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Presentació 

Ramon RoYEs GUARDIA 

Paer en cap de Ceruera 

a Historia grqfica de Cervera que teniu a 
les mans és una obra llargament esperada, 
que ens mostra en imatges el que ha estat 

la nostra ciutat al Uarg dels primers tres quarts 
del segle xx. Sense cap mena de dubte, aquest 
llibre ens despertara sentiments molt diversos i 

profunds. Un d'ells sera la melangia i l'enyoran
c;a provocades en veure persones estimades que 
ja no són entre nosaltres, espais que havien es
tar importants i que ara no existeixen, empreses 
que havien generat riquesa i que ara formen part 
de la memoria o, desgraciadament, de l'oblit, i 

imacges de costums perduts que antany havien 
proporcionar moments entranyables. 

També tindrem sentiments de reconeixement i 
de respecte, jaque veurem com el pas del temps 
ha anat modelant la ciutat, que s'ha anat trans
formant gracies a l'esfor<; de molta gent que ho 
ha fet possible des de diversos ambits, com el 
social, el cultural, l'empresaria1 i comercial, L'es
portiu i també el polític. La riquesa associativa 
cerverina té una part deis seus odgens en per
sones que componen les imatges d'aquest !libre. 
La seva tenacitat, el seu trebalJ i la seva perseve
ran<;a van ser un element clau per crear la Uavor 
de projectes que avui en dia estan plenament 
consolida cs. 

Aquest és un llibre que ens permetra jugar pre
cisament amb els sentiments. Obrir una pagina 
a l'atzar ens portara a reviure de cop la tragedia 
de la Guen-a Civil, amb les imatges deis terri
bles bombardejos; el dramatisme i la incertesa 
generada per l'incendi del Sindicat; l'esperan<;a 
viscuda en els moments que es construfa la fa-

brica de les Tres Uves; la il-lusió per l'edificació 
d'un extraordinari Gran Teatre de la Passió, o 
l'admiració per la pagesia de principis del segle 
xx, atesa la duresa dels trebaJls en aquella epo
ca, que no té res a veure amb l'actual. 

Certament, els canvis i avenc;os tecnologics han 
estat trepidants en els darrers cinquanta anys 
i aixo és pales veient les magnífiques imatges 
d'aquest Uibre. Podem imaginar que complicar 
que ha hagut de ser per als cerverins prntago
nistes de la Cervera del segle xx assumir tots 
aquests canvis tecnologics que han modificar les 
nostres vides, que n'han afectat els costums i 

també la manera de relacionar-nos. 

Aquest és un !libre per a tots els públics, pero 
és especialment necessari que la gent jove h.i 
dediqui el temps que mereix, precisament per 
la capacitat que té l'obra de mostrar com eren 
les coses fa cinquanta o cent anys, com era la 
nostra ciutat i els seus ve"ins i com hem anat 
evolucionant, amb l'esperanc;a que les properes 
generacions siguin capaces de millorar la nost.ra 
societat i, per tant, la nostra Cervera del futur. 

Vull acabar amb l 'agrai"ment a totes les perso
nes que han treballat durant molt temps per fer 
realitat aquesta obra i, en general, a tots els ac
tors principals i secundar.is que han format part 
d'aquesta transformació natural de la nostra ciu
tat al llarg de bona part del segle x'X. Em sen
to realment honorar de poder fer aquest escrit, 
com a paer en cap de Cervera, en un !libre que 
formara part de la nostra vida personal i de la 
historia de la ciutat. 





Presentació 

J aume CARBONELL VrnAL 

Dfrec1or del Centre Municipal de C11l!ura ele Cervera 

I Centre Municipal de Cultura publica fi
nalment la Historia grafica de Cervera. 
Aquest projecte nasqué al cap de poc 

temps de la publicació de la Historia grafica de 
la Segarra. ara fa tretze anys, de la qual sorgí la 
idea i la necessitat d'aquest nou recull historie. 

Quan penso en aquestes quatre ratlles pera la 
introducció de la Historia grafica de Cervera, a 
mitjan octubre del 2014, desconec quin sera el 
p reu final del llibre, pero us puc assegurar que 
la feina que s'ha fet és impagable. És per aL'l::o 
que n'estem molt orgullosos. 

No esta a l'abast de qualsevol persona, entitat o 
institució fer un Uibre d'aquestes característiques. 
Només és possible si es té la sort de disposar 
d'un equip huma amb moltíssimes ganes de fer
io, amb coneixements per poder-lo fer i amb pa
ciencia per supo1tar-ho. Al Centre Municipal de 
Cultura de Cervera tenim aquest equip, constitu
i't perla Secció d'Historia i Patri.moni. Per aquest 
motiu podem oferis una obra d'aquesta magnitud. 

Vull donar les grac1es a tots els qui durant 
aquests u-etze anys han mantingut el ferm pro
posit de tirar endavant aquesta publicació. El 
meu agrai'ment als anteriors disectors del Centre, 
Antonio Xucla i Josep M. Llobet, que comern;a
ren i mantingueren aquesta cursa de fons que 
ha estar aquesta Historia grafica de Cervera. 

Les gracies i el reconeixement de tot el Centre 
cambé als membres de la Secció d'Historia i Pa
trimoni, coordinats i dirigits per Max Turull. Han 
fet una feinada de tal magnitud, totalment des
interessada i amb l'únic proposir de fer poble i 
cultura, que per sempre més tindrem un deute 
amb ells. 

I l'agrai'ment més sincer a totes i cadascuna de 
les persones que han cedit fotografies, o han 
ajudat a identificar persones, !loes i situacions, 
gracies a les quals aquesta Historia grqfica de 
Cervera avui és una realitat. 

Moltes gracies a tots! 





Proleg 

Imatges i paraules que trenen una historia fascinant 

Rosa F ABREGAT ARMEN GOL 

m plau rnolt redactar el proleg d 'His
toria gra.fica de Cervera, un llibre im
pressionant, emotiu i captivador. No he 

comen~at el proJeg fins que no he Hegit el llibre 
en profunditat, de la primera a !'última pagina. 
Primer vaig donar-hi una ullada encuriosida, a 
vista d'ocell i en diagonal, seguint l'enlla~ del 
text per Internet, deixant córrer les pagines i les 
imatges que dansaven davant deis meus uUs, fas
cinant-me. Després de la ptimera passada, una 
segona llegint els textos que més havien cridat 
la meva atenció. Mentrestant, !'editor, atenent el 
meu prec de poder-ho veure sobre paper, em 
va enviar les galerades per fer-ne la lectura que 
em permetria reflexionar sobre el contingut; i va 
arribar també a les meves mans el que considero 
la columna vertebral que sosté cada Uibre: l'ín
dex o sumari de continguts. 

Amb J'índex al davant, que m'informava de com 
havia estat pensar i concebut el volum, em vaig 
immergir amb delectan~a en la lectura i la vi
sió conjunta de cada imatge amb el text que 
li correspon, i vaig fruir de valent perque les 
paraules i les irnatges, molt ben conjuminades, 
trenen amb amor, intel-Ligencia i dignitat, la vida 
de la ciutat on varem néixer, de ben segur, la 
majoria dels lectors de la Historia gra.fica de 
Cervera. Aquest volum narra, amb tot luxe 
de detalls descrits i retratats, la vida de la ciu
tat de Cervera durant els últims anys del se
gle xix i la major part del segle xx, fins a l'any 
1977, en el context historie de la nostra terra; 
un concext catala, europeu i universal alhora. 
Quantes de les seves fotografies ens remeten i 
evoquen els personatges i els fets més significa
tius del període de temps reflectit! Cervera, com 

cotes les ciut:ats, sol imitar el que passa al seu 
volt:ant, i a1 món en general, i aquesta conside
ració em permet reflexionar sobre aspectes que 
aniré enfocant al llarg del meu escrit. 

Un llibre es pot llegir de moltes maneres. Supo
so que la més usual és la deis lectors que con
templen les imatges, aquelles imatges que van 
ser enfocades posant-hi el punt de mira ade
quat, proxim i emotiu, que s'enduu l'anima i 
convoca els records i els sentiments, les vivenci
es, les arrels de cadascú, servides per la camera 
d'un creador genial, sensitiu i expert, com la de 
l'omnipresent Claudi Gómez Grau, que fa pre
guntar als qui contemplen les seves fotografies 
de quina manera tan extraordinaria i senzilla va 
plasmar en imatges la vida de la seva ciutat en 
tots els aspectes i durant molts anys. Quames 
persones de la ciutat li van deure unes imatges 
meravelloses gracies al seu talent i a la seva pro
fessionalitat! Va gravar ambla seva camera una 
historia sorprenent fent parlar les imatges, com 
també ho van fer els altres fotografs d'aquest 
volum. 

Cal felicitar rotes les persones que han fet possi
ble aquest Uibre, amb el supon del Centre Muni
cipal de Cultura en la figura deis seus dos últims 
directors, i al capdavant Max Turull i tot el seu 
equip. Ha quedat un volum de referencia per 
a la ciutat gracies a l'esfon; amb que l'han anat 
teixint a poc a poc, amb perseveranc;a i hores 
robades a la son i a la propia familia. Un llibre 
elegant, que emociona i captiva, bell com eU sol . 
Es diu amb tota la raó que l'anima cl'un poble és 
la seva llengua, pero cambé ho és, i com!, la seva 
geografia humana, les seves imatges enfocades 
a prop, tan a prop que copsen l'essencia deis 
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retratats. S'ha escollit el punt de mira adequat, 
proxim, emotiu i també sere per passejar-se amb 
mestria per tot un segle. 

Diu Max Turnll en la seva introclucció que el lli
bre és coral i transversal, i ho encerta del tot. La 
fotografia impacta. És una sotragada lluminosa a 
la mem que es complementa amb escreix amb 
l'explicació inclosa en cada peu de foto, posant 
les coses al seu lloc historie, vital, quotidia, trist 
o alegre, si cal, amb tacte, sovint perno ferir gai
re la sensibilirat de la gent, quan la instantania, 
per exemple, convoca les llagrimes del lector. 
Els peus de forografia són una delícia. No me 
n'he perdut ni un. I he retornar a alguns sovim. 
Quina historia sobirana ens expliqueu, amics, 
tan alegre i tan trista, que retrata amb imacges, 
i sobretot amb paraules, la condició humana, 
ja sigui de Cervera com de qualsevol ciutat del 
món. Llibres com aquests haurien de proliferar 
arreu per dissuadir la gent de no repetir mai 
més, mai més, ]'experiencia esgarrifosa de les 
guerres, que no porten enlloc i fan ranr de mal i 
tantes destrosses de rota mena. 

En la Historia grafica de Cervera podem con
templar-hi parents i arn.ics quan eren joves; avis 
que en la foto són més joves que el seu propi 
nét, que el contemplara, sorpres, retratat al cos
tar de !'avioneta EL Poli del Cel, que un día es 
va enlairar, poruga, i ells l'havien fet possible, 
amb l'inefable Claudi Gómez al davant, anant a 
cercar a París els pfanols de !'avioneta francesa, 
com a model a seguir. Claudi, ple d'idees apas
sionanrs, pero tan inexpert per enlairar aque
lla joguina que els fascinava. Aquella avioneta 
tan estimada va claudicar i tots es van prometre 
que en naixeria una altra, pero van arribar uns 
avions caffegats de bombes que bombardejaven 
Cervera sense compassió. I va arribar la des
bandada d'alguns d'aquells amics que cada any 
es reunien per la Festa Major de Setembre, la 
del Sanl Misteri, per evocar amb nostalgia l'Aeri 
Club ele Cervera i el seu etern president, Josep 
Armengol, l'Armengolet, tan actiu quan vivia a 
la ciutar i era jove. 

Les imatges més impactants són les de la guerra 
que bo va esguerrar tot. El recinte de la Univer
sitat fou, en un momenr donat, hospital de guer
ra i va aixoplugar els soldats ferits. L'escampada 
de !títeres i els homes damunt. En una altra ins
tantania la Universitat plena de pols, amb total 
desordre, amb els llibres de la Biblioteca apilo-

nats a terra i les persones que en tenien cura a 
les ordres del senyor Duran, que des de Barce
lona intentava salvar el patrimoni. La Parroquia 
de Santa Maria salva la marededéu de mira.de, 
perque el germa de Joan Comorera la baixa del 
carro que la volia cremar a la intemperie, cinc 
vegades seguides. 

Quina culpa tenien els pobres gegants de Cer
vera per morir cremats al camp de futbol! Quina 
culpa tenia el farmaceutic Civit per morir de ma
nera cruenta! Cerverins republicans s'amagaven 
a les propies cases per sobreviure, i d'aJtres, ca
tolics, cambé. Van passar la guerra en cambres 
amaga.des de la propia casa o a la deis parents, 
a l'un bandol i a L'altre. Desoris de la guerra in
civil, pero després arriba la uniforme i patetica 
postguerra i el seu rosari ele morts anonims en
terrats a les cunetes. 

I arriba l'hora d'evocar Ramon Turull, el cerverí 
escriptor, delicat poeta lfric mai prou valorat, dra
maturg, mestre, activista cultural i, per damunt 
de tot, editor. A ell devem la publicació del Llibre 
de Cervera d'Agustí Duran i Sanpere, que va ser 
el detonant, la campana, que va decidir aquest 
cerverí genial a impulsar una editorial, anomena
da Biblioteca ele Ce1vera i la Segarra, que cons
tava de tora una serie de publicacions. Ramon 
Turull batejava cada nova col-Lecció amb el nom 
d'una campana del campanar ele Santa Maria. 

Les filies de !'insigne historiador Agustí Duran i 
Sanpere enlluemaven els cerverins. Per la seva 
bellesa classica, il-luminaven sense cap dubte 
les fotografies amb la Uargaria de la seva trena 
rossa i consistent, que descendia com una co
lumna perla seva esquena. Simbolitzaven, molt 
dignament, la bellesa de la Ben Plantada. En el 
transcurs deis anys sempre he trobat a faltar en 
la imatge actual de l'Eulalia aquella trena que 
l'enlairava en la seva joventut. 

M'ha sobtat que la ciutat de Cervera fins a L'any 
2005 no enretirés aquell monument als Caiguts 
que presidí tants i tants anys els voltants de la 
plac;;a de Santa Anna. I un altre fer que m'ha 
coJpit rota la vida fou veure, de ben joveneta, 
la gabia de ferro esferica, de la mida d'un cap 
huma, penjada, des de feia segles, a l'exLerior de 
La porta de sortida de les núvies, de la Parroquia 
de Santa Maria, que, segons m'explicaren, havia 
contingut, dins, la calavera del llaclre, confés i 

peneclit, que havia fet decapitar el Tribunal de 



la Santa (santa?) Inquisició. Male"ida Inquisició 
que va matar tantes dones i tants homes evi
denciant la manca de pietat, o el fet de no saber 
posar-se en la pell de l'altre de tants inquisidors, 
intolerants de tots els temps, o alguns dels pro
tagonistes del període historie d'aquest llibre. Si 
Jesús de Natzaret hagués baixat a la terra hauria 
rebutjat totes aquestes morts. 

I ara vull parlar de la presencia i l'absencia de 
la dona en la vida cerverina. Les dones durant 
molts anys no podien protagonitzar les proces
sons. Només els homes amb els seus cilis ence
sos desfilaven per les dues voreres dels carrers 
de la ciutat. Les dones i les criatures feien de 
públic. El dret de la dona a votar no es va ins
taurar a Catalunya fins a l'any 1931, durant la 
Segona República. A les corals, tampoc s'hi solia 
sentir la veu de les dones. En la celebració de 
les Completes del Santíssim Misteri fou absem la 
presencia de veus femenines durant molts anys. 
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En la postguerra se'ls va permetre participar-hi, 
pero un capella que no anomeno va eliminar-les 
tot substituint-les per veus de nens. En el temps 
en que el culte Narcís Saladrigues intervingué 
activament en la música cerverina, a l'Auditori 
retorna la veu de la dona al cant de les Comple
tes del vespre de cada 5 de febrer. 

I encara dos apunts finals; el primer, per evocar 
la dolc;a Festa de Sant Magí i la seva aigua mira
culosa, en que participen petits i grans, i el se
gon, per fer pales que els bons poetes cerverins 
Josep Solsona i la seva germana Isabel són pre
sents i vius en aquesta Historia grafica de Cerue
ra. Una ciutat tan activa en tots els aspectes so
cia1s, lúdics, culturals, esportius i del lleure, a la 
qual encara manca la presencia dels castellers. 
Animeu-vos, cerverins a formar-ne una colla. 

Moltes, moltes grades per tota la informació que 
heu donat en la Historiagrafica de Ce-rvera. 





Portie 

J aume FERRAN CAMPS 

e uan el jove histotiador Agustí Duran i 
Sanpere va necessitar un col-laborador 
grafic per documentar les seves recer

ques arqueologiques, el va t.robar en el jove 
Claudi Gómez Grau, fill del seu amic Frederic 
Gómez Gabernet. 

Avui, gracies a Claudi i a altres professionals i 
afeccionats cerverins, tenim a ma la nostra re
cent historia grafica. 

Susan Sontag ha dit. que «la fotografia és una ma
nera de veure-hi•. Aquesta és la manera amb que 
Claudi i els altres coJ.laboradors ens presenten el 
clesenvolupament social ele la nostra ciutat. 

Gaston Bachelard, en La poetica de l'espai, ens 
va descobri.r la topofilia, l'analisi dels racons en
cantats de la nostra casa onfrica, als quals tor
nem repetidament en el somni o el somieig. 

Podñem cambé parlar de la topoanilisi del po
ble oníric, que ens mostra els seus racons obli-

dats, als quals tomem també quan els somiern 
o recordem. 

Abans de la guerra, al final del carrer Combat, 
tocant a la carretera general, hi havia uns cartells, 
que en distinrs idiomes proclamaven amb urc: 

Turistes 

Visiteu Cervera 

Monumental i artística 

Ara podeu retrobar la seva esplendor d'antany 
i d 'avui mateix, ja que en aquestes pagines tro
bareu un testimoni fefaent de la Cervera eterna. 

Una vegada l'any, per la Festa Major, ens ale
grava poder reveure novament alguns dels qui 
vivien lluny de nosaltres. Ad els teniu tots: els 
qui van haver de deL'<:ar-nos per altres contrades, 
els qui van deix:ar-nos per sempre i els qui els 
recordem. En aquest llibre podeu retrobar-los a 
lloure. 





Introducció 

Max TuRu11 RuBJNAT 

Director de la Historia granea de Cervera 

s fa difícil explicar l' obra que el lector té 
a les mans sense referir-se també a la His
toria gra.fica de la Segarra, apareguda el 

desembre del 2001 i igualment impulsada pel 
Centre Municipal de Cultura de Cervera. L'exit 
popular de la Historia gra.fica de la Segarra va 
ser fulgurant: en un sol mes se n'havia exhaurit 
la primera edició, de dos mil exemplars, i se·n 
feia una segona, que apareixia per Sant Jordi 
del 2002. La nova edició anava acompanyada 
d'una addenda de vuit pagines amb les addi
cions i correccions que ens van fer arribar els 
Jectors, impresa a part i tancada el 30 de mar~ 
d'aquell any. 

En clau bibliográfica, la Historia gra.fica de Cer
vera és un llibre que discorre en sentit paral
lel a la Historia grafica de la Segarra, perque 
efectivament estan pensats a partir d'un mateix 
patró, un mateix impuls i uns mateixos objec
tius, cosa que n 'ha facilitar el caracter recíproca
ment complementari. De fet, hem concebut de
liberadament la Historia gra.fica de Cervera de 
tal manera que es pugui consultar facilment en 
para!· lel amb la Historia graf,ca de la Segarra. 
Afxí, el text sobre «Els orígens de la fotografia a 
la Segarra• que va escriure M. Teresa Salat per 
a la Historia gra.fica de la Segarra cobra ple sentit 
ara, especialment els epígrafs sobre els primers 
fotografs de Cervera, els aficionats cerverins i 
la fotografia professional a Cervera a partir de la 
Guerra Civil; també té sentir, i ara podría ser re
llegida amb mole de profit, la imroducció sobre 
•El marc historie», molt especialmem el capítol 
•La Segarra als segles x,x i XX•, del professor Ra
mon Ramon-Muñoz. D'altra banda, hem optar 
per mantenir els mateixos criteris sobre els límits 

temporals en lotes dues obres: des dels orígens 
de la fotografia del primer ten; del segle XIX -.la 
fotografia més antiga que publiquem ara és una 
imatge de la fa<;ana exterior de la Universitat, 
anterior a l'any 1885- fins al canvi de regim 
polític a .l 'Estat, l'any 1975, aquí concretat amb 
la imatge d'aquell grup de cantaires de les Com
pletes de l'any 1976 o 1977. Així mateix, hem 
estructural el llibre sobre Cervera en els matei
xos set capítols tematics -i de vegades també 
en els subcapítols- que tenia el de la Segarra, 
per facilitar-ne una eventual consulta o lectura 
simultania o paral·lela. 

El llarg procés de producció 

Si la segona edició de la Historia gra.fica de la 
Segarra apareooa l'abril del 2002, el desembre 
d'aqueU mateix any se celebrava la reunió cons
titutiva del nou projecte: la Historia grafica de 
Cervera. Pero la idea ja s'havia anat covant els 
meses anteriors, com una continuació logica i 

natural del projecte segarrenc que tan bé ha
via acabat. Efectivament, el Centre Municipal de 
Cultura, que a.leshores dirigía Antonio Xucla, a 
qui succeirien Josep M. Llobet, primer, i Jaume 
Carbonell, després, havia donat Uum verda al 
nou projecte, i un 21 de desembre a les sis de la 
tarda, a la sala d'actes de «la Caixa•, als baixos de 
l'antiga llar del jubilar, s'hi donava públicament 
el tret de sortida. 

El primer i gran objectiu de la Historia gra.fica 
de Ceruera era aconseguir un gran fons de fo-
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tografies, de procedencia molt diversa, des del 
quaJ es faria la selecció final de les que acaba
ríen senl publicades. No comen~avem de zero, 
i teníem ]'experiencia organitzativa de !'anterior 
llibre. Visita1iem els principals arxius fotografics 
del país; recorreríem de nou al fons de l'Arxiu 
Comarcal de la Segarra i aJ fons Gómez Grau; 
cercaríem nous jaciments fotografi.cs, locals o 
de fora; disposaríem de la iniciativa de cadas
cun dels coJ.laboradors per localitzar fotografi.es 
d'interes, sobretot en mans de les famílies cer
verines, i també faríem una crida pública ani
mant tots els cerverins a deixar aquelles fotogra
fi.es que consideressin d'interes. Tot aixo va ser 
fet, i pe! camí, certament, vam trobar jaciments 
i arxius amb que no comptavem, com el de la 
Tarniment Library and Robert F. Wagner L, de 
la New York University, localitzat per Josep Mi
ret. La crida pública i la cerca de f ons per part de 
l'equip de col-laboradors van donar el resultar 
esperat: la Historia grafica de Cervera disposava 
d'un fons de més de 4 .000 imatges, de les quals 
van ser digitalitzades unes 2.800, i seleccionades 
i pujades al web per ser inicialment documen
tades unes 650. Finalment, el llibre conté 624 
fotografies, la qual cosa contrasta ambles 1.152 
de la Historia grafica de la Segarra. Aquesta 
drastíca reducció també fou deliberada: no volí
em cap pagina amb q1.1atre o cinc fotografies, 
perites, sinó que volíem toces les planes amb 
una sola fotografia, gran, o dues o tres com a 
maxim. I aixo, per raons obvies: perque haví"em 
descoberl la gran satisfacció que podía produir 
la visió de les imatges en gran format. Potser en 
un tercer volum apostarem perque totes siguin 
publicades a pagina sencera. No voldriem dei
xar de dir una cosa, en relació amb el materi
al fotografic: i és que, com el lector s'adonara, 
Cervera té un deute amb Claudi Gómez Grau, 
el fons del qua! és extraordinari en quantitat i 
qualitat; i no menys remarcable és la generosi
tat an1b que Josep Claudi Serés Gómez, !'actual 
gestor i propietari del fons, ens n'ha facilitar 
l'accés. 

L'equip de coordinació el van integrar des d'un 
comen~ament Elena Armengol, Josep Gual, Te
resa Pintó, Ramon M. Razquin, Anna Serés i Max 
Turull, que van realitzar la selecció provisional 
de les fotografies que serien publicades. Es va 
intentar atendre tots els criteris: valor historie, 
valor documental, valor plastic, valor sentimen
tal, etc. Era important que hi hagués in1atges de 

tots els períodes histories que van des de finals 
del segle XL'< fins al 1975, de tots els autors pos
sibles, de tots els ambits tema.tics i, potser per 
damunt de tot, que hi fos reflectit tot l'espectre 
social de Cervera; aL"{O últim era especialment 
important i rellevant. 

El 7 de maig del 2004 es va constituir l'equip de 
documentació, amb la missió de documentar les 
fotografies seleccionades a partir d'una mena de 
!libre d'estil que havíem confeccionat. L'equip 
va canviar molt amb el temps: hi bagué noves 
incorporacions, hi hagué baixes, hi hagué gent 
molt compromesa, d'altra que no tant. Aquesta 
fase de documentació es va etemitzar. No era 
només que s'hi incorporaven fotografies noves, 
o que detectavem buits que calia omplir, sinó 
que també ens va costar tancar un procés que ja 
havíem previst que seria laboriós i lent. Tots els 
textos de documentació de fotografies anaven 
sent incorporats en una base de dades en lín.ia 
-el núvol, en diríem ara- que havia dissenyat 
Josep M. Llobet, l'accés al qua! estava limitat a 
l'equip de treball. En aquesta base de dades, al 
costar de cada fotografia, hi anavem afegint els 
textos corresponents amb els registres necessa
ris (autor, data, tema, text, personatges identifi
cats, bibliografia, informants, etc.). 

Durant un període Uarg de temps vam treballar 
a batzacades: el projecte mai no va morir, pero 
sí que vam patir diverses hibemacions, que 
de vegades es perllongaven durant uns quants 
mesos. En fi., tots ens dedicavem a la Historia 
grafica escatimant temps a les nostres famílies 
i a la nostra feina, i per aixo se'n ressentia el 
ritme de treball. El 2012 vam decidir posar fi 
a la tasca de documentació: tancaríem el !libre 
amb les fotografies documentades fins alesho
res i amb aquelles altres1 la documentació de 
les quals impulsarí:em amb urgencia i constan
cia, que consicleravem imprescindibles. Amb els 
textos acabats, vam fer-ne lecrures creuades, de 
manera que uns autors Uegien els textos dels 
altres. Després vam constituir un equip format 
majoritariarnent per historiadors, que van revi
sar novament els textos. Ramon M. Razquin va 
assumir un paper in1portant en aquesta fase i 
en la següent, ja que va tenir cura de contrastar 
moJtes dades amb les fonts escrites, ele mane
ra que va detectar-ne imprecisions, va omplir 
llacunes o va aportar-hi fonts de diversa natu
raJesa que contribu"ien a depurar i a consolidar 
el text. 



El gener del 2014 tots els textos de to tes les 
fotografies passaven al tractament lingüístic, 
del quaJ eren responsables Maite Puig i Albert 
TuruJI. Aquesta intervenció filologica Lambé era 
decisiva i convenía que ho fessin experts. No 
només s'aplicaven criteris i es corregía la Jlen
gua del texL segons els estandarcls, sinó que en 
moles casos s'arribava a reescriure el mateix text 
perque en la totalitat deis documents hi havia 
intervingut una trentena de persones dif erents, 
amb estils personals no sempre coincidents, per 
la qual cosa calia donar unitat i cohesió al pro
ducte resultant. I, finalment, s'aplicaven de ma
nera sistematica criteris d'estil i de presentació. 
També en aquesta fase es detectaven imprecisi
ons i ambigüitats que anaven sene corregides i 
esmenades. Entre els criteris, per exemple, es va 
decidir assenyalar sempre el nom deis carrers i 
places contemporani al moment que transconia 
l'acció o al de la datació de la fotografia, tot 
i que cambé s'hi indica sempre !'equivalencia 
amb el nom actual de la via. Pel que fa a l'ambit 
estrictament lingüístic, en la Historia grafica de 
Cervera s'han aplicar, com és logic i de rigor, 
les normes i els criteris establerts per l'Institut 
d'Estudis Catalans. No obstant aixo, també s'han 
acceptat corn a valides formes dialectaJs propies 
del parlar local no recollides en e l diccionari 
de l'Institut, pero sí en el Diccionari calala-va

lencia-balear, d'Alcover i Moll (per exemple, 
mandongo). Polser el punt més delical -i per 
aixo precisament mereix una menció a part- ha 
estat el tractament ortografic deis noms propis 
de persona. En aquest cas, la decisió adoptada 
ha estat prescindir puntualment de la normati
va i resrectar, sempre que ha estat possible, la 
forma grafica usada per cada persona en qües
tió. Així, no és estrany -ni contradictori, enca
ra que aparentment pugui semblar-ho- trobar 
un Rossich al costat d'un Rosich, o un Antouio 
(remarcant-ne la pronúncia oberta, típica cata
lana, malgrat ser un nom de base castellana) 
convivint amb un Antoni o, si és el cas, un 
Antonio, sempre en funció de l'opció preferida 
pel portador del nom, si és que aquesta ens 
consta va. 

L'equip ele coordinació ha tingut una feina molt 
intensa durant els dos o tres últims anys de tre
ball, ahans de l'aparició del llibre, el desembre 
del 2014. De vegades ens reuníem els dies i les 
hores més intempestius. Pero la química era ex
cel·lent i la feina per fi avanc;ava de manera flui-
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da i agra.ida. Quan, acabada la revisió lingüísti
ca, el nucli central del llibre va entrar a imprem
ta, a finals de julio! del 2014, Ramon M. Razquin 
i Josep Gual van comern;ar a elaborar, respec
tivament, els índexs onomastic (més de 3.000 
entrades) i toponímic (més de 470), cl'una ban
da, i de conceptes (amb prop de 4.000 entrades), 
d'una altra. I era de nou en aquest moment, en 
que calia disseccionar els textos per extreure'n 
els termes de l'índex, quan afloraven nous i in
acabables dubtes o incidencies, sobretot vincu
lats als noms i cognoms de les persones i a 
llur correcta identificació. Durant el setembre 
i !'octubre del 2014 vam corregir galerades i més 
galerades, fins que el text, havent superar enca
ra una nova revisió lingüística, va ser donat per 
definitiu. Paral-lelament al text, també havíem 
verificat, en les proves d'impremta, que la mida 
de cada fotografia i la seva ubicació al \libre 
fossin les correctes. Com s'ha dit, havíem op
tat per preservar el caracter eminentment grafic 
del llibre, i malgrat que hi havia més text que 
en la Historia gra.fica de la Segarra, vam deci
dir que, amb caracter general, en cap pagina 
no hi hauria més de tres fotografies. Pero la di
mensió i el protagonisme grafic de les imatges 
no era totalment en les nostres mans, perque 
el text i la maquetació també exercien la seva 
pressió. 

Una obra coral i transversal 

Aquest procés de treball que hem apuntaL, i el 
concepte mateix subjacent en aquest projecte, fa 
que la Hist01''ia grqfica de Ceruera sigui, per cla
munt de toe, no només un !libre col-lectiu, sinó 
una obra coral i transversal. Coral perque, en la 
seva conf ecció, des cl'aquell desembre del 2002 
fins al desembre del 2014, hi ha participat molta 
gent. Els credits del llibre en donen bon tesLi
moni. Pero, a més, cal no oblidar la multitud ele 
persones i de famílies que van atendre aquella 
crida pública promoguda el 2004 per aportar fo
tografies, ni la consegüent diversitat i !'amplitud 
final del nombre de propietaris o dipositaris de 
copies, que supera les 165 persones, famílies i 
institucions; ni encara les 180 persones ,infor
mants» que han col·laborat en la documentació 
de les fotografies, ni els 46 autors de forografies. 
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Pero la max.ima dimensió coral li ve donada per 
les més de 3.000 persones identificades i con
signades en l'índex onomastic. Per aixo és facil 
suposar que molts lectors hi trobaran familiars, 
amics o coneguts. I vinculada a aquesta mas
sa coral, no és menys important el valor de la 
transversalitat i pluralitat socials. 

L'obra, tant la part grafica com la pan textual, 
havia ele reflectir la societat real. Volíem evitar 
una concentració de fotografies només deis qui, 
en un rnornent donat, en podien tenir. I per aixo 
era imprescindible la presencia de la pagesia, 
del món obrer, de la burgesia, de les professi
ons liberals, de !'aristocracia, dels pobres i dels 
marginats i de tot el poble en general. Ai.xo, tan 
obvi i natural, no resultava gens evident en un 
moment que la fotografia encara no havia es
tar socialitzada. Pero la transversalitat anava més 
enlla de la condició social de les persones, car 
s'estenia a cota la vida social: des de la vida pri
vada de les persones i les famílies fms a arri
bar als grans acres públics multitudinaris, des 
del naixement fins a la mort, des del rerefons 
paisatgístic i monumental fins als esclats de vida 
més quotidians, des del petit gest fins a la gran
diloqüencia, de la guerra a la pau, del progrés al 
conservadorisme, deis empresaris als empleats, 
de la pagesia secular a la indústria, dels grans 
homes a les persones anonimes; bem intentar 
que cotes les edats de l'individu hi siguin pre
sents: nadons, infants, joves, adules i gent gran; 
homes i dones. 

Coneixement i divertiment 

I tot aixo, per que?, podríem preguntar-nos. 
Dones essencialrnent per dos motius, que cir
culen ent.rellas;ats. D'una banda, per la funció 
propia de qualsevol aproximació historica, si
gui grafica o no: o sigui, per coneixer-nos i 
comprendre'ns millor com a subjecte col-lectiu 
que som i fi.ns i tot cambé com a persones. 
Des d'una aproximació científica o academica, 
podríem dir que per completar el coneixement 
historie de Cervera -si és que mai es pot ar
ribar a completar- , ens cal seguir investigant 
i coneixent el nostre passat més recent. Pero, 
d'una altra banda, un llibre com la Historia 
grafica de Cervera també es justifica per la 

pura i mera satisfacció i complaern,;a d'endin
sar-s'hi, per la delectació que ens pot provo
car, pel gust o el plaer de mirar-lo. Tots hem 
caigut en la fascinació que produeix poder 
veure corn era el nostre habitat més in1.mediat, 
que hi ha caoviat i que no; submergir-se en un 
passat encara identificable i embadalir-se en 
aquesta contemplació. Pero fins i tot més en
lla d'aquesta aprox.imació, diguem-ne curiosa 
o per l'anim de coneixer, cambé hi ha el gaudi 
que produeix la conternplació d'una obra d'an, 
perque així haurien de ser consideradcs algu
nes de les peces fotografiques que presentem. 
I és així, certament, que el llibre pot ser llegit 
de diverses rnaneres i amb nivells diferents. Hi 
haura aquella persona que en tindra prou, de 
mirar les fotografies i potser estenclre's en tots 
els detalls que poden contenir -que si la in
dumentaria, que si les expressions deis rastres, 
que si els elements secundaris, etc.-; n'hi hau
ra que, a més, voldran coneixer-ne les dades 
d'identificacíó basiques -el lloc, l'any, !'autor 
de la íotografia o el propietari de la copia-, 
i n'hi haura, en fi, que, a més, s'entretindran a 
llegir els textos que acompanyen les imatges. 

Una doble veu 

I és que el llibre, efecrivament, s'expressa en una 
doble veu. Davant de les múltiples possibilitats 
que hi ha d'establir una relació entre fotografia i 
text -de les més tenues o superficials a les més 
intenses i substancials-, vam optar per refor~ar 
el contingu t del cliscurs historie, pero aixo sense 
petjudici de la dimensió plastica o estetica que 
donava forma al conjunt de fotografies. Aques
ta opció per refon;ar els textos és més evident 
i més possible en uns capítols que en uns al
tres. Els te>-.'tos sempre comencen vinculats amb 
la imatge que acompanyen. En alguns casos el 
text s'inhibeix i deixa parlar totalment la imatge, 
bé sigui perque aquesta és mole expressiva o bé 
sigui perque el valor d'aquella fotografia era so
bretot estetic o plastic. En aJguns altres casos, 
només aprofundeixen en el contingut explícit 
cl'aquella imatge i en descriuen, en registre es
crit, tots els detalls que ens mostra visualment 
la fotografia; aixo no és desdenyós, perque un 
text ai.xí pot tenir un valor didactic i pedagogic 



molt elevat. En altres casos, el cext aprofundeix, 
diríem que en sentit vertical, com un pou, en el 
contingut o el motiu de la fotografia; en aquest 
cas, la fotografia com a testimoni historie és es
premuda al maxim. Pero encara hi ha ocasions 
en que la fotografia s'ha convertir, deliberada
ment, en un pretext per elaborar un text sobre 
un tema secundad o tangencialment vincular a 
la fotografia; aquests casos han permes seguir 
generant i injectant coneixements histories que 
altrament no hi serien. Per tant, el lector hi tro
bara, en els textos, nivells i direccions de pro
funditat ben diferents. 

És cert que, més enlla de l'intrmsec valor historie 
de les fotografies quan parlen per elles matei
xes, hi ha la voJuntat expressa ele dotar el llibre 
de més musculatura historica, sense que aixó 
impliqui en cap cas, com s'ha dit, reduir el gau
di estetic. És per aixo que de vegades sembla 
que el text tingui vida propia, més enlla de la 
imatge a la qual escava originadament vincular, 
i que tingui un tractament gairebé monografic. 
Amb tot, i tret d'algunes excepcions, els textos 
es vinculen a una aproximació positivista de la 
historia, en el sentit que ha prevalgut l'aporta
ció d'informació objectiva -noms, dades, dates, 
fets, etc.- en comptes de discursos valoratius 
i interpretatius des d'un punr de vista historio
gra.fic. 

Fonts cscrites 
i memoria oral 

L'origen dels textos, i, dones, del coneixement 
historie que reflecteixen, no és un tema menor. 
Tots els textos s'alimenten d'alguna d'aquestes 
dues fonts: o bé s'ha produ'ir una transferencia 
de coneixement des de la bibliografia i la recerca 
científica, o bé (o també) s'ha produ'it una trans
ferencia de coneixernent des de les fonts orals. 
El primer cas es dóna quan !'autor del text ha 
recorregut al material escrit disponible, ja siguin 
fonts periodístiques -com la Jlarga col-lecció 
del Segarra quinzenal i la inestimable col-lec
ció de premsa de fi.nals del segle x:rx i princi
pis del segle xx que conté l'Arxiu Comarcal-, 
ja siguin llibres i articles de recerca -com 
quan s'ha recorregut a Miscel-lania Cerverina. 
Aquest últim cas és significatiu, perque de ve-
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gades hom pol creure que publicacions coro 
aquesta són inútils per a la societat i suposen 
una despesa (ínfima) evitable. Ara bé, quan el 
coneixement de la investigació historica que 
publiquen és objecte de difusió i de transferen
cia i quan s'ha socialitzat l'erudició academica, 
és més facil comprendre la necessitat de la seva 
existencia. 

Pero, com hem dit, a més de la informació es
crita, en la Historia grafica de Cervera hi ha tin
gut un paper molt rellevant el recurs a les fonts 
orals. Prop de dues-centes persones s'han con
vertit en privilegiades fonts d'informació. Aquest 
és un recurs molt ric i gairebé infinit. Quan ens 
entrevistavem amb una persona gran o quan li 
plantejavem preguntes concretes sobre un tema 
o sobre una altra persona, aleshores aflorava un 
coneixement i una informació que, tot i que ja 
existien en la memoria de l'individu, fins alesho
res no havien estat plasmacles ele manera escrita. 
Aquesta rnatedalització esc1ita d'un coneixement 
oral és molt transcendent, perque és la millar 
garantia que no es perdra. El coneixement que 
rau en les fonts orals és immens, perque sovint 
ens informa d'aspectes que, per la seva natu
ralesa, són poc susceptibles de ser escrits. Es 
tracta d'un coneixement molt ric i molt porent, 
pero alhora molt fragil. Fragil perque Ja malaltia 
o la mort d'una persona pot comportar la des
aparició sobrada i immediata de tot un univers, 
i fragil cambé perque, segons la memoria de les 
persones, es poden produir facilment alteraci
ons de noms, de dades, de dates, etc. Amb tol, 
creiem que un dels principals actius d'aquesta 
obra és la feina feta en aquest sentit: descobrir, 
escriure i consolidar allo que només era sabut 
per transmissió oral. I, en fi., no cal dir que la 
siruació ideal per a la redacció dels textos es 
donava quan podíem combinar i contrastar dife
rents fonts orals i fonrs esa-ites. 

El reflex d'un món que 
(gairebé) ja no existeix 

Pero aquesta aproximació que hem indicat 
-coral, transversal, plural, significativa i repre
sentativa, etc.- i la manera corn l'hem fet ens 
condueixen, de fet, a un món que, en essencia, 
ja no existeix, a una Cervera que ja hem dei-
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xat enrere. És cert que els canvis histories, com 
els que s'han pi-odu'it durant el passat segle xx, 
no són químicament purs, ni trobem una fi.ssu
ra neta entre dos momenrs histories diferents. 
Quelcom d'aquell món i d'aquella Cervera de 
finals del x1x i del xx encara perdura entre no
saltres, igual com aleshores ja s'insinuaven, 
porser sense adonar-nos-en, els fonaments del 
futur que avui és presenl. El passat immediat 
difícilment es converteix en un estrat superat, 
en una fase oblidada, en un espai i un temps 
queja no ens afecta. El nostre presenL enfonsa 
les seves arrels en el passat i hi ha una simbiosi 
en tots els nivells de la vida social i col· lectiva. 
Per aixo, malgrat els grans canvis i les grans 
transformacions, seguim identilicant aquella 
societat, perque, al cap i a la fi, en som fi.lls. La 
historia d'una comunitat corn la nostra -que 
és la suma d'escenaris (carrers, places, edifi
cis), persones (individus que són tot un món 
sencer) i activitats o funcions (economía, cul
tura, tradicions, creences)- és una historia de 
continu'itats i de disconcinüitats que es poden 
produir simulraniament. 

Abreviacions 

ACSG Arxiu Comarcal de la Segarra 

ANC Arxiu Nacional de Catalunya 

IAAJ-l Instirut Ametller d'Art Hispaníc 

lCGC Tnstitut Canografic i Geologic de Catalunya 

Hem dit abans que aquesta és una obra col-lecti
va i coral. I certament hi ha participar molta gent 
per fer-la possible. Més enlla de la consignació 
de tots els noms en la pagina dels credits i en 
les llistes finals corresponcnts, volem insisili en 
el nostre agraúnent a totes aquelles persones, 
famílies, entitats o institucions que van deixar 
fotografies; als informants que ens van ajudar 
a documentar-les i a identificar-ne les persones 
que hi apareixien; als autors dels textos de les 
fotografies; als autors dels textos introductoris; 
als membres de l'equip de coordinació, i a co
tes aquelles altres persones que han col-labo
rar, d'una manera o altra , a fer possible aquesta 
obra. Algunes de les persones que hi han estat 
vinculades -com a autors de textos, com a in
formants, com a dipositaris o com a persones 
que apareixien en alguna imatge- ens han dei
xat per sempre, pero la seva empremta s'ha fil
trar dins d'aquestes pagines. A tots, als vius i als 
morts, i als lectors també, moltes gracies. 

fEFC Institut d'Esrudis Fotografics de Gatalunya 

SCCM Servei de Catalogadó i Conservació de Monuments 

(de la Diputació de Barcelona) 
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n una primera Lrobada amb Max Turull, 
en la qual em proposava participar en 
l'edició d'aquesr llibre, em va dir: «En una 

reunió preparatoria es va comentar que les foto
grafies antigues eren "més maques". J no només 
aixo, sinó que gairebé cotes eren aprofitables, 
mene.re que de les més modernes calla fer-ne 
una selecció més precisa». Aquesta reílexió em 
va resultar altament estimulant i em va empe
nyer a escriure aquest text. 

D'entrada, cal dir que tot aixo respon a aspecres 
mole logics: a una fotografia antiga li atribu"im 
més «autenticitat» i, per tant, genera més respec
te. Alhora, també desperra molta més curiositat 
des d'un punt de vista social, cultural i paisatgís
tic: veure com vestía la gent, com celebraven les 
festes, com es vivía fa cent anys, o constatar els 
canvis en el paisatge, tant en el del camp com 
en l'urba, sempre desperta més interes, sobretot 
si coneixem l'entorn fotografiar, com és el cas. 

Pero el comentari inicial anava una mica més 
enlla; prenia un sentir més fotografic perque 
les imatges, per si soles, eren ... «més maques!». 
Si fem l'esfon; mental de situar-nos a finals del 
segle X1X i principis del xx, podrem compren
dre que el concepte •fotografia» era «-radicalment 
diferent• del que entenem avui día i •Una mica di
ferent• del que podrien teni.r els nostres pares (o 
avis) a la segona meicac del segle xx. A part dels 
coneixements teorics deis fotografs de l'epoca, 
h.i havia condicionants tecn.ics que «facilicaven» 
que les imatges fossin i siguin tan ... «maques•. 

Els fotografs sempre han estat persones inquie
tes i, generalment, amb una gran dosi de curio
sitat ... Sempre s'han fi.x:at en el seu entorn per 

inspirar-se i han begut deis seus semblants per 
aprendre'n. AJesbores, els seus referents més 
propers per saber formar una imatge no eren 
tant els altres fotografs, sinó els grans mestres de 
la pintura universal. És per aixo que la gran ma
joria de fotografies de !'epoca cenen unes com
posicions molt acurades, propies del llenguat
ge visual de la pintura, sobretot de la pintura 
del Renaixement. Com que nosaltres hem tingut 
l'oportun.itat d'apreciar moltes obres pictoriques, 
conscients o no, sabem reconeixer un cert orclre 
compositiu que ens fa més agradable la nostra 
percepció. A més a més, toe aixo queda refon;at 
per una tecnología incipient, que devia fer difícil 
all un yar-se de l' estetica pictorica. .. Em refereixo 
al fet que els objectius tenien unes distancies fo
ca.Is que identifiquem com a •normals• (objectius 
que ofereixen una visió semblant al nostre ull) 
i que les ca.meres eren molt grans i pesades. Da
munt el trípode, havien d'estar ben equilibra.des 
per no desestabilitzar-se a causa de la precari
etat deis capc;als de l'epoca o bé de la seva ab
sencia. Aleshores, si disposem d'un objectiu que 
ens ofereix una visió semblant a la del nostre ull 
i ten.im una camera amb el seu eix optic sempre 
paral·lel a terra (és a dir, anivellada, de mane
ra que cotes les línies horitzontals i verticals les 
veiem rectes), obtindrem unes fotografies mole 
«humanes•, perque la relació entre els elements 
sera mole semblant a la que podern percebre amb 
els nostres ulls i no hi haura cap element defor
mat: els ed.ificis es veuen ben rectes i les persones 
no es representen com capgrossos ni camallargs. 
I aixo ho podem apreciar en la fotografia núm. 
23, així com en la 29 o en el gravat 48 i en for
<;a altres exemples del llibre, amb una menció 
especial a la fotografia núm. 210, que té una 
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composició exquisida. Aquesta visió, diguem-ne 
«natural-, és el que ens apropa a l'estetica i al 
llenguatge pictorics. Per aixo, de vegades defen
so que la pintura és més «real» que la fotografia 
mateixa. 

Només quan la camera es fa més petita i es pot 
«alliberar,, de la rígidesa del trípode, en el mo
ment en que Kodak popularilza la seva Brow
nie amb !'eslogan .voste premi el botó, nosaltres 
farem la resta•, l'any 1888, el llenguatge visual 
inicia un lent camí evolutiu cap a noves maneres 
de concebre les imatges que l'allunyen de la rigi
desa cartesiana de les composicions classiques. 
Aquesta idea ens pot ajudar a entench-e per que 
fotografs com Henri Cartier-Bresson acoscumen 
a agradar tant: ha tret la camera al carrer, ha fo
tografiat escenes quotidianes, retrata coses que 
podríem fer nosaltres pero amb una acuradíssi
ma tecnica compositiva que remeta les enormes• 
de la composició universal; per aixo són unes 
imatges que ens resulten més facils de llegir i, 
per tant, les veiem més «maques». 

Un altre aspecte tecnic que influeix molt en la 
percepció de la imatge, principalment en els 
rerrats, és la baixa sensibilitat del maLerial fo
tosensible del moment (generalment plaques 
de viclre emulsionades amb gelatinobromur ele 
plata). Aquest condicionant feia que els mo
dels s'haguessin cl'estar una estona ben quiets 
perque sortissin bé en la fotografia. Per aixo, 
acostumen a tenu· unes cares més concent.rades, 
amb mirades més punyents; així, l'expressió és 
més interessant i el retrat guanya fon;a. Eren 
els temps en que valia la famosa frase: «Si et 
mous, no sortiras a la foto•. Aquest r.ret s'apre
cia en la imatge 235, en que algun membre de 
la família es veu borrós perque no devia estar-se 
completament quiet. No hem d'oblidar, tampoc, 
que en aquella epoca, fer-se una fotografia era 

un gran esdeveniment només a l'abast de perso
nes adinerades i que, per aixo mateix, molts ma
trimonis només disposaven d'una sola fotografia 
junts. Imagino la pressió afegida que els devia 
suposar entrar a l'estudi del <retratista•. Em cricla 
l'atenció la descripció de la fotografia 291, quan 
diu: •La parella solia posar molt rígida i seriosa, 
i sense cap mostra d'intimitat, davant la came
ra•. És un raonament logic si ens cenyim estric
tament al que s'aprecia observant la focografia. 
Pero ara que en sabem més condicionants, pot
ser podem entencl.re d'una altra manera el posat 
dels nuvis. Em recorda el que comenta Roland 
Barthes en el seu !libre La camera lúcida, quan 
explica la fotografia que George W. Wilson va 
fer a la reina Victoria l'any 1863. En la imatge 
s'hi veu la reina muntada a cavall i un senyor -
un ajudant?, un criat?- escoces que aguanta les 
regnes del cavall perque no es mogui. Tanma
teix, un estudi de caire més sociologic apuntava 
la generositat de la reina, que va permetre que 
un vassall sortís també en la fotografia. 

Eren temps en que hi havia molt d'ofici (no no
més en la fotografia). Pero l'evolució de la ma
teixa tecnica i dels equips fotografics va facilitar 
que s'anés popularitzant l'acte de fer una foto
grafia. I, coma conseqüencia logica, van prolife
rar els afeccionats que, amb més o menys habi
litat, volien capturar els seus •instants decisius•. 
De ben segur que són fotografies més directes, 
més vives, més properes, pero sense tant oftci 
com les primeres. Són imatges que potser te
nen una tecnica més anarquica, que, en alguns 
casos, estan constru'ides amb uns codis menys 
convencionals i que ens demarren més esfon; 
per apreciar-les ... Imatges que, sense entrar en 
e l continguL, poden provocar una resposta im
mediata: «No són tan maques•. ;-) 
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quest text analitza un període historie 
caracteritzat per profundes transforma
cions polítiques, socials i economiques. 

Cervera no en va quedar al marge. Els paragrafs 
que segueixen comencen descrivint la situació 
de la capital de la Segarra cap a 1900, un mo
ment de dificultats per a la ciutat, i acaben a 
mitjan decada de 1970, quan Cervera comen~a
va a sentir els inicis d'una altra crisi economica 
i social i la Dictadura franquista arribava a la 
seva fi. I entre un i altre context es mostra com 
els homes i les dones de la ciutat van viure mo
ments de prosperitat i esperan~a, de mobilitza
ció i lluita, d'angoixa i sofriment, de llibertat i 

dictadura, de guerra i de pau. En un període de 
dificultats com és l'actual, potSer és convenient 
aproximar-nos a Les principals transformacions i 
a la dinamica economica, política i sociaJ ele la 
Cervera del segle passat. 

Un comen~ament de segle 
difícil: prosperitat, crisi i 

mobilització 

L'any 1900 Cervera tenia una població d'uns 
4.350 habitams. Aixo significa que era -consi
derant el pobles actualmem agregats- el cin
que municipi més gran de les terres de Ponem, 
darrere de Lleida, Tarrega, Tremp i Balaguer, i el 
quarante més poblat de CataJunya. No són, tan
mateix, unes xifres gaire reeixides si les compa
rem amb les de períodes anteriors. A mitjan se
gle x1x, la capital ele la Segarra havia aconseguit 

aITibar als 4.499 habitants (5.057 si considerem 
els pobles actualmem agregats). Pero durant les 
decades de 1860 i 1870 patiria un intens declivi 
demografic, del qua) no es recuperaría totalmenL 
malgrat la revifalla que es va produir durant les 
decades finals del segle XIX. Si la demografia és 
un indicador ele dinamisme i vitalitat economica, 
sembla ciar que els millors momentS de la ciutat 
ja feia temps que havien passat. I no seria racil 
tomar-hi. Entre 1900 i 1910, la població de la 
capital de la Segarra tornaria a disminuir -en 
veritat ja escava minvant des del cens de 1897, 
en el que seria una trajectoria molt singular, 
tant en relació amb la seguida per les actuals 
capitals de comarca del pla de Lleida com en 
comparació ambla mitjana catalana. Entre 1900 
i 1910, Cervera va reduir la seva població en més 
d'un 11 %. Balaguer també ho va fer, pero en un 
3%. En canvi, a Tarrega el nombre d'habitants va 
augmentar en un 7%, mentre que a Mollerussa, 
les Borges Blanques i Lleida el creix.ement de
mografic de la primera decada de 1900 va supe
rar el 10%; es tracca d'uns percentatges respecta
bles, superiors a la mitjana catalana (6%). 

Pera la majoria de cerverins i cerverines el nou 
segle no semblava que hagués de convidar a 
l'esperarn;a. I més encara si tenim present que 
hi arriba.ven després d'haver gaudit d 'un perío
de de relativa prosperitat. En la base d'aquests 
anys de bonan~a economica -que, si fem cas 
de les dades de població, transcorre aproxima
dament entre 1875 i 1895- s'hi troba un fet ben 
conegut: l'augment dels preus del vi i l'incre
mem de les compres reaJitzades pels nostres 
veins franceses, privats del fruit de les seves 
vinyes com a conseqüencia de la fil- loxera, 
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l'insecte que ataca els ceps i en provoca la mort. 
Com més es redui:en les collites franceses i més 
augmentaven les seves necessitats d'adquirir vi 
a !'exterior del país, més pujaven els preus de 
la verema i del vi a Catalunya i, per tant, majors 
eren les possibilitats d'obtenir beneficis a través 
de l'activitat vitivinícola. Atrets per aquesta favo
rable conjuntura, els graos hisendats -com la 
família Nube o la Solsona- així com els mitjans 
i peLits propietaris -majoritaris a Cervera i a 
la comarca- no van deixar passar l'oportunitat. 
El conreu de la vinya, amb presencia meritoria 
a la Segarra de mitjan segle XIX, es va estendre 
rapidament a partir de la decada de 1860. Com 
a conseqüencia, l'any 1890 la vinya ja ocupava 
una superficie de 35.000 hectarees al partit judi
cial de Cervera, mentre que la producció de vi 

oscil-lava entre els 140.000 i els 170.000 hecto
litres. Es tracta d'unes xifres molt respectables: 
situaven la vinya com el principal conreu de la 
Segarra, i feien de Cervera i del seu partit judicial 
el centre vitivinícola més important del ponent 
catala i una de les zones de major producció de 
vi al Principat. 

