vertical, la CNS i 
postguerra.

Josep Sànchez i Cervelló (coord.) Eva Castellanos, 
Pere Ferré, Andrea Galbe, Sus Martí, Joan Vidal 
 «El republicanisme a les Terres de l’Ebre »

Pere Solà i Gussinyer
 «Itineraris per la sociabilitat meridional catalana: 
l'associacionisme i la cultura popular a la demarcació 
de Tarragona (1868-1964)», primera notícia sobre 
l'Union Obrera Juventud Serranense.

Garcia Oliver
«El eco de los pasos»

Arxius visitats

Arxiu Comarcal Ribera d'Ebre (ACRE): Documentació 
sobre el dipòsit de l'arxiu de la Serra
Arxiu Històric de Tarragona: més BOPT i cerques 
infructuoses sobre l'Ateneu obrer.
Arxiu Municipal de Reus, consulta a la publicació 
«Vida económica de Tarragona. Reus, Camaras de 
Comercio y Navegación. 1917, per la referència al 
periòdic «Voluntat».
Arxiu Biblioteca Catalunya, publicació Instituto 
Reformas Sociales on surt l'UOJSerranense
Archivo General de la Administración (AGA), 
consulta sobre el document on surt la societat de 
socors “La Serra”

Premsa històrica

Tierra i Libertad i Solidaridad Obrera: www.cedall.org
La Campana de Gracia:                                                    
http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html
El Pueblo, La Voz del Campesino, El Llamp, La Riuada, 
Llibres actes ELM i Ajuntament de la Serra:
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat
Boletin Oficial Provincia Tarragona: 
http://prensahistorica.mcu.es
Hemeroteca La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
Hemeroteca ABC: http://hemeroteca.abc.es 

Exposició

Per  algunes introduccions dels plafons i notícies 
complementàries: corta, pega i resumeix, des de la 
wikipedia i el blog de la revista Sapiens:                  
http://www.sapiens.cat/ca/blogs.php 
Mapes conceptuals: cerques a la babalà per Internet,  
entre webs d'estudiants d'ESO i batxillerat, triant els 
que ens han semblat més adients per a cada tema.
Moviment obrer, congressos, biografies, etc:          
http://www.veuobrera.org 

Fonts Orals

Importants perquè, d'alguna forma, ens aproximen el 
sentir dels protagonistes en relació a la existència de 
l'edifici.

Ramonet de Cabrera, l'únic membre viu de l'antiga 
SOA.
Ricardo de cal Blanch
Josep Casadó (Mas d'en Pla)
Gloria Bargalló
Pilar de ca la Valera
i tots els que us hem amoïnat amb  peticions i 
preguntes.

Fotografies

Agrair totes les col·laboracions que ens han permet 
posar cara a molts dels personatges, poder presentar 
alguna imatges interessants amb o sense Societat i 
guarnir molts esdeveniments relacionats amb la vida 
del local.

Cartells de cine i orquestres

Agrair a Ramon de cal Casolí la paciència de conservar 
desinteressadament documents que impliquen la vida 
de molts de vosaltres, uns organitzant-ho i altres 
participant-hi.  

Les fonts
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La funció social quotidiana de la Societat: Festes Majors
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BandorsBandors
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La funció social quotidiana de la Societat: Cine i espectàcles intermitents
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24 de gener 2013, 8 nit, local del cine 

24 gener 2013
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La Roser, Ramon i l'Alberto

Provant d'explicar algo

Ricardo s'ho mira

Valtros

El mateix, a l'altra banda

Ramonet i la veïna

 

Imatges del dia de la inauguració de l'exposició del centenari de la Societat, amb l'assitencia  de Ramon Gil, soci i 
vocal de la Societat Obrera.



L'esquena de la Societat
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El coster de la piscina
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