Probablement, i en relació amb altres conreus, 
la vinya va acabar essent més important fora de 
Cervera que al seu tenne municipal. Pero la ca
pital de la Segarra participava molt activament 
en l'expansió vitivinícola comarcal. Per comen
<;ar, centralitzava bona part deis excedents co
marcals a través d'un creixent nucli de magat
zemistes i comerciants, alguns arribats de lama
teixa Frarn;a. De fet, des de l'any 1880 s'havia 
iniciat, a !'actual carrer de Vida! de Montpalau, 
la construcció de diversos magatzems dedicats 
a la producció, comercialització i exportació de 
vi. El 1884 la ciutat ja disposava d'una trentena 
d'establiments, entre magatzems i altres locals 
vinculats a la comercialització í producció vitivi
nícoles. J aviat se n'bi afegirien d'altres, com els 
deis francesas Taillade o Soubielle, l'any 1889, o 
el deis germans Maristany, que havien arribat de 
Barcelona a principis de la decada de 1890. A 
més, Cervera donava sortida als vins segarrencs 
i en facilita.va la comercialització per ferrocarril 
a través de l'estació de la Línia Barcelona a Llei
da, inaugurada l'any 1860. Entre 1880 i 1882, els 
anys de maxim moviment comercial, les sonides 
netes de vi per !'esta.ció de Cervera van ésser 
d'unes 20.000 tones, adre<;ades fonamentalment 
als mercats francesas de Marsella o Tolosa. Una 
xifra molt respecta.ble! 

L'expansió vitícola va significar una nova dinami
ca economica pera la capital de la Segarra. Les 
dades demografiques bo reflecteixen amb clare
dat: 3.789 habitants l'any 1877, 4.151 el 1887, 
4.637 el 1897. I algunes íniciatives empresarials 
d'envergadura, inexistents en altres moments, es 
van fer presents precisarnent llavors. És justa
mene en aquest període quan alguns prohoms 
de la Segarra projecten la construcció d'un fer
rocarril ele Cervera a Ponts. A aquest efecte, el 
1885 es creava, amb un capital nominal de qua
tre milions de pessetes, la societat Compañia de 
Ferrocarril Económico Cervera-Pons, encap~ala
da pel guissonenc Placid de Montoliu, marques 
de Montoliu (president), i pel cerverí Faust de 
Dalmases (vicepresident). Les obres de cons
trucció de la xarxa van aturar-se l'any 1891 i el 
projecte va acabar com el rosari de l'aurora: la 
societat va Lravessar contínues clificultats econo
miques, i va acumular diverses causes judicials 
per impagaments, la qual cosa va provocar la 
ru'ina del seu president. Tarunateix, el fet que 
una iniciativa empresarial d'aquesta magnitud es 
produís durant la decada de 1880 posa de ma
nifest el clima de prosperitat i optimisme que es 
devia viure a la comarca durant el tercer quart 
del segle x1x. 

Res no roman per sempre. El 1894 la fil-loxe
ra ja era a la comarca. No tindria aturador. El 
1903 alguns testimonis de !'epoca indicaven que 
la plaga estava avan<;ant amb for~a. I el 1909 
un infonne oficial assenyalava que només 1'1 % 

de la vinya del parlit judicial de Cervera n'ha
via quedat lliure. Els anys de bonan~a -molt 
vinculats a l'expansió vitivinícola- ja formaven 
pare del passaL. Els cerverins i cerverines havien 
de cercar noves alternatives si volien manten.ir 
el seu nivell d 'ingressos. I no era racil trobar-les. 
Amb pocs estímuls per replantar la vinya amb 
peus americans, que eren immunes a la fil-lo
xera, !'agricultura de Cervera i la seva comarca 
tornava a orientar-se majoritariament cap als ce
reals, el comeu que probablement millor s'adap
tava a les característiques agroclimatiques de la 
comarca. En els temps a venir aquesta orientació 
hauria de revelar-se for<;a reeixida. Pero per a 
la Segarra de tombant de segle aixo implicava 
que bona part de la població tornava a tenir 
uns ingressos molt moderats, aquclls que podia 
oferir una terra de seca i de modestos rendi
menLs per unitat de superfície. El retrocés de 
la vinya -una activitat forr;a intensiva quant a 



treball- també tenia una alcra conseqüencia: 
disminüien les possibilitats d'ocupació de la ma 
d'obra existent a la zona. 

Amb un sector agraii en crisi, la resta d'activi
tats economiques tampoc no passava per un 
bon moment. L'any 1900 Cervera superava els 
quatre milers d'habitants, era cap de partir judi
cial i havia pogut mantenir-se com a centre de 
serveis d'un Len-itori que anava més enlla del 
seu terme municipal. Totes aquestes circums
tancies -a les quals caldria afegir els anys de 
bonan~a vitivinícola- havien petmes diversifi
car !'estructura ocupacional de la capital de la 
Segarra: el nombre de professionals liberals no 
era gens menyspreable, s'hi havien consolidat 
alguns sectors mercantils i artesanals i hi ha
vía una cerra activitat manufacturera. Pero cap 
d'aquests sectors no podía actuar de motor eco
nomic d'una ciutat encara for~a orientada cap 
-i molt dependent de- l'evolució del sector 
agrari. La indústria, per exemple, escava impul
sant un fort creixement economic en moltes lo
calitats i comarques del litoral i prelitoral cata
la. A la Cervera de tombant de segle, l'activitat 
propiament industrial era modesta i estava molt 
vinculada a la transformació de productes de la 
terra. Una informació referida a l'any 1900 asse
nyalava que la producció manufacturera cerveri
na es redu'ia gairebé a l'elaboració vins, la pro
ducció d'aiguardents i akohols, la fabricació de 
farines i pastes per a sopa i el premsat d'olives 
i l'obtenció d'oli. La resta d'activitats industrials 
hi tenia un presencia minolitaria i, en molts sen
tits, excepcional: la fabrica o taller de persianes i 
productes metal-lics d'Ermengol Armengol, pot
ser algun establiment textil i de malerials per a 
la construcció i poca cosa més. Sense la vitali
tat necessaria, ni el sector secundari ni tampoc 
el terciari no podien compensar les negatives 
conseqüencies derivades de l'enfonsament de la 
producció vitivinícola. 

Les autoritats locals eren conscients d'aquesta si
ruació. I encara ho serien més l'any 1905, quan 
es va produir una mala collita de cereals i els 
jornalers de la ciutat van fer sentir la seva veu. 
Com a resposta, els membres de la Paeria van 
comen~ar a implicar-se en la recerca de solu
cions. En un intent per afavorir la reactivació 
económica, van plancejar la possibilitat d'aplicar 
exempcions fiscals en alguns dels tributs exis
tents. I potser més important encara: en respos
ta a les demandes dels jornalers i a la manca 
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d'ocupació, van impulsar un programa d'obres 
públiques basat en la millora i la construcció de 
carnins ve'inals i carreteres, com va ésser el cas 
de Ja carretera de Cervera a Rocafort de Que
ralc. No n'hi va haver prou. I, finalment, una pare 
de cerverins i cervetines no va tenir altre remei 
que abandonar la ciutat. Si el 1900 Cervera tenia 
4.350 habitants, el 1910 ja només en tenia 3.835. 
Mig miler menys! 

Pero en la conjunrura de crisi de tornbant de 
segle, la resposta ele cerverins i cerverines no 
només irnplicava l'emigració. La crisí de l'agri
cultura cambé va acabar portant cap a un altre 
fenomen de gran rellevancia: l'associacionisrne 
agrari. Des dels primers anys del segle xx, les 
associacions agraries, orientades a transformar i 
modernitzar !'agricultura comarcal, van prendre 
una forta embranzida. Entre 1903 i 1905, van cre
ar-se a la capital de la comarca el Foment Agrícol 
i Industrial de Cervera i sa Comarca (1903), el 
Centro Agrícola Comercial de la Segarra (1903) i 
la Cambra Agrícola Oficial de la Segarra i Urgell 
(1905). Era una resposta dels propietaris agríco
les i deis sectors més benestants de la ciutat a 
les dificultats per les quals travessava el sector 
primari. No van ésser els únics a organitzar-se. 
La crisi de !'agricultura també va desvetllar la 
consciencia de classe dels sectors més desfavo
rits de la societat cerverina: el 1905 es constitu'ia 
la Sociedad de Obreros Jornaleros Labradores. 

Declivi demografic i augment de l'associacionis
me. Aquestes són dues de les respostes a la crisi 
economlca que vivia la capital de la Segarra des 
deis anys finals del segle XIX. No era l'únic que 
passa va a la ciucat. El debat ideologic i la llu ita 
de poder entre els nuclis conservadors, d 'una 
banda, i els sectors liberals i republicans, de 
l'altra, havien tornat a emergir amb forc;a abans 
de finalitzar la centúria. I ho tornarien a fer du
rant els primers anys del segle xx, a mesura que 
sorgien noves opcions polítiques o es reorga
nitzaven i s'enfortien algunes de les exjstents. 
El republicanisme va ésser -a la capital de la 
Segarra- una de les opcions que, després de la 
seva recomposició i unió, sembla que va experi
mentar un impuls més gran. Sense negar la influ
encia d'altres factors, a aquest impuls inicial hi 
devia contribuir també la capacitat que van ten.ir 
els republicans cerverins -organitzats a l'entorn 
del Centre Obrer Instructiu d'Unió Republicana 
des de finals del segle XIX i liderats per l'advocat 
Domenec Puigredon (1874--1939) a partir deis 
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primers anys del segle xx- per aglutinar uns 
sectors populars fortament afectats per la crisi 
que vivia la ciutat. Segurament per aixo mateix, 
a les eleccions municipals de novembre de 1905, 
el republicanisme cerverí va aconseguir millorar 
la seva presencia a l'Ajuntamem i empatar en 
regidors amb una coalició formada per forces 
conservadores i monarquiques, hegemoniques 
en la vida política de la Cervera de finals del 
segle xix i comen~aments del xx. 

Aquesta hegemonfa és més que evident en el 
cas dels monarquics. No és estrany. La restaura
ció del regim que va iniciar-se l'any 1875, amb el 
regnat d'Alfons XII, després del pronunciament 
del general Martínez Campos, era un regim po
lític que reposava sobre la base de la manipu
lació deis processos electorals. I s'assentava en 
un bipartidisme excloent, d'alternanc;a en Jes 
insticucions de govem dels partits conservador 
i liberal. Entre 1875 i principis de 1904, l'Ajun
tament cerverí va estar gairebé sempre govemat 
per alcaldes -nomenats per reial decret- ads
crits als partits monarquics. El partit conserva
dor -en el quaJ hi havia el diputat provincial 
Bonavenn1ra FoixJover- va liderar la Paeria en 
aproximadament nou de les dinou legislacures 
rnunicipals eXistents durant el període assenya
lat. El partit liberal -en les files del qual figura
ven els també diputats provincials Antoni Xucla 
Cases o el després conservador Salvador Montiu 
Reñé- ho va fer en gairebé toces les ocasions 
restants. 

Aquesta situació no seria per sempre. A Cerve
ra, la primera de les esquerdes en el sistema de 
partits dinastics de la Restauració es va produir 
l'any 1896. Aquell any un cadí seria nomenat 
alcalde: Antoni de Nuix d'Espona (1853-1910), 
baró de Perpinya. Aquest fet posa de manifest 
que els carlins disposaven d'un nucli de segui
dors for~a important a Cervera i, probablement, 
a la Segarra. Nuix, advocar, hisendat i prohom 
cerverí, va ésser diputat provincial pel districte 
de Cervera entre 1896 i 1910 i la seva influencia 
política va anar més enlla de la seva ciutat na
tal. Fins a 1910, per exemple, va ésser cap de la 
Comunió Tradicionalista a les terres de Lleida, 
moment en que va dimitir per desavinences amb 
l'actuació del partit durant les eleccions legislati
ves d'aquell maceix any. Mentrestant, a Cervera, 
els carlins -aliats amb sectors conservadors i 
dinastics i segurament hegemonics entre la dreta 
local de la primera decada del segle xx- mante-

nien una presencia destacada dins del Consistori 
municipal. L'any 1904 Josep Arques, un home 
proper al carlisme, va ésser nomenat alcalde de 
la capital de la Segarra. El 1909 tornaría a repetir 
en el carrec. 

El republicanisme eixamplaria encara més l'es
querda iniciada pels ca.rJins en el sistema de 
partit.c; de la restauració. I aviat comenc;aria a 
contestar a l'hegemonia política conservadora. 
El 1910 els republicans - en aquell moment ma
joritariament vinculats a la nova Unió Federal 
Nacionalista Republicana (UFNR)- van acon
seguir arribar i consolidar-se al capdavanl del 
Consistori municipal. El primer a fer-ho va ésser 
Joan Aymerich, nomenat alcalde accidental de 
Cervera després de la dimissió del liberal Felicia 
Solsona el julio! de 1910. El succeiria -no sense 
polemica- Josep Pedret, que es mantindria al 
capdavant de la Paeria fins a principis de 1914. 
L'arribada dels repubUcans a l'alcaldia va anar 
precedida d'un clima de tensió i polemica entre 
els sectors conservadors i de dreta, d'una banda, 
i els nuclis republicans i d'esquerra, de l'altra. En 
la base d'aquests fets s'hi troben diversos ambits 
d'enfrontarnent. El primer era antic i estava vin
cular a la religió i la moral. A la Festa Major de 
febrer de 1909, els republicans havien programar 
unes sarsueles considerades ofensives pels con
servadors, aplegats a l'entom de Joventut Cato
lica. I les van tornar a programar pocs di.es des
prés, duranc les festes del 16 de febrer. Aquesta 
era una data que commemorava la defensa de 
la ciutat de l'atac carlí de l'any 1875 i en la qual 
tenia lloc la Processó del Puro, un processó cí
vica i laica des de l'Ajuntament fins aJ Cementiri. 
A Cervera, aquests fets acabarien esquerdant So
lidadtat CaLalana, el moviment unita..ri catalanista 
creat l'any 1906 amb la participació del partir 
carlí, la Lliga Regionalista -el partit catalanista i 
conservador hegemonic a Catalunya durant les 
dues primeres decades del segle xx- i diversos 
partits i grups republicans. 

El segon ambit d'enfrontament entre republicans 
i conservadors va gisar entorn dels fets de la Set
mana Tragica, els quals van consistir en protes
tes i revolees populars que -contra l'enviament 
de tropes i reservistes al Marroc- van tenir lloc 
a di.verses poblacions de Catalunya duranl l'estiu 
de 1909. A Cervera, aquestes protestes, vagues 
i manifestacions es van realitzar els dies 29 i 30 
de julio! de 1909 i van acabar amb detencions 
de diversos manifestants pertanyents, segons 



que sembla, a les classes treballadores i al repu
blicanisme. Els líders republicans locals -amb 
Domenec Puigredon al capdavant- van acusar 
l'Església i els carlins de delació. Els sectors car
lins i catolics ho van negar i es van defensar as
senyalant que diversos prohoms catolics locals 
-amh l'alcalde carlí Arques al capdavant- ha
vien intentat l'alliberament deis detinguts. 

El fet és que en aquest comext de tensió, protesta 
i enfrontament, els republicans -clara.mene he
gemonics en el bloc d'esquerres- augmentaven 
la seva influencia fins a arribar a encap~alar la 
Paeria. L'alcaldia republicana va coincidir, a més, 
amb la instal-lació de la xarxa telefünica (1911), 
que s'afegia a l'existent xarxa de telegrafs -el 
telegraf era present a la ciutat des de 1861- i 
de l'enllumenat públic per mitja de 1'electricitaL 
(1913). L'electricitat havia acabat substin.ünt una 
forma relativament moderna d'enllumenat exis
tent a la ciutat: el gas acetile, produ'it a base de 
carbur de calci. El 1901, s'havia inaugurat una 
xarxa de conducció d'aquest gas, promoguda 
pel cerverí Faust de Dalmases i els senyors Cos
ta i Ponces. Amb l'anibada de l'electdcitat o la 
instal·lació de la xarxa telefónica, la ciutat inici
ava un nou procés de modernització. I també 
comen~ava a notar l'inici d'una nova conjuntura 
económica. 

Els bons anys del primer 
ter~ del segle xx: agricultura, 

indústria i serveis 

A principis de la decada de 1910, els efectes de 
la c1isi agraria de finals de segle xix ja semblaven 
haver-se superat a la capital de la Segarra. La 
població, que havia disminui:t fon;a entre 1900 i 
1910, va tornar a entrar en una nova fase alcis
ta. Si l'any 1910 Cervera tenia 3.835 habitants, 
el 1920 ja en Lenia 4.239 i deu anys més tard ja 
havia arribar als 4.554, una xifra similar al maxim 
assolit l'any 1897 ( 4.637). Si considerem el quart 
de segle posterior a 1910, la població de !'actual 
municipi de Cervera havia augmentar en gai.rebé 
un 20%. Certamenc, aquest és un creixement in
ferior al de la mitjana catalana, pero s'aproxima 
al de Tarrega i és superior al d'altres localitats 
del pla de Lleida amb una població similar, com 
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Balaguer i les Borges Blanques. I potser més 
important encara. Aquest augment demografic 
va anar acompanyat d'una millora generalitzada 
del nivell de vida de la població. Entre els quin
quennis 1905-1909 i 1930-1934, l'al~ada mitjana 
deis homes joves de Cervera -un bon indica
dor del nivell de vida biologic d'una població
va augmentar en més de tres centímelres i en el 
darrer dels períodes assenyalats ja se situava a 
prop d'l,68 metres. En altres paraules, un jove 
que hagués nascut a la Cervera de principis de 
la decada ele 1930 escava més ben nodrit i era 
for~a més saque un faclrí nascut durant els anys 
anteriors a 1910. 

La fase ele crei.xement que va viure Cervera eles
prés de 1910 no va estar mancada d'adversitats 
i entrebancs. Per exemple, entre 1916 i 1918, 
i en el context de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), el Govern va fixar preus de taxa 
per als cereals, una mesura no gaire favorable 
als interessos dels pagesos de Cervera i de la 
comarca, especialment en un moment en que 
els preus deis productes que ells consumien 
augmentaven. La tardor de 1918, Ce1-vera, com 
moltes altres localitats del país, es va veure afec
tada per una imponant epidemia de grip. D'altra 
banda, durant la decada de 1920 -i també en 
els primers anys de la de 1930-, no van ésser 
gens infreqüents els con.flictes entre el Sindicat 
de Cervera i els industrials fariners i flequers. En 
el context d'aquests enfrontaments, l'any 1923 
la farinera del Sindicar de Cervera va patir un 
important incendj. I des de principis deis anys 
trenca la capital de la comarca -que el 1929 ha
vía patit els efectes d'una important sequera
comen~ava a sentir la crisi economica internaci
onal d'aquells anys. Com a conseqüencia, entre 
1930 i 1936, Cervera va perdre una vuitantena 
d'habitants. És una fet remarcable, que indica 
que la capital de la Segarra s'havia endinsat en 
un nou i advers cicle economic. Pero també és 
cert que els anys que van de 1910 a 1936, consi
derats en conjunt, van suposar un període for~a 
favorable pera l'economia cerverina. 

El creixement de Cervera i la millora del nivell 
de vida dels seus habitants s'han de vincular, 
una vegada més, a la bona manca del sector 
agrari comarcal, del blat per ser més exactes. 
Des de la decada de 1890, i coincidint amb la 
crisi de la filloxera, els pagesos de la Segarra 
havien abandonaL el conreu de la vinya i s'ha
vien 01ientat majoritariament cap a la producció 
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cerealícola. En el període d'entreguerres, aques
ta orientació productiva acabaría revelant-se for
c;a reeixida. A principis de la decada de 1930, la 
Segarra s'havia convertit en una de les principals 
comarques catalanes pel que fa a la producció 
de blat. I també en una area on augmentaven la 
producció i la productivitat agraries. Aquestes 
circumstancies van permetre, finaJment, que la 
majoria de segarrencs i segarrenques poguessin 
mi.llorar la seva situació economica i el seu ni
vell de vida. 

Les bases cl'aquest creixement agrari van ésser 
diverses. La pagesia de la Segarra es va poder 
beneficiar de les creü<ents necessitats alimenta
ries cl'una població catalana que, a mesura que 
avarn;ava el primer ten; del segle xx, era més 
nombrosa, estava més urbanitzada, depenia 
més de la indústria i tenia més capacitar ele con
sum. A més, a principis ele la decada de 1920 la 
protecció aranzelaria al sector blader peninsular 
havia augmentar fi.ns al punt que l'any 1922 la 
importació de blat i farina procedent de !'exte
rior va quedar prohibida. Aquesta política pro
teccionista -desenvolupada durant la Dictadu
ra de Primo de Rivera (1923-1930)- va evitar 
una caiguda deis preus interiors del blat i, en 
cerra mesura, va afavorir el manteniment deis 
ingressos d'aquells pagesos més dependenrs 
del sector blader, com eren els ele Cervera i de 
la Segarra. 

Creixement de la demanda. Protecció del sector 
blader. Aquests factors ajuden a entendre el con
text sobre el qual va transcórrer el creixement 
ele !'agricultura segarrenca posterior a 1910. No 
són els únics. La favorable conjuncura del sector 
agrari comarcal no es pot entenclre sense un ter
cer factor: la capacitar d'organització dels page
sos de la Segarra i la creació dels sindicats agra
ris. El 1918 la Segarra tenia tres sindicats agraris. 
El més antic era el Sindicar Agrícola de Guissona 
i sa Comarca, creat el 1906. El Sindicat Agríco
la de Tora (1914) era el segon en antiguitat, si 
bé l'any 1925 ja havia deixat d'existir. El tercer 
en constituir-se va ésser el Sindicat Agrícola de 
Cervera i sa Comarca, fundat l'any 1918 com a 
resposta a la política governamental d'establir 
un preu de taxa per al blat i, al mateix temps, 
d'obligar a vendre aquest cereal al sindicat pro
vincial de fariners. Seos dubte, es tractava d'unes 
mesures que no afavorien gens els interessos de 
la pagesia comarcal. Per fer-hi front, els page
sos cerverins van proposar-se cl'exercir el paper 

d'únics venedors, Lm objectiu que, a la llarga i a 
través del Sindicar, van acabar aconseguint. 

L'expansió dels sindicats agraris a la Segarra du
rant el període d'entreguerres va acabar essent 
espectacular. A la capital de la comarca, el Sindi
car Agrícola de Cervera i sa Comarca, que l'any 
1918 havia comen~at amb 300 socis, va arribar a 
tenir-ne més de 1.800 durant la decada de 1920. 
Diversos factors penneten explicar aquest fort 
increment. El primer s'ha de relacionar amb el 
caracter interclassista -que no s'ha de confon
dre amb absencia de component ideologic- de 
l'entitat, és a dir, amb la capacitat que va tenir 
el sinclicalisme agrari cerverí d'aplegar sota una 
matei.xa institució petits, mitjans i grans propie
talis. El segon factor cal vincular-lo amb la vo
luntat de l'entitat per respondre a les necessitats 
de la pagesia de Cervera i la comarca, un fet que 
s'aconseguia a través de la consticució de diver
ses seccions i serveis cooperatius, com les asse
gurances d'animals, la concessió de credit o l'acl
quisició de fertilitzants. Al costat del seu caracter 
interclassista i ele l'atenció a les necessitats de 
la pagesia, sembla necessari esmentar un tercer 
factor per l'explicar l'expansió del Sindicar cer
verí: l'acció decidida dels seus dirigents. Sense 
negar el paper d'altres pagesos, el cas de Ramon 
Vidal Trull (1891-1970), el Vidal de Montpalau, 
mereix ésser singularitzat. Pages acomodar, 
fundador, gerent i veritable anima del Sindicar 
Agrícola de Cervera i sa Comarca, Ramon Vida) 
també va ocupar carrecs molt destacats en as
sociacions d'abast provincial i nacional, com la 
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya, crea
da el 1931 i de la qua] va ser fundador, tresorer 
i president de la comissió cerealista. 

Si a la Segarra l'expansió dels sindicats agraris 
durant el període d'entreguerres va ésser im
pressionant, la seva contribució a la modernit
zació de ]'agricultura comarcal no ho va ésser 
menys. Una de les aportacions més rellevants 
cal relacionar-la amb el foment ele l'ús cl'adobs 
químics, que hauríen de substituir els fems i 
altres adobs organics. El Sindicat Agrícola de 
Cervera i sa Comarca -com també feien altres 
sindicats comarcals- comprava a l'engros els 
adobs químics i els oferia als seus associats a 
uns preus avaotatjosos, que encara ho sembla
ven més quan es té en compte les facilitats de 
pagament que atorgava als seus socis. Com a 
resultat d'aquesta estrategia, a la Segarra del 
primer terc; de segle >D< el consum d'adobs quí-
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mies per hectarea va multiplicar-se per més de 
vint i en el trienni 1930-1932 ja era d'uns 170 
kg per hectarea, una xifra clarament superior 
a la mitjana lleidatana i lleugera.ment més alta 
que la catalana. A més de fomentar la utilització 
d·adobs químics, el sindical cerverí també va 
afavorir l'ús de nou utillatge, com, per exem
ple, les arades modernes i, sobretot, les sega
dores-agarbadores. En aquest ambit hi devia 
ajudar també un altra circumstancia: !'existencia 
d'una empresa de maquinaria agrícola -la fa
brica Trepar de Tarrega- geograficament pro
pera. En fi, la renovació tecnologica i, sobretot, 
l'adopció d'adobs quúnics van tenir una clara 
conseqüencia: l'augment dels rendiments i de 
la productivitat dels camps de la Segarra, un 
fet mole irnportant en la mesura que permelia 
millorar els ingressos i la renda de la pagesia de 
Cervera i de la comarca. 

Renovació tecnologica i ús d'adobs quím.ics no 
eren els únics aspectes que contribu"ien a Ja mi
llora de la capacitat adquisitiva de la pagesia co
marcal. De la mateixa manera que afavoria la 
modemització de !'agricultura comarcal, el Sin
dical Agrícola de Ce1vera i sa Comarca -i els 
altres sinclicats existents a la comarca- aprofun
dia en la seva vessant més empresarial. Abans 
que comencés la decada de 1930, el sindicar cer
verí ja actuava coma comerciant de blat. També 
fabrica.va i venia pa, elaborar a la panifica.dora 
que ha.vía comen~at a funcionar l'any 1920. I, 
finalment, produfa i comerciava amb farina, ob
tinguda de la planea que l'entitat havia constru'it 
entre 1921 i 1922. Aquesta estrategia empresarial 
tenía un important avantatge: pennetia als socis 
del Sindicar beneficiar-se de tot el valor afegit 
que generava !'agricultura comarcal, una situa
ció que, molt probablement, es tradüia en una 
millora deis ingressos de la pagesia cerveiina i 
se garren ca. 

Cervera i els seus homes i dones -encara molt 
vinculats a la terra- van participar i impulsar 
el creixement del sector agrarí local i comarcal. 
Pero a la Ilarga va ésser tota la ciutat la que 
gaudiría d'aquest període de prosperitat. I, en 
fer-ho, l"expansió que vivia l'economia local í 
comarcal en quedava refor~ada. El cas del sec
tor terciari o de serveis pot servir d'exemple. La 
població de Cervera -i del conjunt de la Segar
ra- augmenrava. La capacitat adquisitiva dels 
seus habitants, també. Amb un mercal en creixe
ment i més oportunitats de negoci, el comen;; i 

altres activitats mercantils i professionals podien 
créixer i expandir-se i, d'aquesta manera, també 
contribu'ien a la bona marxa de !'economía. A 
principis de la decada de 1930, Cervera tenia 
més d'un centenar de comerciants i un nombre 
gens menyspreable de majoristes, magatzemis
tes, t..ractanrs o comissionistes. El cas més desta
cat -si considerem l'import pagat en concepte 
de quota comercial- era el de la societat Ma
rimón i Bosch SL, amb ferretería al carrer Com
bat. El sector ele serveis també inclofa profes
sionals liberals, sobretot advocats, procuradors 
i notaris, que, en total, suma.ven una doLZena 
aproximadament. A més també hi havia metges, 
farmaceutics, llevadores, veterinaris, arquitectes 
i banquers, entre els quals pot assenyalar-se el 
cas de Josep Civit LJobet. Civit va llicenciar-se 
en Farmacia l'any 1898, va fundar la Banca Civit 
l'any 1903, J va ésser membre de diverses asso
ciacions i entitats economiques, entre les qua.Is 
cal esmentar la junta local del Patronat de la 
CaL"\:a de Pensions, amb presencia a la capital de 
la Segarra des de 1916. L'any 1930, Josep Civit 
encara exercia de banquer, un sector que a la 
Cervera d'aquell momem disposava de sucur
sals de la Caixa de Pensions, el Banc Central, el 
Banc Espanyol de Credit i la Banca Amús. Els 
temps en que la Banca Jené -un banc local de 
Cervera- es declarava en «suspensió de paga
ments•, de resultes de la crisi economica que ha
via acompanyat la comarca a principis del segle 
::--.rx, quedaven for~a enrere. 

A la Cervera de principis dels anys trenca, el 
conjunt d'activitats relaciona.des amb el sector 
serveis es completava amb Ja presencia d'una 
vintena de fondes, cafes i restaurants, el nom
bre deis quals havia augmentar durant el perí
ode d'entreguerres. Una relació referida a 1910 
singularitzava un total de tres cafes i billars, tres 
tavernes o cases de menjars i dues fondes, El 
Jardín, propietal de Joan Aymerich, i La Barce
lonesa, creada cap a 1860 i regentada per Joan 
Tarruell. A principis de la decada de 1930, ja po
dien comptar-se un total de quatre tavernes, cinc 
fondes -les dues esmentades anteriorment i les 
d'Hermenegildo Colom, Josep Fonoll i Francis
co Tarafa- i una desena de ca.fes. Un d'aquests 
era el Cafe del Comer~ (actualment Gran Cafe), 
potser el que durant algun remps va tenir més 
activitat, almenys pel que fa a les taules de joc, 
la realització espectacles de varietats i alguna 
cosa més. A la decacla de 1910, el Cafe del Co-
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mere; bavia estar propíetac de Josep Cama Ferrer, 
alcalde els anys 1916 i 1917 pel partir liberal. 

Finalment, el sector serveis inclo"ia diversos 
negocis relacionats amb el transport com, per 
exemple, els tallers mecanics de reparació de ve
hieles o garatges, la venda de benzina, el lloguer 
d'automobils i els serveis i agencies de Lrans
porc en vehicles de motor. Es tracta d'activitats 
sorgides a mesura que avanc;;ava el primer ter~ 
del segle xx. No és estrany, sobretot si es con
sidera que durant aquest període s'accelera la 
difusió de les tecnologies i sectors de la segona 
revolució tecnologica, vinculats, entre d'altres, a 
l'electricitat i al motor de combustió interna. I 
tampoc no pOl soqxendre si es consideren les 
necessitats d'una economia en creixement. En 
efecte, el dinamisme economic de la comarca 
havia transcorregut paral-lel a un augrnent en 
el moviment de persones i mercaderies, el qual 
s'havia vist afavorit per diversos fets. El primer 
d'aquests fets s'ha de relacionar amb J'ampliació 
i la millora de la xarxa de ca1Teteres comarcals, 
en alguns casos sota l'impuls de la Mancomu
nitat de Cacalunya, la institució creada el 1914 i 
suprimida perla Dictadura de Primo de Rivera 
l'any 1925. I Lambé cal vincular-Jo als progressos 
en les comunicacions de Cervera amb !'exterior 
de la comarca, grades a la construcció durant la 
decada de 1920 de l'N-II, la carretera que enlla
c;;ava Barcelona amb Madrid. 

El segon factor a tenir present en el moviment 
de persones i mercaderies és la progressiva mi
llora i difusió dels vehicles de motor. Aixo im
plica un creixent ús d'automobils i, sobretot, 
de camions i autobuses, que, en alguns casos, 
podien esdevenir una alternativa al ferrocarril. 
Tot i aixo, l'any 1919, la línia de ferrocarril Tar
ragona-Cervera-Guissona-Ponts havia estat no
vament projectada i gaudia de l'acceptació i la 
col·laboració de la Mancomunitat. Una vegada 
més el projecte va fracassar. I ho tornaría a fer 
l'any 1926, quan per dan-era vegada, i ara sota 
la influencia del pla d'obres públiques establert 
durant la Dictadura de Primo de Rivera, es va 
intentar revifar el projecte. 

El darrer aspecte a considerar en l'augment del 
moviment de persones i mercaderies durant el 
període d'entreguerres va ésser la creació d'em
preses de transport i, com a conseqüencia, res
tablimem de línies regulars. Abans que finalitzés 
la decada de 1920, Cervera clisposava de trans-

port regular de passatgers i mercaderies en vehi
cles de motor que feien la ruta cap a Guissona, 
Agramunr, Sane Ramon, Ivorra, Rocafort de Que
ralt, Lleida, Igualada o Barcelona. 

E1s camions, els autobuses i els automobils que 
transitaven per la comarca necessitaven tallers 
de reparació i benzineres. A principis de la de
cada de 1930, Lluís Ginestet Lributava a l'Ajunta
ment en concepte de venda de gasolina a l'avin
guda de Catalunya, i Rarnon Albareda Turull ho 
feia per disposar d'un garatge i també d'un taller 
de serralleria. Per la seva pare, Pasqual Riu Por
ta, amb domicili al carrer Victoria, era propietari 
d'un taller mecanic o garatge i d 'un sortidor de 
benzina, i es dedicava, també, al lloguer d'auto
mobils. I el mateix podria dir-se de Ricard Sala 
Aldoma, que tributava com a ferrer i propieta
ri d 'un taller o garatge al carrer Llibertat, aixi 
corn per la venda de benzina i de panys i altres 
productes de ferro en un local de l'avinguda de 
Catalunya. Des de 1929, Ricard Sala -que un 
any abans havia arribat a la presidencia de la 
Cambra de Comerc;; ele Cervera i que esdevindria 
alcalde duranl la República- cambé disposava 
de vehicles propis per al transport directe de 
viatgers a Barcelona. 

El comer<; i el conjunt del sector terciari havia 
pogut beneficiar-se de -i, en certa mesura, 
contribuir a- la bona marxa de !'economía de 
la ciutat i de la comarca durant les decades 
de 1910 i 1920. Pero la indústria, també. En el 
transcurs d'aquestes dues decades, la producció 
manufacturera local -encara majoritariament 
assentada sobre tallers i establiments de petita 
dimensió- sembla haver-se diversificar, eixam
plat i modernitzat. En la base <l'aquests feno
mens s'bi t.roben, com a mínim, dos fets impor
tants. El primer és el creixement ele la demanda, 
local, comarcal i, en alguns casos, peninsular. 
El segon és, sens dubte, l'adopció d'una nova 
forma d'energia, I'electricitat, la qua! va perme
tre que petits tallers poguessin mecanitzar-se i, 
d'aquesta manera, passar d'un estadi manual o 
artesanal a un altre de més industrial. 

Algunes dades permeten il-lustrar el que s'asse
nyala. A finals del segle XIX, el comer<; i la resta 
d'activitats vinculades al sector serveis suposa
ven gairebé el 40% de cotes les quotes pagades a 
l'Ajuntamenr en concepte de contribució indus
trial i comercial. El sector secundari -que agru
pa les activitats artesanals i i.ndustrials- repre-



sentava una mica més del 60% d'aquesta quota 
total. Dins del sector secundari, fusters, ferrers, 
paletes, constructors de carros i una llarga !lista 
d'oficis ocupaven una posició preeminent. Per 
contra, Les activitats propiament manufactureres 
no suposaven més del 10% de tetes les guotes 
referides a la contribució industrial i comercial. I 
clins de la indústria, el sector aJimentari pagava 
gairebé el 90% d'aquestes quoces, mentre que 
la indústria textil i la vinculada als materials de 
construcció en representaven la resta. 

A principis de la decada de 1930 la situació ja 
era una altra. El sector terciari havia augmen
tar la seva importancia i representava més de 
la meitat de les quotes pagacles en concepte de 
conufüució industrial i comercial. I el sector se
cundari, que en pagava la resta, havia transfor
mar de manera molt notable la seva composició 
interna. Les activitats de caracter més artesanal, 
vinculades als oficis de la ciutat, no arribaven a 
suposar el 10% de tetes les quotes de la contri
bució industrial i comercial de Cervera. Les que 
tenien una vessant més industrial, en canvi, ja 
representaven més del 30% d'aquestes quotes 
i, a més, presentaven una diversificació superior 
a la dels anys anteriors a l'esclat de la Primera 
Guerra Mundial. 

Quines eren les principals activitats industrials 
a la Cervera de principis de la decada de 1930? 
La indústria de l'alimentació continuava tenint 
un paper centraJ en !'estructura manufacture
ra local i representava entorn del 60% de les 
quotes que pagava la indústria. En aquest sec
tor s'hi aplegaven diversos establiments dedicats 
a la producció de farina, galetes, pastes per a 
sopa, oli d'oliva, gasoses, vins i alcohols, xoco
lata, embotits o producció de pa. Ara bé, si hem 
de fer cas de les dades fiscals de principis de 
la decada de 1930, al capdamunt d'aquesr ran
quing agroalimentari cerverí s'hi trobava, a mol
ta distancia de la resta, la farinera del Sindicar 
Agrícola de Cervera i sa Comarca. Constru"ida 
entre 1921 i 1922, la farinera del Sindical era 
una instal-lació moderna i de grans dimensions, 
que ampliava el sector fariner cerverí i s'afegia 
a la fabrica La Cervariense, propietat de Jaume 
Camps Balcells, que a principis dels anys trenca 
també ocupava un lloc molt destacar en el pano
rama fabril de la ciutat. Rossendo Güell Boatella 
ocupava el segon lloc en el ranquing industrial 
de la capital de la Segarra. Arribada de Manresa, 
entre 1919 i 1920 la familia Güell va iniciar la 
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producció ele galetes. La Palma, que va ésser 
el nom d'aquesta nova fabrica, ocupava entre 
trenta i quaranta treballadors, un nombre moll 
respectable a la Cervera del moment. Pere La
fargue i Ramon Goma completaven el grup clels 
cinc principals contribuents a la tarifa industrial. 
Pere Lafargue era productor d'embotits, amb fa
brica situada a l'avingucla de Catalunya. El nego
ci l'havia iniciar el seu pare, Alejandro Lafargue 
Deseaux, arribar de Franc;a el 1910. Els Lafargue, 
que comercialitzaven els seus productes amb 
la marca El Ciervo, van aconseguir vendre més 
enlla de les fronteres de la comarca i de la ma
tebca Catalunya. Per la seva part, Ramon Goma 
es dedicava a la producció d'oli d'oliva. L'any 
1926 havia acabat d'enllestir el seu nou molí de 
l'avinguda de Catalunya, un edifici modernista i, 
per tant, del mateix estil que les instal·lacions de 
La Palma i que la farinera del Sindicar de Cer
vera, obra de Cesar Martinell. Pero l'elaboració 
d'oLi d'oliva no era !'única activitat econornica 
dels Goma. A principis de la decada de 1930, 
Ramon Goma també comerciava amb fruits de 
la terra, disposava d'una maquina d'esclofollar 
frnita seca i actuava cambé coma magatzemista 
de fertilitzants. 

La relació cl'establiments podría continuar. Tan
matei.x, no faria més que posar de manifest la 
importancia del sector alimentari. Pero impor
tant no és el maceix que únic. En un sector in
dustrial més diversificat, la indústria textil -que 
ja formava part del panorama industrial cerverí 
de fi.nals del segle xrx- continuava present a 
la ciutat. A més, havia aconseguit augmentar el 
seu pes relatiu en comparació ambles decades 
finals del segle XIX. A principis de la decada de 
1930, representava el 12% de totes les quotes 
pagades per la indúsufa cerverina. Aquest és 
el mateix percentatge que corresponia a la in
dústria metal-lúrgica. Pel que fa al primer deis 
dos sectors esmentats, i sense desmereixer altres 
inicialives empresarials, la producció de gorres 
va ésser la branca que, dins de la indústria tex
til, acabaría situant-se al capdamunt del sector 
gracies a fabriques i tallers com els d'Adelaida 
Comelles, Ignasi Arques, Francesc Tan-uella i Jo
sep Sambola, continuador dels negocis de Fran
cisco Colom. En l'ambit de la metal·lúrgia, els 
tallers deis manyans, ferrers i serralJers -corn el 
ele Magí Cornellana, Joan Pont, Salvia Fabregat, 
Ramon Albareda, Joan Ibarz o Pau Vidal Diné, 
que també es dedicava a la venda de material 
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electric- constit1..i"ien el gruix d'aquesta branca 
manufacturera. 

El panorama industrial de la Cervera de principis 
de la decada de 1930 es completava amb les fa
briques i tallers dedicats al treball de la fusta i el 
moble, la construcció de carros, la reparació de 
calc;at, la producció de materials de construcció 
i les arts grafiques i l'edició. En alguns casos, es 
tracla d'establiments existents amb anterioritat a 
1910 (o fins i tot 1900) que durant el període 
d'entreguerres havien comenc;at a emprar nous 
aparells productius i mecanics. Aquest seria el 
cas, per exemple, deis fusters Magí Oliveres, 
Mane! Pedrós o Joan Sobrevila; del construc
tor de carros Jaume Sucarrats, o de l'impressor 
Armando Llamas, propietari de la Tipografia 
Minerva, creada l'any 1902. En altres ocasions, 
en canvi, es tracta de negocis establerts durant 
les decades de 1910 o 1920, com, per exemple, 
la impremta de Josep Salar Fornells, inaugura
da l'any 1921, i, possiblement, la serradora i 

magatzem de fustes de Josep Carcasona Boria o 
la teuleria de Josep Comorera Vall. 

A cotes aquestes activitats encara caldria afe
gir-hi la producció i dist.ribució cl'energia, par
ticularment d'electricitat. La distribució d'eleccri
citat també va afavorir l'embranzida economica 
local i comarcal, almenys en la seva fase inicial. 
l s'ha de relacionar amb l'estada a Cervera de 
la Barcelona Traction, Light and Power Com
pany, Limited. Aquesta societat, propietaria de 
nombroses concessions hidrauliques i creado
ra de la primera xarx:a moderna de producció 
i distribució d'energia electrica a Catalunya, es 
va constituir a Toronto l'any 1911 i era popu
larment coneguda amb el nom de La Canaden
ca. Aviar establiüa, com en altres localitats, una 
central prop de Cervera i comenc;aria a ocupar 
treballadors de la comarca en la construcció de 
la línia d'alta tensió que havia d'anar ele Tremp 
a Barcelona. 

Política i societat a les 
decades finals de la 

Restauració 

La decada de 1910 marca l'inici d'una nova con
juntura economica en la Cervera del primer terc; 

del segle xx. I cambé suposa la progressiva con
soliclació de noves manifestacions esportives, 
culturals, recreatives, socials i economiques. El 
futbol -practicar a la ciutat abans de l'esclat de 
la Primera Guerra Mundial- ha acabat arrelant 
entre els cerverins, primer grades a l'activitat del 
Club Cerverí de Sports i, posteriorment, a través 
del Club Deportiu Catala. El panorama musical 
s'ha ampliar, en part coro a conseqüencia del 
ressorgiment de l'Orfeó Cerverí 0914). Les sar
clanes han esdevingut cada vegada més popu
lars a la capital de la Segarra, fins al punt que 
entre 1918 i 1919 ja s'ha formal la primera colla 
sardanista de Cervera. L'interes pel medi ambi
ent ha comenc,;at a obrir-se cami gracies a J'as
sociació Amics de l'Arbre (1918), in1pulsada pe! 
republica Domenec Puigredon. Aquell mateix 
any neix, cambé, el Sindicar Agrícola de Cervera 
i sa Comarca. I des de principis de la decada ja 
esta en plena activitaL la Cambra de Comerc,; i 
Indústria de Cervera (1911), molt dina.mica en 
les demandes de millora de les inf raestructures j 
d'impuls economic de la ciutat. 

Les raons que expliquen aquest impuls associa
tiu són diverses. El clima de recuperació econo
mica que viu la ciutat hi ha degut influir. Pero 
el context polftic del moment també hi ha tingut 
tanta o més importancia, almenys en alguns deis 
casos citats. Per exemple, en el ressorgi.ment de 
l'Orfeó Cerverí, hereu de !'Orfeón Cervariense 
(1864), és racil de trobar-hi la influencia dels 
nous correms catalanistes i de recuperació cul
tural que s'estan consolidant al Principar, amb 
més forc;a encara una vegada creada la Manco
munitat de Catalunya (1914). I el mateix podrí
em dir de les sardanes, que, a Cervera, es van 
ballar per primera vegada l'any 1906. 

La capital de la Segarra no ha quedaL al marge 
dels moviments culturals i polítics de caire ca
talanista que emergeixen a Catalunya. Des de 
finals del segle XIX, ja és possible advertir la pre
sencia a Cervera de nuclis afins a aquest movi
ment, probablement sota el guiatge de la Unió 
Catalanista, l'entitat constitui:da a Barcelona l'any 
1891. De fet, entre els participants en l'Assem
blea que aquesta entitat va celebrar a Manresa 
J'any 1892 i en la qual van aprovar-se les «Ba
ses per a la Constitució Regional Catalana•, les 
anomenades •Bases de Manresa•, s'hi troben tres 
segarrencs: el notari de Cervera Pius Puigcorbé, 
l'hisendat cerverí Domingo Agulló i el propietari 
de Tarroja Antoni Capell Boneu. 



El 1903, ja existeix el Centre Regionalista de Cer
vera i sa Comarca. Aquel! mateix any els seus 
seguidors havien cornern;at l'edició de la revis
ta La Veu de la Segarra. Es tracta d'una publi
cació crítica amb el caciquisme, marcadament 
catalanista, molt orientada cap a la recuperació 
del catala com a llengua escrita i que, al mateix 
temps, no amagava el seu caracter confessional. 
«Fe, patria i amor• eren les bases que guiaven 
l'acció de La Veu i, obviament, del mateix Cen
tre Regionalista. Un deis dirigents del Centre, i 
primer director del seu quínzenari, era Lluís Lla
dó, que l'any 1901 havia creat !'Academia Lladó. 
Lluís Lladó oferia als seus alumnes un ensenya
ment de clara orientació catalanista, es preo
cupava per donar a coneixer !'obra de mossen 
Cinto Verdaguer i no s'estava de col-laborar en 
el diccionar:i de mossen Antoni M. Alcover. De 
fet, van ésser els membres del Centre, entre els 
quals, a més de Lladó, s'hi trobaven els cerverins 
Josep M. Jené, Josep Agulló, Josep M. Dalma
ses o Frederic Gómez Gabernet, els primers que 
van comern;ar a ballar sardanes -no sense La 
crítica d'alguns sectors de la ciutat, aquells que 
s'oposaven al catalanisme-, a imroduír la lite
ratura sorgida amb la Renaixem;a i a vetllar per 
la difusió de la premsa redactada a Barcelona. 

A la segona decada del segle ,e<, sembla que les 
noves forces catalanistes han comen~at a teni..r 
més presencia institucional a Cervera. El 1915 la 
Lliga Regionalista, el partit catalanista i conser
vador hegemonic a Catalunya durant les dues 
primeres decades del segle xx, ja tenia dos re
gidors a l'Ajuntament de Cervera, un deis quals 
era Francesc Xucla Granell, dirigent de Joven
tut Catolica i president de la primera junta de 
l'Orfeó Cerverí. El 1917 es constitui'a l'Agrupació 
Nacionalista de Cervera, afiliada a la Lliga Regi
onalista. I el 1918 Francesc Xucla, en el Consis
tori des de 1911, era escollit alcalde per votació 
unanime de tots els regidors. L'any 1921 Xucla 
Lambé seria elegir diputar provincial. 

La creixent influencia del catalanisme conserva
dor cluranc la decada de 1910 va coincidir amb 
diversos canvis en el panorama polític de la 
ciutat: la perdua d'hegemonia deis partits dinas
tics, l'afebliment del carlisme com a forc;a do
minant de la clreta local i, finalment, una certa 
recomposició del republicanisme cerverí, la qua! 
és necessari detallar. Per comen~ar, l'any 1912 
es va presentar Joventut Republicana, liderada 
per Joan Comorera Soler (1894-1958) i pona-
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dora d'un projecte de regeneració. En l'acte hi 
van participar els pesos pesants del republica
nisme local, entre els quals hi havia Domenec 
Puigredon Borruix i Ramon Riu Vendrell; aquest 
darrer, diputat provincial des de 1905 fins a 1923. 

L'any següent, els joves republicans, vinculats 
majoritariament aJ corrent del republicanisme 
reformista, ja editaven un diari, Escuela. Si no
més considerem el segle que estava comen~at, 
aquest era el segon diari editat pels republicans 
una vegada el diari República, dirigir per Do
menee Puigredon des ele 1903, va deixar d'edi
ta..r-se l'any 1906. Escuela tenia una periodicital 
quinzenal i una vocació pedagógica de la polí
tica. També s·oposava a !'estrategia republicana 
d'acostar-se als Liberals monarquics, era crític 
amb els personalismes, els enfrontaments i les 
divisions existents en aquel! moment dins del 
republicanisme cerverí i, al mateix temps, es 
mostrava profundament anticlerical. 

El 1914 Escuela, pero, deixava de publicar-se. 
Era una conseqüencia ele la forta hostilitat deis 
secrors conservadors i clericals contra Escuela, i 

contra Comorera. Pero les dificultats per unir el 
republicanisme cerverí també hi havien ajudat. 
Coinciclint amb el tancament d'Escuela, Comore
ra es traslladava a Barcelona, on acabaria tenint 
un paper cabdal en la política catalana. I aquell 
mateix any els republicans perdien el govern de 
la ciutat, malgrat haver-la esrat dirigint durant els 
anys anteriors. No tornarien a recuperar l'alcal
dia fins al cap de sis anys. El 1920 el republica 
Antoni Herrera Fernández era escollit alcalde. I 
el 1922 ho tornaria a ser el seu coreligionari, Pau 
Batalla Escudero. 

Batalla no podría acabar el seu mandat. El 13 de 
setembre de 1923 va tenir lloc -amb acord del 
rei Alfons XIII i el suport de les classes conserva
dores- el cop d'esLat del general Miguel Primo 
de Rivera, que va instaurar un regim dictatorial. 
Els ajuntaments van ésser dissolts. La llengua i 

els súnbols de Catalunya van ésser perseguits. 
La Mancomunitat ele Catalunya i bona pan de 
les institucions que havia creat van ésser des
mantellades. I la repressió a persones i inslituci
ons no es va fer esperar. També a Cervera. Pero 
aixo no va ésser suficient per aturar l'impuls as
sociatiu, social i polític dels homes de la capital 
de la Segarra. El 1925 es creava el Casal Cerverí, 
que, a principis dels anys trema, passaria a de
nominar-se Casal Catala. Mole influent en la vida 
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social i política de la ciutat, el Casal va disposar 
de diverses seccions, com, per exemple, un cen
tre excursionista; una societat de hall, La Violeta, 
en actiu des d'almenys 1920 i integrada al Casal 
a finals de 1931, i un grup de teatre, que acaba
ria disposant de sala propia. El 1935, la Secció 
de Teatre del Casal Catala representava J'obra 
Jesús de Natzaret i, un any després, Estampes de 
la Passió. La primera tindria lloc aJ Teatre Prin
cipal. La segona, en canvi, ja es faria a la nova 
sala de cearre del Casal, amb motiu de la seva 
inauguració. 

La creació del Casal s'afegia abó al conjunt d'en
titats que existien a Cervera a mitjan anys vint. 
Segons una informació referida a 1925, amb an
terioritat a ]'obertura del Casal la capital de la 
Segarra disposava -sense comptar-hi agrupa
cions musicals o corals i entitats culturals, es
portives o de lleure- de gairebé una quinzena 
de societats: la Cambra Agrícola de la SegaJTa i 

Urgell; la Cambra de Comer~; el Centre Jaumis
ta; el Centre Musical; el Centre Obrer Instructiu 
d'Unió Republicana; la Comunitac de Preveres; 
la Fratemitat Benefica del Centre Republica; la 
Joventut Catolica; els Montepíos de Nostra Se
nyora del Carme, de Nostra Senyora del Rosari i 
de Nostra Senyora de la Salut; el Sindicar Agríco
la de Cervera, i la Societat de Paletes. 

El 1929 una de les societats esmentades -el 
Centre Obrer Instructiu d'Unió Republicana
inaugurava, a més, un nou local aJ passeig de 
Prat de la Riba, ]'actual passeig de l'Estació. Amb 
presencia a la ciutat des de .finals del segle xix i 
amb un local que havia inaugurar l'any 1901, des 
dels seus inicis el Centre Obrer va actuar coro a 
casa comuna del republicanisme cerverí. Tenia 
una coral, la societat coral El Progreso. Disposa
va d'una biblioteca (des de 1904), en part graci
es a les gestions d'Agustí Trilla Alcover, advocat, 
republica i introductor de la ma~oneria a la ca
pital de la Segarra. Havia creat un grup de teatre, 
el qua! es va mantenir actiu fins a l'esclat de la 
Guerra Civil, i una societat de ball anomenada 
La Joventut. També havia aconseguit impulsar 
dos projectes que, tanmatei.x, tindrien una vida 
més curta: una societat de socors mutus i, des 
de l'any 1903, una escota nocturna, que, malgrat 
tot, va deixar de funcionar al cap de pocs anys. 
En qualsevol cas, la construcció d'un nou local 
durant la segona meitat clels anys vint su posava 
un nou impuls a les activitats d'un centre que, 
en aquells moments, disposava de cafe, biblío-

teca, sala de billar, pista de ball, teatre i sala de 
cinema. I que, a més, organitzava trobades lite
raries i participava activament en les caramelles 
o els carnestoltes de la vila. 

La importancia d'entitats com el Centre Obrer, 
el Casal Cerverí o d'altres que podrien citar-se 
no es pot menystenir. Ben al contrari. Una part 
molt importanl de la vida recreativa, culcural, so
cial i política de Cervera havia pivotar, i encara 
ho feia, a l'entorn d'aquestes entitats, cadascuna 
amb una orientació política ben definida. A fi
nals de la decada de 1920, per exemple, el Casal 
reunia i, en cerra mesura, representava els cer
verins més identificars amb les opcions conser
vadores de la ciutat, entre les quals cal incloure 
la Lliga Regionalista. Si bé també és cert que del 
Casal acabaría sorgint-ne un grup d'Acció Cata
lana, el partir catalanista creat el 1922, escindit 
de la Lliga Regionalista i, finalment, aliat ambles 
forces republicanes. El Centre Obrer aglutinava, 
precisament, els sectors republicans i esquer
rans de la capital de la Segarra. 

Tot i aquestes diferencies, l'any 1929 els homes 
del Casal i els deJ Centre van coincidir en les 
seves demandes. Reclamaven a les autoritats 
competents la destitució de tots els integrants 
del Consistori cerverí, encapc;alat, en aquells 
mornents, per Juli Sabanés, cap de la Unión Pa
triótica a Cervera, el partit polític de caracter ins
titucional i amb voluntat de parcir únic fundar 
per Primo de Rivera. El motiu d'aquesta deman
da -que va anar acompanyada d'una nombrosa 
manifestació i del tancament de comer~os el 18 
de novembre de 1929- estava relacionar amb el 
projecte d'obres d'abastiment d'aigua i de clave
gueram proposat per l'Ajuntament. La protesta 
va tenir el seu fruir, almenys per una part dels 
seus prornotors. Les autoritats govematives van 
destituir regidors i alcalde i el mes de desembre 
de 1929 van nomenar un nou consistori. Aquesta 
vegada el govern municipal -que des de 1923 
havia patit canvis sovintejats de regidors i bat
lles- va estar encapyalat per Abdó Forn i tenia 
una presencia majoritaria d'homes vinculats al 
Casal Cerverí i a la Cambra ele Comer~ i Indús
tria. Pero el nou consistori va durar ben poc. El 
mes de febrer de 1930 Miguel Primo de Rivera 
dimitia. I poc després s'iniciava un nou procés 
de renovació dels consistoris municipals. A Cer
vera, aquest procés tomava a situar en el go
vern municipal un nucli relativament nombrós 
de republicans. A Espanya el suport al regim de 



la restauració borbonica cada vegacla era més 
feble. No tardaría a posar-se ele manifest. 

I>ret si esquerrcs als anys 
de a Segona Repuhlica 

El 23 de maig de 1930, Alfons XITI havia visi
tal la ciutat de Cervera. Afalagat per la rebuda 
i per les magnífiques campanes que li donaven 
la benvingucla, el monarca no va dubtar a treu
re's el barret. Seria la darrera vegada que tindria 
l'oportunitat de visitar la capital de la Segarra. 
La monarquía cada cop era una institució més 
impopular. A Catalunya, la política de repressió 
política, lingüística i cultural duta a terme per 
la Dictadura del general Primo de Rivera havia 
crear entre l'opinió pública un clima de rebuig 
envers el regim primoriverista i la mateixa ins
titució monarquica, que inicialment havia donat 
suport al regim dictatorial sorgit el 1923. El ge
ner ele 1930, Primo de Rivera, que havia perdut 
el suport dels comandaments militars i el favor 
del monarca, va dimitir. Els governs que el van 
succeir -del general Berenguer i de l'almirall 
Aznar, respectivament- van intentar un procés 
de liberalització i de normalització constituci
onal que, tanmateix, aviar va mostrar-se tímid, 
lent i parcial, insuficient per fer front a les de
mandes de la població. Per la seva pare, l'oposi
ció al regim, sohretot després ele la caigucla de 
Primo ele Rivera, cada vegada era més activa, 
forta i estava més organitzada. D'una banda, es 
produ"ia un procés de reestructuració de les for
ces politiques catalanes. Per exemple, els repu
blicans catalans, dividits en corrents i grups, van 
iniciar un procés de reagrupament. A comen~a
ments de 1931 va crear-se el Partit Catalanista 
Repuhlica (PCR) i el man; del mateix any naixia 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De 
l'altra, es realitzaven intents per constituir, tant a 
Espanya com a Catalunya, plataformes unitaries 
d'oposició. Obligat per les exigencies d'aquesta 
oposició, el govern de l'almi.rall Aznar va com
prometre's a la celebració d'eleccions munici
pals, provincials i, fi.nalment, legislatives. 

El 12 d'abril de 1931 van celebrar-se les elecci
ons municipals. En veritat, pero, no van ésser 
estrictament unes eleccions per a la constitu
ció de nous ajuntaments, sinó que van conver-
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tir-se, i així ho va interpretar la majoria de forces 
polítiques, en un plebiscit sobre la monarquía. 
No en va sortir gens ben parada. A Catalunya, 
les candidatures republicanes i d'esquerra van 
imposar-se amb claredat. En aquest sentit, s'ha 
de destacar el triomf d'EsqueITa Republicana de 
Catalunya. A Espanya, les cancLidatures ruptu
ristes amb el regim monarquic també van asso
lir resultats mole favorables, sobretot als nuclis 
urbans. Tot plegar va acabar significant la fi de 
la monarquia i l'inici de la Segona República 
0931-1936). El dia 14 cI'abril, un dia després 
que Alfons XIII abandonés la Península Iberi
ca, es proclamava la República, un regim plena
mene democratic i que aviat posaria de manifest 
la seva voluntat de modernitzar l'Estat a partir 
cl'una via reformista. 

A Cervera els resultats electorals -sense ser del 
tot negatius- van ésser menys favorables a les 
forces republicanes i d'esquerra. La coalició re
publicana, formada pel Centre Obrer Instructiu 
d'Unió Republicana, una de les entitats que ha
via donar naixement a Esquerra Republicana de 
Catalunya, i l'Acció Catalana (després Partir Ca
talanista Republica), va quedar empatada ambla 
resta de forces i candidats, situats a la dreta. En 
concret, van ésser escollits sis consellers republi
cans (Antoni Oliva, Josep Fonoll, Josep Vilaseca 
i Ramon Casamitjana per ERC, que a Cervera 
s'havia presentat amb el nom d'Unió Republica
na, i Joan Lloses i Josep Vilalta, per Acció Cata
lana), quatre de la Lliga Regionalista (Rossendo 
Güell, Agustí Mestres, Ferran Razquin i Francesc 
Domenech), un carlí (Salvador Pomés) i un in
dependent (Josep Cama). Pero els republicans 
locals ho van viure com un triomf. I la proclama
ció de la República és possible que es visqués 
amb la mateixa intensitat i amb la mateixa ex
pectació que a la resta d'indrets del país. 

El 15 d'abril va realitzar-se a Cervera una ma
nifestació que celebrava !'arribada del nou re
gim republica, aix.í com diversos parlaments des 
del baleó de l'Ajuncament per part de clirigents 
i republicans locals, com Enrie Herrera, Jaume 
Magre Ubach i Domenec Puigredon Borruix. 
Herrera i Magre encap~alaven el Centre Obrer 
Instructiu d'Unió Republicana a la ciutat. Magre, 
a més, bavia estat vinculat a la Joventut Repu
blicana i va ésser membre del comite deis re
publicans reformistes crear a Cervera el 1913, 
secretari del Centre Obrer a finals de la decada 
de 1910 i regidor de la Paeria a principis de la 
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decada de 1920. Aclministratiu del Registre de 
la Propietat, va ésser escollit diputat al Parla
ment de Catalunya per ERC en les eleccions del 
novembre de 1932. 

El cas de Puigredon sembla més compJex. Ad
vocar i antic dirigent del republicanisme cerverí 
durant els primers anys del segle xx, de mica en 
mica va anar süuant-se en la centralitat política 
de la ciutat, la qua! cosa l'aUunyava cada vegada 
rnés del Centre Obrer lnstructiu cl'Unió Repu
blicana. A Ja clecada de 1910, havia esdevingut 
lletrat assessor i secretari general de la Cambra 
de Comen; i Indústria de Cervera, des d'on diri
gia el quinzenari Nuevo Ambiente (1912-1919), 
mentre s'acostava a les posicions del liberal mo
narquic Josep Matheu. A les eleccions munici
pals de 1922, va encapc;alar el Bloc Cerverí de 
Concentració Popular, una candidatura propera 
als postulats de la Cambra de Comen; i In<lústria 
de Cervera i oposada a la candidatura republica
na. En part forc;at per les circumstancies, durant 
la Dictadura de Primo de Rivera va accedir a l'al
caldia de la ciutat, en la qual només estigué uns 
tres mesos, fins a principis de setembre de 1924. 
Pero va continuar participant en política: va és
ser regidor de la Paeria fins al desembre de 1926, 
diputat provincial entre abril de 1925 i febrer de 
1927, i, una vegada més, membre del Consisto
ri entre e l maig de 1930 i l'abril de 1931, des
prés d'haver participar activament en la protesta 
contra l'Ajuntament durant el mes de novembre 
de 1929. A les eleccions municipals d'abril de 
1931, les que conduirien a la proclamació de la 
República, Puigredon, ara sense gaires suports, 
va tornar a presentar-se com a independent. No 
en sortiria escollit. Pero en aquelles eleccions 
Puigredon ja havia comenc;at a experimentar 
un canvi d'orientació: tomava a acostar-se al re
publicanisme i a les posicions -cada vegada 
més esquen-anes- del Centre Obrer Instructiu 
d'Unió Republicana, l'entitat que havia liderat 
pero de la qual havia estat expulsar. durant els 
anys de la Dictadura. A Puigi-edon li tocaría la 
difícil tasca d'exercir d'alcalde de Cervera du
rant el segon quadrimestre de 1936, és a dir, 
durant els mesos immediatament següents a 
l'esclat de la Guerra Civil 0936-1939). 

En qualsevol cas, el 25 de maig de 1931, un 
mes després de la proclamació de la República, 
Francesc Macia, president en aquells moments 
de la Generalitat provisional, ja visitava la ciu
tat de Cervera i era aclamat per una nombrosa 

multitud. No seda l'única vegada que ho faria. 
El 29 de setembre de 1931, gairebé dos mesos 
després que s'hagués aprovat per aclaparadora 
majoria l'Estatut catala. tornava a la capital de la 
Segarra. 

La in1plantació de la República va anar acom
panyada d'un procés de reorganització política 
i sindical de grups i forces ja existents, així com 
del sorgiment d'altres. La celebració d'eleccions 
ho afavoria, i la nova legislació laboral, cambé. 
Cervera no en va ésser una excepció. I bona 
pan deis grups polítics i sindicals més rellevants 
de la Cata1unya republicana també hi van ésser 
presents. Entre les associacions cl'obrers i cam
perols, i deixant de banda el poderós Sindicar 
de Cervera, la Confederació Nacional del Tre
ball (CN'D va ésser possiblement la que acabaria 
aconseguint un major nombre d'afiliats. Aquest 
important sindicar anarcosinclicalista, constituit 
l'any 1911 a Barcelona, tenia a Cervera uns 180 
afiliats a comen~aments de 1931, uns 300 afüiats 
a finals d'aquell mateix any, i 350 cinquanta, sis 
anys més tare!. La Unió General de Treballadors, 
ele tendencia socialista i fundada a Barcelona 
l'any 1888, també va aconseguir una certa im
plantació a Cervera, probablement a través dels 
diversos sindicats d'oficis que existien a la ciutat. 
En concret, Cervera tenia l'any 1936, vuit sec
cions i noranta-nou afiliats. En canvi, la Unió 
Provincial Agraria (UPA), l'associació sindical de 
les terres de Ponent creada el 1931 i vinculada al 
comunista Bloc Obrer i Campero!, va tenir una 
feble presencia a Cervera i a la comarca. Entre 
1934 i 1936, per exemple, la UPA no va superar 
els vint-i-quatre afiliats. 

En l'ambit dels partits polítics, a la capital de 
la Segarra també s'hi trobaven representades les 
principals tenclencies i forces politiques catala
nes del moment. Entre els partits de dreta, cal 
destacar la Lliga Regionalista, que el 1933 va 
adoptar el nom de Lliga Catalana. Presenc a la 
ciutat abans del cop d'estat de Primo de Rivera, 
des de juny de 1932 també clisposava d'una or
ganització juvenil, la Joventut Catalanista, i des 
de 1933 d'una secció femenina, presidida per 
Dolors Fainé. La LJiga havia esdevingut l'orga
nització majoritaria entre les dreres cerverines i 
el 1932 rebia el supon de l'organització catolica 
Acció Social Popular i, seguramern, de membres 
d'entitats locals, com la Cambra de Comen; i In
dústria de Cervera, així com cl'alguns dírigems 
del Sindical Agrícola de Cervera i sa Comarca, 



almenys abans ele 1934. A principis dels anys 
trenta, entre els seus dirigents locals hi havia Jo
sep M. Ferran i Ferran Razquin. Josep M. Ferran 
era enginyer i propietari. A les eleccions al Par
lament de Catalunya de 1932, si hé no va sortir 
escollit, va formar part de la candidatura del 
Front Proporcionalista Repuhlica Catalanista de 
les comarques de Lleida, la qua! agrupava les 
forces de centre-dreta. Ferran Razquin, advocaL, 
era a més dirígent de l'Acció Social Popular a la 
capital de la comarca. 

A la dreta de la Lliga s'hi trobaven els carlins 
-liderats a Cervera per Magí Centellas-, i par
ticularment el Partit Agrari de Catalunya. El 1934 
el Parlit Agrari de Catalunya va integrar-se a 
l'Acció Popular Catalana, un partit fundat aquell 
mateix: any (1934) que agrupava importants pro
pietaris agraiis i que va adherir-se a la dretana 
Confederación Española de Derechas Autóno
mas (CEDA). Acció Popular tenia com a princi
pal dirigent comarcal Jaume Carbonell, propieta
ri d'Hostafrancs i actiu representant de l'Institut 
Agricola Catala de Sant Isidre (IACSI) a la zona 
Segarra-Urgell. Carbonell, que també rebia el 
suport deis dirigents del Sindicat de Cervera, va 
ésser candidat inclependent a les eleccions del 
24 de maig de 1931 a la Diputació Provisional, 
la institució que tindria com a principal tasca 
la redacció de l'Estatul d'autonomia i que havia 
estar escollida només per votació deis regidors 
deis ajuntamems. Carbonell, malgrat ésser el 
candidat més votat pel districte de Cervera, no 
va esdevenir diputat. La seva acta va ésser im
pugnada i posteriorment anul·lada: havien votat 
regidors que no Lenien dret a fer-ho. 

Els partits de centre també estaven represen
tats a Cervera. A la capital de la Segarra s'havia 
desenvolupat un nucli de seguidors del Partit 
Republica Radical, fundat el 1908, lideral per 
Alejandro Lerroux i que hauria d'experimentar 
un dar procés de dretanització duranl la Sego
na República. Els lerroux.istes ja s'havien fet pre
sents a la ciutat abans de 1910. A la decada de 
1930, el nucli cerverí del Partit Republica Radical 
va articular-se al voltant de Ramon Riu Vendrell, 
advocat cerverí, antic dirigent republica i exdi
putat provincial. Ramon Riu també va formar 
part de la candidatura del Front Proporcionalista 
Republica Catalanista de les comarques de Llei
da a les eleccions al Parlament de Catalunya de 
1932 i, com el lligaü·e Josep M. Ferran, tampoc 
no va sortir-ne escollit. 
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Tanmateix, és possible, pero, que la forc;a de 
centre més ben implantada a Cervera fos Acció 
Catalana. La constitució formal d'Acció Catalana 
a la capital de la Segarra va procluü·-se el maig de 
1930. Aquel! mateix any el partit disposava d'un 
nombre forc;a nodrit de seguidors; editava un pe
riodic, Cervera, i tenia com a president de la 
junta local Josep Vilalta. El 1931 Acció Catala
na va crear, juntament amb Acció Republicana, 
el Partir Catalanista Republica, el qual va ano
menar-se més tard Acció Catalana Republica
na. Josep Vilalta va ésser escollit representant 
aJ consell general del partir. A Cervera, a més, 
J'any 1931 el partit va aconseguü· una minoría 
municipal significada, sempre en coalició amb 
els republicans del Centre Obrer Instructiu. Pero 
és possible que l'impuls inicial d'Acció Catalana 
s'anés afeblinl. 

Les forces de centre i, sobretot, les de e.freta eren 
ben presents a Cervera. Les d 'esquerra, també. 
Si bé no sempre amb la mateixa intensitat. La 
presencia de partits comunistes va ésser extraor
dinariament feble. Per exemple, el Partit Comu
nista de Catalunya -fundat l'any 1932 i adherit 
al Partit Comunista d'Espanya- tenia, un any 
després de la seva fundació, només dos afiliats a 
Cervera. Perla seva parl, el Bloc Obrer i Campe
rol (BOC) cambé va aconseguir poquíssin1a pre
sencia. Només va ésser a partir de 1935, coinci
dint amb la creació del Partit Obrer d'Unificació 
Marxista (POUM), sortit de la unificació del BOC 
i !'Esquerra Comunista d'Espanya, quan va esta
blir un comite comarcal amb seu a la capital de 
la Segarra. 

En comparació amb els partits esmentats ante
riorment, la Unió Socialista de Catalunya (USC), 
creada l'any 1923, va tenir més implantació i 
un major nombre d'afiliats. El maxim dirigent 
d 'aquesta organització a Catalunya era, de fet, el 
cerverí Joan Comorera Soler, que el 1914 s'ha
via traslladat a Barcelona i més tard havia bagut 
d'exiliar-se per motius politics a París (1918) i 
Buenos Aires (1919-1931). Comorera, que, com 
ja hem assenyalat, havia iniciar la seva activitat 
política dins del republicanisme reformista, va 
evolucionar posterionnent cap a posicions soci
alistes. Escollit dipucat al Padament de Catalunya 
l'any 1932 per la Unió Socialista de Catalunya, 
també va ser membre del Govern de la Genera
litar en cliverses ocasions. L'any 1934, va ocupar 
el carrec de conseller d'Agricultura i Economía 
en el primer govern de Lluís Companys i durant 
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la Guerra Civil va ésser el responsable de di
verses conseUeries del Govem de la Generalitat. 
Finalment, també va ésser impulsor i fundador, 
l'any 1936, del Partit Socialista UnificaL de Cata
lunya (PSUC), del qua! va ésser escollit secretad 
general. 

Comorera, que en la seva joventut veía Cervera 
com una ciutat atonita i avorrida, va visitar-la i 
va fer-hi estada en més d'una ocasió durant el 
període republica. En alguns casos es tractaven 
de visites oficials, com la d'abríl de 1936, amb 
motlu de la celebració de l'assemblea de la Unió 
de Sindicats Agl'Ícoles de Catalunya (USAC). 
Pero en altres casos el seu retorna la ciutat na
tal tenia un caracter més privat, com la seva es
tada per convalescencia durant la primavera de 
1933. I justament va ésser aleshores, i aprofitant 
aquesta estada a la ciutat, quan va constituir-se 
la USC a Cervera amb un comite executiu que 
tenia com a secretari general Laurea Vilalta. En 
el congrés celebrar per aquest partit aquell ma
teix any, Cervera va enviar-hi dos delegats, la 
qual cosa equivalía a uns quinze afiliats, certa
ment una xifra molt discreta. 

Tot el contrari és el que succe'ia amb Esquerra 
Republicana de Catalunya. A Cervera i a la Se
garra, com també passava en moJts altres indrets 
del país, aquesta for<,:a política havia esdevingut 
hegemonica entre els grnps d'esquerra. I també 
és la que tenia un major nombre d'afiliats. Per 
exempJe, l'any 1934 tenia 953 socis a tota la Se
garra, 317 deis quals eren de Cervera. El 1936 
aquesta xifra ja havia augmentar fins a 372. A 

més, a la capiLal de la Segarra, ERC -o el que 
és el mateix, el Centre Obrer Instructiu d'Unió 
Republicana- aixoplugava moltes de les inicia
tives i de les activitats dels sindicats d'esquerra i, 
de fet, diversos republicans compartien militan
cia amb les organitzacions sindicals locals. 

La desciipció que hem realitzat fi.ns ara, pero, 
no ens hauria de confondre. Malgrat !'existencia 
de grups polítics distints, els partits tendien a 
presentar-se, com ja passava clurant les primeres 
decades del segle xrx, coalitzars en candidatures 
que representaven, simplement, la dreta i l'es
querra. En l'ambit municipal, aquesta identifi
cació entre clreta i esquerra, independentment 
del partit concret en que pogués militar-se o vo
tar-se, encara era més clara. Les •dretes• i les «es
querres• cenien els seus propis locals de trobada, 
en els quals es realiczaven xe1Tades, es prenia 

cafe o s'organitzaven balls, un fet que venia de 
lluny. A la Cervera de comern;aments de la deca
da de 1930 aixo és el que succe'ia amb el Casal 
Catala, d'una banda, i el Centre Obrer Instructiu, 
de l'altra. Els socis d'una i altra entitat votaven 
diferent; disposaven d'espais de lleure distints, 
i no només rivalitzaven en períodes electorals 
sinó també en esdeveniments com les caran1e
Ues o l'organització ele baUs i les audicions de 
sarclanes durant els dies de Festa Majar. 

Quines eren les opcions que van aconseguir mi
llors resultats durant les diverses conteses elec
torals que van celebrar-se entre 1931 i 1936? A 
Cervera, les eleccions municipals d'ab1i1 de 1931 
havien suposat un empat entre les dretes i les 
esquerres, si bé l'alcaldia havia recaigut en el 
republica Antoni Oliva. No ocuparía el carrec 
durant gaire temps. A la capital de la Segarra 
- i en altres localitats catalanes- es va protes
tar contra les eleccions municipals i, finalment, 
les autotitats van decretar que el 31 de maig 
es tornessin a repetir els comicis municipals. En 
aquesta ocasió, la Lliga i les dretes cerverines 
van obtenir uns resultats abassegadors. No és 
estrany. Els republicans, en desacord amb la re
petició de les eleccions, havien decidit no pre
sentar-11i candidats. Aixo explica, en pan, que 
la participació acabés essent molt baixa. Pero 
el triomf dels conservadors cerverins quedava 
asseguraL. La Lliga tornava a encap~alar l'Ajun
tament cerverí, ara sota el guiatge de Francesc 
Domenech, que, posteriorment, seria substitui:t 
per Rossendo Güell. Les eleccions municipals 
del gener de 1934 -les piimeres regides per 
una llei municipal propia de Catalunya, gra.cies 
a la qual les dones van poder participar-hi amb 
plenitud de drets- van con.firmar la for~a de les 
opcions conservadores. En aquestes eleccions, 
la Unió de Dretes va aconseguir - amb una par
ticipació del 86% del cens- el 63% de tots els 
vots emesos. Aixo significa que va obceni..r vuit 
deis dotze regidors en joc i, per tant, l'alcaldia, 
que va ésser ocupada pel liigaire Ricard Sala. 

Els republicans -deixant de banda els Fets 
d'Octubre de 1934- només van recuperar el 
govern de la Paeria el maig de 1936. I ho van fer 
en un moment en que les forces republicanes 
-tant les catalanes com les espanyoles- ha
vien aconseguiL guanyar en les eleccions cele
brades el febrer i l'abril d 'aqueli any. Amb els 
partidaris de la República dirigint les institucions 
de govern, la recuperació del poder en alt.res 



ambits de l'administració semblava una tasca 
més planera. A Cervera, aquesta recuperació del 
poder municipal es va realitzar, tanmateix, mit
jan<;ant mecanismes arbitraris i difícils de justifi
car. En una inspecció realitzada perles autoritats, 
!'alcalde i els regidors dretans de l 'Ajuntament 
cerverí van ésser acusats de malversació, falsi
ficació i altres delictes. Abans que el Tribunal 
de Justícia prengués una decisió sobre aquestes 
acusacions, les autoritats governatives van de
cidir substituir diversos diputats. Aquesta mani
obra acabaría afavorint ERC. Amb set regidors 
i un independent proper als republicans, ERC 
va obtenir la majoria a l'Ajuntament de Cervera. 
El 28 de maig de 1936 Domenec Puigredon era 
escollit alcalde de la capital comarcal. 

La feblesa electoral dels republicans i de les op
cions d'esquerra a la Catalunya dels anys tren
ta no només és un fenomen cerverí. En aquest 
període la Segarra va ésser, juntament amb l'Ur
gell, la comarca del pla de Lleida on les opci
ons de dreta van aconseguir més bons resultats 
durant les diferenrs conteses electorals que s'hi 
van realitzar. Més encara: de les cinc eleccions 
generals que van tenir lloc a la Catalunya repu
blicana, les coaliclons de partits de dreta van st1-
perar els d'esquerra en tres ocasions, el novem
bre de 1932, el novembre de 1933 i el febrer de 
1936. A les eleccions del 26 d'abril de 1936, que 
havien d'escollir el comprornissaris que votarien 
el president de la República, la dreta va obte
nir menys vots que !'esquerra, pero l'abstenció 
-que era defensada pels sectors més conserva
dors- va arribar a gairebé el 70%. Per tant, a la 
Segarra ERC i els seus aliats només van impo
sar-se amb daredat a les eleccions celebrades el 
juny de 1931 a Corts Constituents, en les quals 
van aconseguir el 84% dels vots emesos, amb 
una participació del 59%. A Cervera, els resultats 
obtinguts en les eleccions generals -cornptanL 
només el nombre d'eleccions guanyades o per
dudes i sempre exceptuant les eleccions muni
cipals- van ésser una mica més favorables als 
republicans i a les esquerres del que ho havien 
estat a la comarca. Pero tampoc gaire més. El 
nombre de vots obtinguts per !'esquerra republi
cana va superar els aconseguits pels seus opo
nents de dreta a les eleccions de juny de 1931 i a 
les de novembre de 1932. Pero aixo no va ésser 
així a les de novembre de 1933 (64% dels vots 
emesos per a les dretes, amb una participació 
del 72%) i febrer de 1936 (61 % per a les forces 
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conservadores, amb una parricipació del 72%). 
A les eleccions d'abril de 1936, l'abstenció a la 
capital de la Segarra va ésser de gairebé el 80%. 

Els elements que expliquen la for~a electoral 
de les opcions de dreta a la Cervera de 1931 i 
1936 són clifícils de determinar amb exactitud. 
No poden ignorar-se els factors economics i so
cials: una estructura agraria basada en la petita i 
rnitjana propietat i un sector secundad i terciari 
amb domini deis oficis manuals, els tallers i els 
establiments manufacturers de dimensions redu
'ides i el petit comer~. Tampoc no pot obviar-se 
la capacitat, l'est.rategia i les possibles dificultats 
dels republicans cerverins -i del regim repu
blica en el seu conjunt- per atreure i mobilit
zar els sectors socials potencialment favorables 
als seus plantejaments. I, a la inversa, no es pot 
menystenir de cap manera l'impuls de les forces 
conservadores i de l'entramat economic i social 
que Ji donava suport, comern;;ant pels dirigents 
del poderós Sindicar Agrícola cerverí i acabanl 
amb l'Església i les associacions catoliques. Amb 
plantejaments polítics general.ment fon;;a conser
vadors, els primers van impulsar moviments so
cials d'ideologia dretana, com l'Acció Rural Ca
talana, creada el 1932, i no van dubtar, quan ho 
van considerar necessari, a recomanar el vot per 
opcions polítiques conservadores. Els segons 
-l'Església i el sector catolic- tenien una forta 
presencia a la ciurat. Disposaven d'organitzaci
ons catoliques, com les ja anomenades Joventut 
Cacolica o Acció Social Popular, la Federació de 
Joves Cristians de Catalunya o l'associació Cul
nira i Esbare, creada cap a 1930 a Cervera per 
Mn. Gras. I, a més, ostentaven una posició pree
rn.inent en l'ambit de l'ensenyament. 

En efecte, la Cervera de principis deis anys tren
ta disposava de tres col-legis vinculats a institu
cions eclesiastiques. El primer era el coJ-legi de 
la Sagrada Familia, establert a Cervera el 1863 
per la mare Anna M. Janer, fundadora de la 
Congregació de Germanes de la Sagrada Família 
d'Urgell, i adres;at originalrnent a l'educació de 
noies. El segon era el col-legi dels Missioners 
Fills ele l'Immaculat Cor de Maria, vinculat, com 
es pot deduir, a la comunitat de claretians, ar
ribada a la ciutat el 1887 i ubicada a l'edifici 
de l'anliga Universitat, després d 'haver passat per 
l'antic convent de Sant Francesc de Paula (l'ac
tual Casal Parroquial). Des de la seva arribada, la 
presencia deis daretians i els acords amb l'Ajun
tament havien generar crítiques entre la pobla-
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ció. Una de les més destacades i primerenques 
va ésser la realitzada per Agustí Trilla Alcover en 
una carta publicada en el setmanari El Distrito de 
Cervera el man; de 1891. El tercer dels centres 
d'ensenyament vinculat a una institució religio
sa era el coUegi hispanofrances de Santa Te
resa de Jesús, regentar per la Congregació de la 
Sainte-Familie, fundada a la localitat del sud de 
Fran~a de Vilafranca de Roergue, i que a Cer
vera era coneguda amb el nom de les Monges 
Franceses. Aquest col·legi havia obert les portes 
a Cervera el 1903 i oferia un ensenyament inte
gral en la llengua del país veí a nenes i noies de 
la ciutat. 

La pugna electoral entre dretes i esquerres -ge
neralment favorable a les primeres- va trans
córrer enmig d'un clima de creixent crisi eco
nomica. I va tenir episodis de tensió social i 
mornents de forra polaiització política i ideo
logica. El primer deis aspectes assenyalars -la 
crisi economka- no és un fenomen local, sinó 
d'abast internacional i de causes múltiples que, 
només en part, poden vincular-se al crac de la 
borsa de Nova York !'octubre de 1929. El fet és 
que a mesura que avarn,;ava la decada de 1930 la 
crisi es va fer notar a la capital de la Segarra en 
forma d'atur i d'emigració: el 1930 Cervera tenia 
4.554 habitants; el 1936 en tenia 4.470. 

La mateixa crisi, la demanda de millores labo
rals i, en alguns casos, la política economica del 
Govern van impulsar protestes i rnobilitzacions 
socials. Per exemple, durant l'any 1931 els tre
balladors deis sectors de l'alimentació, la pro
ducció de ciment i l'elaboració de begudes alco
holiques van mobilitzar-se en favor d'augments 
salaríais, jornades de vuit hores i millora de les 
condicions de treball. Aquell mateix: any els cre
balladors de la Companyia Telefünica també van 
declarar-se en vaga durant alguns dies. I el 1933 
la Societat de Paletes de Cervera realitzava una 
vaga en protesta per una irregularitat municipal. 
Aqueil mateix any un grup d'onze anarquistes 
cerverins havia estar detingut i acusat de par
ticipar en l'assalt que havia tingut lloc en una 
caserna de Lleida. 

Els pagesos cerverins i segarrencs tampoc no 
van dubtar a mobilitzar-se. I ho van fer per pro
testar per la desfavorable conjunrura de preus 
o en contra de la política agraria del Govern 
republica quan eren convocats. Les assemblees 
que la Unió de Sindicacs Agrícoles de Cacalunya 

(USAC) va celebrar Cervera a !'octubre de 1931 
o a !'abril de 1936 en són una bona mostra. I 
també ho és l'acte celebrar als Camps Elisis de 
la capital del Segria el mar~ de 1933. 

I en aquest context, l'educació i la qüestió religi
osa -que havia provocar fortes polemiques des 
de finals del segle xr.x- tornaven a emergir com 
a font d'enfrontament polític. En aquest cas, el 
conflicte va estar relacionar amb la construcció 
d'unes escoles graduades i la recuperació de 
l'ensenyament secundaria la ciutat, exisLent des 
de 1906 només en forma de classes particulars i 
ensenyament lliure. Els republicans -que consi
deraven necessari dignificar i ampliar l'ensenya
ment públic- acusaven un Ajuntament domi
nar pels conservaclors d'inactivitat i de rebaix:ar 
l'abast del projecte inicial, en línia amb el que 
eren els ioteressos de les comunitats religioses 
de la ciutat. En aquest sentir, cambé criticaven 
que s'obstacuUtzés la ubicació deis nous estudis 
en una pa.rt de l'edifici ele l'antiga Universitat, en 
el qual residía la comunitat claretiana. El clergat i 
els sectors catolics i conservadors consideraven, 
en canvi, que tot plegar no era sinó un a.tac als 
interessos, la moral i els principis de l'Església 
catolica. Entre 1932 i 1933 les noves escoles gra
duades van iniciar -ni que fosen instal-lacions 
provisionals- la seva activitat, i rensenyament 
secundad va tornar a fer-se present a la ciutat, 
en un clima de discussions i acusacions entre els 
sectors enfrontats. 

Les protestes i la revolta contra )'entrada en el 
Govern de Madrid de ministres dreta ns i monar
qu ics de la CEDA -els coneguts Fets cl'Octubre 
de 1934- tampoc no van pa.ssar inadvertits a la 
capital comarcal i van representar un episodi de 
tensió i polarització política. El dia 6 d'octubre, 
i segu int les consignes generals, els obrers de 
Cervera van anar a la vaga. Para! -lelament, els 
regidors republicans Dionís Jové, Josep Pages, 
Pere Quintana i Domenec Puigredon, que ha
via estat nomenat comissari d'Ordre Públic, van 
decidir dissoldre l'Ajuntament -governat per la 
cireta i escollil democraticament-, proclamar 
l'Esta.t catala i constituir un nou consistori. Amb 
l'objectiu probable de recuperar l'edifici de la 
Universitat i de recluir la influencia ele l'Església. 
a la ciutat, cambé van comunicar a la comunitat 
claretiana el seu clesallotjament ele l'edifici. Com 
a conseqüencia d 'aquests fers , va produir-se una 
forra repressió. A Cervera. el Cafe del Comer~ va 
ésser clausurar i diverses persones van ésser ele-



tingudes, entre les quals es trobava Puigredon, 
que en un primer moment havia fugit a Andorra 
acompanyat d'alcres republicans cervedns. 

La dinamica política, electoral i social no ha de 
fer-nos perdre de vista, pero, un fet irnportant: 
)'obra de govern de la Generalitat i la seva reper
cussió a la Segarra. La modemització agraria i la 
promoció de la cultura i de l'ensenyament van 
ésser algunes de les arees preferents en l'acció 
del Govem republica. La Segarra i, en concret, 
Cervera se'n van beneficiar clarament. L'octubre 
de 1932, la Generalitat de Catalunya va aprovar 
l'establiment del Camp Experimental Cerealista 
de Cervera, una important eina de modernitza
ció de l'agricultura comarcal que s'afegia a la 
tasca desenvolupada pels sindicats comarcals. 
El cerverí Josep Ferran Lamich (1903-1976) va 
ésser la veritable anima i el maxim impulsor 
d'aquest Camp. Enginyer agrícola, vinculaL a l'ex
perimentació agrícola des de comern;aments 
de la decada de 1920, introductor de noves 
vadetats d'ordi cerveser a la comarca i autor 
de nombrosos treballs en rambit agrari, Ferran 
va desenvolupar el carrec d'ajudant del Servei 
de Terra Campa de la GeneraUtat de Catalunya 
enu-e 1932 i 1934, any en que va ésser nomenat 
director de cultius d'ordis cervesers de !'empresa 
La Moravia, SA. 

El 1934 s'inaugurava la Bihlioteca Popular de 
Cervera, que elepenia del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya. Iniciada l'any 
1914 per Agustí Duran i Sanpere (1887-1975), 
la nova biblioteca va tenir en aquest historia
dor, arxiver i autor d'un gran nombre de pu
blicacions el seu maxim impulsor i artífex. Des 
de 1917, aquest il·lustre fill de Cervera ocupa
va el carrec d'arxiver municipal de Barcelona. 
L'any 1931 havia estat nomenat responsable de 
la Ponencia d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts 
del Govern de la Generalitat. I el 1934 havia es
devingut director de la Secció d'Arxius del Ser
vei de Patrimoni Historie, Artístic i Científic del 
Govern catala. Molt probablement, va ésser el 
prestigi d 'Agustí Duran i Sanpere el que va fer 
que la Generalitat acabés escollint Cervera per 
instal•lar-hi una ele les seves biblioteques popu
lars. Agustí Duran també havia estaL !'impulsor 
de l'arxiu municipal i del museu de la ciutat, els 
quals van acabar essenl integrats a la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat republicana. En la 
tasca d'ordenació i catalogació i, més tard, pre
servació de l'arxiu s'ha ele destacar també la fi-
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gura del cerverí Frederic Gómez Gabernet, que, 
sota el guiatge d'Agustí Duran i des de rnitjan 
decacla de 1920, va esdevenir l'arxiver de la vila. 

L'ensenyament també va veure's impulsar durant 
el període republica. L'any 1933, i malgrat les 
disputes i polerniques existents, ja funcionaven 
unes escales graduades-que el 1936-1937 inau
gurarien nou edifi.ci, 1'actua1 CEIP Jaume Balmes, 
amb un total ele dotze aules, sis per a nens i sis 
per a nenes-, i s'iniciaven les classes d'ensenya
ment secundari en el que seria, a partir de 1937, 
l'instilut nacional de segona ensenyarn;;a Ramón 
y Cajal, ubicat en una de les torres de l 'antiga 
Universitat. Aquest institut, que el 1936 portava el 
nom de l'exministre Marcelino Domingo, durant 
el curs 1937-1938 tenia cent dos alumnes mat.ri
culats oficialment, seixanta-sis homes i crenta-sis 
dones, i vint-i-dos alumnes lliures, nou homes i 
tretze dones. A finals de 1938, l'instituL, pero, va 
deixar d'i.mpartir classes. El front de guerra -el 
de la Guerra Civil- s'atansava. 

El dran1atic període 
de la Guerra Civil 

Entre els dies 17 i 19 de juliol ele 1936 va pro
duir-se una insurrecció militar contra el Govern 
de la República. Com a conseqüencia, una pare 
fon;a considerable de la Península Jberica va 
quedar en mans deis militars rebels. En canvi, 
a Catalunya -i a alLres parts del territori pe
ninsular- la insurrecció va ésser avortada. La 
Guerra Civil havia comern;at. I, amb ella, un dels 
episoclis més dramatics de la historia contempo
rania de Catalunya. L'esclat de la Guerra Civil 
hauria de coincidir, a més, amb l'inici d'un pro
cés revolucionari i un canvi en les estructures de 
poder. L'autoritat va passar ben aviar del Govern 
de la Generalitat i dels consistoris municipals als 
comites antifeixistes que van crear-se arreu del 
país per aturar la insu1Tecció militar. La compo
sició cl'aquests comites locals era diversa. Pero, 
en genera~ estaven dominats pels sectors més 
radicals de !'esquerra política i sindical, vincula
da majorita1iament al sindicat Confederació Na
cional del Treball - Federació Anarquista Iberica 
(CNT-FAI). El mateix podria dir-se del Comite 
Central de Milícies AnLifeixisces de Catalunya, 
que, constiru'it el 21 de juliol, era l'encarregat 
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de coordinar els milicians revolucionaris i tam
bé de governar el país en un moment en el qual 
el Govern de la Generalitat de Catalunya es veía 
superat pels esdeveniments. 

Els factors que expliquen l'impuls deis grups 
més radicals de !'esquerra política i sindical són 
diversos. I cal relacionar-los amb els esdeve
niments que es produeixen just després de la 
rebel-lió militar: la ferma actuació dels sectors 
obrers i populars -entre els quals la CNT era 
majoritaria- contra els militars revoltats, espe
cialment a la capital catalana; la possessió d'ar
mament i material bel-lic -que a Barcelona els 
anarcosindicalistes van aconseguir després de 
l'assalt a la caserna de Sant Andreu-; l'afebli
ment de les institucions republicanes -sobretot 
de La Generalitat de Catalunya-, o la practica 
desaparició de l'exercit a la zona fi.del a la Re
pública. Malamadament, el profund canvi en 
les estructures de poder que va caracteritzar la 
Catalunya de després de la rebel-lió militar va 
transcórrer en un clima inicial de repressió i vio
lencia. I Cervera no va ser-ne una excepció. 

A la capital de la Segarra, la insurrecció militar 
no havia provocar cap mostra pública de su port. 
No ho havia fet entre els sectors més conser
vadors de la ciutat. I tampoc no ho fa.ria entre 
la Guardia Civil. Pero la ciutat aviat viuria les 
u·ansformacions dedvades del conflicte bel -lic. 
Per comern;ar, durant la tarda del diumenge día 
19 de juliol va declarar-se una vaga general, i 
aquest fet va aturar la celebració dels actes i 
les activitats recreatives programats a la vila. El 
més destacable és, tanmatei.x, que poc després 
d'haver-se produ"it la rebel-lió militar, la capital 
segarrenca també va comenc;ar a experimentar 
un profund canvi en les estructures municipals 
de poder, el qual va coincidir amb !'emergencia 
d'impulsos revolucionaris entre els sectors més 
esquerrans de la vi.la, l'inici de les col·lectivitza
cions de propietats i béns i l'esclat d'una forta 
repressió i violencia cap a l'Església i els sectors 
conservadors de la ciutat. 

Després de la insurrecció militar, les forces d'an
tifeixistes van organitzar-se en forma de comite 
i aviat van comenc;;ar a actuar. El 19 de julio! la 
caserna de la Guardia Civil va ésser assetjada. T 

les armes obtingudes van ésser repartides en
tre els milicians antifeixistes. El dia 21 Joan Solé 
Boria -tinent d'alcalde i membre del comite 
antifeixista local- comunicava al pare superior 

de la comunilat de claretians residents J'expul
sió de l'edi.fici de la Universitat. El 23 de juliol 
els guardies d'assalt i alguns membres del comi
te van detenir -amb l'a.rgument de la recerca 
d'armes- un centenar de persones que es tro
baven al cafe del Casal Catala. La tensió era evi
dent. Pero al vespre els detinguts ja havien estat 
alliberats després de la intervenció -segons el 
testimoni del membre de la Federació de ]oves 
Cristians de Catalunya Josep Lucaya Trilla- de 
l'alcalde Domenec Puigredon. 

Les detencions del dia 23 van anar acompanya
des d'altres accions. Els membres del comite van 
realitzar nombrosos escorcolls domiciliaris que 
inclo'ien, entre d'altres, les cases de significats 
homes de la dreta cerverina, com Ricard Sala, 
Rossendo Güell, Felicia Solsona, Josep Civit, 
Jaume Camps, Josep Carcasona Boria o la vídua 
de Salvador Montiu. El local dels carlins va és
ser assaltat i el del Sindicar de Cervera va ésser 
sotmes a un escorcoll. Aquests dies cambé va 
ésser perseguit i empresonat Ramon Vidal Trull, 
el dirigent del Sindicar de Cervera. 

Pero aixo no va ésser tot. La tarda del matei.x 
dia 23 -precisament el dia que la Generalitat 
decretava la creació de comites de salvament 
del patrimoni historie a cada localitat- van 
comens;ar a cremar les esglésies de Cervera i 
se'n van destruir els objectes religiosos. L'arxiver 
Frederic Gómez Gabernet ho Lamentava en una 
carta adrec;;ada a Agustí Duran i Sanpere, en la 
qual l'informava de les destrosses d'aquell dia: 
«[ ... ] !'interior de la Universitat esta intacte, pero 
la fat;;ana esta completament despullada [ ... ]. La 
portalada de Sane Antoni esta malrnesa solament 
en la representació del Crist i els romeus; en 
!'interior no hi ha quedar res [. .. ]; a Sant Fran
cisco hem aprofitat molt poca cosa, també esta 
escurada; [a Sant Agustí, i t.ret de les pintures de 
Béjar i l'orgue,] roe el demés esta fora, destru
'it ... •. Una informació arribada a la Generalitat 
anava en la matei.xa direcció: •A Cervera s'ha 
cremar el contingut de toces les esglésies [ ... ]. 
S'ha procurat salvar del foc i de la destrucció al
gunes coses bones com per exemple la Madona 
Santa Maria del Coll de les Savines. L'estructu
ra de monuments s'ha salvat fins a1·a igual que 
els arxius. La Universitat ha estar desallotjada 
pels frares i salvats, fins ara, el monument i la 
biblioteca. El Sr. Anciver tem per l'Arxiu Histo
rie per trobar-se instal-lal en una església sense 
culee•. Aquesta matei.xa inforrnació af egia: «Tots 
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els edifi.cis han estar incautats i retolats corres
ponentment. L'esperit de les autoritats molt de
caigut, car es troben mancades de la necessaria 
assistencia. Comen altres llocs, es tem el retorn 
d'elements forasters que puguin induir a altres 
de la població, i entre ells el propi Comite an
tifeixista a destruir el que fins ara s'ha pogut 
salvar. Han ofert de procedir immediatament a 
la constitució del Comite que preveu el Decret». 
Sense perjudici d'altres consideracions, aquesta 
informació, juntament amb la con-espondencia 
entre Frederic Gómez Gabernet i Agustí Duran i 
Sanpere, posa de manifest que el Govern de la 
Generalitat aviat va comern;,:ar les tasques de 
salvament del patrimoni, en les quals ]'alcal
de Domenec Puigredon cambé va contribuir. 

L'autoritat ele Puigredon era, tanmateix, molt fe
ble en aquells clies ele juliol de 1936. I encara 
s'afebliria més amb el pas deis dies. A l'agost 
d'aquell any, el vell republica ja havia demanat 
una excedencia per malaltia. Coro a conseqüen
cia, Joan Solé Baria esdevindria alcalde provi
sional fins al 22 d'octubre de 1936, moment en 
el qual Mane! Ambrona, de la CNT, seria nome
nat paer en cap de Cervera. La realitat és que 
després del 18 de juliol el poder efectiu de la 
ciutat era en mans del Comite de Defensa Lo
cal, inicialment anomenat Comissió de Guerra. 
La constitució formal d'aquest comite va realit
zar-se el clia 6 d'agost, amb la participació de re
presentants de la CNT, la UGT i el Centre Obrer 
Instructiu i una llarga llista de membres, entre 
els quals es trobaven els republicans Enrie Her
rera, d'ERC; Joan Fornells, d'Acció Catalana, i els 
regidors de l'Ajuntament Josep Casanelles o Di
anís )ové, aquest darrer afiliar a ERC i a la CNT. 
Paral-lelament, la capital de la Segarra tenia el 
trist honor d'esdevenir la seu d'un grup d'~incon
trolats» format. entre d'altres, per Jaume Cera, 
Joan Frances o Joan Casteras, aquest darrer, bon 
coneixedor de la comarca, vincular a ambients 
republicans i, a més, germa d'un capella. El grup 
d'en Casteras -que es despla~ava amb un ve
hiele conegut com «el cotxe de la more- va 
actuar per cota la comarca amb una violencia 
extraordinaria, d'eliminació física d'aquells qui 
considerava que s'oposaven a la revolució. 

La repressió i la violencia van acompanyar, en 
efecre, els dies i mesos immediatamenr poste
riors al 18 de julio! de 1936. Certamenl, aquesta 
violencia no només va teni.r lloc a Cervera i a 
altres indrets de Catalunya. També va ésser ben 

present a la zona dominada per l'Exercit Nacio
nal. Els militars franquistes van tenir molt interes 
a mostrar i, sobretot, magnificar la primera, de 
la mateixa manera que intentaven amagar la que 
ells duien a terme al territori que controla ven, tan 
intensa o més que l'esdevinguda a la rereguarda 
republicana. Pero el fet és que, durant aquests 
mesos posteriors a l'esclat a la Guerra Civil, la 
repressió i la violencia van acabar afectant una 
proporció molt elevada de cerverins d'origen o 
de residencia: la mort va ésser el malaurat destí 
pera molts d'ells. 

El 23 de juliol ele 1936 -el mateix día que es 
detenien persones, s'escorcollaven cases i es cre
maven esglésies- va marcar l'inici d'un període 
dramatic a la capital de la Segarra. El 23 de juliol 
l'alferes retirar de la Guardia Civil Josep Guasp 
va ésser detingut i engarjolat, potser com a re
presalia per la repressió deis Fets d'Octubre de 
1934. Comen el cas del Casal Catala, la detenció 
havia estat realitzada per un grup de guardies 
d'assalt i per diversos membres del Comite de 
Defensa Local, entre els quals, i segons els in
formes politicosocials elaborats per l'Ajuntament 
de Cervera després de 1939, es trobaven Joan 
Llop, de la UGT, i Pere Vilagrasa Mur, del BOC. 
A la detenció i l'engarjolament d'aquest guardia 
civil retirat els va seguir un acte d'extrema vio
lencia: el seu afusellament, el qua! va tenir lloc 
el 24 de julio! als afores de Cervera. La vídua de 
Josep Guasp, Estefanía García Giménez, va acu
sar el milicia Tarruella, conegut segons la matei
xa vídua de Guasp coro el Fill del Magí Penjat, 
ele l'execució del seu marit. 

La mort de Guasp no va ésser )'única que es 
va produir. Els mesos dºagost i octubre. van és
ser assassinats -a Cervera o en altres indrets
una setantena de religiosos, majorirariament 
claretians i estudiants cordin1a1ians de la comu
nital cerverina. El 19 d'occubre, per exemple, 
es va produir al Mas Claret (Sane Pere deis Ar
quells) l'execució col-lectiva de vinl membres 
de la comunitat de claretians. El nombre de 
civils assassinats va ésser inferior al de religi
osos, pero rambé forc;a considerable: entre fi
nals de juliol i mitjan novembre van ésser as
sassinades una vintena de persones, les quals 
van trobar la mort a Cervera, Anglesola, Gra
nyena, Granyanella, Sant Pere deis Arquells, 
el Talladell, les Roquetes, Monteada o Barce
lona. Es tracta majoritariament d'bomes vincu
lats als partits conservadors i als sectors cato-
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Hes de la ciutat, com els lligaires Joan Cisteró 
Ribera, Josep Boquet Roca, Francesc Albareda 
Comorera o Salvador Botines Ramon; el cedis
ta Francesc Casamitjana Maja, o els integrants 
del catolic Patrornlt Obrer Manuel Pedrés Mes
tres, Magí Centellas Pont i Lluís Comorera Lla
nes, als quals caldria afegir Francesc Aymerich 
Guillemot, Jaume Botines Ramon, Josep Civit 
Llobet, Rufí Giménez García, Joan Giribet, Josep 
Lloses Trullos, Miquel Marcorell Vidiella, Fran
cesc Minguell Valls, Josep A. Pedrós Ramírez, 
Magí Pomés Costa, Joaquim Reñé, Manuel Rua i 
Domenec Sampietro Julián. En total, durant els 
mesos que van seguir la insurrecció militar del 
juliol de 1936 van mo1ir, comptant-hi els mem
bres de la comunitat de claretians, 96 cerverins, 
el 20,6 per mil de la població de la ciutat. És 
una xifra molt elevada, si es compara amb la 
mitjana catalana o comarcal. A Catalunya, entre 
el juUol de 1936 i el febrer de 1939, van morir 
executades unes 8.150 persones, el 2,9 per mil 
de toca la població catalana. A la Segarra, van 
ésser 127, el 5,8 per mil de la població comar
cal. Davanc la gravetat dels esdeveniments, fugir 
o amagar-se va ésser el camí seguit per més 
d'un cerverí. 

Aquesta repressió i aquesta violencia injustifi
cables només poden explicar-se en el context 
bel-lic sorgit l'any 1936. I es produei.x en un 
moment en el qual l'autoritat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya s'ha ensorrat, i en que 
alguns comites locals, així com diverses partides 
d'«incontrolats», actuen lliurement, d'esquena a 
les ordres de les autoritats establertes i de les 
directrius del Comite Central, i moguts per odis 
de classe, per la revenja personal i, sobretot, per 
un secular anticlericalisme que, en aquells mo
ments, identificava l'Església com !'aliada de les 
dretes i dels militars insurrectes. 

La violencia indiscriminada que es portava a ter
me en molts indrets de Catalunya va ésser con
demnada per partits, sindicats i per la mateixa 
Generalitat, que, des de bon comen~ament, va 
actuar per evitar els actes de violencia i destruc
ció i salvar el maxim nombre de catalans per
seguiLs. A més, és possible que dins les forces 
d'esquerra i els mateixos comites locals sorgissin 
discrepancies. Probablement cambé a Cervera. 
Per exemple, el cerverí Joan Fornells formava 
part del Comite de Defensa Local, i, coro d'al
tres dels seus integrants, era considerar un home 
d'ordre, segurament mole allunyat dels sectors 

més revolucionaris i extremistes del Comite. En 
qualsevol cas, l'onada repressiva sorgida a la re
reguarda només va comern;;ar a aturar-se entre 
finals de 1936 i principis de 1937, a mesura que 
el Govern de la República restablia l'orclre a Ca
talunya i es tornava a recompondre el poder de 
la Generalitat. 

Coincidint probablement amb aquesta circums
tancia, a Cervera van intensificar-se les tasques 
de recuperació, salvaguarda i protecció del pa
trimoni historicoartístic de la comarca. L'edifi.
ci de l'antiga Universitat -que el setembre de 
1936 havia estat confiscat pel Consell de l'Escola 
Nova Unificada (CENU)- va convertir-se en el 
centre de salvaguarda del patrimoni local i co
marcal. I des d'alla, i a mesura que avan~ava el 
front ele guerra, van comen~ar-se a enviar docu
ments i objectes histories a les instal-lacions que 
la Generalitat havia habilitat en diverses locali
tats catalanes. Viladrau va ésser una d 'aquestes 
localitats i la que va acollir, entre d'altres, el nu
cli més important de l'Arxiu Historie de Cervera. 
Al mateix temps, durant el mes de desembre de 
1937, els Serveis del Patrimoni Historie i Artístic 
traslladaven les peces del Museu d 'Historia Na
tural de la ciutat de Cervera cap a una d 'aques
tes instal-lacions habilitades per la GeneraHtat, 
segurament Viladrau. En aquest sentir, s'ha de 
destacar l'acció d'Agustí Duran i Sanpere, que, 
com a director de la Secció d'Arxius del Servei 
de Patrimoni Historie, Arrístic i Científic, va re
alitzar una tasca fonamental per al salvament i 
la preservació del tresor artístic i monumental 
de Cervera i de Catalunya. Pero també s'ha de 
ressaltar la intervenció d'altres cerverins, entre 
els quals cal esmentar, especialmenr, l'arxiver 
Frederic Gómez Gabernet. Nomenat delegat del 
Servei d'Arxius i entregat a la causa de recupe
ració i protecció del patrirnoni historie de Cer
vera i la comarca, el febrer de 1938 explicava a 
Agustí Duran i Sanpere, per exemple, la manca 
de les obres per tapiar i així protegir el retaule 
del Paranimf de la Universitat: «La paret enfront 
!'altar de la capella de la Universitat estem a la 
meitat i no esta acabada, que pel temps que esta 
comen~ada ja fóra enllestida, pero ha donar la 
circumscancia de manca de rajo les i ara al reem
pendre altra volea ha estar interrompuda també 
perque el paleta ha tingut precisió d'anar a altre 
Uoc; les coses van aixís, amb una catxa~a esfe
reidora». En contacte permanent amb Duran i 
Sanpere, Frederic Górnez tingué la col-laboració 
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continuada o ocasional d'altres cerverins, coro, 
per exemple, d'Antoni Gil, afiliar de la CNT i 

regidor de Cultura i Finances de l'Ajuntament de 
Cervera des d'octubre de 1936. 

El progressiu retorn a l'ordre no va significar, 
en canvi, absencia de difi.cultats a la ciutat. Ben 
al contrari. A mesura que avarn;;ava el conflicte, 
els problemes economics dels cerverins es tor
naven més greus. Els ingressos de la població 
minvaven. I segurament el mateix passava amb 
alguns aliments, sobretot a mesura que a1Tiba
ven els refugiats de guerra. El primers mesos de 
1937 Cervera tenia uns 200 refugiats, una xifra 
relativament modesta. Pero a principis de 1938 
el nombre de refugiats a Cervera ja era de gaire
bé 700 i el juny d'aquell mateix any va situar-se 
prop dels 1.400. És una xifra molt respectable si 
es té present que l'any 1936 Cervera tenia una 
població 4.470 habitants. L'arribada de refugiats 
-que augmentava dia a dia coro a conseqüen
cia dels avan90s de les tropes franquistes cap al 
norcl i l'oest peninsular- va imposar nous rep
tes a les autoritats locals, que havien de proveu· 
els nouvinguts dels serveis basics. Arnb l'objectiu 
de facilitar-ha, el Departament de Finances ele la 
Generalitatva proporcionara l' Ajuntamentde Cer
vera diverses bestretes reintegrables: 35.000 pes
setes entre maig i setembre de 1937, i 150.000 
entre mar~ i rnaig de l'any següent. 

No era la provisió ele serveis l'únic repte que 
imposava ]'arribada de refugiats. Un altre era la 
convivencia entre aquests darrers i la població, 
que no sempre va ésser facil . El gener de 1938 
Frederic Gómez Gabernet anotava en el seu di
etari: «Els ref ugiats fan valer el seu orgull cre
ient-se en tot superiors als catalans, pertot arreu 
se sent parlar en llengua cliferent a la nostra i 
desgraciat el pages que se n·enamoren [sic] que 
en pocs dies no Li queda en la finca ni un arbre 
ni un cep, perque clirien que tot el que hi ha al 
món és de tots i per aixo se'n fan amos, per
que necessiten Uenya per escalfar-se i viure amb 
l'esquena dreta. Gens de simpatía per part dels 
cerverins•. 

Durant bona part de l'any 1938 la vida deis cer
ve1ins i segarrencs encara hauria de trasbalsar-se 
rnoltíssim més. No és estrany. El front de guerra 
cada vegada era més proper. El man; de 1938 
s'havia inicial !'ofensiva franquista sobre l'Aragó. 
I l'ab1il d'aquell mateix any el front s'havia situ
ar, per primera vegada, a !'interior de Catalunya, 
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just al rnarge esquerre del riu Ebre i entre les 
ciutats conquerides ele Trerop, Balaguer i Lleida. 
El mes julio! de 1938, i després d'infructuosos in
tents per recuperar la ciutat de Balaguer, l'Exercit 
Republica iniciava una gran ofensiva contra les 
posicions franquistes. La batalla de l'Ebre, la més 
gran de la Guerra Civil, havia comern;at i, amb 
ella, una gran mobilització de recursos bel-lics 
i humans. Cervera s'anava trobant cada vegada 
més propera al front de guerra. I encara s'hi tro
baria més una vegada les trapes republicanes 
iniciessin la retirada del from de l'Ebre, al no
vembre de 1938, i l'exercit feixista comencés, de 
manera definitiva, )'ofensiva final de Catalunya. 

En aquest context, el 19 de maig de 1938 ja 
havia arribar a Cervera una columna de preso
ners de guerra. Procedents de la presó Model 
de Barcelona, tenien coma destinació el camp de 
treball número 4 de Concabella. Controlats 
pel Servicio de Investigación Militar (SIM), els 
camps de treball s'havien crear !'abril de 1938, 
després de l'enfonsament del front d'Aragó, i 
tenien com a objecriu utilitzar els presoners 
-que eren sotmesos a unes condicions de vicia 
duríssimes- com a for~a de treball en la cons
trucció de fortificacions. En el cas del camp de 
treball de Concabella, es tractava d'utilitzar la 
nova ma d'obra per realitzar obres de fortifica
ció, és a dir, de construcció de trinxeres, nius 
de metralladores o galeries subterranies, en un 
tram que, entre cl'altres, havia de protegir l'ac
cés per carretera cap a Cervera. La capital de 
la Segarra havia esdevingut un centre imporcant 
cl'instal-lacions militars, a més d'un lloc estrate
gic en l'ambit de les comunicacions. 

L'an-ibada de presoners tenia, evidentment, el 
seu impacte en la vida de la ciutat. I també en 
altres ambits. En una carta datada el 9 de maig 
de 1938, Frederic Gómez explicava a Agustí Du
ran i Sanpere que •[ ... ] per for~a major !'alcalde 
va fer entregar-me la clau de l'església de Santa 
Maria per a utüitzar-la primer per a els quintos 
i després per enquibir-hi un miler ele presoners. 
Avui he anat a fer-hi una inspecció i ha resultar 
que hi han fetes malbé les dues figures del tras
cor a cada costal de l'altar•. 

Amb l'objectiu cl'atendre les necessirats del front 
i preparar les ofensives que els republicans te
nien intenció d'iniciar als fronts clels rius Segre 
i Noguera Pallaresa, el maig de 1938 els baixos 
de la Universitat de Cervera van quedar con-
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vertits també en hospital militar. I el mateix va 
passar amb el nou edifici de les escales gradua
des, !'actual CEIP Jaume Balmes. Dependent del 
XVIII cos de l'Exercit, )'hospital militar de Cer
vera disposava d'un total de 962 llits, repartits 
entre les escales (228) i la Universitat (734), i 
serveis de clínica quirúrgica i medica. L'edifici 
de la Universitat de Cervera ara tenia un altre 
ús, que s'afegia als de caserna, centre de confec
ció de roba per al front, menjador, biblioteca, 
espai de salvaguarda del patrimoni i centre d'en
senyament secundad. 

El 1938 també va ésser l'any més tragic per als 
soldats de Cervera i la Segarra, integrats majo
ritariament (94%) en l'Exercit Republica. Un to
tal de 49 soldats cerverins (i 269 de segan-encs, 
el 10,5 per mil de la població de Cervera i el 
12,2 per mil de la de la Segarra) van perdre la 
vida durant els tres anys que va durar el conflic
te. Pero va ésser l'any 1938 el més devastador. 
També va ésser, certament, el de major activitat 
bel-lica: !'ofensiva franquista a l'Aragó, la ba
talla de l'Ebre i l'inici d'operacions militars en 
territori catala. Més encara. Del total de soldats 
morts aquell any, van ésser els més joves, els de 
l'anomenada «lleva del biberó•, aquells qui més 
haurien de patir ]es drama.tiques conseqüencies 
del conflicte. Mobilitzats amb divuit anys o 
menys per atendre la necessitat d'efectius de 
l'Exercit Republica i mancats d'entrenament, 
moles d'ells ja no podrien tornar mai més. Els 
soldats mores pertanyents al municipi de Cerve
ra van ésser, segons la infonnació publicada, pel 
bandol republica, Ramon Alascio Llobera, Mane] 
Alsinella Fusté, J. Anguera Corbella, Francesc 
Argelagós Oliva, Ramon Balasch Farré, Josep 
Balcells Peres, Ramon Borí Gabarró, Josep Ca
lafell, Ramon Cercós Casa, Josep Coma Ramon, 
Josep Conill, Vicen<; Conill, Benet Domenech 
Fort, Ramon Esplugues Bonjoch, Jaume Esteve 
Aubach, Antoni FarJé Gassó, Josep Farré Vilalta, 
Manel Forcat Morros, Angel Forcat Oliva, Joan 
Fornells Torner, Pedro Gómez Bárcena, Manel 
Gómez Brieva, Josep Graells Farré, Joan Jové 
Costa, Ramon Messegués Maja, Salvador Mon
clús Roqué, Francesc Oliva Peclret, Josep Per
manyer Pomés, Estanislau Pipó Marquilles, Magí 
Piqué Castells, Josep Planes Pedrós, Francesc 
Pomés Oliva, Antoni Pons Cruells, Josep Por
tella Graells, Rafel Regí Campabadal, Josep Riba 
Cisquella, Antoni Roca Fusté, Bonaventura 
Roqué Pinyol, Josep M. Rossell Colom, Mi-

quel Sauleda Vidal, Antoni Tarruella Domin
go, Melcior Trilla Seroles, Antoni Torné Goma, 
Francesc Torné Goma, Antoni Verges Mulle
rachs, Manel Viles Sebastia i Ramon Viles Se
bastia. Pel bando! franquista, els soldats cerve
rins morts van ésser Antoni Ortiz Martí i Manel 
Pedrós Orobitg. A més deis soldats, cambé es 
van produir vícti.mes civils per acciclents derivats 
de la guerra. Al municipi de Cervera, i sense 
comptar les morts causades directament per 
atacs aeris, van morir, generalment per explo
sió de bomba, Ramon Cardona Martínez, Joan 
Colomer Guitare, Josep Güell Bosch, Mane} Po
més Pérez, Joan Zaragoza Cucurulls i Ramon 
Pons Miguel. 

El novembre de 1938 les trapes republicanes es 
retiraven del front de l'Ebre. L'avan<; de l'exer
cit franquista sobre Catalunya havia co.men~at. 
Seria impossible aturar-lo. Des d'aleshores i fins 
al gener de 1939, Cervera viuria els darrers epi
sodis d'aquesta guerra fratricida. La ciutat s'ha
via conve1tit, als ulls deis militars revoltars, en 
un objectiu i.mportant. Disposava d'un garatge 
propietat d' Agustí Riu, transformat, segons ín
formacions deis serveis cl'intel-ligencia fran
quista, en taller per a la fabricació de material 
de guerra. L'objectiu i la seva localització havien 
estar facilitats per Ricard Sala Aldoma, alcalde de 
Cervera entre 1934 i 1936, que, després de l'es
clat de la Guerrn Civil, havia fugit a Sant Se
bastia. La ca pi tal de la SegaiTa tenia també un 
edifici -el de l'antiga Universitat- que actuava, 
entre d'altres, com a centre d'operacions de la 
Plana Major de l'Aviació de l'Exercit de l'Est. I, 
finalment, a Cervera - situada estracegicamenc 
per aturar l'avan<; de l'exercit franquista- s'hi 
localitzava un important diposit d'ar.mes i muni
cions, situat a la zona del Mas Duran, concreta
ment a la torre del Camps. En la logica militar i 
de guerra, el bombardeig de Cervera semblava 
justifica t. 

El 3 de desembre de 1938, deu avions italians 
bombardejaven la ciutat, amb un balan<; de més 
d'un centenar de víctimes, entre morts i ferits, 
a més de les destrosses materials. Els dies 1, 5 i 
15 de gener de 1939 Cervera tomava a patir els 
bombardeigs de l'aviació franquista. Més morts 
i més destrucció. La capital de la Segarra dispo
sava, certament, de refugis antiaeris a la pla<;a 
Major, a la rambla de Lluís Sanpere i al passeig 
de l'Estació, que s'havien construi:t durant el se
gon semestre de 1938. I cambé tenia una Junta 



Local de Defensa Passiva, oficialment constitt.11-
da el maig de 1938. No va ésser suficient. Entre 
!'abril de 1938 i 1939, es té notícia de la mort 
a Cervera d'una seixantena de persones, de les 
quals han pogut identificar-se Francesca Agui
lar Badia, Francesc Badia, Jaume Bonet Cercós, 
Elena Campclerrós Consul, Angela Cassa Balta
sar, Brisdeta Fusté Pont, Maria Fusté Pont, Mar
tí Gabarró Figueres, Maria Gassó Planes, Pepita 
Huguet Casas, Rosa Llombart Clua, Dolors Palou 
Trilla, José Quílez Royo, Josep Ribera Minguet, 
Aurora Rosich Anguera, Enrie Rosich Anguera, 
Valentí Sabater Baiges, Martín Salcedo Borra, 
Alfred Salvadó Palou, Antoni Salvadó Palou, 
Ramona Salvadó Palou, Pascual Sancho Tejero, 
Jaume Torres Gassó i Julio Yust Terrer, mortes 
a conseqüencia del bombardeig del dia 3 de 
desembre de 1938; Pere AJdabó Raich, Cecilia 
Centelles Trilla, Maria Aldabó Centelles, Ramo
na Aldabó Centelles, Teresa Aldabó Centelles, 
Montserrat Cintera Aldabó, Nicasi, Josep Serra 
Grau i Francesc Trullols Tarrnell; Josep Elies Llu
eUes, Vicenta Esrevanera, Carme Pla Vicens, Zoi
la Santigosa Pahissa i Concepció SecanelJ Tomas; 
Francesc Asbert Solé, Ramona Asbert Esteve, 
Carme Font Oliva i Josep Molins Larré, martes 
de resultes dels bombardeigs del dies 1, 3 i 15 ele 
gener de 1939. 

Després dels bombardeigs aeris, les tropes fran
quistes no tardarien a arribar a la capital de la 
Segarra. Aixo, obviament, va originar els primers 
enfrontaments armats a !'interior de la comar
ca. Pero durant poc temps. L'ofensiva de l'exer
cit rebel s'havia fet imparable. E] 16 de gener 
les tropes del general Franco ja eren a Cervera. 
L'entrada de l'exercit revoltat ----celebrada per 
una part deis cerverins- no va fer-se, pero, sen
se saqueigs ni violencies sobre la població civil. 
Paquita Rubinat Ninot -que va veure !'arriba
da de les tropes franquistes a Cervera- explica 
que es deia que els soldats entraven a les cases 
i parla de la por que va passar durant aquells 
dies. Josep Ramon Vila encara recorda !'entrada 
de soldats franquistes al corral de casa seva. I, 
en el seu tesrimoni oral, no descarta un desen
llac; més dramatic del que va produil·-se si el! i 

les seves dues germanes no s'haguessin amagar 
a la pallera de !'estable, seguint les indicacions 
que oportunament els havia <lonat el seu pare. 
Les evidencies existents ref erides a alt.res loca
litars de la Segarra fan pensar que Cervera no 
va mantenfr-se al marge de la violencia de les 
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tropes franquistes. Aquestes mateixes evidenci
es també indiquen que a la Segarra la retirada 
de l'Exercit Republidt tampoc no va resultar to
talmem pacífica, pero probablement va afectar 
més les propietats que les persones. El 26 de 
gener Barcelona era conquerida i el 10 de febrer 
les trapes franquistes ja havien arribar fins a la 
frontera francesa. La República estava a punt de 
caure. L'l d'abril de 1939 Franco ja anunciava la 
fi de la guerra. 

El temps del franquisme: 
entre la repressió política 
i la recuperació economica 

El regim dictatorial i totalitari del general Franco 
havia quedat instaurar. Les conseqüencies que 
aquest fet h.auria de tenir per a Catalunya i per 
als seus habitants són prou conegudes. La su
pressió de l'Estatut d'autonomia, la prohibició 
de l'ús públic de la llengua catalana, l'absen
cia de llibertats coJ.lectives i individuals, la pros
cripció ele partits i sindicats, la reacció social o la 
repressió són alguns dels aspectes que acompa
nyen la instauració del regim franquista. 

La decada de 1940 -la que correspon a la im
mediata postguerra- va ésser especialment 
dramatica per a la població catalana. Aquest 
període va caracteritzar-se per l'aplicació d'una 
política economica autarquica, la qual no va fer 
més que retardar la recuperació de l'economia i 
empitjorar els ja malmesos nivells de vida de la 
població. Els anys qua.rauta van ésser els anys 
de les cartilles de racionament, les restriccions 
d'energia, la corrupció i !'estraperlo. Pero no no
més aixo. Aquesta etapa va estar dominada cam
bé per l'organització del poder del «nou Estat• i 
]'existencia, sobretot durant els primers anys de 
la decada de 1940, d'una forra repressió contra 
els venc;uts. A Cervera, també. 

Els ajuntarnents republicans van ésser destit1J'its. 
I les autoritats militars, primer, i el governador 
civil de Lleida, després, van nomenar alcaldes 
i comissions gestores municipals, les quals ani
rien renovant-se fins a 1948, any en el qua! es 
produeix un canvi en l'elecció de les corpora
cions locals. La manca cl'analisis detallades pe! 
que fa a Ce1vera en dificulta qualsevol afirmació 
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taxativa. Pero sembla evident que les persones 
que van encapi;alar i formar part de les primeres 
corporacions municipals eren persones de clre
tes i d'ordre, favorables en major o menor grau 
a la causa franquista. Perque es fa difícil pensar 
que a Cervera no ex.istia cap nucli més o menys 
identificar amb els mllitars revoltats, i més des
prés dels excessos produ"irs a la ciutat durant el 
segon semestre de 1936. 

En qualsevol cas, a finals de gener de 1939 ja 
havien estar constitu"ides les noves comissions 
gestores i es nomenaven nous alcaldes. Entre 
aquesta elata i al llarg de la decada de 1940 Cer
vera tingué quatre batlles: Josep Trilla Bacardit 
-el segon alcalde del «nou regim•, després que 
Joan Mique1 Camacho del Moral hagués desen
volupat aquesta mateixa funció entre els mesos 
de gener i novernbre de 1939- va ésser substi
tu"it l'any 1945 per Josep Cisteró Cisteró, el qual 
va presidir el Consistori de la capital de la co
marca fins a les ,eleccions• de 1948, any en que 
va ésser nomenat un nou consistori encapc;alat 
per Josep Balce11s Sala. 

Paral-lelament a la constitució deis ajuntaments 
franquistes, el nou regim va comenc;ar a implan
tar a la comarca les organitzacions del Movi
miento Nacional. El mar<; de 1939 ja s'havia cons
titui:t una delegació local ele la Central Nacional 
Sindicalista (CNS), que tenia 315 afiliats, i que va 
acabar insta.1-lant el seu local al passeig de l'Esta
ció, al costar mateix de la bomba.relejada seu del 
Centre Obrer Instructiu d'Unió Republicana, en 
un solar confiscar a aquest antic centre republica. 
L'any 1939 també s'havia constitui:t l'agrupació 
cerverina de la Falange (FET y de las JONS, Fa
lange Española Tradicionalista y Juntas de Ofen
siva Nacional Sindicalista), la qua) estava encap
c;alada pel notari Luis Hernández Palmés, mem
bre d'una de les families amb més poder dins 
del falangisme lleida.ta del primer franquisme i 
cliputat provincial entre 1946 i 1961. L'any 1940 
els integrants de la FET y de las JONS de Cerve
ra ja desfilaven pels carrers i perles places de la 
vila, celebrant l'a.niversari de l'«alliberament•. La 
Sección Femenina de la Falange -una altra de 
les organitzacions del Movimiento, adrei;ada a les 
noies i dones- ja realitzava tasqt1es de benefi
cencia i d'auxili social a Cervera el matebi: any 
de l'anibada de les tropes franquistes. Entre ju
lio! de 1939 i desembre de 1940, la Sección Fe
menina va distribuir una mitjana mensual d'unes 
4.200 racions de menjar entre els cerverins, unes 

dades que, en general, posen de manifest la si
ruació de precarietat que vivía la població. 

I, al costar de l'intent d'enquadrament de la po
blació en les noves organitzacions del regim, els 
intents ele control dels mitjans de comunicació. 
El juny de 1944 -en un moment en que les 
organitzacions del regim també creaven un im
po1tant aparell de premsa en di.verses ciutats del 
P1incipat- naixia la publicació cerverina Segar
ra, periódico quincenal del Movimiento. segons 
que consta en la ca pi;alera del primer número 
del quinzenari. L'any 1947, i amb motiu de la 
celebració del vuite aniversari de l'•alliberament• 
de Cervera, !'editorial del quinzenari local re
cordava als seus lectors que aquell clia se cele
brava que «Cervera quedó libre de la esclavitud 
atea, marxista, sanguinaria e inmoral, gracias 
al esfuerzo del Ejército guiado por el Caudillo 
insigne, capitán heroico, glorioso y bravo mili
tar FRANCISCO FRANCO•. Sentida pels redactors 
del quinzenari o imposada per les circumstan
cies del moment, el cert és que aquesta era la 
visió dels fets que impulsava el nou regim fran
quista. Una visió potser compartida per alguns 
cerverins i segarrencs, pero, en qualsevol cas, 
difícil d'acceptar com a valida. 

Perque no s'ha d'oblidar que els primers anys 
de la decada de 1940 van ésser un període en 
el qual el nou regim va portar a terme una im
portant repressió planificada, sistematica i amb 
clara voluntat d'exemplificar i desmobilitzar la 
població. I no només pels esdeveniments ocor
reguts des del julio! de 1936, sinó també pel sim
ple fet d'haver participar en l'administració de 
la Generalitat republicana o cl'haver militar en 
pa.rtits de !'esquerra democratica, nacionalista o 
d'haver-hi esrat proper. A Cervera i a la Segarra 
aquest tipus de repressió -com es veura a con
tinuació- no va ésser gens negligible. 

L'avarn; de les tropes franquistes va ana.r acom
pa.nyat, en primer Uoc, de la detenció de soldats 
republicans i altre personal civil. Aquests eren 
traslladats a ca.mps de concentració, prin1er, i, en 
cas de condemna, a presons i batallons de tre
ball. És possible que alguns deis cerverins i se
garrencs detinguts també fossin reclosos a Cer
vera -al camp de concentració del magatzem 
de ]'empresa Cros, primer, i a l'edifici de la Uni
versitat, després- o a la presó de Lleida. Pero, 
probablement, la majoria va romandre fora del 
Principat, en camps ele concentració de Castella 
o d'altres indrets de la Península. Tot i aixo, és 



necessari assenyalar que pel camp de concen
tració de Cervera -creat el 24 de gener de 1939 
i amb funcions també de centre de classificació 
i adoctrinament- van passar-hi uns sis mil pre
soners, un fet que el convertía en un pilar im
portant del sistema concentracionari franquista. 

No tots els detinguts van tenir la mateixa sort. 
Uns van ésser aUiberats, una vegada presen
tats els necessaris avals de religiosos, falangis
tes i genl d'ordre, els quals havien de certificar 
la •innocencia• del detingut. D'altres van ésser 
empresonats i, en alguns casos, van acabar for
mant part deis batallons de treball, declicats a 
tasques de desenrunament o reconstrucció de 
ponts, carreteres o edificis, en condicions d'ex
trema duresa. Amb l'edifici de la Universitat i la 
carretera N-II malmesos pels bombardeigs aeris, 
Cervera va clisposar del treball d'un d"aquests 
bataUons. També es van produir casos de de
portacions a camps de concentració de l'Alema
nya nazi, com els de Ramon Alceda Sanou, Mi
quel Porte Rius, Josep Riera Closa o el veí de la 
Prenyanosa Salvador Calderó Aldabó, tots ells 
traslladats al camp austríac de Mauthausen, on 
van morir. La resta de detinguts - aquells qui 
no eren alliberats o empresonats- van acabar 
essent executats. Entre 1939 i 1940, i en corn
plimenl de les sentencies de mort imposades 
després del consell de guerra, algunes fonts as
senyalen que van ésser afusellats una desena de 
cerverins, mentre que altres informacions indi
quen que, com a conseqüencia de la repressió 
franquista -incloent-hi afusellaments, execu
cions i morts a les presons de Lleida-, el nom
bre de cerverins que van perdre la vida va pu
jar a una quinzena, majoritariament militants 
de la CNT i pagesos. Aquest va ésser el cas de 
Josep Binefa Sola, Canclid Castelis Padró, Ga
briel Constansó Segura, Joan Falcó Launes, Mi
quel Gessé Josa, Manuel Gómez Bárcena, Josep 
Leal Porqueras, Joaquim Llorer Ripoll, Joan Pons 
Balcells, Ramon Puiggros Elias, Domenec Puig
redon Borruix, Salvador Roig Castany, Josep 
Tan-uela Salvador (o Salvadó), Pere VHagrassa 
Mur i Rafe! Vives Boixadós. En xifres, només les 
execucions representen més del 2 per mil dels 
habitants de la vila, una proporció que dobla la 
mitjana comarcal (1, 1 per mil de la població de 
la Segarra) i és superior tanta la mitjana catalana 
com a la de les poblacions de dimensions simi
lars a les de Cervera (1,2 i 1,8 per mil, respecti
varnent). Entre els executats hi havia integrants 
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dels comites antifeixistes locals i cambé perso
nes que havien tingut carrecs de representació 
institucional, com va ésser el cas de Domenec 
Puigredon Borruix. Antic republica, dirigent del 
Centre Obrer Instructiu d'Unió Republicana de 
Cervera (ERC) i alcalde d'aquesta població en 
el moment d'esclatar el conflicte bel-He, va ésser 
condemnat a morr en consell de guerra i afuse
Uac a Lleida el 28 de julio! de 1939. 

En comparació amb la resta de causes obertes 
a ciutadans cerverins, la que fa referencia a Do
menee Puigredon és segurament la més conegu
da i la que ha tingut una analisi més exhaustiva. 
La instrucció del cas va comen~ar després d'una 
denúncia dels cerverins Josep Trilla Bacarclit, 
Antoni Riera Coromines i Ricard Sala Aldoma. 
En essencia, la denúncia assenyalava Puigredon 
com un propagandista revolucionad que, en els 
seus discursos, atiava l'odi i l'eliminació física de 
persones conservadores i d'església. Els denun
ciants també acusaven el vell republica d'haver 
estat responsable dels fets violents que havien 
acompanyat l'esclat de la Guerra Civil a Cervera 
i, a més, el feien culpable d'altres esdeveniments 
ocorreguts durant els anys de la República. De 
resultes de la denúncia, i durant la tarda-vespre 
del 27 de febrer de 1939, Puigredon va ésser de
tingut i traslladat a la caserna de la Guardia Civil, 
on va ésser interrogat. A continuació, els agents 
de la Benemérita, segurament no gaire satisfets 
amb les explicacions de Puigredon, van dema
rrar el testimoni de Joan Armengol Marlí, que va 
confirmar les acusacions deis denunciants. Tras
lladat davant del jutge militar de Cervera Anto
nio Collado Alarcón, aquest va decretar presó 
per a l'acusat i, al mateix temps, va comenc;ar 
a demarrar informes complementaris a !'alcalde 
Joan Miquel Carnacho; a l'agent que va detenir 
l'acusat, Miguel Gracia, i als responsables locals 
de Falange, Luis Hemández i Antoni de P. Tar
ruell. Aquests informes - i les declaracions re
alitzades durant la vista oral del 31 de mar~ de 
1931 de Josep Carcasona Boria i Josep Vilalta 
Esteva- no van fer sinó reforc;ar i confirmar les 
acusacions deis clenunciants de Domenec Puig
redon. Perla seva pare, el vell advocar cerverí va 
reconeixer el seu republicanisme i la seva parti
cipació en els Fets d 'Octubre de 1934 coma de
legar d'ordre públic. Pero va negar les acusaci
ons que el vinculaven amb la crema d'esglésies 
o l'afusellarnenc de Josep Guasp. No va servir de 
res. El jutge militar de Cervera va condoure que 
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les acusacions cap a Puigredon estaven justifi
cades i constin.11en un delicte que implicava un 
consell de guerra. Per aixo l'exalcakle cerverí va 
ésser traslladat a Lleida. A la capital del Segria, 
i en data de 31 de maig de 1939, va celebrar-se 
finalment el consell de guerra contra Domenec 
Puigredon i un grup d'acusats. La sentencia, sig
nada pel president del consell de guerra Leo
nardo Ibarra y Gaitán, va ésser taxativa: pena 
de more. Comunicada i confirmada per Franco, 
es va fer efectiva per un piquet d'afusellament a 
Lleida el 28 de julio! de 1939. 

Les analisis historiques existents sobre el cas de 
Domenec Puigredon insisteixen en la feblesa de 
les acusacions realitzades, la manca de preves i 
la innocencia de l'alcalde republica en els fets 
que se Ji imputaven. I posen de manifest un al
tre element que no és poc rellevant: els denun
ciants i les persones que van intervenir en el 
procés contra L'advocat i dirigent cerverí escaven 
enfrontades políticament amb Puigredon. 

La presó, el treball for~at i les execucions no
més van ésser una part -la més cmenta, certa
ment- de la intensa repressió franquista. N'hi 
va haver d'altres. La derivada deis acomiada
mentS o les depuracions. En alguns casos, Les 
sentencies van ésser absolutories. Aquest va és
ser el cas d'Agustí Duran i Sanpere, que -des
prés d'una sentencia d'absolució en un consell 
de guerra i el sobreseünent en un judici poste
rior- va poder reincorporar-se al seu carrec de 
director de l'Arxiu Historie de la Ciutat de Barce
lona. En altres casos les coses anaven de mane
ra diferent. El cerverí Josep Ferran Lamich, per 
exemple, enginyer agrícola i ajudant del Servei 
de Terra Campa de la Generalitat de Gatalunya 
a la Sega.rra, va ésser rebaixat a la categoria de 
perit, una situació que mai no va acceptar i que 
el va acabar portant fora del sector públic. I el 
també cerverí Jaume Magre Ubach, diputat al 
Parlamern catala per Esquerra Republicana ele 
Catalunya, exiliat a Fran~a entre 1939 i 1948, 
mai més no va poder tornar a la seva feina al 
Registre de la Propietat. Hi ha altres casos que 
es podrien assenyalar, molts d'ells derivats de 
l'aplicació d'una llei clarament repressora: la Llei 
de responsabilitats polítiques, de febrer de 1939. 

Aquesta Uei, que preveía la imposició de sanci
ons economiques pero no en descartava d'altres 
(inhabilitació professional, desterrament, presó, 
etc.), assenyalava un total de disset causes pos-

sibles de responsabilitat política. Entre aquestes, 
hi havia el fet d 'haver estat jutjal per un con
sell de guerra, haver-se significat públicament 
a favor del Front Popular, la candidatura unita
ria deis partits d'esquerra, o, simplement, haver 
ocu pat caITecs en els organismes de poder de la 
República o en organitzacions polítiques; i no a 
partir de 1936, sinó de 1934. 

A la Segarra, el nombre d'expedientats pel Tii
bunal de Responsabilitats Polítiques no va és
ser gens negligible. En total, van tramitar-se 223 
expedients. Aixo suposava més de 1'1% ele la 
població de la comarca, segons el cens de 1936. 
Es tracta d'un percentatge proper al de la mic
jana del conjunt de comarques lleidatanes. Cer
tament, no totes les poblacions de la comarca 
van presentar el matei:x: nivell d'expedientats. El 
cas de Cervera destaca pel seu volum. Amb 62 
expedientatS, va esdevenir una de les capitals 
de comarca de les terres de Ponent - exceptu
ant la ciutat de Lleida- amb uns nivells de re
pressió més elevats, sobretot en xifres absolutes. 
No hi ha dubte que entre 1939 i 1942, els anys 
de máxima actuació del Tribunal, l'Ajuntamentde 
la ciutat, !'impulsor de la denúncia deis expe
dientats, va actuar amb forc;a diligencia. Els cer
verins sotmesos al Tribunal de Responsabilitats 
Polítiques -entre els quals es torna a trobar Do
menee Puigredon- van ésser, segons la infor
mació disponible, Antoni Alegret Augé, Ramon 
Albareda TuruU, Manel Ambrona Tudela, Joan 
Anselmo Rovira, Ramon Balada Tarrés, Marcel
lí Boladeres Santacana, Ignasi Bonet Villarrubí, 
Francesc Bravo Vidal, Rossend Camps Trilla, An
gel Gasals Carné, Josep Casanellas Pracs, Emili 
Castells Fierro, Hermenegild Colom Guix, Joa
quim Corrales Regí, Josep Creus Lluelles, Ma
rius Escofet Molist, Magí Esplugas Sanou, Jau
me Fabregat Pinós, Josep FaITé Bonastra, An
Loni Farré Gassó, Joan Parré Rebola, Magí Fan-é 
Roca, Josep Farré Segura, Joan FonL Mora, Josep 
Porcal Rafecas, Joan Fornells Plana, Antoni Gil 
Ortiz, Alfonso Giménez Giménez, Antoni Gon
zález García, Josep Griñó Segura, Enrie Herre
ra Esquerda, Jaume Ibáñez Llavanera, Ramon 
Jordana Pintó, Dionís ]ové Costa, Pere Jové Vi
ladrich, Emiü Larriba Zarza, Josep Pages Puso, 
Antoni Palou Trilla, Miquel Palou Trilla, Fran
cesc Parramon Parran, Joan Pedrós Tarragona, 
Alei:x: Piqué Campabadal, Andreu Piqueras Ávila, 
Joan Baptista Planello Calvo, Fabfa Pont Ubach, 
l'esmentat Domenec Puigredon Borruix, Fran-



cese Regué Guau, Pasqual Riu Porta, Agustí Riu 
Venclrell, Josep Sabaté Riu, Josep Salcedo Puey, 
Mane! Salvador Baró, Ferran Santacana Perelló, 
Antoni Segura Bonjoch, lsidre Solé Boria (o Ba
ria), Joan Solé Boria (o Baria), Ramon Teixidó 
Segura, Jaume Tella Bergada, Antoni Toldra 
Soteres, Sofia Torres Vila, Jaume Vila Companys 
i Josep Vives Puig. 

Certament, la majoria dels casos arribats al Tri
bunal van ésser sobreseguts, fonamentalment 
per la manca de béns sobre els quals el Tribunal 
podia act1.1ar. La resta va acabar amb el paga
ment d'una multa per part de l'expedientat, la 
perdua deis seus béns, el desterrament o la im
posició de penes restrictives de l'activital, com 
la inhabilitació professional. En veritat, pero, tots 
els expedientats pe! Tribunal -absolts o con
demnats- patien les conseqüencies d'aquesta 
legislació repressora. L'inici d'un expedient ana
va acompanyat de la intervenció preventiva de] 
patrimoni familiar. La seva recuperació, fins i tot 
en cas d 'absolució, era llarga i penosa. El sol fet 
de saber-se expedientar ja representava un pe
rill, i més encara en un context de forra penúria 
economica. 

Les dificultats materials són, en efecte, una altra 
de les característiques de la Cervera de comen
c;aments de la decada de 1940. Els talls i les res
triccions electrics es produ·ien amb freqüencia. 
L'any 1945, la ciutat de Cervera, per exernple, 
patia restriccions els divendres i dissabtes de 
vuit del matí a sis de la tarda, un important en
trebanc, sens dubte, per a l'activitat economica 
de la ciutat. Els salaris se situaven en nivells de 
1936, pero els preus es mantenien mole alts, un 
fet que incidia molt negativament en la capa
citar adquisitiva de la població. I els aliments, 
sobretot aquells més rics en protei:nes, eren 
ben escassos. Naturalment, en un entorn agrí
cola com el de Cervera, la fam era molt menys 
acusada que a les grans ciutats del litoral, pero 
el racionament d'aliments i artides de primera 
necessitat hi era com a tot arreu. En ocasions 
puntuals, les racions eren més generoses, com, 
per exemple, el desembre de 1947, en que els 
habitants de la capital de la comarca van poder 
beneficiar-se de !'arribada de lots extraordinaris 
de Nadal. En d'altres, no arribaven al límit es
tablert. El deteriorament del nivel! de vida que 
patien els cerverins és més que eviclent. I les 
dades antropometdques disponibles ho certifi
quen: l'al~ada deis joves cetverins nascuts a 
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rnitjan decada de 1940 s'havia reduil en més d'un 
cenrímetre en relació amb la dels nois nascuts 
els anys anteriors a l'esclat de la Guerra Civil. 

En aquest context de penúria i dificultats, l'asrú
cia, el frau i !'estraperlo no es fan gens estranys 
a la Cervera de postguerra. El racionament, l'es
cassetat i !'existencia d'uns preus oficials inade
quats estimulaven l'ocultació de productes i la 
seva venda en el mercar negre, a preus molt 
superiors als existents en el mercar oficial. És el 
que van fer eJs estraperlistes de la capital de la 
Segarra i d'altres localiLats de la comarca, situats 
a mig camí d'una zona productora d'aliments 
-el ponent catala- i una a.rea demanclanr de 
béns alimentaris -el litoral barceloní. I ho van 
fer de manera molt intensa. Als anys quaranta, 
la Segarra ocupava, en el Ponent catala, el segon 
!loe, només superada pel Segria, pel que fa al 
nombre de persones que havien estar sorpreses 
in.fraganti i jutjades pels tribunals ordinaris per 
delictes relacionats amb el mercat negre. Durant 
el període 1939-1951, el partit judicial de Cer
vera acumulava, a més, un total de trenca-una 
causes judicials incoades per estraperlo. El partir 
judicial de Lleicla n'acumulava cinquanta-qua
tre, pero el de Balaguer només dotze, i el de 
Borges Blanques, quatre, mentre que el conjunl 
dels partirs judicials de Solsona, la Seu d'Urgell, 
Tremp, Sort i Viella no arribava als cinc casos 
en total. 

Cervera havia esdevingut un centre important 
en les rutes de !'estraperlo cap a Barcelona. En 
alguns casos, els estraperlistes eren petits page
sos que intentaven vendre quantilats modestes 
d'oli o pa. En d'altres, en canvi, es tractava de 
grans xarxes de venda fraudulenta que, fins i tot, 
disposaven dins la mateixa comarca de magat
zerns clandestins de blat i farines. Cercamem, el 
regim franquista, a partir de la Fiscalia Provincial 
de Taxes, va perseguir aquests comportaments. 
Pero ni tots de la mateixa manera ni sempre amb 
el mateix exit. Els petits estraperlistes i aquells 
qui podien estar a les orch-es de les grans xar
xes tendien a endur-se'n la pitjor pan. Els grans 
rraficants, en canvi, semblaven tenir més sort. És 
cert que en algunes ocasions podien ésser mul
tats i sancionats, pero acostumaven a tenir sufi
ciems complicirats dins les estructures del nou 
regim per poder actuar amb molta més impuni
tat. I cambé disposava deis 1·ecursos necessaris 
per fer-hi front. Entre 1941 i 1949, les notícies 
sobre suborns o intents de suborn a parelles de 
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la Guardia Civil o carrabiners no són infreqüents 
a Cervera, amb xifres sobre la quantia del sub
orn gens neglígibles i que poden oscil-lar, se
gons diverses dades publicades, entre les mil i 
les quinze mil pessetes de ]'epoca. 

Afortunadament, entre finals de la decada de 
1940 i principis de la següent alguns deis aspee
tes més foscos del primer franquisme, com els 
que s'han assenyalat, van comen~ar a quedar 
enrere. I, amb ells, la forta repressió, l'empit
jorament dels nivells de vida o !'estraperlo. Les 
activitats culturals i de lleure i les festes i cele
bracions van obrint-se pasen la vida quotidiana 
dels segan-encs. 

El 1944, per exemple, es va inaugurar a Cerve
ra una delegació de l'Institut Frances de Bar
celona. Era una iniciativa de Jaume Magre Ser
vet (1924-1999), el fil! de l'antic dirigent cerverí 
d'Esquerra Republicana de Cataluoya. Les das
ses es realitzaven als locals de la Mútua Escolar, 
!'academia creada l'any 1940 davant la manca 
d'ensenyament secundaria Cervera. T la seva ac
tivitat ultrapassava l'estricte ensenyament de la 
llengua. Amb uns cent cinquanta inscrits l'any 
1950, l'Instítut organirzava conferencies, exposi
cions, concerts. I no només aixo. Era a l'Institut 
on podien trobar-se publicacions franceses arri
bades de manera més o menys clandestina a la 
capital de la Segarra. 

Les representacions teatrals també van assolir 
un important impuls a la Cervera de la segona 
meitat de la decada de 1940. Malees d'elles es
caven protagonitzades per grups locals: el grnp 
de teatre Miquel Martorell, el d'Acció Catolica, el 
Cuadro Lírico d'Educación y Descanso o l'Agru
pació Scena, els quals en més d'una ocasió re
presentaven obres d'autors locals, com Josep M. 
Madern, Carles Cepero, Emili Rabell, Josep M. 
Sarrate i, sobretot, Ramon Turull. No es tracta
va, certament, d 'aucors que Lenien en l'escrip
cura la seva principal font d'ingressos. I algun 
d'ells, a més, ocupava (o havia ocupat) carrecs 
de responsabilitat dins del regim franquista; i no 
només en l'ambiL local. Carles Cepero Salat va 
ésser durant els anys cinquanta i seixanta vice
secretari provincial d'Ordenación Social i d'Or
denación Económica i, entre 1970 i 1974, dele
gat provincial de Sindicatos a Tarragona. I Josep 
M. Sarrate Corvinos, que va lluitar al front rus 
amb la División Azul, va ocupar diversos car
recs just després de la fi del conflicte -delegar 

comarcal de Sindicatos a Cervera, cap provin
cial de política agraria de la CNS, vicesecretari 
provincial d'Ordenación Económica de Sindica
tos- fins que el mar~ de 1945 va ésser nomenat 
delegar provincial del Frente de Juventudes, car
rec que va desenvolupar fins a !'abril de 1947. 
Per contra, Josep M. Madern Sastres -oposat al 
franquisme- va viure a París entre 1957 i 1983, 
obligat per l"ambiem polític i social del moment. 
Des del seu retoro a Catalunya, a la decada de 
1980, i fi.ns a la seva mort, el 2012, va publicar 
una vintena de llibres en catala, basicament de 
narrativa. 

En qualsevol cas, Cervera té una nomina dilatada 
d'escriptors. A més deis ja esmentats, i d'altres 
que caldria afegir-hi, com per exemple els 
germans Isabel i Josep Solsona Duran, n'hi ha 
un de molt destacat. Es tracta de Jaume Ferran, 
autor d'una imponanr obra poetica en castella 
i integrant, des de l'inici, de l'anomenat «grupo 
catalán de la generación de tos cincuenta•. Nas
cut a Cervera l'any 1928, on viu la seva infancia 
i adolescencia, Ferran es traslladara a Barcelo
na, a Madrid i finalmenc als Estats Unirs, on des 
de 1960 exercira la docencia universitaria. I en 
aquesta nomina d'escriptors nascuts a la capital 
de la Segarra entre les decades de 1920 i princi
pis de 1930 també caldria esmentar Rosa Fabre
gar Annengol. Doctorada en Farmacia i vincu
lada professionahnent a aquesta especialitat, des 
de finals de la decada de 1970 Rosa Fabregat 
ha desenvolupat, a més, una obra literaria mo1t 
prolífica, tant en el camp de la poesia com en el 
de la novel-la, que inclou més d'una vintena de 
títols publicats. 

El teatre i la literatura tenien els seus seguidors. 
Pero era probablement el cinema, juntament 
amb el futbol i els balls del diumenge a la tarda, 
la principal distracció dels segarrencs. Pe! que 
fa al cinema, Cervera disposava de tres sales de 
projecció durant la decada de 1950: la del Teatre 
Principal, la del Casal de Cervera -anomenat 
Círculo, en aqueUs moments- i la del Teatre 
de l'Acció Catolica. Precisament, va ésser a La 
primera de les sales esmentades -la del Teatre 
Principal- on l'any 1905 es va realilzar la pri
mera projeccíó d'una pel-lícula a la ciutaL. Poste
riorment, el 1907, Josep Prunés va crear el Cine 
Moderno, el primer cinema estable de la capital 
de la Segarra, ubicat als locals del Centre Agrí
cola del carrer Major. Des d'aleshores, el cine
ma es va expandir per altres sales de la ciutat. 



L'any 1954, a més, el cinema es va convertir en 
tot un esdeveniment a la capital de comarca. I 
no tant per les pel-lícules que s'hi projectaven, 
sinó perque és l'any en que s'hi van filmar els 
exteriors de la pel-lkula La pecadora. Ni que 
fos de manera molt modesta, la ciutat de Cer
vera i els seus homes i dones es feien presents 
en el panorama cinematografic de ]'epoca. El 
cerverí que més projecció hauria de tenir en la 
indústria cinematografica iberica i internacio
nal seria, pero, el fotograf Claudi Gómez Grau 
(1906-1989). 

En relació amb el ball, Cervera disposava, des
prés de la Guerra Civil, de dues sales de ball 
i, sobretot, semblava gaudir d'una vitalitat molt 
remarcable pe! que fa a les orquestres i als con
junts musicals. Durant la decada de 1940, esta
ven en actiu !'Orquestina Juventud Eléctrica, que 
el 1943 deixaria pasa Ritmo Club, convertida en 
Nuevo Ritmo Cervera l'any 1946. D'altra banda, 
a principis de la decada de 1940 cambé va sorgir 
el grup Ocho Astros, el qua! es va desfer l'any 
1947, i una part deis seus membres van inte
grar-se en el Conjunto Orotava. Els Cincson era 
un deis altres conjunts existents a la Cervera de 
postguerra, i el 1965, ja passats els anys de post
guerra. Durant la decada ele 1960, es van crear 
els Dondars, els Sisney's i Los Cervix, i el 1978 
van formar-se els Stibers. 

Les festes, celebracions i activitats d'esbargiment 
no sempre tenien un caracter exclusivament 
lúdic. Des de finals de la decada de 1940, les 
celebracions religioses van assolir un impor
tant irnpuls, coincidint amb una clara voluntat 
de l'Església catoUca per •recristianitzar> el país. 
Entre 1949 i 1950 la marededéu de Fa.tima va 
ser passejada, entre celebracions, guamiments 
de carrers i places, ares de triornf, il-luminació, 
música i grans comitives de fidels, per la ciutat 
de Cervera i altres localitats de la comarca. El 
Congrés Eucarístic Internacional, dut a terme a 
Barcelona l'any 1952, va donar Jloc a la cele
bració de les jornades eucarístiques arxiprestals, 
com l'organitzada a la capital de la Segarra el 
maig de 1953. La festa de la Santa Missió, amb 
sermons, viacmcis. missa i processó, se celebra
va periodicament. I els exercicis espirituals, les 
manifestacions de fe i els cursets de cristiandat 
van proliferar i van aconseguir un important 
nombre de seguidors, tarnbé entre molts joves 
cerverins. 
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En qualsevol cas, no sembla gaire estrany que, 
en aquest context, les recents representacions 
teatrals del Cristo, misterio de Pasión ele Cervera 
assolissin un exit creixent. Represes l'any 1940 a 
partir d'un text escriL pels autors locals Emili Ra
bell iJosep M. Sarrate, el 21 de maig de 1960 van 
ten.ir una espectadora d'excepció: Carmen Polo 
de Franco. El 1967, les representacions, que fins 
aleshores s'havien realitzat al Teatre del Casal 
de Cervera, es van trasllaclar al Gran Teatre de 
la Passió, inaugural aquell mateix any i amb una 
capacitar per a dues mil persones. Les obres del 
nou teatre van coincidir amb !"etapa de Manuel 
Fraga com a ministre d'Información y Turismo. 
El 1966, Fraga era a la ciutat per supe1visar-ne 
les obres. L'any 1967 hi va tornar per visitar amb 
detall la nova constmcció. 

Una part de l'impuls de l'activitat eclesial que 
hem esmentat cal atribuir-lo a la tasca desen
volupada per Acció Catolica i Joventut d'Acció 
Catolica, la seva branca juvenil. Eren associaci
ons catoliques de seglars, les quals tenien una 
forta implantació a la capital de la comarca. 
No nornés desenvolupaven tasques d'apostolat; 
també organitzaven actes lúclics i recreati.us. El 
1945, per exemple, Acció Catolica i la Joventut 
cl'Acció Catolica de Cervera, que aquell mateix 
any havien inaugurar un nou local a l'edifici de 
l'antiga Universitat, amb teatre indos, van recu
perar per als cerverins la tradició de les carame
lles i la representació deis pastorets, dues mani
festacions •regionals» permeses pel regim. L'estiu 
de 1952 van organitzar audicions de sardanes 
per als dies festius, a ca.rrec de la cobla La Prin
cipal de Cervera, creada l'any 1948. I l'any 1955 
va ésser també Acció Catolica qui va instal-lar 
un sistema de projecció de cinemascop al seu 
cinema. 

Lleure i esba.rjo, clinamisme cultural, produc
ció literaria comarcal. Representa la decada de 
1950 el punt de partida d'un nou període 
de prosperitat per a la capital ele la Segarra? 
La resposta és afirmativa. L'estatura dels joves 
nascuts cap a 1950 ja tornava a ésser la ma
teixa que la dels d'aquells que ho havien fer 
a principis de la decada de 1930 (1,68 me
tres), un senyal que el nivel! de vida s'havia 
anat recuperant a mesura que avanc;;aven els 
anys quaranta. I ho continuaría fent durant 
els dies a venir. Els nois nascuts a mitjan decada 
de 1960 tenien una alc;ada d'l,72 metres i, per 
tant, eren uns quatre centímetres més alts que 
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els joves que havien vingut al món quinze anys 
abans. 

El mateix succefa en altres ambits. L'economia 
de la vila -mole malmesa després del conflic
te- també tornava a tenir nivells de negoci si
milars als d'abans de l'esclat bel-lic de 1936. A 
principis de la decada de 1930, les dades fiscals 
indiquen !'existencia de més d'un centenar d'es
tablin1ents comercials i fan notar que, en relació 
amb la resta d'activitats, augmenrava la presen
cia a la ciutaL d'aquelles que tenien una orienta
ció més industrial. La informació fiscal referida a 
principis de la decada de 1950 no s'allunya gaire 
d'aquesta pauta: posa de manifest que en aquest 
períocle el nombre d'establin1ents comercials ja 
torna a superar el centenar. I també deixa dar 
que l'activitat manufacturera no només conti
nua millorant posicions, sinó que, amb gairebé 
el 50% de les quotes pagades, ocupa el primer 
lloc en el ranquing d'activitats sotmeses al pa
gament de la conLribució comercial i industrial. 
L'any 1975 l'ascens de la indústria queda confir
mat: l'activitat industiial -i la resta d'activitats 
del sector secundari- donava feina a gairebé 
1.400 cerverins i cerverines (el 55% de la po
blació activa de la ciutat), mentre que el sector 
terciari n'ocupa gairebé 930 (el 37%), i l'agricul
tura, poc més de 210 (el 8%). 

En el transcurs deis anys que van aproxima
dament des de 1950 fins a 1975, Cervera es va 
transformar en una ciutat amb presencia majo
ritaria del sector secundari. Una part d'aquest 
ascens va ésser merit del sector industrial. L'altra 
part va ésser conseqüencia de la manca de dina
misme del sector agrari. En efecte, fins a finals de 
la decada de 1950, la viabilitat economica de les 
explotacions agra1ies cerverines i de molts altres 
ind.rets del país s'havia mantingut, en bona mane
ra, gra.cies a l'existencia d'una política economica 
que protegía el sector de la competencia exterior 
i que donava suport al sector blader mitjanc;;ant el 
mantenirnent de preus. La disponibilitat d'una ma 
d'obra relativament abundant i, sobretot, barar.a, a 
més, és dar, d'una demanda en augmenL, contri
bufa a fer de l'ag1icultura segarrenca una activitat 
més o menys rendible. 

Des de finals deis anys cinquanr.a, i coincidint 
amb l'inici del creixemenc de l'economia catalana 
i espanyola, la situació del sector agrari va co
menc;;ar a alterar-se. La protecció exterior i l'ajut al 
sector blader van anar disminuint a mesura que el 

regim franquista introdüia una política economica 
més liberal. Al mateix temps, la ma d'obra va co
menc;;ar a minvar i a encarir-se, una conseqüencia 
del fort desenvolupament que el sector industrial 
catala comern;ava a tenir a partir de la decada de 
1950. Amb l'objectiu de superar els nous reptes 
que es presentaven, els pagesos de Cervera i de 
la Segan-a van haver d'iniciar un seguit de trans
fonnacions, les quals van passar perla mecanit
zació de les explotacions agraries, la inLegració 
de la ramaderia a l'activitat agra1ia, i, finalment, 
l'expansió de l'ordi. L'agricultura de Cervera i de 
la comarca es transformava i s'endinsava cap a 
una nova etapa. Els pagesos, també. Pero no tots. 
Aquells amb menys recursos, privats ara de les 
polítiques de manteniment de preus i enfrontats 
a creixents despeses derivades de la mecanitza
ció del sector, es van veure obligats a abandonar 
la terra. El 1972, a la Segarra havia desaparegut 
gairebé una quarta pa1t de totes les explotacions 
agraries existents a la comarca a comenc;;aments 
de la decada de 1960. Mancats d'altematives, la 
majoria dels pagesos que abandonaven la terra 
va provar nova sort a les arees més prosperes 
del país. D'altres, en canvi, van poder trobar fei
na més a prop, en les noves empreses industrials 
que s'instal·laven a Cervera o en aquelles que, 
establertes a la capital de la comarca amb anterio
ritat, ara ampliaven la seva activitat. 

La capital de la Segarra va vime -entre la de
cada de 1950 i comenc;;aments de la de 1970-
una nova represa industrial. La magnitud d'aquest 
procés va tenir un abast inferior i molt més mo
dest quan es compara amb el que es va viure a 
les comarques del litoral catala. Pero les causes 
van ésser, molt probablement, les mateixes: l'inici 
d'un tímid procés de liberalització a principis de 
la decada de 1950; el canvi definitiu en la política 
economica del regim franquista, evident a partir 
de 1959 amb el Pla d'Estabilització, i, finalment, 
l'estímul que representava el creixement de Ja po
blació i del seu nivell de vida, un fet que a Cata
lunya es va iniciar durant la decada de 1950 i que 
es va accelerar durant la següent. 

Si aquestes van ésser les causes de la represa 
industrial posterior a 1950, sembla eviclent que 
en aquest període, i contrariament al que havia 
succe'i't durant els anys d'entreguerres, la indústr"ia 
cerverina havia esdevingut molL menys depen
dent dels impulsos i els estúuuls de l'agricultu
ra comarcal. Cervera, d'una banda, i la comarca, 
d'una alu·a, vivien situacions ben diferents. A la 
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capital de la Segarra, la població no havia parat 
de créixer des de la finalització de la Guerra Civil: 
4.826 habitants l'any 1940, 5.216 el 1950, 5.330 el 
1960, 5.750 el 1970, 6.212 el 1975. Certament, es 
tracta d'un augment molt moderat, si es compa
ra amb la mitjana catalana: al Principat gairebé 
s'havia doblar la població, mentre que a Cervera 
només s'havia multiplicar per 1,3. Pero al mateix 
temps posa de manifest una dinamica for~ posi
tiva, si es té present el que succe'ia a la comarca, 
que havia passat de ten.ir 21.470 habitants el 1940 
a ten.ir-ne 17.544 el 1975 (una reducció del 18%). 
I no només aixo. A mitjan decada de 1970, toes els 
municipis de la Segarra escaven situats -en ter
mes de renda per capita- per soca de la capital 
comarcal. Per la seva part, Cervera fonnava part 
del grup de poblacions que a Catalunya tenien 
una renda per persona d'entre 125.001 i 150.000 
pessetes. Són nivells inferiors als de Barcelona o 
als d'alt.res capitals provincials i comarcals, pero, 
en canvi, són for~a similars als que tenien Bala
guer o Tarrega. A la base de cot plegar, és difícil 
no trobar-hi l'aven~ que havia tingut la indústria a 
la capital de la Segarra. 

Quines són les branques que van experimentar 
una major expansió? Si es fa cas de les eviden
cies actualment disponibles, sembla dar que va 
ésser la indústria del moble la que va mostrar un 
m.ajor dinamisme durant el qua1t de segle que 
segueix l'any 1950. A l'impuls d'aquest sector, hi 
va contribuir, sens dubte, Vidal Hermanos, S. R. 

G. (Tres Uves). Fundada pels germans Edmun
do, Amadeu i Antonio Vida! -fills d'Antoni Vidal 
Diné (1886-1961)-, el 1957 havia iniciat la fabri
cació de mobles d'oficina i per a la llar a Cerve
ra. Les dimensions assolides per aquesta empresa 
acabaran essent rnolt respectables. A la decada 
de 1960, per exemple, ja tenia uns 400 treballa
dors -una xifra mole elevada, si es té present que 
el 1964 tota la indústria ce1ve1ina donava feina a 
unes 940 persones- i les seves vendes ultrapas
saven el territori catala i, fins i tot, l'espanyol. D'al
tra banda, l'activitat de patrocini desenvolupada 
per !'empresa acabara tenint importants beneficis, 
tant pel que fa a la infraestructura esportiva com 
pel conjunt dels equips de futbol i basquet locals, 
aquests dan-ers en actiu des de 1953. 

Sense arribar a igualar la fortalesa de la indústiia 
del moble local, en la resta ele sectors cambé es 
perceben mosti·es de dinamisme. Per exemple, 
Construcciones Agrícolas Font, existent a la ciutat 
des de 1939 i dedicada a la construcció de ma-
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quinaria agrícola, el 1965 va comen~r a ampliar 
la seva activitat. I potser el mateix va succeir amb 
altres empreses, com la fabrica de teixits propie
tat d'Antonio Giralt -posteriormenL, Fibad SA-, 
dirigida enue 1957 i 1994 per Josep Ribalta Car
dona. L'any 1970, a més, l'empresa de confecció 
Punto Blanco va iniciar les seves activitats a Cer
vera. El 1972 va anibar a la capital de la Segarra 
Iberia Radio, dedicada a la fabricació de peces 
metal-tiques per a aparells de radio i televisió i 
amb una plantilla que, el 1973, era de quatre-cents 
treballadors. Aquel! mateix any (1973) es va crear 
Ja raó social Mobel Línea, una empresa fundada 
per antics treballadors de Tres Uves i especialit
zada també en la producció de mobles d'oficina. 
I el 1975, la familia Garriga -que a la decacla ele 
1960 havia fundar a Tora la fabrica de productes 
carnis L'Agudana- es va traslladar a Ce1vera i va 
obrir una nova planta a la capital de la comarca. 

Com a conseqüencia d'aquest impuls industi·i
al, entre mitjan decada de 1950 i principis de la 
de 1970 Cervera va gaudir d'una fase de relativa 
prosperitat. En aquest context, no és casualitat 
l'impuls que va prendre la Fi.ra de Sant lsidre de 
Cervera. Instaurada el 1943, l'any 1954 s'hi va 
realitzar la primera exposició de maquinaria agrí
cola i productes del camp. El 1956 ja s'hi va cele
brar la primera festa del tractor. Des d'alesbores, i 
durant la primera meitat de la decada de 1960, la 
Fira no deixara de créixer en nombre d'estands, 
activitats, maquinaria, superfície i visitants. 

Tanrnateix, aquest dinamisme empresarial no ens 
hauria de confondre. Algunes de les empreses 
creades durant aquest períocle no sempre han 
tingut una llarga vida. Aquest és el cas d'Iberia 
Radio, que l'any 1975 -tres anys després la seva 
anibada a Cervera- ja va aturar les seves acti
vitats. Altres empreses -en alguns casos, amb 
presencia a Ce1vera des d'abans de la Guerra Ci
vil- també van comern;;ar a tenir dificultats i van 
aturar l'activitat. La fabrica de xocolates Yago va 
tancar cap a 1965; la de galetes La Palma ho 
va fer el 1967, i el Sindicato Agrícola de Cervera, 
que l'any 1944 es va transformar definitivament en 
cooperativa (Cooperativa Comarcal del Cam
po de Cervera), va afrontar l'any 1972 la seva 
primera crisi seriosa. I el 20 de juliol de 1979, 
Vida! Hermanos S. R. G. va presentar suspensió 
de pagaments. Cervera vivía els efectes de la crísi 
económica internacional. En el moment que aixo 
succei:a, i segons una enquesta industrial elabo
rada a finals de la decada de 1970, el sector del 
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moble ocupava el 55% de tota la població acti
va industrial ce1verina; la indústda de l'alimen
tació, una mica més del 24%; el textil, el 12%; 

la metal·lúrgia, el 6%, i el sector de materials de la 
construcció, gairebé el 3%. La indústria ce1verina 
-tradicionalment dominada pel sector alimenta
ri- havi.a experimentat una important transfor
mació. 

No és l'únic ambit que canviava. Des de 1948, 
els regidors dels ajuntaments eren escollits a 
partir d'eleccions i pel procediment dels ter
c;os: el terc; familiar, el sindical i el d'entitats. 
Una formaUtat. Tot i aquest canvi, a partir del 
qual s'introdu'ia l'anomenada democracia orga,
níca, el governador civil continuava tenint un 
paper central en la constitució dels diferents 
ajuntaments. Intervenía en la designació dels 
candidats i continuava nomenant !'alcalde. A 
Cervera, des de 1948, van ocupar el carrec d'al
calde Josep Balcells Sala (1949-1953); Antoni 
de P. Xuda Riu (1953-1960); Josep M. Razquin 
Jené 0960-1969), que el 1968 va ésser nome
nat president de la Diputació de Lleida i, l'any 
següent, procurador a Cores, i Joan Salat Tarrats 
(1969-1995), 

Coincidint amb el creixement de la ciutat, els di
ferents consistoris municipals cada vegada bavien 
d'enfrontar-se a nous reptes. La manca d'aigua, 
un problema cronic a la comarca, era un dels més 
importants. Les solucions que des d'inicis de la 
decada es van comenc;ar a adoptar es van acabar 
rnostrant insuficients per atencire les creixents ne
cessitats industrials i l'augment de la població. Per 
fer-hi front, es van comern;;ar a cercar noves fonts 
d'abastament. 

Pero l'aigua no era ni molt menys !'única necessi
tat. La pavimentació i l'enllumenat públic cada ve
gada eren reclamats amb major insistencia, sobre
tot a mesura que augrnentava la població urbana 
i s'obrien nous barris i carrers. I el matei:x podrí
em dir dels se1veis socials, sobretot els medies. El 
1965, per exemple, les auLoritats municipals de 
Cervera ja van demarrar la instal-lació d'un am
bulatori de la seguretat social a la ciutat. D'altra 
banda, els telefons van ampliar la presencia entre 
els habitants de la capital de la comarca, És també 
durant aquesta mateixa decada que la televisió va 
comen<;ar a fer-se presenta les Uars cerverines. 

Un problema irnportant era, sens dubte, l'habitat
ge, que havia esdevingut escas i car. A Ce1vera, 

des d'almenys mitjan decada de 1950 el Consis
tori municipal bavia comen<,;at les negociacio11S 
per a la co11Strucció d'habitatges de protecció ofi
cial. El 1964, alguns anys després, fi.nalitzava la 
constmcció deis habitatges del barri dels Amet
llers, les popularment conegudes Cases Barates. 
Tanmateix, a mitjan decada de 1960, un treballa
dor industrial de la capital de la comarca encara 
havia de dedicar al voltant del 70% del seu sou 
base al lloguer d'habitatge, una proporció ele
vadíssirna. No és estrany que moles treballadors 
decliquessin els dies de cada di.a i els caps de 
setrnana a fer hores extraordinaries, sobretot si, 
a més, es té presem que els saJaris continuaven 
manteninr-se en uns nivells molt baixos. 

La composicíó de la població cerverina també es 
modificava. Atrets per la represa industlial de la 
ciutat, homes i dones vinguts de la comarca arri
baven a la capital de la Segarra. No eren els únics. 
L'any 1975, el 18% de la població de Cervera ha
via nascut a Andalusia i a altr·es indrets de la geo
grafia espanyola. A Guissona aquest percentatge 
no an"ibava al 15% i a Tora era del 9%. Encara 
que amb proporcions molt inferiors, el fenomen 
migratori, tan important a la Catalunya de les de
cades de 1950 i 1960, també era presenta Cervera 
aJ llarg d'aquest mateix període. 

D'altra banda, l'ensenyament va viure una nova 
embranzida, especialment a partir de 1963. El 17 
d'octubre d'aquell any van comenc;ar a Ce1vera 
les classes de l'institut laboral Antoni Torroja, de
dicat a J'ensenyament secundari, a 1'edifici de 
l'antiga Universitat. Al cap de tres anys, ja tenia 
uns 240 alumnes i 22 professors. Amb !'arribada 
de l'institut, el malmes i abandonar edifici univer
sitari va comenc;ar a arreglar-se i a recuperar-se 
per a l'ensenyament. A iniciativa de Ramon Vidal 
Trull i d'Agustí Duran i Sanpere, al costat de l'ins
titut, en una de les ales de l'edifici, s'hi va instal
lar, a més, el Museu del Blat i de la Pagesia, fornit, 
en gran manera, a base de les donacions dels 
pagesos de la comarca. El 1973, deu anys després 
que l'institut comencés les seves activitats, es va 
inaugurar el Centre Associat de Cervera de la Uni
versitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED), 
ubicat en una de les toffes de l'antiga Universital. 

Des de mitjan decada de 1960, i coincidint amb 
l'eclosió cultural que vivia el país, l'ús públic, 
l'edició i l'aprenentatge del catala es van fer més 
presents a Cervera. El 1968, !'Aula de la Cate
dra de Cultura Catalana Samuel Gili i Gaya va 



comenc;ar a funcionar a Cervera. Amb ella es 
van iniciar les classes ele catala a la capital de la 
Segarra, que en el seu primer curs tenia noran
ta-cinc alumnes. El matei.x any es va projectar La 
ferida tluminosa, la primera pel·lícula en catala 
al Teatre Principal de Cervera. El 1970, el quin
zenari cerverí Segarra va comern;;ar a publicar 
textos en catala. Un any després, Ramon Turnll 
va iniciar una important tasca cultural amb la 
funelacíó de la Biblíoteca de Cervera i la Segarra, 
una col-lecció de publicacions d'autors i temes 
segarrencs. 

Més encara. El 1966, i en el marc de la Sisena 
Setmana de la Joventut, cinc membres d'Els Set
ze Jutges, entre els quals hi havia Guillermina 
Motta, van cantar al Casal de Cervera. La can
<;ó -1 'anomenada Nova Can<;ó, per ésser més 
exactes- va esdevenir un element de norma
lització lingüística i conscienciació catalanista. 
El compromís amb la catalanitat també ha estat 
ben presenten l'escoltisme, el moviment juvenil 
d'educació en el lleure. El 1972, va néixer a Cer
vera l'Agrupament Escolta Coll de les Savines, 
sorgit de l'antic Aspirantat d'Acció Católica, que 
desenvolupa les seves activitats al recent cons-
1.ru'it Casal Parroquial. Coincidint en el temps, es 
van crear la Coral Infantil Nova Cervera 0971) 
i la Coral Lacetania (1972), a les quals seguiria 
més endavant la Coral Ginesta (1977), abú com 
el Centre Excursionista de la Segarra (1972). 

Una part dels canvis que acabem de descriure 
es van poder produir com a conseqüencia de 
la major tolerancia i obertura que des de co
men<;aments de la decada de 1960 mostrava el 
regim, conscient del distanciament de moles sec
tors ele la societat catalana vers el franquisme. 
Pero l'ús públic i la difusió de la llengua que 
hem assenyalat anteriorment no es van produir 
només en un context de major tolerancia. L'ac
tivisme cultural deis gmps d 'oposició hi va tenir 
un paper cabdal. Des de la segona meitat de la 
decada de 1960, el regim havia el'enfrontar-se a 
una població cada vegada més contestataria, tant 
culturalment com socialment i política, desitjosa 
del reconeixement de la identitat catalana, de lli
bertat, de pluralisme i de participació política. El 
franquisme s'anava erosionant. A comern;,:aments 
de la decada següent, i malgrat renduriment i la 
repressió que acostumava a mostrar, la Dictadura 
del general Franco havia comen<;at la seva crisi 
definitiva. L'oposició al regim era creixent, i l'arti
culació ele les forces polítiques d'oposició, major, 
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sobretot a partir de 1971, amb la constitució de 
l'Assemblea ele Catalunya, la platafonna que in
tegrava el conjunt ele les forces sociopolítiques 
catalanes d'oposició al regim. Tant en els movi
mems de recuperació cultural comen els d'opo
sició política al regim, hi va tenir un paper molt 
irnportant l'historiador, aelvocat i polític Josep 
Benet Morell (1920-2008), nascut a Ce1vera en el 
si el'una familia obrera. Des de la decada de 1940, 
Benet, resident a Barcelona, va promoure mo
viments d'oposició al regim i va participar i im
pulsar importants campanyes antifranquistes i en 
defensa de la cultura catalana, a més de defensar 
nombrosos processats en els t1ibunals franquistes. 
Integrat en l'Entesa dels Catalans, en les eleccions 
de 1977, Benet seria el senador més votat de tot 
l'Estat. 

A Cervera, l'oposició al regim era probablement 
menys pública -i més feble- que a les grans 
arees urbanes del Principat. Pero no per aixo s'ha 
de pensar que fos inexistent. Moltes vegades es 
trobava en les entita.ts culturals. No sembla casua
litat, per exemple, que el 1972 l'Agrnpació Sarda
nista de Cervera, una entitat sardaoista pero tam
bé teatral, organitzés a la capital de la comarca un 
concert de Lluís Llach. En aquell moment, Llach 
i la resta de cantants de la Nova Can<;ó s'havien 
convertir en l'estendard del moviment popular 
antifranquista. 

El 1975, Franco mor. La transició democratica esta 
en marxa. A Cervera, coma toe a1Teu, ha comen
<;at una nova etapa política. I també un nou cicle 
economic, caracteritzat pel tancament d'empreses 
i l'inici d'una forta crisi, com ja havia passat entre 
finals del segle XIX i principis del xx. I com suc
ceeix en aquests anys de comern;,:aments del nou 
mil-lenni. 

Refercncies bibliografiques 

El text que es presenta parteix de Ramon R,\

:\ION-MUÑoz (2001): •La Segarra als segles XL~ i >--x~, 
a Max Tumn.L Rrn1NAT (dir.): Historia grafica de la 
Segarra. Cervera: Centre Municipal de Cultura i 
Consell Comarcal de la Segarra, p. 29-53. Sense 
comptar-hi la bibliografia general referida a la 
historia contemporania de Catalunya o les fonts 
primaries consultades, aquest Lext ha utilitzat i 
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s'ha beneficiat de la inf01mació continguda en 
els llibres i articles que a continuació es refe
rencien. Per comen~ar, han estat de gran utilitat 
les monografies d'Agustí DURAN 1 SANPERE (1977): 
Llibre de Cervera. Barcelona: Curial; Agustí CAs
TELIJ.. (1989): Histories de Cervera, l. Bodes de 
plata d 1Els Ametllers i a/tres histories. Lleida: Vir
gili & Pages; o. A. (1990): Histories de Cervera, II. 
Lleida: Virgili & Pages; Mateu CARBONELL RAzQUTN 

(1990): Histories de Cervera, m. Lleida. Pages 
Editors; Josep MEsTRES FREIXES (1991): Histories de 
Ceruera, IV Lleida: Pages Editors; Jaume LLOBET 
PoNT (1991): Histories de Ceruera, V Lleida: Pa
ges Editors; Josep M. LLOBET I PoRTELLA (1992): 
Cent episodis de la historia de Cervera. Lleida: 
Diputació de Lleida; Teresa SALAT i Blanca CuÑÉ 
(clir.) 0993): Guia histórica de Cervera. Deis orí
gens als nostres dies. Cervera: Centre Municipal 
de Cull.l.Jra -especialment els treballs de Mateu 
Carbonell Razquin, Miquel Pont Parré, Ramon 
Ramon Muñoz, M. Teresa Salat Noguera i Goretti 
Vendrell Bosch. A més, s'ha consultar Josep AR
MENGOL, Claudi GóMEZ i Ramon M. XucLA (1981): 
Historia del «Poli del Cel». Cervera: Catedra de 
Cultura Catalana •Samuel Gili i Gaya• de Cerve
ra; Josep PEDRós (1986): Crónica del carrer Ma
jar de Cervera. Cervera: Biblioteca de Cervera i 
la Segarra i Centre Comarcal de Culrura, i Josep 
ARMENGOL i Ramon ARMENGOL (1988): Els gegants 
de Cervera. Estampa i anecdota d'una vella tra
dició. Lleida: Virgili i Pages. Finalment, diverses 
infonnacions puntuals han pogut obtenir-se gra
des a la tasca de documentació efectuada pels 
autors dels textos que acompanyen les fotogra
fies d'aquesta historia grafica i cambé els cie la 
historia grafica de la Segarra (Max Tt Rt LI. lkm
NAT (dir.): Historia grqfica de la Sega rra. Cervera: 
Centre Municipal de Cultura i Consell Comarcal 
de la Segarra). 

Les dades sobre població procede.ixen basica
mem de la recerca de Francesc Pomés, publi
cada a o. A. (1996), «La Segarra•, Gran geogra:f1a 
comarcal de Cata/unya. volum X. Barcelona, 
p. 278-281, les quals han estar complementa
des amb la infonnació que conté la pagina web 
de l 'lnstitut d'Estaclística de Catalunya (<lmp:// 
www.idescat.cat/>). Les referides al nivell de 
vida deis cerverins provenen ele Josep M. RA
MON-Mt1Ñoz (2010): •El nivell de vida biologic a 
la Cervera contemporan.ia: l'evolució de l'esta
l.l.Jra. 1840-1980•, Miscel-lania Cerverina, 20, p. 
129-148. Les referencies biografiques han estar 

excretes generalment de Josep M. RAzQL'll' ]ENÉ 

(1998): Cent de la Segarra. Barcelona: Proyectos 
Audiovisuales y Editoriales C. B. S., i en alguns 
casos també s'ha consultat Josep MESTRES FRErxEs 

(1984): Homenets i homenassos. 12 semblances 
d'homes de Cervera i la Segarra. Cervera: Bibli
oteca de Cervera i la Segarra i Centre Comarcal 
de Cultura. Els llibres de memories i les aproxi
macions biografiques també poden resultar de 
molta utilitat. En aquest sentit, és necessari des
tacar alguns dels treballs que componen el vo
lum o. A. (2001): Clarianes de la memoria. Cata
leg de l'e:xposició. Any Duran i Sanpere. Lleida: 
Institut d'Estudis Ilerdencs; a.ixí com Josep M. 
MUÑoz PuJ01 (2004): Agustf Duran i Sanpere. 
Temps ·i ,nemoria. Barcelona: Proa; Jaume FERRAN 

CA.MPS (2001): Memories de Ponen/. Barcelona: 
Edicions 62; Jaume FERRAN CAMPS (2008): Diari 
de tardar. Barcelona: Edicions 62; Angels SAN
TA (ed.) (2002): Jaume Magre en el record. Llei
da: la Paeria, Ajuntament de Lleida; Josep BENET 
(2008): Memories J. De l'esperan<;a a la desfeta. 
1920-1939. Barcelona: Edicions 62. Vegeu tam
bé el proleg de Josep M. SARRATE C0Rv1Nos (1986): 
Roniiatge a Cervera. Cervera: Biblioteca de Cer
vera i la Segarra i Centre Comarcal de Culrura, o 
el del llibre ja esmentat de Josep PEDRós. 

Pel que fa a l'ensenyament, s'ha consultatJaume 
LLOBET PoNT (1983): «Després de la Universitat. 
(Cent anys d'ensenyan~a a Cervera)», Míscel-la
nia Cerverina, l, p. 105-157: D. "· (1971): «L'en
senyament del frances a Cervera, 1903-1971. .. », 

a o. A., Noticia de Cervera y la Segar,a. Lleida: 
Publicaciones de la Cátedra de Culrnra Catala
na «Samuel Gili y Gaya• de Cervera, p. 235-268: 
Antonio A.LrNs RooAMILANS (1986): «Repercusiones 
del legado de Pedro Vila Codina en el partido 
judicial de Cervera•, Palestra Universitan·a, l, p. 
121-143; Eduard MoN1lll DE NU1x (1998): «La Mú
LUa Escolar•, Palestra Universitaria, 10, p. 303-
333; Antoni Xt•crJ.. RlL, 0998): «L'InstiLUt Ramón 
y Cajal•, Palestra Universitaria, 10, p. 269-271; 
Albert LWNA PoRREDO'i (2005): •L·ensenyament 
secundari a Cervera durant la Segona República 
(1933-1938)•, Palestra Universitaria, 18, p. 
153-214; Albert LLOKA PoRREDO1' (2008): c.L'ense
nyamem secundari a Cervera durant el període 
claretia (1887-1933)•, Palestra Universitaria, 19. 
p. 249-316, i, especialment, Albert LLOl\A PoR

REDO"- (2012): Cent anys d'ensenyame11/ secun
daria Cervera {1842-1941). Cervera: lmpremta 
Barnola. 
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En l'elaboració dels apartats dedicats a la Cer
vera de finals del segle x1x i p1imer ten; del se
gle xx, s'han consultar els treballs de Josep M. 
RAMoN-MuÑoz (1996): •El "Sindicat Agrícola de 
Cervera isa Comarca": dels orígens a la recons
trucció de la fabrica de farines (1918-1924)•, 
MisceL·lania Ceruerina, 10, p. 127-161; Josep 
M. &\,\JON-MuÑoz (1999): El sindicalisme agrari 
a la Segarra (1890-1936). Lleida: Pages Editors; 
Jordi S01.DEVJLA RorG (2008): •El republicanisrne 
a Cervera (1875-1923)•, Miscei-lania Ceruerina, 
18, p. 99-128; Jordi So1.DEVILA Ro1c (2010): L'al
calde de Ceruera a:fusellal. Domenec Puigredon 
(1874-1939). El repuhlicanisme ceruerí: de la 
Restauració a fa República. Lleida: Pages Edi
tors. Els paragrafs referits al sindicalisme agrari 
i a la seva contribució a la modernització de 
!'agricultura comarcal, així com els dedicats a 

la dinamica política i social i a l'activitat del re
pu blicanisme cerverí, es nodreixen a bastament 
de la informació continguda en els treballs que 
s'acaben de citar. 

Pel que fa als anys anteriors a la Segona Repú
blica també han estat de molta utilitat els se
güents rreballs: Mateu CARBONELL RAZQL'TJ\, (1975): 
•El vino de Cervera y la Alta Segarra», a n. A.: 

Noticia de Ceruera y la Segarra. Lleida: Publica
ciones ele la Cátedra de Cultura Catalana «Samu
el Gili y Gaya• de Cervera, p. 235-268; Miquel 
CAJ\IINAL (1984): Joan Comorera. Ca!alanisme i 

socialisme (1913-1936), uolum J. Barcelona: 
Empúries; M. Josep FERNANDEZ VALu!s (1984): •El 
modernisrne a Cervera•, Miscef.lania Ceruerina, 
2, p. 163-179; Conxita Mm CuRcó (1985): Llei
da (1890-1936): caciquisme pofític i l!uila elec
toral. Barcelona: Publicacions de l'Abaclia de 
Montserrat; Ramon M. XL 1c1.i\ R1u (1985): «L'Orfeó 
Cerverí•, Miscel-lania Ceruerina, 3, p. 211-229; 
Joan PoRRED0N BERMl'S (1986): «El cinema a Cer
vera, de 1905 al 1920•, Miscel-fania Ceruerina, 
4, p. 237-258; Josep M. Lw1rnT I PORTELJ.A (1987): 
•La recuperació lingüística, un objectiu del peri
odie cerverí La Veu ele la Segarra (1903-1904)•, 
Miscet-fania Ceruerina, 5, p. 207-225; Josep M. 
LLonrr I PoRTELLA 0993): «La conflictiva candida
tura carlina pe! districte de Cervera a les elecci
ons de diputats a Corts de l'any 1910•, a El cctr
lisme com a conjlicte. Barcelona: Columna, p. 
247-268; M. Teresa SALAT NOGUERA (1997): «]oan 
Comorera: la seva joventut cerverina•, Miscel-la
nia Ce,verina, 11, p. 135-153; M. Teresa SALAT 
NocLERA (1998): «Rosa Samacana. La dona del 

líder•, Miscel-lania Ceruerina, 12, p. 113-127; 
M. Teresa SALAT NoctJERA (1999): «El ferrocarril 
Cervera-Ponts (1882-1926)», Miscef-lania Cer
uerina, 13, p. 111-137; Josep GLAL ToRRESCASSANA 
(2000): «Centre Obrer Instructiu d'Unió Republi
cana. Una entitat centenaria•, Segarra Actua!itat, 
44, p. 19-34, i Ramon M. xuci.,\ COMAS (2011): 
•Agustí TrUla i AJcover i la ma~oneria a Cervera», 
Miscel-lania Ceruerina, 21, p. 37-78. 

La part dedicada a la Segona República, basica
ment referida a la dinamica política, electoral i 
social, és molt dependent de la recerca de Jaume 
BARRlLL PELEGRi (1986), Les comarques de LLeida 
durant fa Segona República (1930-1936). Bar
celona: L'Avern;; Jaume BARIU:LL PELEGR1 (2002): 
«Cervera i la Segarra durant la Segona Repúbli
ca», a Angels SANTA (ed.): Jau me Nfagre en el re
cord. Lleida: la Paeria, Ajuntament de Lleida, p. 
281-300, així com del llibre de Jordi SoLDEV!L\ 

citar anteriorment. Per a aquest rnateix període 
també s'han utilitzat els treballs d'Agata ALEGRE 
BATLI.E 0988): •Agustí Duran i Sanpere i e ls orí
gens de la Biblioteca Popular: aproximació his
tórico-social (1914-1934)~, Miscel- lania Cerueri
na, 6, p. 175-184; Tomás Luis PUJADAS (1989): 
Cien años de presencia ciaretiana en Ceruera. 
Barcelona: Claret; Josep M. Rt\MON-MtrÑoz (1998): 
•L'experimentació agrícola a la Segarra durant el 
primer ter~ del segle xx. Una contribució a la 
modernització de l'agriculrura catalana•, 111.iscel
lania Ceruerina, 12, p. 87-111; Ramon M. Xuc1.i\ 
COMAS (2004): «El Senyor Domingo Puigredon•, 
Segarra, 93, p. 17-24; Clara ESTRADA CAMPMANY 
(2007): El Seruei del PHAC: la tasca d'Agustí Du
ran i Sanpere durant la República i fa guerra: 
1931-1939. Ba.rcelona: Ploion Editors; Clara 
ESTRADA CAMP1VL\NY (2012-2013): •Agustí Duran i 
Sanpere i els arxius catalans. De la Generalitat 
republicana a la depuració franquista 0931-
1940)», Nfiscel•fania Cerverina, 22, p. 15-83, i 
Raimon S01.ER BECERRO (2012-2013): •Les elec
cions de 1934 a la Segarra•, Miscel•lania Cerueri
na, 22, p. 85-123. 

En relació amb el període de la Guerra Civil, i 
quant a l'evolució deis esdeveniments polítics 
i socials després ele l'esclat de la guerra, s'ha 
seguit el llibre ja esmentat de Jordi SornEv11.A. Pel 
que fa a la violencia esdevinguda a la capital de 
la Segarra durant la segona meitaL de 1936, s'ha 
utilitzat també la informació quantitativa i qua
litativa que proporcionen Josep M. SOLÉ SABATÉ 
i Joan YILLARHOY·\ FONT (1989/1990): La repressió 
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a la rereguarda de Catalun~a (1936-1939), vo
lums I i II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, així com les llistes nominals de víc
times mortals a la rereguarda que s'ofereixen a 
Conxita Mm (dir.): «Víctimes de la Guerra Civil i la 
repressió franquista a les terres de Lleida: morts, 
represaliats i depo1tats•, Memorial Democratic -
Universitat de Lleida - Servei d'Historia, Docu
mentació i Patrimoni - Departament d'Historia 
( <http://www. victimesguerracivilfranquisme. 
udl.cat/> ). Pel que fa a altres aspectes del con
flicte bel-lic a Cervera, cal consultar també Jor
di OuvA LLORENS (2008): Espais de la rereguarda. 
Línia L-2 ltinerari pels espais de la Guerra Civil 
a la Segarra. Lleida: Pages Editors. Informació 
referida al cost huma del conflicte s'ha extret 
de Josep M. SOLÉ SABATÉ i Joan V1LLARROYA FoNT 
(1986): Catalunya sota les bombes (1936-1939). 
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montser
rat; Jordi OuvA LLORENS (1992): «Els soldats de la 
Segarra mores a la Guerra Civil (1936-1939) i els 
civils víctimes d 'accidents derivats de la guerra•, 
Miscel-lania Cerverina, 8, p. 121-151; Jordi Ou
VA LLORENS (2008): «Cervera i la Segarra sota les 
bombes. Els bombardejos aeris damunt la co
marca durant la Guerra Civil (1938-1939)•, Mis
cel•lania Cerverina, 18, p. 141-223. La relació 
de víctimes mortals de persones originaries de 
(o residents a) Cervera, ja sigui al front o de re
sultes deis bombardeigs, procedeixen d'aquests 
dos t.reballs de Jordi ÜLNA. Les accions de sal
vament del patrimoni documental i historie po
den seguir-se a Eulalia Durwi (2002): •El salva
ment del patrimoni historie a Cervera durant la 
Guerra del 1936 al 1939 a partir de l'epistolari 
entre Agustí Duran i Sanpere i Frederic Gómez 
Gavernec., a Angels SANTA (ed.): Jaume Magre 
en el record. Lleida: la Paeria, Ajuntament de 
Lleida, p. 301-315, i també a través de la con
sulta de Clara EsTRADA CAMPMANY (2001): •La sal
vaguarda deis arxius catalans durant la Guerra 
Civil (1936-1939)», a o. A. (2001): Clarianes de 
la niemoria. Cataleg de l'exposició. Any Duran 
i Sanpere. Lleida: Institut d'Estudis Uerdencs, 
p. 87-116, i els treballs d'aquesta mateixa autora 
citats anteriorment. Quant a !'arribada de refu
giats, s'ha consultar Julio CLAVIJO LEDESMA (2003): 
La politica sobre la població r(!fugiada dumnl la 
Guerra Civil 1936-1939, tesi doctoral. Girona: 
Universitat de Girona. 

Pel que fa als anys del franquisme, ofereix in
formació de molta utilitat la recopilació de Lleo-

nard SANTACANA Tmu.A (1998): Segarra, 53 anys. 
Historia i vida d'una ciulal i la seva comarca, 
1944-1996. Cervera: Associació Promotora de 
Segarra. Les dades sobre la repressió durant 
la primera etapa del regin1 franquista han es
tat extretes de Josep M. SOLÉ SABATÉ (1985): La 
repressió franquista a Catalunya, 1938-1953. 
Barcelona: Edicions 62; Merce BARALI.AT BARt-.s 
(1991): La repressió a la postguerra civil a Lleida 
(1938-1945). Barcelona: Publicacions de !'Aba
día de Montserrat, i, finalment, Conxita Mrn, Fa
bia CoRRETGI~, Judit FAimÉ i altres (1997): Repressíó 
económica i franquisme. L'actuació del Tribu
nal de Responsabilitats Polítiques a la província 
de Lleida. Barcelona: Publicacions ele l'Abadia 
de Montserrat, així com de la base de clades en 
xarxa de Conxita Mm (dir.), citada anteriorment. 
Les relacions nom.inals de víctimes i represali
ats pel regim de Franco s'han extret d'aquesta 
darrera referencia. Sobre el tema de la repres
sió i els camps de concentració por consultar-se 
també Josep CALVET (2010): •Cervera en el món 
concentracionari franquista. Una apro.ximació•, 
Miscel •lania Ceruerina, 20, p. 197-223. Quant a 
la repressió i el procés de depuració d'Agustí 
Duran i Sanpere, pot consultar-se Clara ESTRA
DA CAJY1PMANY (2008): Contra els 11hombres de la 
horda». La depuració franquista deis caps del 
Patrimoni Historie, Artístic i Cientfjic de la Ge

neralitat. Barcelona: Ploion Editors, així com 
Jaume Enrie ZAMORA. ESCALA (2001), «La depuració 
d'Agustí Duran i Sanpere», a D. A.: Clarianes de 
la memoria. Cataleg de l'exposició. Any Duran 
i Sanpere. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 
117-136. I, pel que fa a la repressió de Domenec 
Puigredon, s'ha seguit, sobretot, el !libre de Jordi 
SOLDE\ 11.A, citat anteriorment, així com Joan SALAT 
TARRATS (2004): «Domenec Puigredon Borruix•, 
Segarra, 88, p. 19-26, i l'a1ticle ja esmental de 
Ramon M. XucLA COMAS. El fenomen de l'estra
perlo ha estat analitzat per Conxita Mm (2002): 
•Quan es vivía ele !'estraperlo i Cervera queia en 
ruta. Algunes consideracions sobre la supervi
vencia quotidiana a la Catalunya autarquica del 
primer franquisme», a Angels SANTA (ed.): Jaume 
Magreen el record. Lleida: la Paeria, Ajuntament 
de Lleida, p. 322-336, i Miguel PoNT PARRÉ i M. 
Teresa PoN'r PEDRós (2013): «Records i vivencies 
sobre l'estraperlo a la Segarra durant el primer 
franquisme (1939-1951)•, Miscel·lania Cerveri
na, 22, p. 125-174. Informació sobre algunes de 
les activitats de la Sección Femenina procedei-
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xen d'Antonieta ]ARNE Moom 0991): La Secció 
Femenina a Lleida. Els anys «triomfa/sN. Lleida: 
Pages Editors, i les de la Falange o la CNS, de 
Josep GELONCH Sou~ (2010): Falange i poder. Llei
da durant la dictadura franquista, tesi doctoral. 
Lleida: Universitac de Lleida. I en relació amb 
el lleure i la vida quotidiana a la Cervera de 

postguerra i eJs anys del franquisme, vegeu D. A. 

(1991): Commemoració del XXe aniuersari de 
l'Agrupament Escolta i Guia «Col/ de les Sauines» 
de Cervera. Cervera: Agrupament Escolta i Guia 
Col! de les Savines; Enrie CASTEt.Ls GRM'és (1992): 
50 anys de la Passió de Cervera. Cervera: Pa
tronat ele la Passió; o. A. (2005): Ressonancies: 
25 anys d'ensenyament musical a Cervera. Cer
vera: Conservatori de Grau Mitja de Música de 
Cervera; Antoni PEDRós PrnG (2006): El basquet 
a Cervera. 50 anys d'historia (1953-2003). Cer
vera: Club Basquee Cervera; Alba GRANm.1. Ro
s1rn (2013): «La vida quotidiana dels joves a la 
Cervera de postguerra•, Segarra, 198, p. I-VIII, i 

M. Teresa SA1.AT NoGLTERA (2013): «Orquestres cer
verines durant la postguerra~, Miscel•lania Cer
verina, 22, p. 175-189. 

Referencies sobre !'economía de Cervera i la Se
garra de principis de la decada de 1960 es lro
ben a Joan REBAGLIAT0, Lluís SOLÉ, Jaume FERHAl\ i 
Josep M. RAZQlHN 0964): «La Segarra», a Lluís SOLÉ 
SABARís (dir.): Geografia de Catalunya. Barcelo
na: Aedos, p. 511-528. L'evolució de l'economia 
cerverina i comarcal des d'aleshores i, sobretot, 
durant la fase final del franquisme pot seguir-se 
a Roma PUJADES RVBIES i Sebastia Soul ROIG (1980): 
L'econoniia de la Segarra. 'Especialització agríco
la i desenvolupament ramader. Barcelona: Cai
xa d'Estalvis de Catalunya; Ramon R,,1-10N-Mt ·Ñoz 
(1996): •Una aproximació a l'economia de la 
Segarra 0970-1992): importancia i limitacions 
d'un procés de transformació economica•, Mis
cel·lania Cerverina, 10, p. 171-197; Ramon RA
.\ION-MLiÑOz 0999): «De la teITa j el taller a la fabri
ca•, Segarra, 27, p. 21-32, i Ramon RAMON-MUÑOZ 
(2000): •L'economia de la Segarra i l'Urgell en 
el darrer quart del segle xx: una comparació•, a 
Jesús BURGUEÑO, Jaume ESPIMGOSA i Ramon R,,
MON-MUÑOZ, La Segarra i l'Urgell: tan a prop i tan 
lluny (economia, cultura i territon). Hostafrancs: 
Fundació Jordi Cases i Llebot, p. 132-194. 
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Paisatges i vistes generals: 
la historia panoramica 

Paisatges. Cervera, sector meridional de la comarca de la Segarra. Valls 
amples, poc fondes i !largues carenes quasi horitzontals. Terrenys conreats 
arreu. Carretera, tren i vistes aeries. Morfologia urbana. Es detura el temps. 
El capvespre dibuixa colors calids, tonalitats terroses. El vent sorgeix del 
deliri del Castel!. Suren els marges, la Uum ens atrapa. Paraula i imatge 
serenes ens evoquen la serenar dels paisatges. Dies de llum i boira al cam
panar. Nits d'estels sota ametUers i oliveres. Les oliveres marquen un terme 
corueat als seus peus. Infinit. Ona de petjades on s'albi.ren somnis amb 
historia. Tendresa de camps verds, ruelles i blat. !Iorts, galliners, conills, 
arbres fruíters. Terra de foc. Camí ral, camf de terra i pedres. Comencem 
per Sanl Francesc, al costat dels safarejos, i anem pujant, superant un fort 
desnivel!, travessant tota la ciutat per la raval dels Caputxins. 

El perfil de la ciurat s'insinua al fons. 

•Any de la nevada•: el riu d'Ondara pren una nova fisonomía, amb tot el 
seu cabal, corrent perla seva vall , sota el turó del Monrseré. 
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lii hem arribaL. Descendim a la terra deis nostres pares. Occident. Visió 
clara de les muralles que envolten la ciutat. Encara hi perdura !'estructura 
del Castell. Cimbori del convent deis Dominics, capella de Sane Magí, im
pressionanrs dimensions de Santa Maria, els finestrals de Cal Condomines 
i l'antic co1-legi Estudi Vell. Muralla interior: horts a banda i banda. Muralla 
exterior: torres de vigilancia. Nucli antic, vista des del campana.r: rnosaic de 
teulades, ahsencia de terrats i claraboies. Plac;a Major, carrer Major, voltes, 
porxades, cases amb sitges, placetes, carrerons, harris de Sant Cristofol, 
Sant Francesc, Sant Domingo, Sant Magí. Burgesia, pagesia. Barbacana: 
sagetes o espitlleres. Modernisme. Geometria cúbica. Fonts monumentals. 
Nous barris: els Ametllers, l'avinguda del Mil-lenari de Catalunya, les cases 
del Mil·lenari, la carretera d'Agramunt, la carretera de Guissona, el camí de 
les Forques, la Ciutat Jardí. Passeig de l'Estació, fanals modernistes, custo
diar per dos rengles d'arbres. Tren de vapor. 

Un doU d'historia recent i recorregut vital de la memoria. 

[MTPC] 



Est de Cervera, 1914. Visió completa des de llevant 
de l'ocupació cid 1ossal per la ciutat de Cervera. 
S'hi vcu perfectamenr el revolL de la carretera que 
envohava la ciutat abans de la construcció del tú
nel , així com la que anava direc1amenr en direc
ció al barri ele Sane Cristofol. La Parroquia, cl'una 
banda, i la Universilat, amb l'edifici de la imprem
ta, canquen, com en un paremesi, el desenvolupa
men1 urba damunt del LUró. Hi destaquen també 
J'edifici ele la Companyia (Residencia Mare;: Janer) 
i el de la Guardia Civil (a !"actual rambla de Uuís 
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Sanperc). Els camps del primer terme eren de la 
familia Moixó i els men::iva, igual que l:1 resta de 
les propie;:tats agrícoles d'aquesta fa mília , el senyor 
CarboneU. La vista probablement es capta des del 
voltant de les Forques. 

(Autor de lt1 fotografo,: Manuel Ramos Cobros. Propieu,r, do lt1 
copia, ACSG.) 

OesL de Cervera, 1910. Part occidental ele Ccrvera, 
amb la visió clara de les murallcs que l'envolta-

ven. Comenc;ant per la drera , s'aprecia !'estructu
ra que encara quedava dempeus del Cas1ell, el 
cimbori del convent deis Dominics, la capella de 
Sane Magí, le;:s impressionants dimensions de San
ta Maria, els finestrals de Cal Condomines (datada 
en una biga de fusta el 1748 i rdormada els s. x,x 
i xx) i l 'an1ic col·legi Esntdi Vell (els actuals jut
jats), que quedava dintre d ' aq11ests murs. Fora. a 
primer terme, dest:icava una conStrucció dt! caire 
modernista, que era la tanca del Mas Duran, els 
tcrrenys del qua! eren comigus als de la íamília 
Casanelles; a !'esquerra, a la parr baixa, les Fon-



tetes (una deu natural que avui queda dins del 
conjunt esporiiu Mas Duran) i, davam de l'edifici 
escolar, el molí de Cal Breu. Els camins, o cane
teres scnse asfaltar, indicaven amb més prestan
cia el cariic1er rural de la capital de la Segarra a 
principis del s. io:. A la part central de la imat
ge, i de la ciutat, hi desracava el gran casal de la 
Sagrada Pamília (Casa Sabater o del marques de 
Capmany); l'ex1rem del cimbori de l'església de la 
Companyia (a la Residencia Mare Janer); el Tea1re 
l'Agrícol -que rebia el nom perque l'edifici era 
la seu de la Cambra Agrícola Oficial de Ja Segam1 
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i UrgeJI-, que hi havia al carrer M:1jor, núm. 89 
(actualmenL, 79), i la geometría cúbica de la Casa 
Dalmases o Masso1, que dissenyii en la seva tota
lital l'escultor del retaule de la Universitat, Jau me 
Padró. Fora deis murs, els primers arbres donaven 
ombra al passeig del Portalet; més enllii, hi havia 
les oliveres en un deis camps, i, als altres, conreus 
que pertanyien a les famílit:s Borruix, Casanelles 
i Pipó (d'csquerra a dreta). A l'cxtrcm dret s'hi 
veu la carretera de Vallfogona, que es construí a 
principis de segle. En aquella obra, es pagaven 2 
pessetes eJ jornal als peons i 2,50 als menesLrals, 

en una epoca en la qual es propiciaren les obres 
públiques per pal-liar una mica la crísí economka 
que vívia tot e l país. A )'esquerra de la fo1ogra
ña s'hi veu la torre del final del carreró del Salí, 
encara avui dempcus, on arribavcn les muralles. 
Dins de la muralla hi havia l'csglésia i el convem 
de Sant Agustí; una mica més enllil, la Casa Duran; 
cap al final, a !'esquerra, una ele les torres de la 
muralla, i l'escola de nens (actualmen1, Casal de 
Cervcra). A l'ex1rcm esquerrc hi quedava la Casa 
Vega. 

(Propiuwri da lf!.S copies: JAAII, arx/11 Mas.) 



5 

Es1 de Cervera, 1935. Vista deis termes meridionals 
dds camps de Ccrvera, abrí com de l'adaptació oro

grafica de la ciutat, que s'expansiona només on el 
vessant és més suau. També s'hi veuen les mura

lles imeriors, que possibilitaren els horts a banda 
i banda del caree,· Major, així com bona part de 
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les extcriors. S'hi aprecien for<;a bé les galeries del 
darrere de les cases del carrer principal, que, en 
comparació amb les finestres d'aquelles que es tro-
baven als lúnits de l'estrucn,ra urbana, feien paleses 
les diferents categories ocupacionaJs cl'unes i altres, 
ja que, mentre que al carrer Major hi vivia la bur
gesia cerverina, els carrers baLxos eren ocupats per 
la pagesia, que tenia menys tcmp.s lliure per fruir 

ele les vistes des ele casa seva. Quan es dugué a 
terme la primera restauració de la muralla, l'Ajun
tament compra la torre del mig; la tercera )'adquirí 
mitjam;ant una permuta de terrenys, mentre que la 
primera la cediren gratui'tamcnt tam la familia Breu 
com cls Tarruell, que la compartien. El tcrreny que 
hi havia entre el cami de la Font deis Pous i la mu
ralla era propietat de la família Jené. Després de la 
font hi te.nía l'hort la famfüa Subiranes, i a continu
ació hi havia les propietats de les famílies Jordana, 
Jené, Momiu, Duran i Casanelles. A l'altre costat, a 
la dreta i sota muralla, h i havia el camp de la família 
Minguell. 

(Prople1<1ri de la copla: , tCSG, fi111s .tlg11s11 Dtmm I Sa11J)<'ra.) 

E.sL meridional de Cervera, L960. Vista panoramlca 
de Cervera, en la qua! destaca l'estat de la muralla 
exterior, amb el que quedava de les torres de vigi
lancia. Sota la torre de més a !'esquerra (la tercera 
de les que restaven dempeus), propieta1 de la famí
lfa Botines, s'hi posaven els filaclors, que cnganxa
ven el canem en una roda que es m:rnipulava manu
alment i anava rodolant, mentre ells caminaven cap 
enrere, tor tibanl-lo, de manera que es poguessin 
cargolar els filaments. L'AjuntamenL eb füu fora a 
principi deis anys vint, i es traslladarcn a l'esplana
da del Castell, fins quc, el 1926, s'hi edifica l'escor
xador. A la segona torre, la de la dreta de 1.~ imatge, 
hi havia vaques, i de 13 primera -que no es veu, 
pero que tenia dos pisos-, un pis era utilitzal per 
la família Breu, i l'alt.re, pels Tarruell, que hi 1enien 
un galliner. També s'hi noten moh bé cls horts que 
hi tenien la majoria ele cases del carrer Major. Ates 
el pendent, s'aprecia igu;ilment la zona del Castell, 
on encara es veu l'cscorxador dempeus i els tem1cs 
que cnvoltaven el sud i l'oest de la ciut.at. 

(Autor dt• la futogrqfit1· fª""'º 8<111JocfJ. Prop1,,u,rf de ifl CÓJJ1a: 
}0011 Cinca.) 



Convent de Sant Domcncc, 1910. Vista acria del con
vcn1 deis Dominics, captada per Mn. Jacin1 Oliven:s 
des del campanar de Santa Maria. Se n'aprecia bé 
)'e:,1,ruc1ura, amb l'arc dt: mig pun1 dt: la porta d'cn
tmda. A !'esquerra, hi queda la ca1>ella de San1 To
mI1s, recognoscible pel seu cimbori, la qual fou bas
tida al s. xv111, quan els monjos gaudien d'una epoca 
de prosperitaL, en part dcguda a les c-ltedrcs que te
nien a la UnJvcrsi1a1. Al c,>stat oposat, un al1ra cons
trucció, ai,xecada durant el mareix segle, es dedica a 
la mare de Oéu del Roser. Al darrere, l'<.:spadanya, 
que mai no t!S convertí en campanar, era um, mosu-,1 
més del caracler menclic-ant que tenia l'orde quan, al 
s. XIV, s'establí a Cervcra. Més a l.i drcla s'hi veuen 
les depcndencies convcnnials i l'espai que havia es
t.it l'hort del convenc, que foren expropiat:s de:.-prés 
del dccrcl ele Mendizábal, el 1836. A més, acabada 
la Guerra Civil, al convcn1 s'hi establi una fabrica 
de malta. És <lesmcable la siruació als límits de la 
ciutat, ja que més enllii non1és s'hi troben els camps 
de cultiu. Aquesta localització em lípica deis monjos 
que vivien de les ,1lmoines deis cn::ients, perque era 
una manera d'atreurc'l~ quan arribavcn o marxavcn 
de la vila. A l'extrem esquerre hj ha les restes del 
Castell i, davant de la capella ele Sant Tomas, C,11 
Racó; enfront de l'església, el corml de C:tl Gabarró, 
i la pe tita construcció blanca del da rrcre del Castel! 
era un deis molins de venr. Als afores, hi havia els 
terrenys ele les famílies Jené, Montiu i Jordana. 

(A11tor de lt1 Jowgrn.fil,: Mu. J11d111 O//t'<!res. Proplet11rl di! 111 
copla, ,ICSG.) 

1910. Vista de la part occidental ele Cervem des del 
c-ampanar. S'hi pot veu.re l'angle nord-oest de la pla~ 
Major i s'hi aprecia que l'estrucrura del carrer Major i 
el carreró de Sabater esta adaptada a la morfologia del 
1erreny. A l'csquerra hi havia l'antic coJ.legi major de 
la Santa Creu (els acruals jutjaLS). Al fons, a rna dreta, 
davant de la Universital, hi havia l'antic convent deis 
f"ranciscans (avui, seu del Casal Parroquial) i, enfront, 
els quartcrs de la Guardia Civil i els safareigs. A !'es
querra de la imatge s'lú vcuen les propietats de les fa
mílics Casanelles, Duran, Pipó i el passeig del l'ortalet. 

(,lt11or de lt1 fotograflil: Mu. jflc/111 0/11,en,:;. Proplctt1ri di! la 
cdplt1: ACSG.} 

75 

'ill , ntrib 'a hstlr 1 nor 111.. 

7 

1910. Vista del carrer Major des del campanar, amb 
t0t un mosaic de teulades de diferents dimensions 
i amb una evident absencia de terrats i clamboies. 
Davant mateb< de l'edifici de la Universitat hi havia 
el convent de Sant f"mncesc (anomenat també deis 
Mínims); en aquest espai acrualment hi ha el Casal 
Parroquial. El convenl deis Franciscani;, una vega
da s'aplidi la llei de clesamortit1.aci6 (1836), tingué 
diferents usos. En aquelJ indret hi hagué la fabri
ca de sivelles del senyor Ramírez, i també una fa

brica de nines d'lgnasi Arques. També s'hi instal-111 
provisionalment una estació electri1..-a. L'inunoble 
estigué en desús i, finalment, l'abandó el féu caure. 

9 

L"cdifici del davant del convent era la caserna de la 
Guarclia Civil (acl"Ualment hi ha el bloc ele pisos de 
,la C.-iixa,), oo, a més de les dependencies oficials, 
hi havia pisos per als guirdies destacats a la ciutat, 
¡ les quadres per als 01valls. A la part baixa ele la 
caserna lú havia els safarejos públics. 

(Propletarl dJJ ltt ci>¡,lc1: ACSG.) 
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Carretera N-ll, princípí de la <leca.da del L950. Vista 
aeria de la carretera N-11 al seu pas per C<:rvera, en 
direcció a Barcelona, d'inicís deis anys cínquanta, ja 
que al fons ja hi havía el túnel, inaugural l'any 1949. 
A banda i banda de la carretera no hi havia cap altra 
construcció excepce la de Michelin, al coscar de la 
qual CAMPSA autorit.71i, l'any 1958, la in~'tal•lació 
de quatrc sortidors de benz.ina automatics; d'altra 
banda, al llarg de IOL el desviament que porta a Cer
vera venint de Tiirrega, la primera construcció que 
hi havia era el molí d 'olí Goma. La resta eren terres 
de cullíu i arbrades, entre les quals destaquen els 
ametllers (en primer pla í a la dreta), que uns anys 
més tard donarien nom aJ barrí de ca,,es bn.rates 
que s'hi construí, i zona de pastura de ramaL~ (a la 
banda esquerra, on avui hi ha la Renaulr). 

(Propiciar/ d<! la copia: Ramo,, Ro)'<'S.) 

Carretera N-11, decada del 1960. Carretera N-rt i vol
tants, molt aba ns que es construís !'autovía. Tot i que 
en aquella epoca hi havia poca circulació, aquest 
acaba sent un deis punt~ amb més transít de la xar
xa peninsular. En primer terme, hi apareíx l'espai 
que avuí ocupa la Renaul1. El 1958, CMIPSA havia 
posat una esració de servei amb quatre sortidors 
automalics al costar del !loe de restaurnció conegut 
com d merendero. D'altra banda, i atesa la manca 
d'habiratges que hi havia a Cervera, l'Ajuntament 
compra els Ametllers, una finca propiciat de Vives 
de Casanoves situada a l'aJtra banda de la carretera. 
en dírecció a Tarrega, amb l'objccliu de construír-hi 
les cases conegudes com a Cases Ba,dtes. Ern el mo
ment, també, que la SEAT concedí el serveí oficial a 
la nova firma local Autoscrveí Ametllcrs; d 'aqucsta 
manera s'inicia la urbanítzació de tot l'espai, pensat 
espccialment per als conductors, amb l'cdificació de 
restaurants, garatges, venda de cotxes ... 

(Autor de la fotowa/111: Gómez Gra11. Pl'Vpietarf de la cópta, 
Joa11 Sttlat.) 
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Oecada del 1950. Vista aeria de la carretern N-11. Se
guinc la carretera N-ll, que trnvcssava cota la ciutal, 
s 'hi anaren consrruint cases. A !'esquerra ele la imat
gc s 'hi veu un camp d'esporcs. Era en un terreny 
propietal del senyor Ferran, i era l'únk equipament 
esportiu que hí havia. El' tractava del c.unp de fut
bol on es feien les competicions oficíals, pero com 
que no hí havia vestidors, els joves es canviaven al 
Casal, on hi havia la seu social del club, i anaven ca
minan! fins al camp. 1ámbé serví de lloc d' ínstruc
ció quan a la Universítal hi havia un destacament 
militar (fins al J946). Al costal del camp, també s 'hí 
adequa una pista de tennís. 

(Pl'Opllllflrl de lfl ci'Jplfl, , lrgmll Dú11.) 
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Sc:cembre del 1935. Vista aeria del sector nord de 
Cervera. Aprofitant la necessita1 d'obrir un pas 
d'accés a l'estació, es projectii un passeig, perque 
embellís l'encom. El projecte de l'Ajuntament fou 
molt costós i caJgué la col-laboració economica deis 
vc"ins. L'obra estigué enlleslida quan s'inicia e l pas 
deis trens (31 de maig del 1860) i el nom que se 
Ji dona fou passeig del Ferrocarril. Ben aviat fou 
un punt de trobada deis cerverins, per passejar-hi, 
mirar com passaven els trens ... I també, ben aviat, 
s'hi comcnc;aren a construjr e::dificis. Un deis pri
mers fou la seu del Centre Ob.rer lnstrucliu d'Unió 
Republicana ( l901). S'amplia amb una segona seu, 
a l'altm banda del passeig, que es construí durant 
els anys 1927-1928. El centre fou un:i entitat amb 
una import:tnt aclivitat cultural i de lleun:. En la 
imatge, a la part inferior dreta, al cosra1 del Centre 
Obrt:r s'hi veu l'envelat que insra.1-laven a la pista 
e.xterior pcr la Fesrn Major. A la torre de Ca l'Eli.:s 
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hi havia la pista, !loe on anaven els jovcs a ballar 
les tardes de diumcnge d'estiu. A l'hivern ballaven a 
l'int<:rior d 'un magatzem d'aquesta mateixa casa. A 
la pista tanibé s'hi patinava, i s'hi orgrinitza un club 
de patinatge. L-t part central ele la imatge l'ocupa la 
imponent torre de Cal Lafargue. Alejandro Lafargue 
Deseaux procedía d'una família pagesa de la regió 
de Meauzac (Fran,;:a); es casa a Girona i poc abans 
del 1900 s'instal-la en una masía dita les Roque• 
tt:S, prop de Granyanella, on cómen,;aren a elaborar 
embotlts. El 1910 la famíli:i vingué a Cervera i com
pra una casa a l'actual avinguda de Catalunya, núm. 
52. Amb la casa també adquiriren un hon o pati 
que arribava fins aJ passeig de l'Estació, i encara un 
aJtre terreny, paral•lel a la via, on, anys més tard, 
hi hauria el Centre Obrer. Al prim"r deis terrenys 
s'hl construí !'obrador, un escorxador i finalment la 
torre, cl isscnyada per l'arql•itecte Joaquim Vilase<.,1 
Rivera, deixeble d'Adolf Florensa, i aixecada l'any 
1933. Tots els elements encara es poden veurc pel 

carrer deis Estudiants en sentir ascendenL Alejandro 
Lafarguc tingué sis fills: Lola, Amonia,Juanito, Pere, 
Eudald (pare de Joan Lafargue Salvadó, que segueLx 
vivint a la torre) i Conx.iia, tots amb doble nacio
nalital francesa. Els tres fills, amb el pare, tiraren 
endavan1 el ncgoci deis embotits, que fou cspeci
almem prosper des del 1910 fins a la Guerr.i Civil. 
L"empresa, que tenia un radi de vendes molt ampli, 
fins a Saragossa i Madrid, a més de Catalunya, ela
bora emboliLS amb la marca d'EI Ciervo i arriba a 
instal-lar•Se 1ambé a Vlc i a Nájera. Durant la guerra, 
Alejandro. que morí el 1945, torna a Fran,;:a, i també 
se n'hl ana el fill Joan, simpaliczan1 d'ERC, que ha
via focilitat, mitjanc;ant venda, lll instal•lació del Cen-
1re Obrer en uns 1errenys de la fanúlia. Des del L992 

Embotits Ciervo té unes modernes ins1aJ-lacions aJ 
barrí deis Ametllers, a la punta del Biel, i )'empresa 
és regentada per Pere Vila. 

(Alllor d~ la fo1ograf10: Gómez Gra11. Pro¡,it•tm·i di' In copla: 
ACSG.) 
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Entre el 19L0 i el !915. Aspecte de la carretera que 
anava de Madrid n Barcelona, al scu pas per Cer
vera, un camí de 1erra i pedres. No vn ser fins a 
!'epoca de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930) que es féu una ordenaci6 i renovació de les 
principals carretercs que sortien de Madrid i con
nectaven les ciutats més importants; eren les car
reteres nacionals. Tot el tra<;-.it s'empedra, pero se'n 
mantingué el mateix itinerari, que existía, possiblc
ment, des d 'cpoca medieval. La carretera entrava a 
Cervera pel barri de Sant France,,c, al costal deis 
safarejos, i anava pujam, superan! el fon de,.nivcll; 
travessava rota la ciutal per la raval deis Caputxins 
(actualmem, avinguda de Catalunya). Aixo canvia 
quan, el 1949, s'obrí al transil el túnel. Els cotxcs 
deixaren de travessar Ccrvera, malgrat les critiques 
d'un sector de cerverins, que ho consideraven un 
atac i un retrocés. 

{, lttt1>r d<• la .(ótOgm.(u,.- Utds Mario l'ldal Carrems. Proplc/tlrl 
d<' la copia: c,•mre Tixc11rs/011ts1t1 dL' Ca1t1ltt,ijV1.} 

Decada del 1950. Vislll panoramica del turó de les 
Forque.s. En el contc.xt de l'any sanr decretal pcl 
papa, s'organitzaren missions i exercicis espiriruals 
per tol el país. A Cervera se celebra la Santa Missió 
eles del 28 de febrer fins a 1' 11 de mar<; del 1951. 
La revista local Segarra s'estengué a bastamenl par
lan1 d'aquest esdevenimem i explidi que forcn dies 
de gran intensitat religiosa, en els quals pares deis 
Missioners de l'Jmmaculal Cor de Maria predicaren. 
i el bisbe de Solsona, Viccnt Enrique i Tarancón, féu 
una importanl conferencia. El cliumenge 11 de marc; 
al migdfa el bisbe havia de bcneir la monumental 
creu commcmorativa que s'alc;a damunl de l'estruc
rura calcarla coneguda com a tossal de les Forques, 
i que substituiría la que hi havia, de fusta, instal•Ja
da l'any 1940. El mal 1emps que féu e l dia J 1 obliga 
a posposar la inauguració de la nova creu. Poques 
setmanes després la revista Segari·t1 obria una subs
cripció popular per comprar el t0ssal de les For
ques, que fins aleshores era de propietat privada, 
i corría el rumor que era ulilitzat per aprofitar-ne 
la valuosa pedra arenosa de la qual estava format. 

(A111or do In .(otogmjia: Joa,, Al<,gro. l'roJ,letarlfl de la copia: 

,lgau, AlegroJ 

Carní de la Punta del Biel, 1958. Vista de Cervera 
des de la pa.rt poSterior de l'actual barrí deis Amet
lJeri,, amb el camí de la Punta del Bici al peu de 
la imatge. En aquell moment era una finca propi
dal de Ramon Aldoma Cardona, dedicada al culliu 
d'amelllers, pero sobretot d'oliveres, i entre arbre i 
arbrc cstava plantada amb ceps. El 1964 s'adjudi
c-.iren les setanta cases de renda limitada que for
maren el primitiu barri deis Ametllers, el qual s'ani1 
ampliant poc després amb les cases que s'hi cons
tru'iren darrere, en aque~-ia zona. Així, acnialment 
aquest camp és ocupa! per habiiatges. De l'arbre 
florit del primer pla, en resta la soca¡ la resta de 
camp s'ha convertir en una corrua d'horts de les 
cases siniadcs al carrer de les Alzines. 

(Autor de la .(otogmjia: Josep Oat/111. l'ropletarl tle la cople1, 
ft1m{lla Razqrd,,.) 



Torren!, 1944. füu d'Ondara corren! perla seva vall, 
sota el turó de Montseré, amb un gran c.-abal. a cau
sa dd desgla,; de la neu caiguda durant el febrer del 
1944, •l'any de la nevada•. Avuj en dia, el podríem 
veure córrer sota les muralles i el portal deis Pous. 
Més a l'esquerra, hi ha una pelita edificació rodona, 
que són les restes d"un anlic molí de vem, conegut 
com la torre del Moro, les pare1s del qual, rot i que 
molt malmeses, continucn dcmpeus. 

(/>ro/Jietada ti~ lfl Cti/Jlfl: Rosfl />11/g Ort/z.J 

Subpartida deis Pous. C¡¡seta deis Pous, situada a 
la riba del riu d'Ondara. Solament aquells munici
pis de la Scgarra que lenen fonLS naturals al scu 
terine no tenen problemes d'aigua. Ara bé, !'escas 
cabal que corría pcl riu d'Ondara i la poca quan
tital d'aigua que podien abastir les fonts obligava 
l:t població de Cervera a construir les seves propi
es cisterncs. Tanmateix, encara que algunes cases 
particulars podien trampejar el problema, no pas
sava el mateix en l'ambit munkipal. Per aixo, al 
s. XVIII la canalit1.ació de la font de Vergós Guerre
jat era ja un projecte. Pero quan hagueren supe
rat totes les dificultats que aquesta obra requeria 
i hagueren recaptal els diners per comen,;ar les 
obre~, i.:,, despeses que comportaren la guerra 
contra Anglaterra, primer, i després, la guerra del 
Frances, deixaren les arques municipals una alrra 
vegada sensc recursos. Per ti, s'inaugura el 1864, 
pero no fou suficient per als mesos d'esciu. És per 
aixo que a principis del s. XLX es propasa la cana
lit7.aci6 de l'aigua deis Pous, que es porta a ter-
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me el 1914, amb la qual es conslruí la caseta deis 
Pous, on hi havia els motors per elevar l'aigua, 
pero que s'abandona perque l'a igua duia massa 
cal<;-. El 1919 es projec1a la construcció d'un nou 
pont, per iniciativa d'una colla de rerratinenis de 
la zona i aprofitanr la col·laboració de !'empresa 
La Canadiense, que els cedi:I el marerial, i la dis
posició de l'Ajuntament. Actualment, l'aigua deis 

Pous s'urilitza pera fins industrials. En la pan dre
ta de la fotografía s'hi pot observar la base d'una 
arcada de l'antic pom deis Pous, que s'endugué 
la rubinacla la nit de Sama Tecla del setembre del 
1874. Avui aquestes restes encara hi són, pero co
bertes de vegetació. 

(,1111or de /11 fotografui: (;(;me: Gm11. l>ro¡,l,:tarl de la có¡,ia: 
familia Razt¡11l11.) 
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Font de Fiol (o Filio(), decada del 1950. Voltants de 
la zona de la font ele Fiol. Encara que, tal com cliu 
Faust de Dalmases i Massot en el seu llibre Records 
de noí (]934), a la gelll de Cervera no els agrada 
sortir al camp, potser perque el temps és canviant 
i no gaire propici per passar-hi una estona llarga, 
hi havia dos llocs d'esbarjo als voltants de la ciu
tat que eren sovintejats pels convilatans: la font de 
Fiol i el molí del Grau. La canalla hi feia sortidcs 
amh els seus professors les tardes que no tenien 
classes, o bé les dedicades al coneixement de la 
natura; la gent jove hi anava a menjar la mona el 
D.illuns de Pasqua i, abans del l 936, els estamenrs 
més privilegials hi fcien berenacles familiars, des
prés d'arribar-hi amb les tartanes i acompanyats de 
les minyon.,s i les mainaderes, que tenien cura d'or
ganitza.r-ho toL. L'any 1944, s'inaugura el pont sobre 
el riu d 'Ondara a Santa Magdalena, que substituí el 
dinamitaL l'any 1939, El treL més singular dea: la imat
gc és la seva rca.li,1.ació buscam-hi efcctes pictorics, 
com són les ílors del primer terme; els arbrcs, que 
en són els autentics protagonistes, i el perfil de la 
ciutat, que s'insinua al fom,. 

(Autor d<• /afowg1·ajitJ 1 ¡,ropletarl dl' la cópla: G611wz Grrrn.) 

Pla<,a Major. Vista de la pla¡;a Major, amb la Paeria 
o Ajunrament al davant i, en scgon terme, el cam
pan.-ir del temple de Santa Maria, El campanar es 
coment,':11 a construir a finals del s. xin i fou finalitzat 
al s. x, pel mestre cl'obres Pere de Vall-llebrera. La 
planta de la torre és de vuit cares amb eb ca.ires 
ressaltats. Esta ben dotat amb ~is ca.mpanes, cadas
cuna amb el seu nom i el seu so particular: les tres 
grosses són el Seny Major (mi natural), la Tibau (do 
natural) i la Nova (re natural); les tres més peliu.:s 
són la Carranca (sol sostingut), la Trinitat (sol na
tural) i l'Onzena (fa brillan!). En un manuscriL del 
1807 s'indicava les fesces dur:rnL les quals s'havien 
de t0car les sis campancs: el día de la Concepció, 
el dia del Santíssim Misteri, el dia de Corpus i en 
les oracionl> de la vigília d 'aqucstes festivitaL~- En la 
resta de festes, el1, campaners en tocaven una o di
verses. A part de les feslivitms, les campanes també 
anunciaven morts, funcrab, aniver~-aris i rcmpestes. 
D'altra banda, l'Ajuntamem -Casa de la Ciutat o 
Paeria- és una construcció del s. XVTI, de Fr:mcesc 
Puig, que fou ampliada per Jaume Padró al s. "'~11, 
LOL sobre l'cdifici medieval del quai només Lenim 
referencies imprecises. Sembla que el 1332 Cervera 
ja disposava d'un lloc ele reunió propi: la Sala del 
Consell o Sala de la Paeria. AqucsL eclifici fou millo
ral el 1338 d:ivant la possibilitat de la celebració de 
la con general de Catalunya. 

(Autor dt• /t,fotografu1: C11yá.s. T'roplclLlrf di! /(1 tof)itl: ICGC.) 
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Pla,;a Major. Font monumental de la pla<;a Major, 
sicuada en un extrem de l'edifici de la Paeria, pro
¡ectada pel cerverí Jos<:p Llorens Conangla i realit
zada pcr l'escuhor de Tarragona Josep Cantó Bar• 
celó. A Cervera, l';rny 1863 comen~aren les obres 
de conducció d'aigüe.~ des de Vergós Guerrejat, en 
part gracif!!> a l'aportació de la Companyia del Per
rocarril de Saragossa a Barcelona, que, com que 
necessitava aigua a les seves estacions, pressiona 
perque s'end1:gués el projecte. Amb un pressu
post de 734.87 1 rals, es consirui'ren per fi fonts 
raconcrcs a cada barrí i quarre de monumenrals: 
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la dt, Sam Miquel. la de la pla<;a Major, la de la 
raval de les Verges i la de la raval dds Caputxin~. 
També s'edificaren dife.rents abeuradors i dos sa
farcigs públics: e l de S.inl franCt,SC i t,J de la rnm• 
bla de Sam Franci:sc (actualmem, rambla de Lluís 
Sanpere). La font de la pla,;a Major esca formada 
per un pilar octogonal sobre una base més amplia, 
de I;, qual ragen quatre brocs sobre piques en for
ma de petxina. L'estrucrura esta col-locada sohrc 
dos graons, també octogonals, i aguanta un grup 
escultoric amb due.~ figures humanes i un escu1 
amb la corona reial al capdamunt. 

{Prop1No1·1 de la copia: IA,UI, mx/11 Mas.) 

-
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Carrer .M.1¡ur, [913. F,1~·ana di: l'antiga Casa Grand!, 
situada al núm. 92 del carrer Major (a la par! ct·n1ral 
dreta de la imatge). <\n1erion11en1 .,·ha,fa concgut 
com a Ca"' Johan. pcrquc ha,·ia pcn,111} ut ¡1 :iquc,t.t 
família, tal com ho 1110',Ll"d l'an)cll -ar:t bast:lnt di
fumina, del baptb1.1 ,ituat a l:i l;u;,ina. El 191;\ hi 
havi:i dues ohern1rcs al primer pb -<1ue íoren lrcs 
dcspnh de les obres del 1919-. due, ;1 la plant,1 
baixa -L1ccés i una altm. que tambe fou modifi
cada el 1919- i uns ares a la mcitat esquerra dt l;1 
part superior -que a partir de la mateixa intervendó 
tamhé ,ornaren a llulr amh Lota la scva esplendor. La 
fayin:1 es una combinac1ó d'element.., mcdie\-ab, cum 
l'arc de la porta d'acces. í renaixcnti'1e~: preci.samcnt 
en un deis finestrah s'hi llegeL, grmacla la clarn del 
1549. Conserva, per tant, i malgr:11 les intcrvenci 
ons que ha sofert l'immohle, el car;kter primiliu dl'I 
s. '" -a diferencia d._. la rnajoria de cases sen}<>ri
als del matcb; carrcr, que forcn renO\ .ides al s. '""· 
seguint l,1 iníluenci::i arquitectonic:1 de la Universit:ll. 
El l. de lcbrer del 1919 la premsa local recollla l:i 
noticia que l'immobll' ha,ia estat adquirit per Josep 
Pruné, pcr fer-hi un cinem::t; el ma~ les obre,, ja ha
vien comenc;a1. El se1cmbrc del matei, an}, Agust1 
Dumn I Sanperc hi intervingut qu:in la Seccio de 
Conservad6 i Catalogadó de Monumtcnts de l'lnblilut 
d'Estudi, Catalans, ,1 prt'C' del m:uei, Ouran, l'auto
ritzm a i lliurava al muscu. :uxiu i hihlioteca cliwr.cs 
peces e.scuhorique,- 1 ,1rquitec1oniques procedt•nb 
de In Cas:1 Granel!. A comcn<,;aments d'octuhre dd 
19 J 9 hi hagué noticie,- que le:, ohres havien culmi
na, i que la fa<ana llu1a •maJerial a11/e11/ico de la fi1• 

chadn d(•rntida cuyo orige11 se s(•úalt1 e11 el segundo 
tercio del siglo ,,..,._ Duran! aquestes obres el~ canvh 
més importants es fcrcn a l::t planta baixa ele l'cclilici, 
on se subMltuí un gmn fincstral renaixi:ntista, silllat 
,·ora el portal adovell:n d'ent.rada, pcr una nova porta 
d'accés a una botiga. l.'antic fincMml passil a conMi
tuir po,teriorment la port.t d'accé;, al Mu:,eu dél Bl:ll 
i dt: la P::igc,:,-ia, situ:11 a la planta haix:1 de l'edifici de 
la Fundación Mart,nez, al carrcr M::tjor, núm. 15. 

{Awor ,t,, lt1 fc,togmf,a J<"•'P Jlll<tmy JJ/m1cll. Prop,etart ,1,· ltt 
copla IJ//,1/o/l'Ca ti<' Cat,,/111m1.) 

Carrcr Major. 1913. ExLrcm nord del carrer \lajor. 
A la banda drcta destaquen les ,oltes o porxadcs. 
Les cases del carrcr M:1jor només tcnicn l'ampli1ria 
que cb pcrmctien les higues de fusta amh les quab 
t:St::tvcn t'<lificades, i els grans casaloh es feien amb 
l'anne,ió ele tres o quat.re espais cl'aquesta mena. 
La manera d'ampliar ;1ques1S redu,1., habi1atgc1. era 
construir una habi1:1ci6 tora ele b lmia ele la f:11;ana. 
sos1inguda per columnes, que era el :,i:,1ema que 
fom1a, .1 le:, vol tes. \qucstcs volades clt•vien eMar 
sostingudt·s en un primer moment per penni>dub 
de pedra u de fusta sobrcposats, fins que, en ep0<.-;:1 
moderna, s'hi afegiren lés columnc, toscancs <·0111 
a rcfor~ llll!S segur. Segons cls consellers ele la ciu-
1a1, l'abunclirncia d 'aquestes estnictures a un c<htat 
i altre del carrcr cls ob~curia, i ai~1. el 1798, amh 
l'anund de la visita del reí Caries IV, s'aprofü:1 per 
eliminar moltes d'aqucstcs estructures amb el pre
text que eren un ohs1,1cle pcr al pas de proces,,,on, i 
la comitha reial. L1 columna que es ,cu a mil drcla 
desaparcgué, juntantelll amb ducs mé..,, en la darrc
ra reforma que es !cu cn aquella casa. A mil drt•t:11 

a la darrer:i casa ... o,linguda per columnes, al num. 
126, cal de!>t::tcar la de \luntaner. on ,·allotja fclip 1\, 
l'::tn) 16.?6, i la reina d llongri::i, l'any 1630. A ban
da esqlwrra, s'hi pot vcure el rcml de Da7.ar P.ins, 
propieiat cl'lgnasi 1\rque1>, al costal ele l'església dl' 
Sant Agustí, que fou creada l'::iny 1.162 per una dei
xa te:.lamcntari:i del mercader Ramon Serm, tot í 
que l'cdífici actual é, ncogotic, del .,_ m.. 

(Auwr tlt• lt1 fi,tognif,11: ,/fJ.+.t.'P ,\t1ft•a11,• 8/tuu:h. l'ropfotnrf <f,, /11 
cop/11 IJI/Jllm<'<ll ,,,. cm11t11111'll.) 



Passeig del Portalet, principi del s. xx. Passcig del 
Portalet, concretament 11 la pla~"a deis Porcs, on es 
trobava el bestiar per comprar i vcndrc, en un dia 
de mercal a la pla,;;a Major, que fou d lloc habi1w1l 
de celcbració de mere.u fins als anys seixanta. Les 
dones, que anavcn a comprar al mercal i deixaven 
els carros a l'inici del passeig, vestien robes fos-
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ques, faldillcs amples i llargucs, mocador al cap 
i davantal. Els rucs portaven les alforges per po
sar-hila compra. A )'esquerra també s'hi pot veure 
un porc, que devien portar a vendre; com que era 
molt prim, és probable que fos per engreixar. Al 
fons, a la dreta, hi ha la Casa Solsona, amb les se
ves arcades i balconades obrinr-se al paLi exterior, 
que havien cstat reformades l'any 1904. 

{Amor de laforogmfin I propíotnrl d~ /<1 cópia.- Gómez Grrm.J 

Passeig del Portalct. Visia del passcig del Portalet, 
amh un fragmenc de les muralles que tancaven la 
vila a l'esquerrn, el campanar al fons i la torre mo
dernista del pati exterior de la Casa Duran. El pas
seig escava emmarcar pcr les dues fileres d'arbres. 
pel mjg de les quals la genr passejava. Els entoms 
de l:1 ciutat eren els IJocs dé passeig dds cervcrins. 
cspecialmem la carretera de TI1rrega i el passcig de 
l'Estaci(>, on s'acostumava a arribar per la cosw 
deis Campos (avui, carrerVictoria).Aquesta banda de 
les muraUes tenia molt mcnys pendent que a lle
vam i. encara que en alguns llocs hi havia dos ni
vells, era for<;a acceptable com a zona d'esb:irjo. A 
la dreta -rot i que ja no es veu en la imatge-, 
s'hi trobaven molts horts, regats per l'aigua de pous, 
d 'alguns deis quals encara queda el record visible. 
L'any 1970, queda enllestida l:1 primera fase de la 
reconscnicció del mur del Portalet, que permetré 
disposar de l'actual avinguda. 

(A11lor tll' In forogmjia, G<lm<>z Gra11. r>ro¡,ielarl fil' lll cópin.
ftm1f//a Rm:1¡11/11.) 

Barbacana, probablement al primer terS'. del s. xx. 
Grup de nens i nenes a la Ilarbacana, amb la fa91na 
posterior de l'església de la Companyia de jesús al 
fans, i el col-legi de Sam Bernat (avui, Residencia 
Mare Janer). En principi, una barbacana era una tor
re situada a sobre d'una porta o un pont, separada 
de la muralla, que s"utiJir¿ava per a fins defcnsius. 
Acostumaven a tenir sagereres o espitlleres des 
d'on la gent de la fortificació es podia defensar deis 
intrusos. A Cervera, la Barbacana -Barbacana de 
Pere TI ! el Ccrimoniós-- ha esta1 el carrer interior 
que resseguia la muralla medieval pel vessant est. 

{Autor de /afotografa, I pro¡11e1wi <le In cópia.- Gomoz Gra11.) 
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Pla<ya de Lluís Sanpere (actualment, plac;a de Santa 
Anna), primera decada del s. x.x. Grup de nens as
seguts al brollador que hi havia a la plac;a de San
ta Anna. Aquest brollador, dedicat al pacrici Lluís 
Sanperc, fou retirat l'any 1908. En !'acta municipal 
del ple de 20 de maig del 1908 .s'hJ pot Llegir: ,El Sr. 
Aymericb se lamema. del esutdo en que se encuen
tra el surlidor existen/e en la plaza de Luis Sa11pere 
co11.s1i111ye11do 1111 peligro para los niños y niñas que 
/Jan escogido dicho sirio para esparcimieillo y re
creo. ya quefafla11do j)al'/e de verja, penelra11 den
tro del c(rc11lo con grave pcligm de que alguua. de 
las piedras que forman el peñazo pueda aplastarlos, 
y el Ay11ntam.ie1110, ate11d/endo a lo detet"iorculo que 
se baila die/Jo surtido,; a la nula ulilidad del mismo 
como ornato público y a las razones expuestas por 
el Sr. Aymerich, acuerda por unanimidad, aji11 de 
evitar sucesos por todos los concep1os lamenlables 
que podriau oc11rrf1; quitar die/Jo s,n-tidor dejando 
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la me111t1da plaza como eslaba mues si bien con los 
árboles y bancos que existen act11t1l111en/L'>. Aques
ta plac;a, d'origen medieval, naixia a les portes del 
portal principal, que estava situat a l'inici del carrer 
Major. Al llarg deis seglcs sofrí diferents modificaci
ons, d'entre les qual:. destaca la del i.. xv, quan l'es
pai de la pla<;d queda clos amb la finalització de la 
muralla que envoltava la raval de Capcorral; duranl 
la guerra contra Joan n, cls ve'ins demanaren que el 
vall del portal fos emplenat i aplanat p«r recolfü-hi 
g.irbes i batre-hi. L'origen del nom de Santa Anna 
prové d'una capelleta dedicada a aquesta santa que 
hi havia damunt del portal. Posteriorment, en subs
tirució de la que hi havi.i al portal, s'edifica una 
capella en un angle de la pla~a. En la imatge s'hi 
veu la Casa Vega, constru'ida molt abans del 1749, ja 
que aquell any consta que el propietari, Antoni de 
Vega I Copons, oblingué permís per engrandir-la i 
unir-la a l'edifici propietat de l'Ajunramenl (actual 
Casal de Ccrvera), amb l'obligació de deLxar-hi un 

pas inferior, el Portal«t. És p(lSSible que, al brollador 
de la plac;a, el dia de Corpus hi ting1.1és lloc una es
poradica celebració de l',ou com halla•, a semblanc;a 
d« la el« Barcelona. 

(Pro¡,f,,fmi ,le la copia.- 1tCSG,fo11s Agust, Durau i Sa11JJf!rt!.) 

Plac;a de Lluís Sanpere (actualment, plac;a de Santa 
Anna), 19J8. Plac;a de Lluís S:mpere, amb la cal(ada 
en primer terme, bona part de la qual, molt desgas
tada; alguns espais encara empedrats, i unes pilo
nes de pedra que de ben segur servien per pujar 
aJ carro. L'arbrat i els bancs testimoniaven la funció 
d'esbarjo que tenia la plar,;a i que encara té avui. A 
)'esquerra, les portes de fusta de les cases tocaven 
a resglésia de Santa Anna, i al davant, la casa que 
fa xamfra era la Confitcria La Palma, de la família 
f'ornells (Cal Palmero). Oesprés de la Guerra Civil, 
aquesta cnsa fou la seu de I' Auxilio Social. Es por 
observar que encara avuj conserva la matei.xa es
tructura arquitectonica. Al baleó del primer pis, hi 
havia una persiana de les que feien a Ca l'Armengol, 
i al del segon, una conina amb funció de persiana, 
cosa que era habi1ual. Al centre de la imatge s'hi 
veu Ca l'Armengol, al costal del Cate del Comerc; 
(avui, Gran Cafe, i anteriorment, Cate lndependent 
i Cate Espanya), a la rambla de Sant f'r.incesc, núm. 
5 (avui, rambla de Lluís Sanpere). 

(Pro¡,iotar/ di! /11 ciJ¡,it,.- ACSG.) 

Pla<;a de Sanr Miquel, primera decada del s. KX. Font 
anomenada de la pla<;a de Madoz -nom oficial 
d 'aquest lloc a mitjan s. x1x, quan fou edificada-, 
encara que tothom la coneixia com el pou de Sant 
Miqucl -perque hi havia hagut una bassa natural 
que servia especialment per abeurar els animal$-, 
amb unes quantes senyores omplint-hi els dintirs, 
alguns deis quals eren a cerra, i for<;a canalla. El 
problema etern de Cervera, fins fa pocs anys, era el 
de l'rugua. La canalització de les aJgües de Vergós, 
a mitjan s. x1x, possibilita la construcció de quatre 
fonts monun1entals repartides pels llocs més amplis 
de la ciutal i de rot un conjunt de fonrs raconeres, 
als diversos carrers. La de Sanr l\lliquel s'aixecava so
bre unes escales que anivellaven la conscrucció. Una 
bancada de pe<lra servia per recolwr-hi els cantirs, 
i l'aigua brollava, a banda i banda, des de dues ai
xetes a la boca del relleu d'una cara arrodonida que 
recordava la representació barroc-d del sol. Al da
munt s'alc;ava una columna estriada, al mig de la 
qua!, en un prisma quaclrangular, hi havia esculpil 
l'escut de Cervera. Coronava el conjunt un brancal 
de ferro que sostenia cinc fanals. El del mig duia, 
a sobre, l'escut de la ciutat en ferro, treballat en el 
matcLx estil que els que hi havia en els fanals deis 
dos extrems del passeig de l'Estació. Nonnalment 
s'havia d'agafor tanela per poder omplir els canlirs i, 
quan es veia que n'hi havía per estona, les mcstres
ses, que sempre estaven enfeinade.s, deLxaven els 
fills fent cua i tenint cura deis estris. Al fons, a la 
dreta, s 'aprecia el retol de ,Peluquería•, que era el 
negoci de la familia de Frederic G6mez Gaberne1. 
Al costal dret d'aquest ncgoci, hi havia Cal Ciste
ró, el propietari del qual, Josep CiSteró, havia cscat 
alcalde de Cervera. Quan s'urbanitzii aquesl espai, 
tota l'estructura fou enderrocada i qued~ només, 
com a testimoni del llot on sempre hi h:ivia hagut 
aigua, una petita font en un lateral del passeig. Part 
de la columna cs1a col-locada en el monument a 
Jaume Balmes, i alguns altees clcments són al Mu
seu Duran i Sanpere. 

(Propletar/ de la cójJ/11.- ACSG.) 
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Pla,;a de Sant Miquel, decada del 1960. Pon1 de Sant 
Miquel, al costar del Bar Canaletes, amb uns cotxes 
al davant, que eren el servei de taxi que oferia el 
bar, i les raules de la terrassa que muntaven a l'estiu. 
El Bar Canaletes era regent:u pel matrimoni formal 
per Antonio Costa i Elvira Alsina, i els scus fills, 
Pepe i Isabel. El Canaletes 1ancl1 el 26 de novembre 
del 1979. Actualment en aquest lloc s'hi troben les 
oficines d'una enti1a1 bancaria. 

(Proplctarl di, la copla:Joa11 C/11cfl.) 

J>asseig de la Dipuiació (actualment, pla,;a de la 
Universital), 1963. El passeig de la Oipulació, ben 
emblanquinar després d'una nevada. L'any anterior, 
el 1962, estigué marca! a tol Ca1aJunya pcr les plu
ges i les nevades. Ja al setembre, les pluges cai
gudes en llocs com Terrassa i Sabadell provocaren 
nombroses inundacions. Les nevades foren generals 
a Lot Ca1alunya duram 101 el dia de Nada! i de Sant 
Es1eve, sobretot a les comarques de Barcelona. En 
la imatge s'hi veu cambé un Seat 600. El 1952 es 
constituí l::t Sociedad Española de Automóviles de 
Turismo (SEAT) a la Zona Franca de Barcelona, els 
primers models més populars de l:1 qual foren 
els 600. A la dre1a de la ilmuge s'hi veu el rellotge 
:11nb el rerol •Longines,, que assenyala on estava si
l'uada l'antiga rellotgeria de Ramon Codina. D'altra 
banda, cal dir que el passeig de la Diputació ha 
tingut diversos noms: s'havia anomenal ja plaQ{ de 
la Universitat (nom amb el qual torna a ser cone
gu1 acnrnlment) i pla~a de Madoz. Després d'aques1 
passeig hi ha la pla~a de SanL Miquel, que rebé el 
nom d'una antiga església dedicada a sant Miquel, 
clestrui'da l'any 1822, e.1 sant de la qual es trasllada, 
priml!f, a ]'Hospital de Castdltort i, de~prés, a l'es
ghisia ele Sanl Amoni, on té una capeUa. 

(A11tor do la fotografi,,: ,rose¡, Bttl/11!. Pro¡,ietilria de la copin: 
~ata Aft•gre.) 
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Carrcr de les Verges amb la raval deis Caputxins 
(acrualment, c,rrer del General Güell amb avinguda 
de Catalunya), 1904. Fom anomenada ele les Vergcs. 
La fom es construí quan es canalitzaren les aigües a 
Cervera, a la dccada deis seLxanta del s. XIX, pero no 
tothom tenia aigua a les cases i aquesta no hi arriba
va amb regularital; pcr tan!, el 27 de marc del 1871, 
l'Ajuntament redacta una serie de disposicions per 
poder utilirzar les fonts públiques. En l'apanat 
3 deia tex1ualment: ,Para que la dístribuci6u del 
agua se baga orde11adame11te, se colocarán todos 
los cán/a,-os ajilerados c1 la misma dirección de lt1 
fuentes, y ~-e llenarán t4 proporción que les toque el 
turno si11 má.~ preferencia que la de tener el cántaro 
ti primero de la fila/ .. ./•, la qual cosa és apreciable 
en la ima1ge. El 1870, es determina quins ve'ins te
nien dret a treure l'aigua de cadascuna de les fonts 
monum,mtals. De la de les Verges, en poclien treun, 
els de les ravals de les Verges i deis Caputxins. 

(Proplu/arl di, la cópl1J, ACSG.) 

Placeta de la Bascula, 1955. A.gata, Leonor i Maria 
Alegre Batlle, amb Cipriano Oriol i la scv¡, esposa, 
Maria Tarruella. La place1.a de la Bascula, del car
rer del General Güell, es mantingué fins al 1978. A 
pan de la bascula municipal, hi havia una caprici
osa caseta i la font d'aigua; també en destac:wa la 
frondositat deis ,ubres i plantes, així com uns bancs. 
A l'allre coscat de la carretera Barcelona-1.leida hi 
havia la Fonda l3onavista, amb les taules a fora, a l 
carrer. Actualment, una vegada reestructurada, la 
placeta s'ha convertit en una font, amb bancs i un 
brollador. El nom accual del carrer -anteriorment 
havia rebut els noms de carrer de les Verges i car
rer de Francesc Macia- és dcgut al militar general 
Güell, casat a Cervera. que havia participa! en les 
guerres africanes. Més tarcl, fou cap d'enginyers de 
la Cuarta Región Militar per al bando! franquista, 
durant la Guerra Civil espanyola. El general Güell 
destacava perque ajudava a miUorar les condicions 
deis soldats cerverins. A més, estava molt integral 
en les celebracions de la ciurat. 

{Pro¡,letllrl dula ,op,u: Jo:;ep Orfo/.) 

Carrer del General Güell, decada del 1970. Font de 
la placeta de la Bascula (coneguda popularment 
com la font ele la Bonavista), situada a l'inici del 
carrer del General Güell. En aquella epoca, a ls anys 
setanta, se'n retira la bascula amb l'objectiu dt! co
men~r el procés d'urbanització i modernització 
de tot l'espai. La bl1scula municipal tenia la fundó de 
controlar el pes de la mercaderia (bllsicament de ce
real) i havia tingut molw importancia si tenim en 
comple que aques1 era un pum estratcgic de la car
retera general al seu pas per Cerver:,, fins que es 
construí el túnel, iniciat el 1944 i in:lugurat el 1949. 

{l'rop/clar/ de /11 coplfl:fo,in $,i/nt.) 



Placeta de la Bascula, 1978. Placeta de la Bascula 
duram el procéi, d'urba11ització de la zona, en el 
qual es retira la font i la caseta que l'acollia per 
substituir-la pcJ brollador enjarclina1 C(Ut! s•hi pot 
"eure actualment. L'obra responia al procés de mo
dernització de tot l'cix que va des del passeig de la 
Diputació -d'on ja s'havia trel la fom de la playi 
de Sant Miquel anys abaos-- fins al comenc;amen1 
del carrer del General Güell, on estava situada la 
bascula. Aquesta remoclelació comporta un impor-
1an1 moviment de protesta recollit per la premsa, 
sobretot pcr la revista local Can·eró de les Bntü:es, 
que havia nascut justament el juliol del 1978. Al 
fons, s'hi observa la Fonda Bonavista, fundada als 
anys vim del segle passat per Josep Fonoll Miret, 
fill d'IIostafrancs, que aprengué l'ofici a Barcelona 
i compra la meita1 de la casa, ja que la seva totalitat 
s'elcvava a catorze mil rals. l.'altro meitat !'adquirí 
la família Balcells. El negoci passa al seu fill, Jau
me Fonoll Balcells, que impulsa el restaurant de la 
fonda. Actualmcnt, el negoci el regenta el seu nét, 
Josep Fonoll Falip, el qua! ha remodclat l'hostal, 
n'ha modernitzal les instal-Jacions i les ha adequat 
als nous temps. 

(Prop/eu,rl de In copla: Joa.11 Salar.) 
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Carrer del General Güell amb avinguda del Caudillo 
(actualment, avinguda ele Catalunya), decada del 
1940 o principi de la del 1950. Ca l'Alegret, a la 
cantonada entre el carrer del Geneml Güell i l'avin
gucla de Caralunya (on actualment hi ha el Banc de 
Santander, ant.ic Banesto). Als haixos de Ca l'Alegret 
hi havia dos negocís: un ferrer i un baster. El ferrer 
era en Ton Alegret, anomenat Ton ,Serrador,, casal 
amb Teresa Pedret i propietari de la casa. Traspnssa 
el negoci ni seu aprenent, Josep Rosich, pare de 
Maria Rosich, esposa ele Ton Colom, pastisser. La 
familia Alegret vivia al primer pis, i la família Ro
sich, al scgon. El baster era Cipria Oriol, persona 
molt cone::guda a Cenera i regidor de l'Ajuntament 
elumnl el manelat de l'al<:lllde Joan Salat. l.'ofici ele 
baster consistía a confeccionar guarnimcnts per a 
anima Is, ja fos pera la realit7.ació de les rasque5 del 
camp o com a milja de transport. Al centre d'aques
ta foto se"I poi veure amb la seva esposa, Maria 
Tarruelln. També s'hi pot observar, encara que amb 
dificultat, un reto! que indicava la dirccció per anar 
a Barcelona. 

(Proplelnrl do In cópla.-Jo..<cp Orlo/.) 

Carretera d'ent.rada a Cervera abans de la construc
ció del túnel. 194 J (?). Leonor Ballle amb la seva 
filia Elena Alegre. l..t'onor exercí de farmaceutica du
rant rnés de cinquanta anys. Inicia la seva activitat 
profel,sional en una pt:Lita farmacia a Granyena, i 
després es trasllacla a Cervera; primer, al carrer Ma
jor, i després, a la farmacia de clavanc de la Universi
tat. En la imatge, a la dreta de la carretera, hi havia 
el taller de carretes tic la familia Sucarrats, i al fons, 
Cal Tudela, on hi havia un molí d'oli. A !'esquerra 
de la carretera, hi havia els gar.ttges que construí el 
senyor Sala. 

(Proplctilria d,• lt1 ci'Jp/r,: ,lgau, ,llegrt!.} 

Passeig ele Jawne 13almes, 1945. Els joves Guiller
mo Guillén i Antoni Boquee, forografiats al darre
re de l.a Universit.at. El que més endavanc seria el 
passeig de Jaume Balmes encar'd no esrava del tot 
urbanitzat; s'hi havien plantal eJs arbrei>, pero en
carn no hi havia els bancs que dona el Patronac de 
la Passió el mateix any. L'ordenació d'aquei., espai 
genera mohs conílictes entre els veins de Cervera i 
l'Ajumament. La ciuladania escava molt desconten
ta de la gestió pública de serveis corn el prove"ímem 
d'aigua, l'enllumenat deis carrers, ti, pavimenrad6 de 
les vies públiques ... De fet, la falla de confi:im;a 
vers l'Ajuntament propicia que es creés l'ai.sociació 
Amigos del Árbol y Embellecimiento de Cervem, els 
membres de la qual, de manera altruista. regaven 
els pocs jardins públics que exil>t.ien. Fins i tot fcren 
una col•lecta pcr comprar una cisterna i engan,xar-la 
a un tractor, per tal de fer el reg de manera més me
canica. La urbanització definitiva s'inaugura el 1948, 
per commemorar el centenari de Jaume Balmcs, fi
losof, pensador i exalunme il·lust.re de la Universirac 
cerverina. 

{l'ro¡,i~tr,rf de In cllpla· , 1111r111/ iJOq,w.) 



Passeig de Jau me Ba.lm~, decada dd L960. P:,sseig 
de Jaumc Balmes, probablemem poc abans de ser 
urbanitzat, el 1968, amb els gromc:aclors, en primer 
termc, que s'havien instal•lat al llarg del passeig 
i que el converliren en e l primer pare infantil on 
anar a jugar, amb uns neos vcsrits de diurnenge 
enfilant-s'hi. A banda i banda del passeig encara 
hi sobreviu<::n -llavors i també actualment- cls 
bancs de ciment que el Patronm de la Passió regala 
a la ciutat l'any 1945, tal ('t)m s'hi pot veure inscrit. 
La miUora d'aquest indret s'inicia en recuperar els 
horts que hi tenien els pares claretians clurant la 
st:va estada a la Universitat. L'any J963 s'hi instal·la 
el monurnent al filosof Jaume BaJmes i a finals deis 
:rnys seixanta es comenc;i a pí1vimentar amb aquest 
empedrat fet anesanalmem per Alberto Capdevila, 
que encar:i avui és visible. L',my 1967 s'acabava la 
construcció del Gr:m Teau·e de la Passió i el 1969 es 
construí l'Hotel Canciller, que completava la urba
nització de la banda drcta del passcig. A l'esquerra 
s'hi pot veure la fa<;ana posterior de l'eclífici de la 
Universitat, del qual, a finals deis vuicanta i principis 
deis noranta, es rehabilitaren els espais que avui 
ocupen l'Arxiu Comarcal de la SeE:,,arra i la Bibliote
ca Comarcal Josep Finesrres. 

(Autor de la Jotograjia: Gómo::: Grau. Prop{e/arl de la copla: 
.ICSG.Jo,is , 1111wf D11ra11 i Sanpere.) 

Universit:11, 1936. Vist"ll de darrere la Universitat. 
Aquí, els pares del Cor de Maria (1887-1936) hi te
nien uns espais vercls, on cuidaven un hort, un ga
lliner, conills i alguns arbres fruiters; IOt, tancat per 
un mur. A la pan esquerra, separat pel que es deia 
carrer de l'Ex-Universir-,1.1, hi havia una construcció 
que es llogii com a coJ.legi extern deis mateixos 
corclimarians abaos de l'edificació ele les escoles 
Jaume Balmes. Quan, el 21 de julio) del J936, els 
darctians hagueren de fugir, sortiren per aquesta 
pan del clarrere. En primer tenn.e s'hi veu el c:amp 
de la familia Moixó, menat pds Carbonen. 

(Atllor <le la Jo1ografta: Gómez (;ra11. Propie1,,,-J tlv /11 cop/11: 

ACSC,/011., Ag11s1i D11ra11 1 Sa11pc1'1!.) 

Muralla, decada del 1950. Vista ele la Pergola des de 
la muralla. A banda i banda de la Pergola, hi havia 
el grup escolar (actuaiment, escola Jaume Balmes) 
i l'antiga caserna ele la Guardia Civil. La tasc-,1 do
cent, a les escoles, s'inicia el curs 1936-1937. L'any 
1938 s'arura aquesta activir-,11 i l'edifici es convertí 
en hospital bai;e del }..'Vill cos de l'Exercit Repu
blica, amb 228 Wts. Les classes es normalitzaren el 
curs 1939-1940. La Pergola, al centre, s'inaugura el 
1949; la paret que aguanta el 1erraple fou feta a jova 
pels nois de Cervera l'any 1933. A la caserna de 
la Guardia Civil, que es trob:wa a )'esquerra ele la 
Pergola, a més de les depenclencies oficials hi havia 
els habitatges i, a la planta baix:i, la quadra per als 
cavalls. A la planta baixa també hi havia la vaquería 
del Cosme, amb corral, quadra i hon al davant. A 
l'edifici més baix hi havia els safarejos públics, que 
en aquell moment encara estaven en ús -s'hi pot 
obse,var la roba estcsa assecant-se al sol. Es cons
tru'iren a finals del s. xix, qua11 es féu la primera ins
tal•lació cl'aigua a les cases panicuJars. Juntament 
amb aquests safarejos, es constru"iren els altres, a la 
pan babrn de la ciut:u, al barrí ele Sant Frwcesc, que 
acnrnlment s'estan recuperanL 

(l'roplelar/ de lt1 co/}ÍIJ: ,la Cabm•.) 
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Rambla de Calvo Sotelo (actualment, de Lluís 
Sanpere), decada del 1960. Quarter de la Guardia 
Civil, situaL a )'actual rambla de Lluís Sanperc. La 

Guardia Civil, que est.lva instal·lada a la Universitat, 
ocupa aques1 edifici quan els pares clarclians s'csta
bliren a l'edífici universitari. Postcriorment, a partir 
deis any.s seixama, retornaren a la Universitat, a la 
torre on avui hi ha la UNED, a causa del mal estat 
de l'edifici que fins Uavors ocupavcn -la qual cosa 
es pot constatar en la imatge. Tal com indicava el 
ca.rtell penja1 a la fa,:;ana, l'cdifici fou adquirit pcr la 
Caja de Pensiont:s para la Vejez y de Ahorros, amb 
l'objectiu de constrnir-hi cinquanta habitatges, que 
una mica més tard serien els pisos de ,la Calxa,, o 
la torre de la Segarra. La rambla de l.luís Sanpere 
fou el primer carrer asfa lta! de Cervera, a instancia 
del Patronal dc l:1 Passió i a causa deis múltiples 
inconvenients que la pluja i el fang cls comportava 
en epoca quarcsmal, quan els camions i el.s <>mni
bus que transponaven els cspectadors hi quedaven 
atrap:us. Curiosament, el Patronat de la Passió i els 
ve1ns se n'hagueren de fer carrec, tal com consta en 
l'escri1 que envía )'alcalde el 23 de gener del 1952: 
<Afirmado y es.falta111ie11to de la Rambla de Ca/t10 
Sote/o, solicitando que el Peitro11ato de la Pasión 
con la colaboración de los vecinos de dicha ram
bla realicen dichas obras dt1 mejom 11rbanistica•. 
Cal destacar que en la ima1ge hi conviuen perfccta
men1 el tractor, coma mitja de treball i de transpon, 
i el 600, aquell cotxe de la casa SEAT, que IJavors ja 
comen,;:ava a veurc's pels carrers i que representava 
un signe de modernitat evident. 

(Pro/)/('fm1 di' la c{)¡,ltt: •ltt CttlXO•.) 

Rambla de Calvo Sotelo (acmalment, rambla de 
Lluís Sanpere), decada del 1960. Tasques d'ender
rocament deis safareigs i del quarter de la Guardia 
Civil que hi havia a la rambla de Llufs Sanperc, per 
tal de constrnir-hi el bloc de pisos de •la Caixa•. Ates 
que la construcció del bloc s'inicia el 1964, la imat
ge es pot datar cap al 1963, momen1 en el qual els 
safareigs encara eren utilirLats. Els safareigs tenien 
una funció molt important per poder rentar la roba, 
a causa del problema de manca d'aigua que palia 
Cervera. Hi havia, fins i tot, done~ que s'ocupaven 
de rentar-hi la roba de diferents cases, per a les 
quals treballaven. Els de la imatge es trobaven al 
centre de la ciutat, pero n'hi havia cn altres barris, 
pcrque no calgués despla,;:ar-se tant. La dcmolició 
d 'aquestes construccions evidencia que estaven ad
herides a les muralles. 

(11111or de ltt fo1c,grojit1: Jttu me Bo11joch. l'ropletarl dt: la cópia: 
•IO Cob;o,.) 

Galería del Sant Hospital, 1933. Eixida de !'Hospital 
(actualment, Residcnci.i Mare Gi.iell), amb un gnip 
d'ancianes i un home rnés jove. Aquesta galería do
nava al passeig avui anomenat avinguda de Duran i 
Sanpere. AJ fans, Jij havia l'antiga c.irretera de Tar
rega. L'Hospital de Castellton fou constnfit arran 
d'una deixa testamentaria del mercader cerverí Be
renguer de Castellto.rt, mort el 1389. &-iigué ubicat 
en diferents indrets de Cervera, fins que ocupa un 
immoble situal als tcrrenys on ara hi ha la Univer
sitat. Quan es construj la Universi1at, l'Hospital cs 
trasllada al lloc que ocupa actualment. 

(Autor dP la /()1011,nifia: Góml!Z G,-au. Propillltlri.ri: d<• la copia: 

Jom1 C/11CO I ,IC$G.) 



Avinguda de C,italunya, 1920. Vista de l'avinguda 
de Catalunya, conegudo anteriormcnt con, a raval 
deis CapulXins perque aquest ordt! religiós te.nia la 
seu a la crutlla entre aquesta via i el carrer Victoria. 
L'eclifici ciar del fons, vora del carrer ele Soria, era 
l'antic maga1Zem de Cal Venturoso, on avui s'aixeca 
un bloc de pisos de color carbassa. Al fons, :i ma 
dreta, hi havia la f:ibrica de farines de Francisco 
Camps: La Cervariense. La grnn separació entre les 
cases de les dues bandes del carrcr rcspon a l'exis
tencia de les antigues murallcs, que t.ancavcn la ciu
Lat en aquell sector, i del vall i el camí de ronda 
que les envolu1ven. Com e:. pot veure en la imatge, 
al comen~ament del s. xx aquesta fortificació ja ha
via desaparegut, víctima de l'expansió urbana i deis 
efectes que ringueren els clifcrcnts conflictes bel-lics 
que afectaren Cen1era, especialment en aquest sec
ror, e l menys defensable de la c iutat. 

{A111nr de In Jorograjin: Gnmc;: Gm11. l'roplcrm-fa de la copfr,: 

Fra11clsc<1 Fm·ni E/fes.} 

Passeig de Pmt de la Riba (acrualment, passeig de 
l'Estació), vers el 1920. Panoramica singular del pas
seig de l'E~tació, sense paviment, presidi1 per dos 
decoratius fanals modemistes i custodiat per dues 
rengleres d'arbres. Abans de la inauguració de l'es
tació de ferrocarril, que fou el 30 de maig del J860, 
es construí aquesr passeig amb la finalirat de facilitar 
el pas i l'accés a l'estació des del camí d'Agramunt. 
El voltant del passeig s'urbani1-za amb la construc
ció de cases grans i embellides pel modernisme del 
momcnt, la qual cosa posava de manifest l:i riquesa 
del6 seus propietaris. Al davant d'aquesta rengle
ra de cases, s'hi observa la vía del tren; en aquest 
cas, el tren de vapor ava111;ava en clirecció a Lleida, 
acabar de sortir de l'estació. Els trens podien ser 
de merl,tderies o de viatgers, pero tarubé h.i havia 
el de correu exprés. La lwia Ba.rcelona-Sa.ragossa 
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era un important enUa~ entre Cacalunya i Espanya. 
En la imatge, a )'esquerra s'hi pot veure la casa del 
sobreesrant, en primer rem1e; el taller de maquines 
i la casa del cap del taller es trobaven a l'altre cos
tat de la vía. més o menys on ara h.i ha l'estació 
d'aurobusos. A la dret.,, la casa del xamfrii era Cal 
Raich (Cal Borer), que actualment es conserva pr-k
ticament igual, tant pel que fa als ares deis baLxos 
i a les portes d'entrada com pel que fa :11s balcons; 
la quarta portalada, pero, avui esta construiºda fins a 
l'altura de les anteriors. D'altra banda, el que llavors 
era com una sortida o estenedor, acrualmem t.imbé 
s'ha construi'r fins a la mida d'un pis. A continua
ció, a l'alnira deis quatre graons, hi havia l'edifici 

que fou el primer local del Centre Obrer lnstructiu 
d 'Unió Republicana, bombardej::u el 3 de desem
bre del 1938. La darrera construcció visible era Cal 
Goma (Cal Cirera), de la qu:il destacava la tribuna, 
que ja no es conserv:i. La importancia que tingué 
el ferrocnrril féu que aques1 passeig fos triat per 
algunes famílies acomodades per tal de construir-hi 
els seus habitatgt!s; és el cas de Cal Colorn (on vis
qué molts any~ el Dr. López), Cal Lafarguc o Cal 
Carbonell -la construcció deis quals és posterior a 
la imatge. L'any 1972 s'inaugura la pavimcnració del 
passeig, gairebé tal com el coneixem avui; fins i tot 
se'n conserven els fanals. 

(Awor tic lafotogmjia: Rols/11 PropicJarl tle /ti ci'Jpia, JEFC.) 
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Patrimoni: la historia testimonial 

Cervera gaudeix d'un pacrimoni cabdal per a la historia. Submergim-nos 
en els clixés positius i negatius durant el recorregut pel patrimoni testimo
nial de la nostra ciutat: un espai heterogeni que abrac;a els batees naturals, 
economics, socials, polítics i culturals. Edificis i elements patrirnonials són 
singulars, monumentals i artístics. Les empremtes de la historia han confi
gurat !'herencia que podem contemplar en aquestes pagines. La ciutat és 
també una arquitectura, un parlar, unes tradicions religioses i profanes, uns 
costums: un tot, que forma una vida. És cambé unes veus que ressonen en 
places i carrers, uns silencis que res no pot trencar, un to d'uns habitants 
que fan créixer la historia i uns pensarnents que s'identifiquen amb un 
lloc que els és propi. 

Com a habitants d'una ciutat, hem d'advertir la grandesa del nostre context 
vital, admirant una herencia cultural que va més enUa de la morfologia 
urbana, jaque arriba a l'essencia de la vida quotidiana. En aquesta clarivi
dencia del ciutada ambla memoria i el seu entorn, percebem els ancorat
ges vitals amb la societat a la qua] pe1tanyem. «Un poble sense passat és 
com un home sense memoria• (European Urban Charter, art. 3.5.). La mi
rada a la ciutat permet encendre tots els estrats de la historia, talment com 
un sistema de signes, i intemalitzar-ne el patrimoni, prenent consciencia 
de tot el seu valor. Redescobrir la ciutat és humanitzar-la. Convivim amb el 
patrimoni, i no en som només visitants. Compartim !'experiencia vital de 
les pedres i deis elements que ens envolten i ens hem de sentir integrats 
en la seva protecció, conservació i gaudi. 

El patrimoni de Cervera abrac;a tota !'amalgama d'empremtes historiques, 
socials i personals que han configurat el paisatge vital de la nostra ciutat. 

Arquitectura religiosa, peces d'art. Convent de Sane Agustí, una sola nau. 
Sane Agustí, novícies, Cor de Maria, neogotic. Santa Anna, escut d'armes, 
enderrocada i al<;ada. Antiga comanda de Sant Antoni, afores de la vila me
dieval, fa<;ana barroca, epidemia, crucificar, !'altar major, cambril, Tercera 
Guerra Carlina, retaule. Convenr de Sanr Francesc, culte, gremi de paleles, 
galeries tapiad.es, sant Nicolau, Jaume 1, donacions reíais. Església de Sant 
Antoni, antonians, rendes, imatge gotica, angels pelegrins, campana de 
torre, Sant Crist, miracle. Antiga capella del Cementiri, pares missioners, 
claretians, exhumats. Església dels Dolors, retaule, espases de dolor, pro
cessó de Setmana Santa. Sant Francesc de Paula, Hospital, Joan II, frares 



95 

mínims, capelles laterals, ares apuntats. Santa Magdalena, leprosos, fora 
vila, absis de pedra. Santa Maria, gotic, temple ambiciós, magnífic espai 
interior, cor, velluts de gala, retaule-baldaquí, mare de Déu, orgue, trones 
de predicació, fi.dels. Portal de Sane Martí, transsepte amb bra~os absidats, 
sepulcres medievals, sud, antic fossar del temple, romanic, nervis de la 
volta. Sant Pere el Gros, planta circular, anriga, mur ensorrat, absidiola, 
lloses de pecl.ra. Ajuntamem, fa~ana, mensules, món del mercar, els cinc 
sentits, portes, balconada, presó. Arxiu Historie, catTer Major, Agustí Duran 
i Sanpere. Biblioteca Popular, llibres, setge de la ciutat, prestatges, taules. 
Casal Catala, La Violeta. Muralles, Guerres Carlines, ravaJ dels Caputx.ins 
i de les Verges, tambor, revoltes. Universitat, corona reial, Immaculada, 
escuts, pati, xemeneia, quarter, sales de ball, magatzems, seminari, cares 
grotesques, Paranimf, bombes, aixopluc, cúpula. Patrimoni. 

IMTPC] 

Parroquia de Santa Maria, 19 L3. Porta del Nord (o 
de les Núvies), de l'església parroquial de Santa 
Maria. Tot i ser documem:n des del s. xr i conser
var restes d'un portal de Sant J\farú del s. xm, el 
temple parroquial d.: Santa Maria és una ambici
osa cons1rucció gorica bastida al llarg deis s. i,.1v i 
,._,-. No ens consta ni l'autor del projecte ni l'inici 
c.xacte ele les obres, que s'ha de situar poc després 
del 1100, porser en el context d'un fallit projec1e 
relal per convertir Cervera en la seu d'un nou bis
bat. Aixo n'ex:plicaria les climensions i l'estructura 
de tres naus amb deambulatori envoltat de capelles, 
i una gran cap,alem, enllestid:1 a mitjan s. xrv, que 
desemboca en un transsep1c enc-.u-a m6 original 
pels seus brac;os absidats envoltats de més capelles, 
que foren sufragades per un patriciat local que les 
doraría i s'hi faria enterrar. S'hi conserven diversos 
sepulcres meclievals amb imatge jacent del difun1, 
obres notables dins l'esculrurn gorica cacalana, així 
com alguns vestigis de retaules i mobiliari, en1re els 
quals destaca la creu de San! Nicolau, de l'argenter 
Berna1 Lleopart (1435). Més ben documentada te
nim la fase quatrecentista de les obres, en la qual 
consten diversos mestres d'obres, com Pere Perull 
(c. 1400-14 LO), que complctir les voltes del mms
sep1c i plantcja la continuació de les naus i lei. seve:. 
capelles, o Pere de Vall-llebrera, encarregat, des del 
1423. de completar el gran campanar octogonal. Hi 
consten també els m.:stres Guillem Polo, el brctó 
Martí d'lbar o Joan Barrufcl, que el 1488 conclogué 
allo fonamental de l'edjfici gotic, al qual s'afegirien 
les grans capelles barroques del Santíssim Misteri 
(l630-J633) i deis Dolors (172/4-1734). Pels scus 
problerncs estructurals, a inicis del s. XIX calgué re
construir tota la zona del peu del temple. L'esglé
sia de Santa Maria té tres portes cl'emrada: una de 
situada al peu, acabada al s. i-1x; una altra situada 
després del creuer, que :momenem porta del Norcl 
o de les Núvies -que és la uúlitzacla acrualment-, 
i l'últirna, que és la porta d'accés al fossar, anome
nada porta del Migdfa (o porta de Sant Martí). En 
aquesta porta del Nord, trencant amb tora la seva 
estructura gotica, s'hi construí un atri entre dos 
grans contrnforts. 

(11>11or de In /otogmjia: Jos<:JJ Salum,y IJ/m1eb. P,-opictnrl tle la 
copia: Bib/lotf'Ca tic Cnta/11>1_}v1J 
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Parroquia de Santa Maria, 1891. Graval del 1891, 
que mostra la zona del presbiteri i la cap<;alera, or
ganitzada amb deambulatori vohat de vuit capelles 
rndials, de Sanca Maria. L'csglésia parroquial de San
ta Maria és una de les més elegani,, de l'cxtensa 
geografia del golic catalii. Fou concebuda com un 
temple ambiciós, de tres naus, d'aspecle cateclralici. 
Aqucst magnífic espai interior s'anii agcm;ant amb 
diversos clcments sumptuaris, des de sepulcres de 
mercaders com Berenguer de Castellton o Ramon 
Scrra el Vell fins a les vidrieres o els retaulcs. Un 
allre element, constru'it al s. xvi11 i que tenia gran 
preeminencia arquicec1onica en l'espai, és el cor, 
dissenyat per l'escultor manresa Jaume Padró. La 
imatge mostra el temple ,rcveslit• amb cls scus ve
llurs de gala, la qual cosa indica algun tipus ele cclc
bració solemne. Al centre del presbiteri hi ha el re
taulc-baldaquí que aixoplugava la imatge romanica 
de la mare de Déu del Coll de lt:s Savincs. Aqucsl 
tipus de balclaquí barroc es popularit.7.11 a partir del 
realitzal per Bernini .1 Sane Pere del Vatic:1, al s. xv11, 
que tingué una gran iníluencia posterior. A Catalu-
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nya elestacava el baldaquí ele l'altar major de Sama 
Maria del Mar, de la segona meitat del s. ,-v111, qut: 
fou destnfü durant la Guerra Civil i que tenia una 
cena semblarn;a amb el de Ccrvera, que s'cmreveu 
coronal per una representació de Maria assumpta. 
El de Cervern, l'any 1922, fou substitu"il per !'actual 
baldaquí neobizamí, que compleix la mateixa fun
ció d'abcoplugar la bella talla de la marededéu. 

(Autor tlt1/ gnwál: .1l. Ross. ,~ropielarf do fil e,•Opia.· Dip111ad6 dí! 

Bl4rcc1011".) 

Parroquia de Santa Maria, 6 de febrer del 19 J J. La par
roquia de Santa Maria, engalanada amb els seus 
velluts per celebrar la solemne funció del Samís
sim Misteri. Allo més importan! és l'antic rctaule 
de l'aJtar major, coronat pcr la Vcrgc assumpta -la 
marededéu del Coll de les Savines era en un late
ral, al costat de l'orguc.~; pero crida l'atenció el 
cobrimenl deis finestr·.ils del pre-~biteri i la posició 
lateral d'alguns seients, així com les caclires (que 
acostumaven a ser de propieta1 privada) que om
plen la part cemral de la nau i, per canr, l'absencia 

de bancs. A banda i banda hi havia les trones de 
predic-ació, a tocar deis pilars, des d'on la vcu baLxa
va fin~ aJs fidt:ls amb lota cla.rt:dal, sense necessitaL 
d'usar amplificadors. 

(Alllor di! lt, foto¡,,,-,if,a: Mu. jflci/11 Olit'l'l'l!S. J.'ropimar/ de /,; 
copia: 1ICSG.) 

Parroquia de Santa Maria. Retaule de Sant Nicolau, 
obra de l't:scultor manresa Josep Sunyer i Raurell, 
una ele les obres barroques més destacables deis 
altars existents a l'església de Santa Maria i que, 
com la majaría, fou crcmal l'any 1936. L'obra fou 
contractada I' lJ de desembre del 1730 per la con
f raria de San1 Nicolau, que agrupa,,a els preveres 
de l'església de Santa Maria. l lavia de tenir la figu
ra de sant Nicolau al mig de la composició, flanque
jal pels quaue pares de l'Església llatina: al primer 
pis, sant Gregori Magne (amb la tiara papal) i san1 
Ambros (amb mitra de bisbe); al segon pis, sane 
AgusLí (amb el cor en ílames a la ma) i sanl Jcro
ni, i coronava el conjunt la lmmaculada Concepció 
acompanyada d'un parell d':ingcls. L'obra s·havia de 
fer en el termini d'un any, abans del 6 de desembre 
del 1731, dfada de S:mt Nicolau. El prcu fixat fou 
de sel-cemes cinquanta lliures, que s'havien de pa
gar en eres tenninis; el contracte no fou completar 
i liquida! fins al 4 ele mar\; dcl 1734. Cal destacar la 
concepció arquitectonica del rctaule, i la presencia 
d 'un parell d'atlants al pedestal. 

{T'roplelflrl de la copl,,, ACSC.) 

Parroquia de Santa Maria, 1918. Orguc de l'esglé
sia parroquial de Santa Maria, que ocupava la ca
pella central dt:I creuer, pel costal de l'evangeli. 
L'evangeli és la part de !'esquerra de )'altar des de 
la posició deis fidcls; la part drcta és la de !'epístola 
-reben aquesta denominació (evangeli i epístola) 
en funció del Uoc on es llegeix l'un o l'altra. L'orguc 
desaparcgué durant la revolta de l'estiu del 1936, 
juntamenl amb els retaule.s i mobiliari liñ1rgic, deis 
quals només resta el de Sa111 Andreu. Segons Llobet 
i Portella, la reconstrucció de l'orgue de l'e.~glésia 
fou contractada l'any 1744 a Antoni Cases, orguener 
de Rcus, per la quamltal de J .307 Uiures. L'any 1746, 
Matics de Scgovia, natural de l'Aragó, pínta la cadi
reta de l'orguc. L'orgue presenta lreballs de fusteria 
de diferentS epoques: des de l'cstctica neogotic-.i de 
la part superior, propia del s. x1x, fins a la part central 
-amb monstres mig humans i mig vegetals d'es
quena a l'escut de Cervera- o la pan baixa -amb 
dobles columnes eslriades de tipus helico'idal i les 
volutes que coronen la cadireta-, que mostren for
mes de miljan s. xv11. Oc fet, sembla que a la se
gona meitat del s. xvrr l'orgue havia esta! reforma! 
per l'cscultor Francesc Puig, l'artffex de l'edifici de 
la Paeria. En la imatge s'hi entreveuen, tamhé, cls 
retault:S de les capeUes situades a banda i banda de 
l'orgue: el de San1 Andreu (a l'esquerr-,1), que avui 
és l'únic rc1aule barroc conservat a Santa Maria, i el 
de Sant Ramon de Penyafort (a la dreca), del qual ja 
era el til'Ular al s. x,1u i que ostentava el patronatge 
de la confraria de pellaires. El rei.-iulc fou constru'il 
per !'escultor targarí Josep Pujol. La capell:1 de Sanl 
Andreu és una de les poques capelles del temple 
que ha conservat la seva advocació anliga i origi• 
nal, i el sant figura a la clau de volea. La capeJJa 
de Sant Ramon dt: Penyafort havia esrat decticacfa a 
santa Anna, sant Pelip i sant Jaume, i cambé va ser 
coneguda com a capella deis Perclons. Actualmenl, 
esta dedicada a la marc ele Déu de Montserrat i a 
santJordi. La capella mig amagada per l'orgue h::tvia 
estat dedicada a sant &leve, a sant Josep i a la mare 
de Déu de Montserrat; actuiilment ho esta a la lm
maculaela Concepció. 

{Autur de /,;Jotograjit>: Se,-ra. Prop/ef{lr/ de la cóµifl: Dlf}uUtc/6 
de lktrcclo,w .} 
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Portal de Sant Martí, vers el 1915. Porral de Sant 
Marú, que s'obre a la banda sud de l'església de 
Santa Maria i que comunica direcrament amb l'antic 
foss¡¡r del temple. És J'element més antic que con
serva l'acrnal església, ja que devia formar pan de 
l'edifici romanic anterior al gotic, comen1,at a bastir 
a inicis del s. xw. Com que la parroquial cerverina 
apareix dedicada a sant Martí en els seus primers 
esments documentals, a la primera meital dd s. x1, 
i aquest és el sane que apareb< representat al timpa 
del portal partint-se la capa amb el pobre, algun 
cop s'ha cregut que el portal ha de remuntar-se a 
aqueU segle o a inicis del x11, ja que el 1133 la dc
dicació ja havia estat canviada per l'acnial a santa 
Maria. Pero aques1a possibilitat no s'adiu gens amb 
l'esti l del portal, que obliga a remuntar-nos a una 
data j::i dins e l s. "-111, més d'acord amb l'organi11..ació, 
la decoració i la figuració del conjunt. De fet, l'antic 
culte principal es mantingué en una capella, to1 i 
que desaparegué quan, a finals del s. xv, s'enUestí 
el nou edifici gotic. No sabem per quin motiu es 
preserva el vell portal de tradició romanica al nou 
temple, en un sector bastir a inicis del s. xv, pero és 
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ciar que l'clement fou cornat a muntar, amb pares 
segurament renovades, com la gran llind;i llisa, i en
caLxaL de manera una mica for(ada dins l'atri gotic 
que el pn.:cedeix. Així, es pot vcure com els nervis 
de la seva voila oculten pare del guardapols de la 
porta, mencre que les seves mensules en trepitgen 
les impostes, esculpides amb adorns geometrics. 

(Pr<>pieltlrl de /(l coplt1: IAAJ !, tlrx/11 Mas. i ACSG.) 

Esglé:.ia deis Dolors, 1918. Interior de l'església deis 
Dolors, adossada a l'església parroquial. La con
gregació deis Dolors havia estat fundada pel bisbc 
de Solsona Manuel de Alba el 29 de novembre del 
1691 i, en un principi, els seus mcmbres es reunien 
a la capella del Santíssim Misteri, fins que les nom
brases donacions propiciaren la construcció d 'una 
capella propia a partir del l725. El p rojecte de la 
nova capella es <legué a F.rancesc Soriano, engi
nyer i en aquells moments director de !'obra de la 
Universitat. La capella es beneí el 27 de mar1, del 
J734. Segons que explica Faust de Dalmases: •En 

mios sucesivos se construyó s11 esp&1cioso camarin, 

q11e cobija, a111é11 de los !res &1ltares de la "lhtida a 
Egipto". "Prese11taci611 del Ni11o Jesrís e11 el templo'' 
y "Santo Sepulcro" el artístico y piadoso grnpo de 
la Dolorosa; el precioso retablo, t11-0delo e11 .~11 géne
ro; 1111a cripta sepulcral para enterramiento de los 
cong,·egantes difuntos, etc.•. El retaule fou constniit 
el 1780 segons el projecte de l'escultor Josep Julia. 
De línies classicistes, era un compendi d'arquitec
rura, esculn,ra i pinl\ira i la deL-01·ació interior de la 
capclla es complerava amb una serie de tapissos a 
banda i banda de la nau. A la fornicula central del 
retaule s'anaven altern:mt scgons la litúrgia el grup 
escultoric de la pietat o la dolorosa sostenim Crist 
mort al peu de la creu -que és el que apareix en 
la im:11ge-, amb una tela pintada an1b la mateixa 
represencació tematica. La pie1a1 escultorica repre
senta, a més, la Verge Maria amb les set espases de 
dolor clavades ;il cor. Les congregacions deis Dolors 
dista ven de ser confraries d'oficis o cultuals, com les 
del noser, ja que estan relacionades amb gent més 
benestant i iJ•lustrada, amb gran part de l'estamem 
eclesi:istic de la població, perque era precepriu que 
fossin preveres els qui ocupessin la major part deis 
cllrrecs de dírccció. En cas que hi hagués servites 
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a la població, la din,cció de la congregació era al 
seu cilrrcc; pero com que la presl:ncia de servites 
era poc habitual, la direcció passava llavors a mans 
deis preveres de l'església parroquial -la comuni
tat de prevcres de Sant Nicolau celebrava els seus 
consells a la sagrislia de la capclla deis Dolors. El 
mobiliari litúrgic desaparegué durant la Guerra Ci
vil i la capella passa a utilitzar-se com a magatzem. 
Actualment esta cedida a la comunitat de cristians 
coptes de Cervera. 

(P1-o¡,1~1nrl d~ la copla: ,ICSG.) 

Rsglésia deis Dolors, 1978. Església deis Dolors, bas
tida al costai meridional de Santa Maria, al s. xvm. 
Tingué un paper impor1an1 en la vida religiosa cer
verina. A finals d'aquest mateix segle es convertí en 
una opció parroquinl quan la pare més occidental 
de la nau central de Santa Malia amenai,:ava ru'ina. 
Era molt imponant, a principis del s. xx, la processó 
que des d'aquí sortia, en anys alterns, per Setmana 
Santa i que competía amb la de la Bona Mort de 
Sant Agustí. També imprcssionaven als fidels les 
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figures a mida real que hi h:ivia del pessebre. El 
retaule fou destrnil durant la Guerra Civil. El 1939 
s'abandona definitivament com a !loe de culte, i es 
convertí en el magatzem deis •trastos, que la par
roquia no necessirnva, com creus, confessionaris ... 
També fou utilitzada com a garatge per al cotxe 
d'algun capella, fins que passa a ser magatzem de 
Caritas. Llavors paú un incendi que ac.,ba de des
trossar-ne l'intelior. Actualmcnt és utiliczada pcr la 
comunitat copta per tal de poder-hi reaHtzar els 
seus actes de culee. Estructuralment esta concebucla 
com una espaiosa nau, coberta per trams de volta, 
en cls quals els ares descansen sobre perites ml:n
sules. Tenia crípt:t i cambril (on es guardaven les 
imatges), a més d'uns tapissos pintat.s amb escenes 
de la marc de Déu, que ornamentaven les parees. 

(r1111or:s dl! /11/011w-afil1: Pup Oriol I Qulm Grmw/1. Propil!tarl de 

la copia: JonJJ Clncn.) 

ce 

Casa de la marquesa de la Sisquella. Cúpula pintada 
de l'oratori de l'anliga casa de la marquesa de la 
Sisquella, que era probablement la capella o l'ora-
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toli panicular més destacable a Cervera -malgrat 
que en tenim d'altrcs de notables, com el ele la Casa 
Duran i Sanpere o el de la Casa Dalmases-, i que 
encara en conserva ('estructura. Es tracta d'un es
pai quadranguJar, cobcn per una falsa cúpula feta 
amb cintres de guix i encanyissat, amb el.s evange
listes pintats a les pctxines. L'altar és de gui:x i csrii 
compost d'una estructura de tres cossos verticals 
separaLS per pi lastres corinties, amb un cntaulament 
rema1a1 per un frontó triangular. A la pan central 
de la composició hi manca el que devia ser una 
pintura sobre tela de l'advoc.1ció titular, tlanqueja
da per dues fornículcs que devien albergar sengles 
imatges. Els murs laterals escan coberrs d'estucs que 
imiten plafons de marbrc. El fet de posseir una ca
pella o un oratori privat no tan sois resultava un 
signe evident de pietar de les classe;:s bcnestants, 
sinó que, alhor-.t, cambé era una mostrn inqücstio
nable de prestigi i riquesa personal. La casa de la 
marquesa de la Sisquclla fou ocupada pcr la clínica 
La Boreal Médka, i avui l'edifici és una residencia 
particular. 

(Autor de In fo1ografia: Ag11.>li Mes1r<•s. Propiclarl de la copia: 
ACSG. /óns ,!ft11slf I jOSl!p Meslrt'S.) 
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Vers el '1969. Ohres de restauració de les fa<;anes 
contigües de l'església de Sant lgnasi o de la Com
panyia (a !'esquerra di! la inrntge) i de la residencia 
de les monges de la Sagrada Familia (a l:1 dreta). 
Es iracta de les fa<;anes de dos edificis carrcgats 
d'historia. Ournm l'edat mirjana aquesc espai esra
va ocupat per la casa delmera -recaptadora del 
delme, tribut anual cobrat per l'Església als cam
perols- i l'església de Sant 'Bernat, pertanyents al 
monestir de Santes Creus. Al s. xv11, aques1 conjunt 
de Sames Creus pass11 a mans deis jesu'ites, els 
quals, després d'adquirir unes cases i uns horts 
ve'ins, constru'iren l'edifici que ara coneixem i qui!, 
per la pan posterior, presenta una construcció 
d'un gran volum i de forma quadrada. Expulsa1s 
els jesu'itcs d'Espanya el 1767, aques1 edifici fou 
transformat crn col•legi major univcrsitari amb el 
nom de Real Colegio de San Carlos. Uns anys des
prés de ser clausurada la Universitat de Cervera, 
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el 1842, passa a ser Ca,-a de la Misericordia o Casa 
de la Caritat, acollidora d'orfes pobres i d'infants 
desvalguts. L'església de Sant lgnasi, també dita 
de la Companyia -la Compan)'ia de Jesús- fou 
convertida en l'Auditori Municipal el 1985. En una 
c:apella lateral s'hi venera la imatgl! de la mare de 
Oéu de l'lncendi. A banda d'aixo, aquests espais 
foren teslimonis de dues efcmcrides historiques 
notables. El 1359, el rei Pcre JU el Cerimoniós hi 
celebra la cort general de Catalunya, en el clecurs 
de la qual els tres estaments, conjuntamen1 amb e l 
reí, prengueren els acords que serien el germen 
de la futura Diputació del General o Generalitat de 
Catalunya. 1, d'altra banda, el 5 de mar<; del 1469 
el príncep Ferran d' Aragó i fa princesa successora 
Isabel de Castella hi signaren els capítols matri
monials, que acabaren conduint a la unió dinascica 
deis territoris ele Castella i de la Corona d'Aragó. 

(Autor de la /oto8nifin: Jtwmt! fltmjocb. Propiett1rl tle In c.iJJ)ft1: 

ACSG.) 
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Església de Sant lgnasi o Sant Bernat. interior de 
l'antiga església jesuítica de Sam lgnasi o SanL Ber• 
nat, que es corrcspon amb l'espai de !'amiga casa 
clelmera, on l'any 1359 es rcuniren les CorL~ catala
nes convocades per Pere lll el Cerimoniós. El que es 
veu en la imatge correspon al temple constru'it a mil
jan s. xv111, en substitució d'una esglesiola amiga que, 
en origen, havia penangu1 al Cister, fins que l'any 
1646 Francesc de Sanr Marú i d'Ausiils March deixava 
a la Companyia de Jesús una peLita ca pella amb una 
caseta al costar, amb la íntenció que hi fundessin un 
col•legi. Pou l':momen:n col-legi ele Sam Bern:11 fins a 
l'cxpulsió deis jesu'ites; llavors pa.ssa a ser el col-legi 
majar •deis vuitanta• o Real Colegio de San Carlos. 
inaugural l'any 1772 en honor al monarca Caries m. 
Abans de l'expulsió deis ¡esu'ites, l'església s'havia 
embellit amb la cons1rucció d 'una nova capeUa de
dicada H la lmmaculada, patrona de la Universitat i 
advocació molt venerada pels jesu'ites, pero que més 



tard es c:onegué amb el nom de la mare de Déu de 
l'lncendi, ja que acollia una perita imatge que havia 
sobrevi.scut a un incendi a la localiiat argentina de 
Salta. La imatge ens mostra l'aspecte que tenia !'alear 
major de l'església abans de la seva dcstrucció du
rant la Guerra Civil. A banda i banda de !'altar major 
s'hi endevinen dues imatges que probablement fc
ien referencia a sants jesuítics, com pudrien ser sant 
lgnasi (vesti1 de negre, a !'esquerra) i sam Fr-,tnCt!SC 
Xavier (a la dreta), que sol representar-se amb roquet 
o casulla. Actualmem l'església esta dessacralitzada i 
té la fundó d'aucHtori municipal i d'espai polivalent. 

(Autor d4! la fotog,·afta I propieJari tle la cópi.11: Góm& Gráu.) 

Església de Sam Agustí. El convent de Sant Agu~iJ 
fou fundat el 1362 per Ramon Serra el Vell, la sepul
tura del qual podem admirar a !'interior de l'església 
parroquial de Santa Maria. Segons els tcstimonis de 
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Cayetano Barraquer i Faust de Dalmases, l'església 
era d'una sola nau, sostinguda per ares de cüafrag
ma i paral-lela al carrer Major, des d'on s'hi acceclia 
mitjanv1-m un ponal d'arc de mig punt i :1dovellar, 
en el qual destacava l'escut deis Serra a la clau. A 
mitjan s. Kvr11, sota el patrocini del cavaJler Simó Grau 
d'Alinyar, s'h.i construí una capella on s'instituí la 
congrct,>aci6 de la Bona MorL Els seus membres es 
reunien a la capella amb la ñnalitat d',exe,-citarse en 
ben mori,; en medita,- sobre los as.mmptos y desen
ganys que en la mateixe1 congregació tenen pe,· p,mt 
de medilació pe,- assegm-ar sa ensenym1sa 11na mort 
feliz y dil:r:ost1>. Es tractava, dones, de salvar-se d'una 
mon ,desastrada y repentina.. La nova csglésia del 
convent, constni'ida durant l'últim ter,; del s. x1x, és 
obra deis ar1ífexs locals Manuel Minguel l i Francesc 
Borbonet, tot i que també hj intervingueren els fus
ters Fabcegas i Josep Orobitg. Faust de Dalmases ex
plica d'aques1 nou ediñci: .Se ¡x111ió de un p/&111 y se 
c11111plió en todas .ms pa,1~~ el ábside beptagonal, 
con esbeltísimos ventanales, muy visibles todos po,- la 

especial conjignración de las bóvedc./S, resulta bellísi
mo; el cruce,-o grandioso; las cua/ro capil!e1s de la 
nave, aunque poco p,-oJimdas, elevadClii y de bu,.,,,1 
co,-1e; la del Smo. Sacramento. emplazada al e;xt,-emo 
del crucem, lado del evangelio, ap,-opiada a su obje
lo; los pilares, e,,.cos, ne,-vios y capiteles, cons/,-uidos 
con cemenlo y ladrillo -idea del señor Borbonet
a 1111a solidez increíble aúnan la cf,-c11ns1ancia de 
producir la ilusión de ser de piedra gracias al co/o,
y a oo,-se sus ju n/111·as,,. Del seu interior, avui día, cm 
podríem destacar, efectivament, la t-ap<..-alera, amb 
les pinrures, en una cli~1x>sició dfferent de !'original, 
realitzades pel pintor d'origen cuba Antonio Béjar, 
que també decorá l'oratori de la ve'ina Casa Duran. 
El mateLx Duran i Sanpere es féu resso de l'estada a 
Ccrvera d'Antonio Béjar, desprél. de perdre la seva 
esposa durant una travessia mañtlma. Acabada la 
scva etapa cervcrina, Béjar se n'ana a Madrid, on es
devingué un apreciadíssim retratista en els cerdes 
proxims a la cort. 

(Propletarl de la copla:Jom, Na/x>t,.) 
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Convent dt: Sant Agustí. Claustrt: del convt'nt de 
S:int Agustí (situat al carrcr Major, núm. 106), amb 
ducs novícies de la congregació de les germanes del 
Cor de Maria, el dia de la seva celebr-.ició deis vots 
perpetus -pobresa, casteclat i obediencia. Malgrat 
que la fundació del convent cl:ua del l>. X.I\, l't:difici 
actual respon en línies generals a la gran rccom,
trucció del s. x1x, quan se'n construí la nova església 
i aquest claustre. també d'aparen~ i espt:rit neogo
tic. La galeria d'arcs apuntats no é.~ de pedra, sinó 
que esta feta de maó, un material més senzi.11, que 
sera molt utílitzat en !'arquitectura historicista del 
s. x1x. El neogotic té altres exemples inwressants a 
les comarques ponentines, com l't:sglésia de Sant 
Joan i l'edifici del Rectorar de la Universital de Llci
da (l'amic Seminari), o l'antic convent de Mas d'en 
Colom, a Tarrega. 

(Pro¡,ieu,rl di! la co¡,la, ACSG.) 

J>la<;a de Uuís Sanpere (actualmcnt, pla~ de Santa 
Anna), primer., anys del 1900. Entmda e.le l'.tigua du
rant la festa de Sant Magí. A banda d'aquest:a cele
bració, la imatge mosrra una de les millors vistes de 
la capella de Santa An.na, de la quaJ es té poai infor
mació hisroriea. faust de Dalmases assenyala sobre 
aquesta c-.ipella que ,es pobre y peq11e1ia. l 'ino til su
elo dura II le la guerra de Suce.~ión, y ji,e luego reed i
}ictula a e.~pensas de la ciudad. cuyo escudo !rae, y 
de los V(!Ci11os de aquel ban·io, que c:11idtw tisimismo 
de lajiesla de la Sanu,, ,ín.íco día en que hoy se abre, 
pues, e.xlinguida.~ sus reillas, no liene, cual allles, 
misa colidiana,. Certamem, la capel.la de Santa Anna 
presentava l'escut d 'armes de la ciutat ele Cervera, 
per damunt de l'ocul, tal com poi observar-se en 
la imatge. Aquesta capella, enderrocada i al~ada de 
nou, fou definitiv-.iment dernfida l'an)' 1946. 

{Au/ol" de lafo1agrafu1 I p,-oplcU,rl de la copia, G6mer Grt111-) 
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Església de Sant Antoni, 1918. Església dt: Sam 
Amoni, constn1ida als afores de la vila medieval 
i vinculada des deis inicis a !'hospital fundat pels 
amonians a l :.. x111 per assistir :ils malalls del ,mal 
del foc• -malaltia provocada pel consum de lru-incs 
comaminades per fongs que afectavcn el segol 
i altrc;, cereab, el símptoma inicial de la qual er:1 
una sensació de fred intens que després esdevenia 
cremor aguda, en cames o brac,;os. Tot i conservar 
for1,-.1 restes dt: l'església gotica consagrada el J 374, 
el seu aspecte actual és t:I resultat de renovacions 
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posteriors. Extingir l'orde antonia al s. >,'V111, el 1738 
els adnúnistradors del Sant Crist c.s feren cirrec del 
temple, que mantingué la dedicació originaria, mal
grat que la seva principal devoció era la imatgc del 
Sant Crist, que el 1787 fou instal•lat a ('altar majar. 
En aquesta epoca l'edifici íou reformat i dotal d'un:i 
nova fac,;:;tna barroca, que ostenta al capdamum la 
data de la 5cva conclusió, el 1787. En una de les 
c-.iriatides que ílanquegen el portal, en canvi, hi ha 
inscrit l'any J598, cosa que ha fet. pensar qut: es 
tracia d'elements proccdents del retaule que ales
hores es feia pera ('altar major de Santa Maria. Da· 
munt del portal, un relleu evoca la !legenda deis 

pelegrins angelics que esculpiren el crucifi-..: i el dei· 
xaren a la cambra de l'ho~pital cerverí que els havia 
acollit. La fotografia mostra, a més, les t:!dificacions 
adossades a l"cdifici, ara enderrocades, i també el 
coronament classicista del campanar, avui desapa
regul. Correspon a l'obra refcta el 1874, després 
que l'acabament de la torre, comractM el 1563, fos 
enderrocat el 1873 per ordre de les auroritats mili• 
tars, que tt:rnien que la seva al<;:)ria fos usada per 
assetjar l'cdifici de la Universitat, darrer baluard en 
cas d'ocupació de Cerver:i per les tropes carlines. 

(Prupiu111rl de /11 copla: IAAII, tlt'XIII Mas.) 
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Església de Sant Antoni. Interior de la nau de l'es
glésia de l'antiga comanda de Sant Antoni, n:1scuda 
a !'exterior de la vila medieval, vinculada :1 )'hospi
tal que els antonians fundaren a principis del s. x111, 

l'any 1217, en relació arnb una epidemfa soferta a 
la ciutat, per assistir els rnalalts del ,mal del foco. La 

comanda de Sant Antoni entrit en crisi ja al s. X\ 1 

pero no fou fi.ns a l'any 17.~8 que hi hagué un re
partirnent de béns deis antonians, i rnenLre les ren
des eren absorbicles per n rospital de Castelltort, el 
regirn de l'església qucdava en rnans deis capitans 
de l'administració del Sant Crist, que es feren citr
rec del temple i inst.al•laren la imatge gotica del 
crucificat -llegendariament cons1ru·ida per dos an
gels pelegrins- a l'altar major; a cornen~aments del 
s. xix s'hi bastí un cambril. L'església dt Sant Antoni 
patí una vicissicud notable a finals del s. x1x, quan, 
amb motiu de la Tercera Guerra Carlina, l'any J873. 
fou enderrocat el carnpanar ele torre, del quaJ no
més resta avui la base i la memoria grafica en dibui
xos i gravats anteriors a la desfeca. Al fons de la nau 
hi ha el retaule, constru'it per allotjar la bellíssirna 
talla gcnjca del Sanl Crist, tOt i que en la imarge 
la talla queda oculta per un llene; pintat -hem de 
suposar que ambla mateixa imatge del Sant Cristo 
fins i LOL en al-lusió a l miracle de fa seva construc
ció. A la part superior hi ha una petita fornícula 
que acull la imatge de sant Anroni Abat, titular de 
l'església de l'antig11 comanda. El retaule es comple
ta amb la figura superior del Pare etem, flanque
jada per 1111gels, un deis quals mostra la Veronica 
amb la fac; de Crist. Dos sants mitrats apantixen a 
banda i banda del retaule. Malgrat les reformes del 
s. xvm i del xrx, alb>unes capellcs del temple mantenen 
la seva estrucrura gotica, amb els senyals heraldics 
deis benefactors de l'anlic establimem hospitafari. 

(Autor de ill/owgrt,jia / propletarl de la cópla: (J6mez Gra11.) 

Sant Francesc de Paula, 1905 (?). F11c;ana de l'esglé
sia de Sam Francesc de Paula -que el !937 fou en
derrocada, juntament amb les conslruccions anne
xes-, amb un claustre. Es trobav;i siwada on actu· 
aJment hi ha el Casal Parroquial, prop de la Univer
sitat, que en la inrntge s'enclevina al fons, al carrer 
de la Universitat (actualment, carrer del Canceller 
Dou). Aquesta era en realitat l'església del primer 
eclifici ele )'Hospital Berengucr de Castelltort, fund:H 
amb les deixes de Bercnguer de Castelltort, mon el 
1392, i constnfft a inicis del s. xv, sota la direcció 
del mestre d'obres Pere Areny. El 1464 els francis· 
caos s'in~tal-laren també al nou edifici de )'Hospital; 
per tant, !'Hospital acaba buscant una nova seu. Ar· 
ran de la dissolució deis franciscans conventuals el 
1567, l'edifici rornangué vacant fins que els mínims 
!'ocuparen des del 1591 fins al 1835. Lllls li con
feriren la declicació a sanr Francesc de Paula, que 
ha esdevingut el nom habituaJ de l'edifici, el qua) 
també allotjaria provisionalmem la Universitat des 
del 1716 fins al l 740, any en que entra en ús la nova 
seu. A la fa<;ana lateral hi havia un portal de mig 
punl i una rosassa tapiats. En la imatge s'hi aprecia 
la simplicitat de la fac;ana, de la qual destaquen no
més el ponal i la finestra gocics i, entre tors dos, una 
Fornícula posterior amb una imatge no identificada. 
Tamb~ l'espadanya era un afcgit, segurament del 
S. XVII O XVIII. 

(Aura,· d1.,• lt1 fotugrr,fia: AJ,111,-.rt /Juran i Srmpere. Proplclllrl lle 
/" C()pta, , ICSG.) 



Església deis Mínims de Sant Francesc de Paula. 
Interior d'un temple cen•erí ja inexistem, l'església 
del convent de Mínims de San1 Francesc de Paula, 
que esrava situar al !loe que avui ocupa el Casal 
Parroquial. L'cdifici tingué funcions diverscs des de 
la seva fundació, cap a fina Is del s. xi,. Abcí, des 
del L.:189 fins a mitjan s. ~"" aUotjil l'hosphal funda! 
pt:r Berenguer de Castellrort. Dcsprés de 111 guerra 
amb Joan 11, s'hi establiren els frares franciscans, 
ja que el convent silllaL al peu del c-:imí Ral havia 
quedar destniit. Quan aquests pogueren tornar al 
seu convent després de la reconstrucció, l'any 1567, 
hi arribaren els frarcs mínims de Sam Francesc de 
Paula, que hi restaren fins a l'any 1835, coincid.int 
amb la desamorticzació de Mendi:cibal. També fou 
la seu provisional ele la UniversilaL entre el 1716 
i el 1740, mentre es duien a terme les obres del 
magne edifici. Durant aquesta epoca s'hi realitza
ren algunes reformes, a ca.cree de Francesc Soria
no, l'arquirecte que llavors dirigía les obres de la 
UnNersital. La imatgc mostra ('interior del 1emple, 
d'aspec1e híbrid, amb capelles laterals obertes rniL
jan91nr ares apuntats que conLrastaven amb el bar
roquisrne de la gr.rn petxina de l'absis -evidencia 
de les successives modificacions que es dugucren a 
terme en aquest edifici . .El retaule major, flanquejat 
per dues portes que devien ser l'accés a la sagristia i 
a altres dcpenclencies, és una estrucrurn basicament 
arquitectonica, de factura setcenLista, amb la imatge 
central ubicada e_n una fornícula a mb el perfil ca
r.icteríslic d'un marc d 'alcova i les imatges de dos 
sants amb l'habit francisca -parlem de l'església 
dels Fmmenors. A la zona del sagrari s'hi endevi
na la presencia d' una petita imatge nimbada, que 
poclríem identificar vagament com una marededéu, 
i a la pan superior del retaule, un quadre amb la 
reprcsenLació de l'ardmgel sant Miquel. 

(A11tor de la fotogrt![ir, I prapietarl de In cópla: Gómez Gm11.) 

l-lospiral Bcrenguer de Casrelltort (carrer de l'Hos
pi1al, núm. 8), vers el 1950. Pati anomenat deis Pe
legrins, dins de !'Hospital Berenguer de Castelltort, 
en clara aJ.lusió als viatgers que sovinteja veo el 
tram catala del cami de Sam Jaumc, al seu pas per 
Cerve.m, rnolL transita! fins al s. xvm, scguim un cul
te que es remuntava al s. 1x. t a Lradició hospitalera 
a la ciutat arrenc-,1 ja el J J 11, quan s'hi establí la 
primera c-.isa d'hospitalers fundada a Catalunya, a 
la qual s'afegí una comanda antoniana a comen~a
menis del s . XIII i, encara, el 1325, !' hospital de pele
grins fundai per Joan de l' I lospital i la seva esposa 
Ermesincla. Un cop e.xtingit l'orde deis anto11ians, 
ja al s. xvm, els béns de !'hospital van pass:Lr al de 
Castelltort. El primigeni edifici hospitaler medieval 
ocupava pan de l'espai propi i adjacent al de ('actu
al Casal Parroquial; duia el 110111 del seu fundador, 
un mercader i ciuradi\ barceloní establert a Ccn,era, 
que l'any 1389. per disposició testamentaria, dona 
e ls seus béns per fundar un hospital al servei de 
pobres i malahs. Avui sc'n poi ¡Jdmirar el scpulcre 
hi~1:oriat al deambulatori de l 'església de Sama Ma
ria. La documentació administrativa de la instirució 

testimonia que, al s. '"• s'hi van acollir, a més deis 
pcninsulars, transelims de procedencia for~ llu
nyana: gascons, borgonyons, bretons, proveny.'lls, 
rossellonesos, alemanys, italians, sicilian~, escoce
sos i, fins i tot, aJgun viatgcr de Constanlinoble. En 
aquel! momenl Cerver.i disposava d'una notable 
xarxa assisiencia.1 (hospitals d 'en Calp, de Santa Ma
ria del Mirade, del Corral, de les Onze Mil Verges, 
el de Sant Antoni i el de prop del mones1ir deis Fra
menors). L'cmpla<;amem de l' Hospital de Castellt<>rt 
ha variat al llarg del temps fins a l'acrual -que ~ 
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correspon amb el de la imatge-, inaugural l'any 

J 733. El pati recorda els de la Universirat, pero de 
dimensions més pccites. Hi ha aspectes que són 
semblants: la cisterna central, la composició de les 

far.anes interiors i el porxo amb el mareix tipus de 
pilar i arcada. El projecte fou reali1-za1 per l'enginyer 

Fr.tncesc Soriano, d qual també, ;1nys abans (1729), 
projectii uns nous planols per a la Univcrsitat. En 
la imatge s'hi identifica la m;ire Margarita Fargas 
Alavedra, superiora general de les cordimarianes. 

(A111or de la fotografim GómlJZ Gra11 Propl111t1ri dt• la cóplm 

Joa11 Clm;t1.) 
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Sant Pert: el Gros. lmatge panoramica de l'església 
romllnica de Sant Pcre el Gros. La construcci6, mal
gr-,1t la seva modestia, és un eclifici singular, tant en 
el panorama catala com en l'estrictament cerverí. 
Així, en d conjunt dt: )'arquitectura catalana, for
ma part del grup restringit deis eclificis de planta 
circular, un Lipus fori;a rar, del qua) es conserven 
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només una desena de casos, sempre de dimensi
ons reclu"ides. En la historia de Ct:rvera, Sant Pere 
en sobresurt com la construcció més antiga que es 
mamé dempeus, ja que el seu origen e;, remunta al 
s. x1. És possible que el rt:mple ja fos constru'it quan. 
e l 1072, apareix csmentat pcr primer cop; poc des
prés, el L08J, passaria a dependre dd monesLir de 
Ripoll, que hi establí un priorat benedictí. L'església 

i la seva torre formaven part indissociable d'un con
junt monastic que completaven dues unitaL~ més: la 
casa o monestir i el molí ambla seva bassa (molí del 
Grau), el qua! funciona fins que la industri::tliczaci6 
del s. XIX acaba imposant-se. Precisament, la neces
sit.at de garantir el funcionament del molí i, per tant, 
l'abastiment de pa en el conlex, de la guerra civil 
catalana (1462-1472) en justificaren la fortificació 
en aquell moment. També ha estat possible datar 
amb fort;a aproximació el dcclivi del conjunr (inicial 
ja el 1380 i certificat plcnament el 1415) i la seva 
pertincn,;a a Ripoll fins a l'exclaustració del 1835 
(des del s. xv1 sora l'administració de priors comen
dataris). S'ha pogut determinar també l'abast deis 
dominis del priorac, que s'estenien per les terres 
de les acnials comarques de la S1<garra, l'Urgell i la 
Noguera, incloent-hi posscssions esparses al Valles 
i al Penedes. Llt darrera intervenció arqueologica 
(abril-maig del 2010) permt:té posar al descobcrt 
la planta del monestir (amb la localiczació del ccller 
i la probable base de la torre annexa a l'csglésia). 
pero ha manringut encara la incognita sobre !'exis
tencia del claustre, contra allo qui! ;tfirma només i 
exclusivament la documentació del s. xv111. També 
ha evidenciat l'exisrencia ele nombrosos i indiscri
minats enterramenL5 fon;a superficials, afavorits 
Sl!llS dubte pcr )'apartada situació del conjum, més 
cnlJa ele la murnlla, i al peu di! l'anúc canú Heial 
que unia Barcelona i Lleida. Ambdues circumstitnci
es l'han fet, de sempre, un lloc idoni per sepultar•hl 
empestats i passavolams, :ilguns deis quals eren pc
legrins d':iquest tram catala del camí de SantJaumc. 

(Prop(el(,r/ {/(' '" cópla: S1!rl't'I de Caltllogttc/6 1 COI/SIJfl)(ICÍÓ de 
Jlon1111w11ts tle lt1 Dtputnci6 de Barcelmw, SCCM.) 

(Proplvtarl de la ci>pll,.- //111/ l. ttrx/<1 Mas.} 

Església de Sant Domenec, vers el 1920. A partir ele 
la donació que Jaume II els f'éu de terres pmperes 



al Castell reial, el 1318 els frarcs dominics s'instal
laren a Cervera, no gaire lluny del centre urba. Al 
llarg deis segles xiv i w hastiren el temple gotic que, 
malgro.t els afegits, les transformacions i les destruc
cions, ha sobreviscut fins avui, el qual podem veure 
dcsprés d 'una restauració recent. La part més antiga 
és la nau única, coberta amb teulada plana de fusta 
sostinguda sobre ares diafragma de pedra, una es
tructura simple i clara, caracterí~'tica de les primeres 
construccions mendicants. Aixo permetria pensar 
que fou comem;;ada ja a la primera mejtat del se
gle xiv, i que degué ser a la segona mcitar quan s'hi 
afegiren capelles latt:rals edificades sota patrocini 
privat, mentre que la cap~alera amb absis poligonal 
i volta de sis ncrvi~, dt: molllurat més complex, hi 
íou afegicla el 1434. Al segle xv111 la coberta original 
fou ocultada sota unes voltes de rajo! ara clesapa
regudes, i el conjunt fou ampliat afegint-hi les ca
pelles barraques del Roser i de Sant Tomas. Tot i el 
saqueig duram l:i guerra del Frances, les fotos de 
comeni.ame:ents del segle xx testimonien que el tem
ple conservava encara la integrirat física i un hon 
nombre d'elements de mobiliari, com teles, irnatges. 
retaules i !'estructura d'un orguc barroc, obres des
aparegucle:; i pril.cticament dcsconegudes lins ara. 

(Proj)ll!lnr/ t/i, '" d>fJlft: /llmflín Razq11/ri.) 

Santa Magdalena. Església de:, Santa Magdalena en 
un cntorn menys arbrat que :i.ra, en un punt on el 
terreny fa un desnivel! que porser hi és des de la 
construcció de l'edilici. Era l 'església d'un hospital 
que existía ja al s. ,m1, segurament destinat a lepro
sos, motiu pel qual fou establcrt fora vila. armn de 
l'antic camí ele Tari-ega (visible e:,n la imarge). Gr-ki
es a una cleixa testamentaria del mercader Joan Llop 
l'cdifiei original fou completament reconstru'it a 
partir del 1377, moment en el qual cal datar l'actual 
construcció gotica, que segurament mal no fou aca-

107 

69 

bada del tot. Només la cap~lera es cobri amb un 
absis de pedra (a !'esquerra ele la fotografia), pero 
les voltes previstes per a la nau foren substituides 
per ares diafragma, de construcció més ri\pida i ba
rata, sobre els quals es repenjava la teulada, que:, la 
foto rnostra molt malmesa i que avui ja no existeix. 
Tot i que els murs perimetrals semblen inte:,rrom
pulS abans del seu coronamenc, sí que se n'executa 
la senzilJa portada. A la llinda hi ha els escul.S del 
rei i de Cervera. De la imatgc ele santa Magdalena 
del timpa, Agustí Duran i Sanpere en recolli el cap 
trencat, ara al museu cerverí. No lingué la prudbt
cia d'endur-se la resta de !'escultura, que atribuí al 
rnestreJordi de Déu i als anys 1377-1380, jaque als 
anys seixanta fou robada sense que s'hagi tornat a 
saber res del lloc on poi ser ara. 

(,t11u,r de la /01ografia; G6mcz Cnm. PropMarl de la cl>pra, 
ACSG.) 

Capella dds Pares Claretians (al Cementiri). L'antiga 
capella dd Cementiri estava situada al final del cor
redor central, a la parct del fons. Fou enclerrocada 
l'any 1937, quan es realitz:1 una gran ampliació del 
Cementiri. vell. En aqucst nou espai s'hi construí, 
pcr subscripció popular, el panteó deis pares deis 
Missioners de l'Immaculat Cor de Maria, cls clareti
ans assassinats a Cervera durant la Guerra Civil. El 
trasllat en deu taül.S de les despulles deis quaran
ta-un claretians assassinats duram la Guerra Civil 
es realit:za el 10 de novembrc del J 940. Previamem 
es clugué a terme un funeral oficial a la Parroquia. 
Els cossos havie:en estat exhumats al Mas Claret, a 
Cervera, a Castellfollit ele Riubregós, a Sam Marlí de 
Tous i a Cubells, í clipositaiS, en un primer moment, 
al Mas Claret. L'arquirecte cl'aquest nou erulici de 
línies neoromaniques fou Joaquim Vilaseca Rivera, 
arquítecte municipal <le Cervt:ra en aquella epoca. 
Vinculat al noucentisme, va ser el cap d'arquitec-

tes ele l'Agrupació cl'Edificis Municipals de l'Ajunta
ment de Barcelona, on intervinguf en la restauració 
de la Casa ele la Ciutat i en la del barri Gotic, aix.í 
com en la conve:,rsió de les Drassane~ en Museu Ma
rítim. També intervingué en les obres d'adaptació 
de l'ant:ic Hospital ele la Santa Creu en insticucions 
de cultura i projecta i dirigí !'obra deb porxos del 
palau Moja, a les Rambles. En col•laboració amb el 
gran arquitecte noucentista Adolf Florensa, intervin
gué en la re:estauració del palau de la Virreina, en el 
projccte de l'Escola de Nautica i en els monumems 
de la Victoria i deis Caiguts. 

(All/or de la Jotogrnfia; Gómcz Gm11. Prople1nrl tle la co¡,,a, 
, tCSG.) 
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Convent <le Sant Francesc. Claustre del convent de 
San1 Francesc. Es Lracra d'un dels edificis més antics 
i arquitectonicament més notables de Cervera. Fou 
fundar pels franciscans a l s. xm i, malgrat els greus 
desperfcctes soferrs pel conjunt abans i després 
del setgc que Ccrvera patí el 1465-1466, durant 
la guerra civil del s. xv, el temple actual conserva 
imporwnts vestigis datables en la fase inicial de la 
vida del convem, especialment a la zona de la cap
~era. La nau i lt:s seves vohes foren refetes cap al 
1420-1425, quan, després de seixanta anys d'aban
donament, s'hi reprengué la vida convemua.l, que 
ja no s'intcrrompria fins a l'exdaustració del 1835. 
Les dues incorporacions arquitectoniques més des
tacables de !'epoca moderna són la capella de Sant 
Antoni, afegida al costat nord al s. xvrn, i el claustre 
classicista adossat al temple per la banda contraria, 
al qual correspon la imatge. És una obra de grans 
dimensions, organit7..ada mitjan~nt dos pisos que 
s'obrien al paLi a través de series d'arcs de mig punL, 
tapiats en bona part almenys des del s. xrx. Tot i la 
cronologia incerta d'aquest claustre, d'estudl com
plicar ateses les seves condicions actuals, els pilars 
de planta quadrada i els particulars capiteUs amb 
motllures csglaonades semblen indicar una datació 
vers les darreries d<:I s. xv, o ja dins el x'Vl1, tot i que 
la manca d'estudis precisos impedei:xen ser gairc 
terminants en aquesta qüeslió. 

(Autor lié lt1 fotogro.f,a: G6mL'% Gra11. Prr>pieu1rl 1/e lt1 cupin: 

Joa11 Cim;a.) 

Convent de Sane Fmncesc, 1915. Claustre del con
vem de Sam Francesc. Mentre que l'església del 
convent de Sant Francesc ha pogut conservar la 
seva dedicació al culre, encara que es redueixi a una 
missa anual, i s'ha mantingut fisicament en unes 
condicions acceptabk:s grkies a la discreta tmela 
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del grt:mi ele paletes, no succeeix el mateix amb el 
claustre adjacent al temple i les dependencies que 
l'envolten. Des que passa a mans privadt:s, a partir 
de la dcsamortització del s. xrx, aquest sector ha 
estat segregat de l 'an1ic conjum i emprar coma par! 
d'una explotació agrícola. Aixo no ha afavorit gens 
ni el coneixemen1 d'aquesta part del monument, 
amb un accés molt restringir, ni la preservació deis 
seus valors arquitectonics. No s'han publicat enlloc 
fo1ografics rec.:nts del claustrc, i aixo confcreix més 

interesa les antigues, que mostrcn queja a les dar
rerics del s. x1x i inicis del xx una pan imporrant 
de les seves galeries eren tapiades. $e'n conservava, 
pero, el perfmetre complet deis dos pisos, així com 
les cobertes i, com es veu en la imatge, també els 
paviments del pis alL Des d'aleshores el conjunt ha 
patit una progressiv::i degradació que no sembla ha
ver-se arurill encara. 

(Pro¡,icwrl tlo ,,, copia: MAii, arx/11 ,lla,, 1 ACSG.) 



Com cnt deSantFr.incesc. lmeriorde l'església del con
\cnt de Sant francesc. Cont,1 la tradició que el con
vcnt ha,ia estal funclat pd m:ucix Fr;mccsc d'Assis, 
.il s. ""· darnunt d'una amiga c:.1pdla dedicada ¡¡ 

sant "licolau, durnnt un deis i.eus viatges .i la Penín
,ula .i comen1;:1ments del s. ,111. '\o reMen noticies 
tklcumentab del convent durnnt aqueMs an}s; les 
prirneres daten del 12:15, en el testament de Joan 
de l'l lospiwl i la ,cva clona Ennei,incla, que deixen 
don;; diners ,el c,peri Swrcll Francisci n4 Frc11ib11., 

,lf/norllms duodecim denarios.. Les obres, peri.>, 
comen<;aren l'an~ 1245, aprofitant una donació de 
tcrrenp rcaliczacla pcl rci Jaume l. Les clom1dons 
reials tamhe se stlt'ce'ircn clurant el ,. ,,u i el \1\, de, 
d'Alfons el Liberal fins a Pere el Cerimoniós. De fot, 
la consciencia ccnerina sobre la fundacio del con 
\'Cnt pcr p:1n del matcii. sant Pranccsc ja estava hen 
arrelada en aquell:1 epoca, pcrque .iquest és un deb 
principals ar¡.,•uments que s'esgrimiren quan a finab 
del s. ,, se sol-licita ajuda al lla\'ors papa Alcxan 
dre XVI, el valencia Roderic de Borja, pcr tal de po· 
der reconstruir el comcnt.. que h;\\'ia estat destniit 
durnnt la gucrr:1 amb Joan JI, l'any 1465. l.a rcspos1a 
del pontífe, fou afirmativa i la reconstrucció es du 
gué ;i termc en gran part pel meMre d'obrc, Joan 
Barrufot. el matci, que l'an) 1485 ,ignit el contra<.:-
1e de l'obra del castcll de Montc:ortb, que 1amhé 
hmi.1 treh,lllat a l'església parroquial Pan de le, 
obres s'efectuarcn en el dccurs del s. ~v1, tal com ho 
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pos,1 de manlfcst la butUa papal de Lleó X de l':iny 
1521, que concedía indulgcndl'' a qui ajudé.s in 

opus repam1/o11is cfomor11m ordlnis 111e11d/cc1tor11111• 
ele Cenera. Prccisamcnt el clauMrc. probablemcnt 
la t·ulmin:1ció més tardana d'aqucsta rcconstnJcdó, 
podem ,ituar-lo ja ,1 comcm;arncnts del s. \\11. Amb 
l'crccció de la Universit:tt al s. "111, el con\'ent fr.tn
ciscá s'introdu1 din, l'ambicnt uni\'ersitrui i als Jran
ciscans ,e'ls donaren due, catcdr<.!s: una de teología 
i una ele filo,ofia El convcnt tenia, el 1716, cator
ze frares, que cap .1 finals del s. xv111 ja eren una 
trentena En el cen, de FloricLJhlanca del 1787 n'hi 
apuntaren trema-do, en total: vint-i-trcs profes.',Ol'S, 
tres llets, do, dona1s, dos criat, idos nen,. Segons 
Andreu de Ma,-sot, l'csmcntat convent u,ni:1, el 1789, 
,,ma lnwrla m11y grmule. que da el abasto de bor1a

lizc1s.ji'rllasy ele alg111ws l~11111hres tr 1odt1 la Clmrtt· 
11idad f. .¡.. Durant aqucM penode de bonany1 del 
s. wm es constnJí la gran t-npell:1 dcdit-ad:1 a un altre 
cminent sant franci,cit: sant Antoni de Pi1dua. Amb 
la desamortitwció del 1835, el com·ent pass1t a mans 
privadc, i e, convcru en fábrica de cotó; postl·rior
mcnt acaba esde,enint. fins no fa gaires ,mys. fins i 
101 una granj,1. ui part del conwnt roman avui aban
donada 1:església es mantingué oberta al culee. í en 
la imatge encara hi aparcix el retaulc ma1or. que es 
pcrdé durnnt la Guerra Ci\'il, l':my 1936. Ami en día 
encara ,'hi cclebm culte anual el dia de la fe~ti\·itat 
de San1 Antoni ele Padua, el 13 de juny. 

(l1ro/1fclt1rl de '" cóp/<1.- lCSC..) 

Creu deb Orenc1~. clct·ada del 1950. Creu deb Orc
nets, situada a l'antic cami de la Crcu deis Orcnct, 
(avui, avinguda del Mil•lenari de C:m1lunya). Ab vol 
tanb deis poblcs, la majoria de camio, eren filah 
per crcus de pcdra que indicaven ch ltmits pan·o 
quial, o deis terme, de le, pohlacions. Ptlntadc, 
dalt d'una graonad:.t, pr~en1avcn formes molt db
tintl'S segons l'cpoc.i de la se, ,1 con,trucciú i le, 
possibiliiars teconomiques de qui les finam;:.t\'a -les 
parrbquies o ,tlgun fidel generós. Cen em tingue 
diverses creus assenyalaclores deis camini. que hi 
duien, com la crcu del C.tmí de C.-c.tcllnou. la de 
les Oluge:., la del Coll d 'en Fic:1 (prop de l'actual 
carrcr dc \lonmliu) o la crcu dc Sant.1 -'lagdalena 
(prop del Torrcnt). Malauradament, el pa, temps 
i. especialmcnt, la guerrn del 1936. les ha fc1 des
aparei:xer. Fins a nosalrrc:. ha :1rrib:u la crcu del,, 
Orcncts. l're\'iament, el 1157. ja n'e,htia una amb 
aquest mateb: nom. Pos1criom1ent, el 1692, l'cscul
tor l'ranccsc Puig la feude nou L':tn) 19-0, fou tr:.1,
lladada a l'entracla de Cenera, ,cnint clc Llcicla per 
la carretera 1\ 11 Es consiclera\it que ubic:.1r-l:i all:i 
tenia mes senlil, ates que dctcr111ina,~1 l'entracla ;1 la 
ciutat, que ele fet era de, de sempre una ele les fun
cions d'aquestcs creus. 1..a creu prl·senta elcmcnts 
alt.1mcnt clccor:.1tius, sobrctot en cls bracos, i al p,c•u 
hi ha l'escut de la vila. Ac1t1al111cnt es a prop del 
part· de bombcrs. es a dir, molt pró,ima al lloc on 
cm aban1> del ,cu tr.isllat, l'any L970. En l:i imatge 
hi aparci,en les gcrmane, Ágata (la gr,10) i M del 

C.11111 Alegre ll:tdlc. 

(. 1111or ,le /11 fi,1<,¡¡rafa1 Joa11 ,tlt'gn-. Pro¡11<-111ria d,• la wpln.

,l11<11t1 Al,,:n•.) 

(A 111<,r d,• lt1 Joto¡¡r,if111.- .f<'-"'P &111/t•. 1•ro¡,iet111·/ d,• /(1 c,)¡,in, .ft1t111 

s,,1111.) 
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Pla~a de la Conslitució (actualment, pla~a Majar), 
1912. Par,;ana de l'Ajuntament, de la qual destaquen 
les mensules que sostenen els balcons i miren cap a 
la pla~·a. Les mensules del balccí de la dreia evoquen 
el món del mercat; les del baleó central, els cinc 
senlits. Al s. xvm, sota la direcció de Jaume Padró, 
s'afegiren a la Paeria les dues portes de !'esquerra i 
la tercera balconada. Com a conseqücncia d 'aquesta 
ampliació de l'edifici, per allotjar-hi la presó, aques
tes terceres mensules simboli,.,aren personatges 
relacionats amb aquest ús. D'altm banda, l'autor 
de la fotografia, Josep Salvany Blanch (Martorell, 
1866 - Barcelona, 1929), era un metge oculista que 
e,xercí al <.<1rrer de Pelai de Barcelona. A part de 
la seva professió, la seva activital principal fou la 
fotografia i l'cxcursion.ismc científic. Fou membre 
del Centre Excursionista de Catalunya des del 1905. 
El seu fons d'imatges consta de deu mil fotografies 
en clixés positius i negatius, la majoria de vidre, 
datades entre el 1911 i el 1926. Es tenen indicis que 
aquesta documentació grafica e.nrra a la Biblioteca 
de Catalunya duranl la Guerra Civil espanyola. El 
seu contingut és el següent: Catalunya en general, 
en especial Barcelona i l'entorn de Martorell; les 
llles Balears; al¡,>una població espanyola; pa'isos 
europeus; Egipte; Terra Santa, i alguna ciutat deis 

Estats Units. Salvany capta els paisatges, la cronica 
social del seu remps, el retr',ll, els pares i els jardins, 
els museus, els monuments i, d'una maner:, especi
al, 101 allo relacional amb la cultura i les tradicions 
populars, !'arquitectura religiosa, les creus de rerme 
i les peces d 'art en general. 

{A11tor de /r,/01011rafu,, Joscp Sr,/t,,my Bla11cb. Propfetari do lt1 
clJpla: 8/bllou-ca de Ct11tJ/11nyfl.} 

Paeria, entre e l 1910 i el 1920. Pragment de la fa

~ana de la Paeria, a comen~ments del s. xx, quan 
moltes parts de l'edifici mostraven reformes sense 
cap interes. El portal visible en la imatge, a través 
del qual s'endevina aquest estat degradat deis in
teriors, és el que actualment ocupa el centre de la 
fa~ana, després de l'ampliaci6 del conjunt, exccuta
cla el 1780. En el disseny original de Prancesc Puig, 
del 1682, era el portal lateral del costal esquerre, 
igual que la balconada del seu damunt. El conjum 
de cinc grans mensules esculpides que la s0s1enen 
són, sens dubtc, l'elemcnt que més en crida l'aten
ció. Tot i no ser una obra mestra de )'escultura del 
scu temps, resulta una serie figuraúva d'un atmctiu 
especial gtacies al to popular de les seves formes i, 
especialment, de la seva 1ematica insolita, arrelada 
seguramcnt en tradicions orals difíci.ls d'interpretar. 

Duran i Sanpere en féu una proposca de lectura a 
partir deis Lipus i de les actívitats propis del merca1, 
que rradicionalment tenia lloc a la pla~ del davant. 
A aquesta balconada, esclevínguda central, li corres
pondria la representació deis cinc sentits: a la clreta, 
!'home amb uUeres seria la vista, í el següent, que 
s'assenyal:i l'orella, l'o'ida. La vella de la mensula 
central que es toca l'espat!Ja amb la mil podría ser 
el tacte, i !'home que, al seu costar, es posa l'índex 
sobre el nas deu referir-se a l'olfacte. El darrcr ele
menl, un home que s'agafa la barba amb les ducs 
mans, ha estat inlerpretat com el lacte; pero si l"as
signem a la vella adolorida, el gust podría corrcs
pondre a aquest home, que s'enrelira la barba per 
mostrar la boca a punt d'obrir-se. 

(A11tor de lajt,tograjla: -n,amas. Pro¡,ielarl de,,, copia: IEFC.) 

Biblioteca Popular, 1933. Fusters locals - possible
mcnt, el qui apareix de ~ra era el fustcr Pcdrós-
fent el mobiliari de la Biblioteca Popular de Cervera. 
A finals del 1932 es resolgué el concurs que la Ge
neralitat havia convocat entre les poblacions ele Ca
calunya per creM les primere.~ biblioreques popula.rs 
púbJiques. Cervera fou una ele les poques poblacions 
que guanyii el concurs, fin.s i t<>t per clavant ele ciu
tats molt més importants. llls ajuntaments candidats 



havit:n d'oferir un cspai digne, propi, lluminós i amb 
aigua i calefacció. Cervera presenta la candiclatuni 
de t'espai ocupat per la Fundación Maníncz, de ti
tularitat municipal, on ja hi havia l'arxiu municipal. 
L'Ajuntament as_sumia les despeses d'aigua, Uum i 

neteja, i la Generalit'lt es feia carrec del mobiliari, 
del personal i deb llibres, amb un lot fundacional 
inicial de 2.200 volums; a aqucsl lot s'hi afegí aviat 
la bibliotec:.1 auxiliar de l'arxiu. També hi havia una 
bona col•lecció de revistes en camla, caste.lla, frances 
i angles. El fons de llibres anli creixent fins que s'atu
ra en sec el 1938. La biblioteca fou inaugurada el 6 
de febrcr del 1934, i l'any 1935 ja disposava de dues 
biblioteques füials: la de Jorba i la de Cabdella. Els 
prestarges i el taulell --que encara conté el burú per 
,, les fit:xes de lectors i de préstec- s'havicn de fer 
segom, la normativa. En la !matge s'hi veuen les sin
gulars taules. que anirien amh cadires de cuir de Sol
sona, i al fons, el revister; el terra taml:><:: era de fusta. 

(,t111or de la Jo1ogrujin: Gómez Grau Proplewrl de 111 copla, 
,IC~G.) 

Biblioteca Popular, 19:H. Sala de lectura de la Bibli
oteca Popular de Cervera, inaugurada el 6 de febrer 
del 1934, al comen<;ament del carrer Major. Els Ui
brcs estaven distribu'its segons la classificació deci
mal dissenyada per Jordi Rubió i Balaguer, cap de la 
central de biblioteques populars de la Generalitat, 
per a les biblio1cques catalanes, seguint eJ model 
anglosaxó. També era d'inspiració nord-americana 
d model de lliure accés als llibres, que era el més 
avan911 en aquell moment. D'esquerra a dreta hi ha
via, en primer lloc, la secció infantil; a conli.nuació, 
la secció juvenil - la primera que apareix a l'esquer
rtl de la imatge-, amh la col•lecció «Araluce•; segui
dament, entre finestra i finestra, els cent volums de 
l'enciclopedia Espasa¡ després, la sccció de lilosofia 
(els Uibres de la qual formaven una bona part del lot 
fundacional), la ele religió, ciencies socials, llengua i 
ciencies pures; a la dreta de la porta del fons, cien
cies aplicades i art, i a la paret de la dreta, literanmt, 
geografia i historia, biografia i, finalmem, els calai
xos de fusta deis catalegs, amb fit:xes perforades. 
A la biblioteca hi cabien unes quaranta persones, 
amb tauJes de quatre i de dos. Els primers anys, fins 
que esclati1 la guerra, hi havia tant públic lector que 
calgué organitzar dos toros. Emre la inauguració, el 
1934, i el 1939 la bibliote<:a enregistr.\ una altíssimes 
cstadísliques de públic i de lecnira. Un mes normal, 
com el nm•embre del 1934, passaren perla bibliote
ca 424 homes, 266 dones, 599 nens i 252 nenes, és 
a dir, un total de J.541 lecrors. S'hi havien consuh:it 
1.799 llibres de la secció infantil i 702 de la d 'adults; 
per tant, un rotal de 2.501. El novembre del 1942 els 
lcctors havien dismimtit a 477 (menys d'una tercera 
pan que el 1934) i els llibres consultats havien bai
xat a 448 (a menys d'una cinquena pan que aquells 
2.501 del 1934). El nombre de lectors no es recu
peraría fins ben entrats els anys vuiianta --el 1982 
encara hi havia tan sois una clesena de leccors al día, 
davam deis cinquanta del 1934. L'úl1in1a comanda 
de llibres fou el 25 d'agost del 1937, pero fins al 20 de 
maig del 1939 en seguiren entran!. En cndavant, no
més hi entrarien els Jlibres que cnviava el nou regim 
de Franco, alhora que es donaren de baixa les obres 
considerades inoporrunes. En la fitxa estadística del 
mes de febrer del 1934, hi consta la següent anota
ció manuscrita: •La biblioteca va ésser inaugurada el 
dia 6, per lo qual les estadísLiques comencen el dia 
7 • El día ll la biblioteca fou tancada per la festa na
cional, aniversari de la Primera República espanyola. 
El dia 16 va estar oberta solament al matí degut a 

la festa local en que es commemora el setge de la 
ciutar en 1875•. 

{Autor tle la fotogmfia: G611wz Gmu. Propletc,r/ de la copla: 
ft1111f//11 llaz,¡11i11.) 
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Arxiu Historie, 1935. Obres d'adaptaci6 i ampliació 
de l'Arxiu Historie. 

(,tutor de In fotogrnfin, G<imez Grn11 Propleurrl d~ la capia: 
, ICSG.) 

Arxiu Historie. Una de les sales de l'Arxiu Histo
rie quan e~tava ubicat al carrer Major, núm. 15. En 
aquest indret hi havia hagut la seu de la Fundación 
Marrínez, fundació beneficodocenl ja cstablena al 
s. :1."V111 amb el nom de Real Colegio de Edu1..'andas. 
La instilució educativa havia tancal les poru,s poc 
abans del 1932 i l'edifici no tenia cap ús. Hi ha cons
tancia que vers el 1909 Mn. Rarnon Pinós renia cura, 
com podia, de l'arxiu municipal, instal-lat en condi
cions preciries al mateix Ajuntament, en un moment 
en el qual Agustí Duran i Sanpere n'era debceblc i 
ajudant. Les obres a l' Ajuntamem el 1917 feren que 
la situació de l'arxiu tos encara rnés precaria. Fou 
llavors quan Duran i Sanpere llam,:a reiteraL5 toes 
d'atenció sobre els perills que aquella .~ituació com
ponava. El 4 de maig del 1918 l'Ajuntamem crea, 
a instancia de Duran i Sanpere. l'Arxiu Historie de 
Cerver::i, i l'empla~a, provisionahnent, a la rnateixa 
Casa Duran. Els anys anaren passant i Duran no 
aconseguia cap comprornís ferm del ConsisLOri pcr 
sortir de la provisionalitat. La conjunrura favorable 
es produí a panir del 1931, quan en Agustí Duran hi 
recaigueren rcsponsabilitats en l'ambll del..~ arxius i 
del patrimoni historie catala per pan de la Genera
litat de Cawlunya. El 1932 es desencaliava i e:. con
vertia en realitat un antic somni de Duran i Sanpere: 
aixoplugar en un mateix espai l'arxiu, el museu i la 
biblioteca, tot agrupat sota el parnigua del Centre 
Comarcal de Culmra, crea1 el ma1eix 1932. Les tres 
insti1ucions culrurals csmentades tindrien l:i seu a 
l'edifici de )'amiga .Fundación Martínez, que uferia 
l'Ajunrament republici\, en plena simonia arnb la Ge
neralita1. Les obres de condicionament comen~ren 
el 1932 i acabaren el 1935. Entre els mesos d 'abril 
i juny del 1938, l'arxiu fou traslladat al centre que 
la Generalitat, amb Duran de responsable, havia es
tablen a Viladrau per salvaguardar-hi els principals 
fons documentals del país. El fons cerverí i comar
cal passa de Vil:idrau aJ monestir de Pedra lbes, a 
Barcelona, i d'aquí se n'inicia el retorn a Cervera, 
sota la direcció del Servicio de Recuperación Artís
tica i t.ambé a instancia del mateix Duran i Sanpere. 
El 1941 l'arxiu passa a ser una institució de l'Ajun
tamem, subvencionada per la Diputa.ció de Lleicla. 
L'any l 942 es reorganitza el Centro Comarcal de Cul
tura, vinculat a l'LnstitUL d'Estudis llerdencs de la Di
putació i presidir honoríficament pel mateix Agustí 
Duran. Aques1 centre acollia, de nou, les tres institu
cions: arxiu, museu i biblioteca.Ja no tenien el vigor 
que havicn mostrat anys enrere, pero, com a mínim, 
se n'havia salvat el patrimoni i s'h:ivia evitar un caos 
molt perillós. Frederic Gómez Gabcrnet fou l'arxiver 
i conservador del museu, fins a la seva morr, el 1963. 
De:. d'aquell moment l';irxiu resta més de vim anys 
sense arxiver. El 1982, amb la Generalital restablerta, 
l'arxiu es reconstituí amb el nom d'Arxiu Historie 
Comarcal de Cervera. Finalrnent, el 1987. abandona 
la seva seu historica i, en una dccisió polemica, fou 
traslladat a unes noves instal•lacions, a l"edifici ele 
l'antiga Universitat. 

(1l11tor di!' la forograjia: Gómez Cra11 JJropietarf de la cófJitJ~ 
t1C5'G,fons Ag11s11 Du,Ym I Stwpero.) 

Pla~a de Lluís Sanpere, entre el 1932 i el 1936_ Casal 
Catala, a l:1 pla(a de Lluís Sanpere. L'any L925 Mn. 
Jeronj Roca, rector de Cervcra, adquiñ aquest vell 
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casalot en una subhasta públka. Dos anys després, 
i ¡untament amb vinr-i-sis promotms més. acorda 
qm: seria la seu d'una entitat que.: podría tenir qual
sevol finalicat exceptc la política, i sempre dins els 
principis mora Is cris1 ians. Malgrat els alts i baixos, 
ha estat una emitat amb for,;a activit:11 cultural, lú
dica i esportiva. Ana canviant de nom, adaptan1-se 
a una reali1a1 política també canviant: Casal Cerverí 
(1925-1931), Casal Catala (1931-1936), Casa del Po
ble 0936-1939), Círculo de Cervera 0939-1967) i 
Casal de Cervera (des del 1967 fins avui). El Casal 
Catalil (1931-1936) tenia un bar a la planta baixa. Al 
primer pis hi havia la secció de ball La Violeta, que 
el desembre del 1931 trasllada la seva seu ck,I pas
seig de Pral ele la Riba (actualment, passeig ele l'Es
tació) al Casal, de manera que .:s convertí en secció 
del Casal. La inauguració oficial d'aquesta secció 
tfogué lloc el 18 de serembre del 1932, després 
d'unes obres de reforma del local. La música es feia 
amb una pianola i el cerra era de fusta, per poder 
ballar millor. Al primer pis tamhé hi havia els vcsti
do,·s de l'equip de futbol. Aquí els joves s'hi canvia
ven abans ele jugar. El que era curiós, pen), és que, 
una vegada c¡mviats, havien de caminar fms al camp 
de futbol, que es trobava a la raval deis Capucxins 
(actuaJmem és el solar de la casa de la Pineda). A 
l'esquerra del Casal hi havia la Fonda Barcelonesa, 
establim,mt amb una llarga vida, des de finals del 
s. x1x fins als anys sei:xanta del s. x,x. El primer esta
bliment s'obrí al carrcr de Barcelona; tan bon punt 
el negoci prospera, b. senyora Vilaró compra aquest 
edifici als marquesas de Magucrola. Les dependen
cies de la fonda ocupavcn 101 l'eclifici exccpte els 
baixos, on hi havia la botiga de Les Modes. Aquesta 
cas:1 també fou, en epoca de la Unive.rsi1a1, un col
legi major. La planta baixa tenia uns porxos que 
es cobriren durant el 1920, per qücstions cl'higicne. 

(Pro¡,fotmi de /(1 copia, Jom, Cinca.) 

113 

i 

tC A l 71' .?ll JL 711 

83 r 
1 •·:J 1¡ 

t il l' 

~~ 

1t ~ 
~,. ¡ ... -ir. 
--.. 

i: 

1 

Antic col·legi major de l'Assumpció, patrona de la 
Universitat de Cervera. Una reial cedula del 6 d'oc
tubre del 1739 disposav.1 el trasllat d'aquest col-legi 
de Lleida a Cervera pcrque s'havia extingit l'Esrudi 
General de Lleida i s'havia erigit la Universirat de 
Cervera l'any 17L7. Des de la seva fundació a Lleidn, 
al s. xi,, el col-legi ringué l'objcctiu ele permctre cls 

• • 

' 1 

esrudis d'alumne.s clergues pobres. L'extinció defini
tiva d'aquest col-legi ringué lloc l'any 1842, quan la 
Universitat de.: Cervera fou traslladada a Barcelona i 
les rendes del col•lc.:gl, amb gairebé cinc-ccnrs anys 
de vida, passaren a l'academü:a barcelonesa. D'altra 
banda, aquest c.:difici singular encara es coneix per 
havcr albcrgat )'oficina de Correus duram moles anys. 

(,1111nr de la fotogmfia: C6mez Gra11. PropM<1rl dt• la cllpia: 

ACSG.) 
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Carrer de Víctor 13alagucr (actualmcnt, carrer de 
Vidal de Montpalau), 1958. \l:1gaczems de ,; del 
carrer de Vida! de l\lontpalau. Durant la primera 
meitat del 1,. X.IX "'eMengué de manera imponant el 
conreu de vinya a la Catalunya in1erior, pero fou a 
partir del 18-9, quan la fil·lo,era arra1,.I\ a les vi
nye¡, franceses, quc cls vin:. de Cervera 1ingueren el 
seu primer moment d'esplendor. A partir d'aquest 
moment, apareguen:n els graos comercianb de vi 
a Cenera i la sen, exprcssió més e,ident torco eb 
mag:n,:cm:. dd carrer de Vidal de Montpalau, ubl
cats al costat de l'eMació, pcr facilitar cl transport 
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del scu proclucte. Eb primers magatzems, conMru'its 
l':rny 1880, foren trc:., ele fa<;ana austera i :unb fili
grane~ a l'acabament. El match. any se'n constru, 
un altrc, al costat deb anterio", de dos cossos i 
més ornamental. L'any 1889 arribaren comerci:mts 
france:,os -Jean Louis Taillade, primer, i Valentin 
Soubielle, de,.prés-, que tambl: constru,ren magat-
1:ems en aquest c:1rrer. L'últim fou constru11 el 1893 
pels germans l\laristany, proccdenls de Barcelona, 
al final del carrer, on despré!, s'al<;aria el Sindical. 
L'an) 189·1 arriba la fil•loxera a la Segam1 i po:.;1 fi al 
gran negoci del ,i a Cen•era. Tanmateix, aque,t ne
goci tingue un segon rnoment d'e:.plendor als anys 
vint, amh la instal•lació a la ciulal de dos empresa-

ris france,o,. AqueM períodc ele bonan<;a s'acaba 
el 193/4, qu:tn cls nou, aranzeh duaners enfonsa
ren l'exportació dt' , ,. \ la di:c:1da deis cinquanta, 
aquest carrer encara devia tenir els matci,os ma
gatzem;, que s'hi conMru'ircn a finals del :.. x1~. per<> 
n'h:wia camiat l'acth itai económica: ni l., , ínya ni 
el , i no hi eren ja prioritaris. l na fabrica de ciment 
riapid, una serradora, la hmeria del Sintoy ... eren 
111b negocb que omplil'n cls eclifkis. Fou l'any 1963 
quan l'Afuntament urhanitza i armnja la zona, per 
a la celehracio a Cenera, el 20 d'octubre, del Día 
de la Pro,incia, i dei,á de ser oficialment el carrer ele 
V,cwr Bal:igucr per c~devcnir ele Vida! dc Mcmtpa
lau. 

(tutordt• 1t,ft,tt'l,lrt,f111 11,,u Corut:./1111111 Hl,,'iCá Pmpu•turf de 
lfl copia: fimulfa Corne//111111 Hi1u;,J 

Playi de la Universitat. 19 16. F;1c;ana de la Univer
sitat. La per,pcctiva e,collida pcr a la fotografia 
moscra la , olun1a1 de l'autor de donar rclleu als 
jocs de llum i ombr..t que pro,oquen els elements 
arquitectimics de la f.ic;,ana principal ele la Uni, er
sir:aL En destaquen eh dctalls ornamentab amb els 
quals fou acabada. ja que cent quin1,e ml'lre., de 
longitud haurien e:.tat terriblement monotons. Així, 
les plaque, rectangul:m, que queden emmarcadcs 
al mur i l'apreciació de !'estructura inrern:1 (un pis 
i golfes), rcssaltada per les di\'c"es motllurc, horit-
1ontals i la haluscracla, :lixí com le, daus sobresor
tides en l'emmarcamcnt de les linestrcs i les c:1res 
grotesquc, del:. abocadors de les c:1nals, clonen un 
ciracter e:.pecial a 101 el conjunt. S'hi veu tamllé un 
deis dos cscuts dt'saparegut.S de la fac;ana i, molr 
ci,pecialmenl, la clegradació del soco!, degud:t lllnt 

a la humitat com a la utilització de la pedra .,orren
ca, tan :1bundant a les nostre:. tcrre:. i tan facil de 
1reballar, pero amb 1:in poca con~bténcia davan1 de 
l'erosió produ'ida per la clima1ologi:1. 

(l'ropicUlrl t/¡• '" ci>p/(I: l,IA/1, flD.'ill \Jm.) 

Universitat. abans dcl 1885. Fa<;an:1 de la l ni\'er
,itat. Durant els poc més de quaranta anys en els 
quals es produiren le, guerre:. carlines, Cenera fou 
,empre liberal, partidaria deis Borbons i111pernn1s. 
E.s mantingué ficlel :al Go"ern en les tre:. guerres. 
i en tote:. fou pla(':I fortificada, ;1mh guarnició a la 
Univer,,it:11 i un tinent coronel c:om a cap militar. 
En la darrera de les 1re.~ ( 1872-1876) es reli:ren les 
muralles, pero es deixa fora del recinte fortific:11 la 
pan nord de les mscs de la r:1\.11 del:, Caput:xins 
(!'actual a, inguda de C:ualunya) i la de les Vcrges 
(actualment, carrer Llibcrtat). L'obm fou cxecutada 
pcr paletes, manobre, i paisan, a jova -als ríes 
sc'ls féu contribuir-hi :arnb dincn.. A la cantonada 
de l'f-lostal Vermell -a l'entrad:i del carrcr deis 
Capucxin, (acmalment, carrer Comb:11)- s'hi cons
truí un t.1rnlxir--estructura avani;.1da rematada amb 
merlers-, i un altre da,·ant de la porta principal de 
la Universital, on tarnhé .,'ins1al•la un:1 garit,1; a ban
cl:1, se'n tapia i espitllerá les finestres. En la im:ttge, 
l'ornamcntació de la fa(;ana hi es integra, des de la 
corona de l'inici fins .1 les ornamentacions de ger
ro.., i eb esnus reial i pomifici de cada coM:at de la 
tarja central. Al darrere, s'hi vcu la torre escap~-acb 
per l'inccndi que pro\'oci la Guardia Chil -<¡ue 
utilitza l'edifici com a presidí, on assent,1 la se\'a 
c·omand:lnci:i l'any 1870-, quan volgué trcure'n un 
niu d'abclle,- que s'hi havia estahl11rt. t·e,,tructura 
defensiva de davant de la porta probablement fou 
retirada pclb pares del Cor de Mari:a quan hi establi
ren el seu noviciat., a p:artir de l':any 1887. 

(l'ropletarl dt· la cóplw/"11111/(I Ra:u¡u/11.) 
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Universitat, 19;7. Portalada principal ele la Univer
sitat, amb la bastida que s'empra per retornar la 
imatgc de la marc de Déu al seu lloc. Les revoltes 
ele l'estiu del 1936 no dcixarcn intacte l'edifici de la 
Universitat. pero, afortunadament, se'n pogué pro
tcgir el retaule del Paranimf. Pcl que fo a la fa\;ana, 
se'n féu caure la corona, la imatge, les decoracions 
de gerros ílorals i els escuts reial i pomifici que hi 
havia a banda i banda de la lmmaculada. Tot des
aparegué, i seguramem es fongué per fer-ne bales, 
cxcepte la imatge de la mare de Déu, que en acabar 
la !,'Uerra era a l'arxiu (al carrer Major, núm. 1;). 

L' Ajumament decidí retornar-la al seu lloc. La bola 
que representa el món i que tenia als seus peus es 
reféu amb ciment portland. Anys més tard, el 1975, 
s'hi col-locaren la co,ona i les gerres. La mon ele 
l'e~cultor, el senyor Guerra, que havia refot aques~ 
clemems, impedí que s'h.i coJ.loquessin també els 
cscuts. 

(Propietim11 d,• Ir, cnpla: Ros11 P11/g Orllz.) 

Pla\;a de la Uniwrsitat, 1975. Grup d'esn.1diants de 
l'institut Antoni Torroja davant de la corona reial 
de la Universitm, poc abans de ser col-locada al seu 
!loe. A finals del 1975 es reposa la corona reial a la 
Universicat. Fou el primer deis elements de la fa<;a
na reposat, al qual, posteriorment, seguí 1:1 resta de 
l'ornamentació: els testos ílamejants a la parl supe
rior i dos gerros a banda i banda de la imatgc de 
la lmmaculada, encara que cls escuts (el papal i el 
reial) no s'hi arribaren a col-locar mai. Tots :~quesis 
clemcms són ñdels reproduccions, realiczades amb 
ferro forjat, deis existents fins a l'any 1936. Aquesta 
acruació fou el coronamem ele les obres que duram 
dcu anys es dugueren a terine per salvar l"edifici 
de la ru"ina a la qual estava abocat i, a la vegada, 
per resoldre el gran problema de l'ensenyament a 
Cervera. Durant tot l'any 1975 es realitzaren nom
broses obres a l'edifici universitari: l'acabament de 
la restauració deis dos pati~ intt:riors, la construcció 
del nou gimn:is de l' inslirut, la torre de la bibliore
ca i la res1aur,1ci6 de la fac;ana de la torre on té la 
seu la UNED. En la lmatge hi apareixen, d'esquer-

ra a dreta, Antoni Bellauví, Ramon Razquin, Xavier 
Porredon, Josep M. Bellauví, Enrie l\lartí, Eduard 
Rafegas, Jordi Fusté, Joan Santacana, Josep Esteve, 
Ramon Armengol, Angels Cacho, Margarita Madern, 
dues persones no identificad.:s, Merce Digón, Josep 
M. Farreny i Ramon Tella; al darrere, Joan Barón. 

(,,tutor tlt• le, Jotograjit,1: (}ómez Grau. Proplewri tll' lll cópia: 
Jau me ,tnuengol.) 

Universitat. 1975. Fa<;ana ele la Universitat, quan es 
realirzaren obres a la teulacla i es torna a col-locar la 
corona reial que havia desaparegut a principis de 
la Guerra Civil. Llavors també desaparegueren la 
imatge ele la lmmaculacla (que fou restitu"icla el 
1957), els escuts de la fa<;ana (un escut reial i un 
de pontifici) i els llorins que la flanquejaven. Tots 
aqucsts detalls escultorics de la fa<;ana s'anaren re
fent amb el temps, des que el 1951 s'iniciaren les 
primercs obres de restauració de la Universitat. 

(Proplctarl át• ltJ cópla,Jorm S,1/at.) 

Universitat, 1966. Torre sud ele la Universitat. Aques
ta era !'única rorre que restava intacta quan s'inicia
ren les obres de restauració ele la UniversitaL. L'altrn 
es crema entre el L870 i el 1887, perque, quan a 
l'eclifid hi havia la comandancia de la Guardia Ci
vil, eb agents, per tal ele fer fora un niu cl'abelles 
que s'hi havia instal-lat, hi calaren foc, scnse tenir 
en compre que !'estructura era de fusta, encara que 
estigués recoberta de coure. L'any 196;, el cerverí 
Joan Nin()t Parran la reféu i hi col-loca l'aguila, que 
es mou sobre coii.incts de rodes, mcntre que la de 
la fotografia mantenia l'antic sistema original. Este
licamcnt són remarcábles eb seus elements d'orn:1-
memació barroca, des del ressaltat de les impostes 
i la clau de l'arc ele la part inferior, passant per la 
balustrada i els elements piramidals i flo~ils fin& :i, 

finalment, la coberta, amb la relació ele les línies 
concaves i convexes que !'estructuren. 'lambé en 
des1ac:1 el fris que separa e ls pisos en al,;;aria de 
l'eclifici i la pedra que emmarca totes les obertures. 

( Propil.'1t1rl de lt, cOpit1: Sarn::I de OllalO.rftició i 0)11$l!rt'f1Cíó tf,, 
Mo111w,,t111s dt., lt1 Dlp11t11ci6 di.! f.Jonu,I0,w, SCCA1.) 



117 

l'alnmom l I lw,t 1 1,1 ll''>l mom.ll 



92 

Universitat, entre el 1920 i el J 930. Pati interior 
sud-oriental de la Universicat, que deixa veure una 
pctita xemeneia a la reulada que devia corresponclre 
a la utilització d'estufes per poder caldejar un espai 
can fred. Quan la Universitat trasllada definitivament 
els seus estudis a Barcelona (1842), l'edifici tingué 
diferents usos (aquaneramem de tropes; presidí; re
sidencia i quaner de la Guardia Civil; sales de ball; 
magatzems de blat i palla, de 1abac, de vi i llenya; 
foro de pa; fabrica de reixits ... ) fins que els pares del 
Cor de Maria l'utilit7~'lren coma seminari, en el qual 
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admetien també cls xicots de Cervera que volgucs
sin estudiar-hi. El pou de la cisterna del mig del pati 
subministra aigua al ve'inat en períodes d'imcnsa se
quera, en els quals es reparlien ,drets• d'omplida de 
dos cantirs (una mica més de vim-i-un litres). E.~ fa 

palesa cambé la humital de l'edifici, que, per capil-la
ritat, puja més d'un metre d'altura, molt marcada en 
les parees de l'anglc esquerre. Els elements decora
tius de la torre són ben visibles, sense la degradació 
que sofriren en anys posteriors. El canvi cl'enllosat 
es dugué a terme als anys scixanta. 

(Autonle la/owgrajia: RoL<i11. Propiotari do k• copla: JEFC.} 

Universitat, entre el 1910 i el L912. Vista dd primer 
pati de la Universitat, tal com el Lenien arranjat cls 
pares del Cor ele Maria, quan aquest edifici era la 
seu del seu seminari, des del 1887 fins al 1936. Els 
claretians acostumaven a tancar la comunicació en
tre els patis per controlar els correnls d'aire que s'hi 
establien. Es nora la diferencia entre la cura de les 
plantes i els esbornacs de les p;-irets, la qual cosa 
moSLra la dificulmt de mantenir en bon estat un edi
fici tan immens, per molt que concínuamenc se'n re
passessin les teulacles i els elemems més necessaris. 
D'altra banda, cal destacar que el capella cerverí Ja
cint Olivcres era un gran afecciona! a la fotografia, 
de manera que molres ele les imatges que tenim de 
Cervera ele principis del s. xx són obra seva. 

(Autor de lt1 fátograjia: M11. Jac/111 Olfwres. Proplewrl tle la 
cópit1: ACSG.) 

Paranimf de la Universitat. Retaule del Paranimf de 
la Universital. El Paranimf, i amiga capella, de la 
Universital de Cen'Cra era un espai amb una do
ble funció, religiosa i laica: s'hi celebraven els oficis 
sagr,1ts, pero 1ambé s'hi llegicn les condusions aca
demiques i s'hi obria i tancava <...ida curs. El retaule, 
que encara avui presicleix l'cspai, esta dedicat a la 
lmmaculada Concepció, el simbolisme de la qual 
presidia diferents ambits i aspectes de la Universi
tal, des de la porrada principal fins a !'entrada de la 
c-.tpella, les conclusions academiques o els segells 
que representen la institució. El cariicter esceno¡,>ril
fic de la composició, amb una bona integració de 
!'escultura amb ('arquitectura, apareix.ia refor~,11 per 
la presencia de tribunes a ambdós costats, conser
vades parcialment - l'abse.ncia de les gelosies a les 



lribuncs lmerals evidencia que la imatge és poste
rior a la Guerra Civil. El retaule, com l'omamentació 
de la cúpula, és obra de l'escuhor manrcsa Jaume 
Padró, autor també deis retaules de la cripta de la 
Seu de Manresa, pero que descnvolupa gran pan de 
la seva ac1ivi1at a Ccrvera, entre intervencions a la 
Parroquia i a la Universitat, a banda de les obres de 
l'ampliació de la Paeria i el Real Colegio de Educan
das. El re1aule fou tapiat durant la Guerra Civil per 

tal de protegir-lo deis a1acs de l'aviació franquisra. 
No tingué tanta sort la cúpula, que fou malmesa i 
rccons1ru"ida pusteriorment. En la imatgc s'hi apreci
en parcialment les figures de dos deis quatre evan
gelistes (sant Joan i sant Mateu), treballats en e~-wc, 
que decoren les petxines que sostenen la cúpula. 
Aquesta, amh la decoració d'oculs i gc.losies de la 
part superior i amb els evangelistes de les petxines 
que la sostenen, fou imitada amb exactinid a l'es-

glésia del poble de Vilalta (municipi de Vilanova de 
l'Aguda, a la Noguera), realitz3da per Tomas Padró, 
fill del mateb( Jaume Padró. Una altra mostra de la 
inílucncia artística que tingué el Paranimf de la Uni
versitat de Cervera la 1robcm també a la capella de la 
Jmmaculada de l'csglésia parroquial de Tarroja, on 
es reproclueix la cúpula pero sense els evangelistcs. 

(Amor d~ lt1 Jotogmjia: G6mez: Gm11. l'ro¡,rewrl de la d,pltt: 
f(lmil/t1 Razq11/11,) 
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Universitat, 1953. Paranimf de la Universitat. Una de 
les bombes que caiguenm sobre Cervera el 3 
de desembre del L938 destruí una gran par! del sos
ere del Paranimf universitari. Afortunadamenl, se'n 
pogué s-alvar el relaule, obra de !'escultor Jau me Pa
dró, perque s'aixeci un enva al seu davant, segons 
les instruccions d'Agusú Duran i Sanpere, la curn 
del arxiver Frederic Gómez Gaberner i el consenti
ment dd regidor de Culrura en els primers 1emps 
ele la Guerra Civil, Antoni Gil Ortin. També queda 
dempeus part de la decoració de la cúpula i deis 
balcons que hi h~ a un costal I altre de !'altar. El 
sostre s'arregla en !'epoca ele la fotogrnfia. Queda
ven per restaurar les finestres; finalment, a principis 
deis anys seixama es decidí prescindir de l'estecica 
que havien tingut i fer-les tOtalmenl noves. la pri
mera del costal norcl., prop de !'altar, representav-a 
l'escut de l'f,spanya franquista; lou desrru·ida scnse 
que se sapiga per qui, i no s'obrí cap tipus d'inves
tigació sobre el cas. Sembla que ja est.-iva bé, i l'únic 
que féu l'Ajuntament fou cobrir els desperfectcs per 
tal que no lú passés aire o que no hi enrressin els 
coloms. Durant un temps, s'utilitza com a església 
pública, on es podia anar a missa els diumenges. 
L'any 1963 comen~a el primer curs de l'institut cec
nic laboral i l'edifici, de mica en mica, ana recupe
ran! una altra vegada la funció d'aixopluc docent 
que havia tingut en altres temps. 

(Proj>lutarl de la có¡;ia; IAAJ/, arx/11 Mt1S.) 

Universitat, decada del 1930. Capella que es trobava 
dins l'eclifici de la Universitat durant el temps que 
els pares c;:laretians hi tingueren la residencia (en la 
primera etapa, del J887 al L936). Des cl'un primer 
moment, el Cor de Maria es venerava a la capella 
Reial de la Universitat, reservada per a les grans 
solemnitats, pero també a les difercnts capclles de 
les seccions que formaven la nombrosa comunj
tat (noviciat, escofüstica, reologat, etc.). La imatge 
correspon a una d'aquesres capelles. La presencia 
claretiana a Cervem (1887-1987) s'inicia amb l'ac
ceptació ele l'usclefrui1 de l'edifici universitari percal 
d'establir-hi el scu novicia! i seminari major. Des
prés d'una imprescindible i feLxuga restauració, que 
s'a!Jarga més d'un any, per tal de fer-lo habJtable 
-l'edjfici es trobava <'11 un estat deplorable, aban
dona! i declicat a usos impropis des del trasllat deis 
escudis universitaris a Barcelona, el 1842-, la feina 
cl'unes cinquanta persones, sec:ze de le:; quals eren 
els mateixos germans, féu possible el seu nou ús 
com a casa ele formació i estudi de la congregació 
de Missioners del Cor de Maria. A partir del 1939, 
novament malmesa la Universitat, en traslladaren 
l'activitat a l'edifici contigu del col-legi de les Mon
ges Franceses (col-legi hispanofrances de Santa Te
resa), actual scu del Consell Comarcal. La presencia 
claretiana a la ciutat té moles vcssants: resta sobretol 
molt vinculada a la scv:1 importanl activitat docenl 
-des del 1888, amb col·legj extern de primera i se
gona ,ensenyan~a•, on, a parúr del 1939, cls padres 
hi instru"ien el 70% de la població masculina en eclat 
escolar-; a la instiiució femenina de la congrega
ció -fundada pcr la mare Güell-; a la propera 
fine-a-casa de repos i convalesccncia de Mas d'en 
Toni (Mas Claret), a Sam Pcre deis Arquells, o a 
dolorosos cpisoclis com el deis marrirs de Barbastrc 
-els trenta jov.:s 1eolegs de Cervera que, a punt de 
ca111ar missa, hi foren Lrnslladats en la concesa del 
1936-1939-, enrre molts d'altres. 

(A1110,· de '" /01011ra/ü1: Gómez Grm,. Pr"O]Jictarl de k, copla, 
/amaia Razq11i11.) 



Entre el 1910 i el 1912. Secció de zoología del Museu 
d'Hiscoria Namral. La comunitat dareti:lna, instal•la
da a Cervera des de finals del s. xix, concretamem 
a l'edifici de la Universitat, del qual tenia l'usdefruit 
i havia encap,;alat la rehabilitació, es dedica princi
palment a la tasca educativa, cam pera aJumnat de 
primaría com de secundaria (primera i segona ense
nyan~). Un complcment important pc.r aJs esmdis 
fou la creació d' un museu d'historia natural. L'any 
1892 compra un gabinet sencer de física i química a 
una academi:t de Girona, que constituí l'embrió del 
museu. Aquest primer projccte fou obra del primer 
director que lingué el col-legi, el pare Josep Yilaró. 
El rnuseu s'instaJ-la, en els inicis, en un espai rcdu"it 
del segon pis de la torre nord de la Universitat, pero 
les constants aportacions d 'objectes proceden es de les 
missions que la congregació tenia a America, África 
i Asia aconsellaren dedicar-hi un espai més gran. 
Per ajxo, es trasllada a la sala més amplia de l'edi
fici, l'anomenada Sala Regia, que havia estat seu de 
la biblioteca universitaria. Els artífexs de l'irnportant 
desenvolupament que arriba a tenir el museu fo
ren els pares Josep Xifré i Franccsc Naval. El Museu 
d'Historia Natural presentava l'evolució de la cultu
ra humana des ele la prehistoria fins al moment ac
tual, amb peces d'arrcu del món. Ouranl la Guerra 
Civil el fons fou traslladal a unes instal·lacions que 
la Generalital habilita a Viladrau. Se salva gairebé 
íntegrament. pero les peces s'cscamparen i, més 
tard, se'n recupera només una petita part. 

(Aulor de la fotogmj/(1: M11. Jac/111 0//1•el'l!S. Propletarl de /(I 
c~pla: ;JCSG.) 

Ala nord de la Universit.'lt, 1966. Obres de restaura
ció de la Uoiversitat per tal de poder ser la seu ele 
l'instin1t tecnic laboral, cl'espccialitac agrícola, que 
s'aconseguí quan el llavors rector de la Universítal 
de Barcelona, el Dr. Antoni Torroja Miret, es con
vencé de la necessitat ele conservar un edifici tan 
cabdal pcr a la lústoria del nostre país. les es1ruc1u
res de ciment portland es feren al rnatcix lloc per tal 
de poder-les ajxecar facilrnent. Els treballs els diri
gía l'arquiteete de l:1 Oiputació ele Barcelona, Camil 
Pallas, i hi treballa fins a l:i jubilació el contractista 
i paleta cerveñ Joan Ni.1101 Farran. 

(ProJ1fo1t11-f de la cñpia: SCnlf!f dl' Cattllogacló I Co11sen1acló ti<> 
Mo1111111e111S <le /r1 Dlpwació t/e Barcelmw, SCC,M.) 

Universitar, 1966. Tasques ele rescauració de la Uni
versitat, al passadís de la part nord del primer pis. 
Després de la Guerra Civil, a l'ala sud de la Uni
versitat s'lú torna a establir la Guardia Civil i, més 
endavant, als a.nys cinquanta, amb l'esfor<; de Mn. 
Francesc Xavier Bajona Pintó, el local d'cspectacles 
dt: l'Acció Catolica. A l'ala nord, clurant uns anys, hi 
hagué les sirges de l'lnsrituto Nacional del Trigo, fi.ns 
que, una nit, la prcssió ele l'emmagatzematge provo
ca l'enderrocamcm clels trebols, les encavallaclcs i 
les teulacles d'aquest sector. La tenacicac de Dumn 
i Sanpere i ele la gent de Cervera, que cstava preo
cupada per la clegradació ele l'ecHfici, possibilita que 
el Dr. Antoni Torroja Mirec, rector de la UniversitaL 
de Barcelona, s'intercssés perla sev:i recuperació. La 

restauració de la Universitat s'ana fent per etapes. Si 
bé el primer curs de l'institut te01ic laboral s'inicia 
el 1963, molts espais del primer pis estaven rapiats 
per poder continuar les obres. El revela! de la foto
grafia perrany a la Diputació de Barcelona perque el 
Dr. Torroja demana a aquesta institució, que llavors 
tenia en els seus andus els planols de l'antic edifici, 
que el seu arc¡uitecte, Q1mil Palliis, treballés en el 
projecte ele restauració. Se n'intenta conservar a lma
xim l'anliga estcrica i, amb aquesta finalitat, es reféu, 
al sostre deis passaclissos, un emblgat ele guix, pintar 
de marró, que ü dóna l'aire de bigues autentiques. 

(Pro¡>1e1t,r1 <le la copia: Senv,/ de Cnt11/ogncl6 í Co,m~,.,ci6 tic 
Mo11nma111.s dt1 lt, Dip1t1acfó de Barcelona, SCC.U.) 
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Principis del segle >..'X. Bona rnarxa 
del sector agrari comarcal, pros
peritat de la Segarra. CoincicUnt 
ambla crisi de la fil-loxera, els pa
gesos de la Segarra han abandonat 
el conreu de la vinya i s'han dedi
car al blat, un cultiu més adequaL 
per a la comarca. A comern;arnent 
dels anys trenta sera la principal 
comarca catalana de producció 
d'aquest cereal. El camp es moder
nitza. La indústria no es queda en
rere, pero el seu desenvolupament 
és lent. Durant les dues decades 
posteriors a l'esclat de la Primera 
Guerra Mundial, la indústria co
marcal s'ha diversificar, ampUat i 
modernitzat. 

Creixement de !'agricultura, diver
sificació de la indúsrria: dinarnisme 
economic. 

Pastor, petit ramat, ramaderia, acti
vitat complementaria, vinya, soldats, 
esquilant ovelles, primavera, cam i 
llet, de poble en poble, seganc, da
lla, cereals, fal<;;, barret, ererant, ba
Lre, gra, palla, escombrar, ventar i 
traspalar, home, arec, corda, forca, 
cabas, carnps cl'espiga, acabant la 
batuda, dona, bestiar, mules, rucs, 
someres, Torrent, migdia, temps 
immemorial, ovelles i cabres, fems, 
corral, mules llaurant, arreu giratori, 
males herbes, sembra, sarria, albar
da, Sindical Agrícola, magatzems, 
puixan<;;a economica, vinya, vi, fer-
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rocarril, fil-loxera, verema, carros, carretejant pedres, llaurant amb forcat, 
collim olives. 

Primera notícia del comer~ de Cervera, el 1136: mercar de prestigi. Segle 
xx: Fleca de Sant Jordi, Pastisseria Pone, postguerra, farina, sucre, Caixa 
de Pensions, Farmacia Civit, sal, aigua de Rubinat, Ca l'Alfa, maquines de 
cosir, brodar, botons, sabates de mudar, rellotgeria, vetes, El Anillo de Oro, 
carrer de les Verges, fantasia, merendero, barberia del Gabriel Gual, car
nisseria de Ca la Maria Trullols, fotografia, Cal Lloses, alimentació i pesca 
salada, Pastisseria La Palma, gema, nata i mantega, bombons, La Maravilla 
del Siglo, camises, colls i punys, paraigües, bastons, Benzinera Bargués, 
tiquets o cupons, Bar Hogar del Productor, tapes, bon cafe i licors, Tejidos 
Colom, aixovar, faixa de pages, Fonda Barcelonesa, taula parada per a un 
banquet, Llibreria Dondara, !libres, tertúlies, Llibre de Cervera, Agustí Du
ran i Sanpere, «Biblioteca de Cervera i la Segarra•. 

Construcció d'habitatges, toe de modernitat, ampliació de l'Arxiu Histo
rie, abrir un túnel, notícia oficial, tras,:at, «taüt de Cervera•, escami, Cafe 
Espanya, Gran Teatre de la Passió, ministre, hotel, cinquanta mil pessetes, 
passeig de Jaume Balmes, 600, pont del carrer de Ferran, ent.rades i sorti
des de la vila, expansió urbanística, «la caseta i l'hortet•. 

Cosidores i modistes, Santa Llúcia, abric nou, viatjants. 

Pires i mercats. Fira de Sane Isidre, patis de la Universitat, impuls industrial, 
prosperitat, maquinaria agrícola, visitants, exposicions, Cervera i comarca, 
desfilada de tractors, galetes de vainilla, venda d'alJs, relacions socials, pla
c;a Major, noies casadores, plac,;a de Santa Anna. 

Indústria. Tres Uves, llums, callers, capses de fusta, creditors, fabrica de ga
letes La Palma, empreses, t.reballadors, fabrica de gorres, Francisco Colom, 
silos de Ce1vera, cereals, local de telefonia mobil, molí d'oli, factoria Iberia, 
radios i televisors, salaris i condicions de treball, CORPE, jerseis, Font Ma
nya, esquilar ovelles, bisenfins, taller de fo1ja Cornellana, balconades, bom
bes d 'aigua, tractors, pastisser Joan Colom, ofici, Gené, espardenyes, Sa
bateria Ibáñez, Arts Grafiques Salar, impressió, enquadernació i papereria, 
llibres, editorial, serradora de Cal Pedrós, vista nocturna de la terrassa del 
Bar Canaletes, panificadora del Sindicar, farina, socis, incendi, sacs, olives 
durant la tardor i l'hivern o bJat a l'estiu, origen, mercar, semola o semoli
na, vista aeria, raxació, transpo1ts, Begudes Comorera, autocamions, línia 
Cervera-Barcelona, esperit emprenedor, viatgers, xarxa de trens, primera 
locomotora, carbó, pla<,;a de l'Estació, nord de la ciutat, equipatges de ma, 
tren inaugural. 

[MTil(l 

Fabrica de galctes La Palma. Vista general de la Fábri
ca de Galletas. Bizcochos y Ambrosías La Palma, 
estahlerca a Ccrvcra entre els anys 1919 i 1920. Els 
seus orígens com a empresa, pero, tingueren lloc 
uns anys ahans i es produ"ire.n Uuny de la capital de 
la Segarrn. Fundada l'any 1905, la scva constitució 
com a societat anonima no tingué lloc fins a l'any 
l 9 l4, quan l'emprcsari Rossendo Güell fom1ali1za a 
Manrcsa la companyia anomenada Rosendo Güell y 
Cía. Tenint en compte que l'objcctiu de la societal 
era l.i fabricació de galetes, és probable que la st.-va 
constitució estigués relacionada amb la mateixa 
dinamica de la indústria galetera espanyola i cata
lana d 'aquells anys. D'una banda, la formalit7.ació 
de la socictat es produfa durnnt els anys de ple
na expansió del sector, com a conseqüencia de les 
pcrspectives favorables que en l'economia e~pa
nyola genera la pnsició de neutralitat durani la 
Primera Guerra Mundial. De l'altra, la instal•lació 
de !'empresa a Manresa coincidía amb importants 
transform.icions en les pautes de localitzadó de 
les fabriques de galetcs a Catalunya, que tendiren 
a expandir-se cap a les comarques gironines i cen
trals, en detriment de Barcelona. Tanmateix, la si
tuació de conflictivimt i ele crispació soci¡il viscucla 
a les zones industrials rnmlanes durant el període 
1917-1920 impulsa el seu promotor a abandonar 
la ciutat de Manresa i a establir-se a la vila de Cer
vera. A banda d'aquesLS factors cl'expulsió, també 
cx:istien poderosos factors d'atracció pcl que fa al 
nou emplac;-ament En primer lloc, es 1rac1ava d'una 
zona rnral, on practicament no es produ"íen situaci
ons d 'enfrontaments entre els treballadors i els em
presaris. En segon lloc, la ma d'obra era més barata 
que la deis nuclis industrialit7.ats. Pcr acabar, la pos
sibilitat de situar la fabrica just al costal de l'es1.a
ció de ferrocarril convertía Cervcrn en un lloc idoní 
des del qua! es podia comercialitzar la producció. 
Sobre la base d' una imporcant mecanització, un ús 
eleva! de la for~a de lreball i una producció que no 
estigué res1ringida únicament a l'ambit comarcal, 
sinó que;: també s'orientava als mercats peninsulars, 
La Palma ben aviat es convertí en la principal in
dústria cerverina i, el que encarn és més important, 
ocupa una posici6 rellevant en el sector de la in
dústria galetera. Fruil d'aqucst dinamisme, entre els 
anys quarnma i cinquanta !'empresa dobla el nom
bre de treballadors, i passa deis Lrenta o quaranL-i 
empleats deis anys inicials a prop d'un ccntemtr. 
En aquest ambi1., la fotografia mostra la importancia 
que ja des deis seus orígens tingué la ma d'obrn 
femenina i la utilit:zació durant <.:Is primers anys de 
ma d'obra infanril. A banda de l'activi1a1 vincula
da al sector galeter, a partir deis anys quarama del 
s. xx ta Palma 1.ambé desenvolupa un procés de di
versificaci6 de la seva activitat inversora. En aquests 
context adquirí la farinern de Palencia La Treinta; 
dispos1, de participacions majoritaries en la serra
dora de Joan Busquet.~ de Gironella, poblaci6 en 
la quaJ alhora compra una finca per tal de proveir 
de fusta la serradora; constituí !'empresa Maderas del 
Cadí, SL, i participa en ah.res raons socials, com 
Textil Riba, SA i Gurica, SA. L'any 1951 es produí 
t:I u-aspas de Rossendo Güell Boatella i el negoci 
queda en mans deis seus tills. Al mateix temps, els 
resultats de les inversions rt:alil7..ades no foren els 
esperats, cosa que sin1a l'empre~.i en una posici6 
d 'enclarreriment respecte als seus comperidors, ja 
que no disposava del capital necessari per fer front 
a la Lransfonnaci6 i moclernit:z.ació que expcrimen
tava el sector galeter durant aquells anys. Tot plegat 
suposa la fi de la fabrica de galetes ta Palma l'any 
1967. 

(Propil'tarl f/t, ta copta, ACSG.) 
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Fabrica de gorres i barrea; de tela de Francisco 
Colom. Fac;ana principal i interior de la fabrica de 
gorres i barreis de 1ela de Francisco Colom, creada 
a Ccrvera abaos del 1928. Aquesta indústria estava 
situada al carrer de Víctor Balaguer (actualmenc, Vi
da! de Monip:tlau), en un deis magatzems constru
'íts a finals del s. xix, durani l'expansió del conrcu 
de la vinya a la comarca. Pel nombre de 1reballa
dors que s'hi observa, podría considerar-se que es 
tractava d'una empresa mitjana, que devia donar 
feina a un nombre ele treballadors que oscil·lava 
entre els quinze i els vine. El que més crida l'acenció 
de la imatge, pero, és la jovencuc de les treballa
dores, encarregades fonamentalmenl de fer servir 
les maquines de cosir, pero també, i sobre101, la 
utilització de ma d'obra infantil. Al fons de la imat
gc, s'hi pot observar la figura de qui probablement 
n'cra el propictari, el qua[, a més de desenvolupar 
les tasques de gestió, 1ambé devia encarreg¡ir-se del 
control de l'Hctivilat productiva. La instal-lació de la 
fabrica de barrets ele Francisco Colom a finals ele 
la decada deis vint probablemenc representa la pri
mera experiencia fabril cerverina vinculada a la 
producció de barrets. Tanmateix, l'aclivita1 relacio
nada amb aquest sector ja ringué presencia a la ciu-
1at des de principis del s. xx. L'a,,y 1903 s'hi comp
tabilitzaven un total de quatre barreteries, cotes 
siwade.s al carrer Major, les quals, malgrat a lguns 
canvís de propietaris, seguien manu,nint la seva 
activicac en el moment de creació de la fabrica de 
Francisco Colom. Malgra1 que la producció fabril 
de barrcl's a Cervera es perllonga més enlla de la 
Guerra Civil, el negoci de Francisco Colom desapa
regué abans de l'escla1 del conflicte. l'any L931 la 
fabrica passa a mans de l'empresari Joscp Sambola, 
que moclernit1..a el negoci mi1jan~ant l'adquisició 
de nova maquinaria, un any després d'adquirir-ne 
el traspas, i mancingué la fabrica en producció al
mcnys fins al J 936. 

(A1110,· dL• lll fotoarafia: Gó11u,z (¡rau. Pre,pit:tnrf do ü, cOpia. 
ACSG.) 

{Propie1ari de la cópia: ACSG.) 

102 

Molí d'oli de C« l'Alhareda, situa1 dins l'edifici cons
tru"it l'any J 911, segons la data que consta en la cis
terna. A principis del s. xx:, a Cervera s'urbanit7..aren 
els voltants ele l'estació de fc.:rrO<.'llrdl en diverses 
direccions: AgramunL, Guissona i Manresa. Fou ale . .,.. 
llores que es constru'iren una serie de magatzems 
amb característiques comunes: arrehossaL de parea;, 
diferenciació en la fa~ana deis diversos pisos que 
formaven la construcció i, especialment, l'ornamen
tació de les obertures -portes i finestres--, amb la 
disposició del maó, de manera que el resultat tin
gués una cstctica propia. Era la rcsposta ccrvcrina 
al modcrnisme que s'havia estes arreu de Catalunya, 
del qual Cervera comparúa característiques: l':ipro
fitarnem prilctic deis nous ma1erials, com el ferro i 
el maó, i el dcscnvolupamcnt d'un nou e~'til, proper 
a la pintura i l'escultur.-t, d'¡irrels simbolistes, que, a 
la vegad:i, integrava aquestes arts a l'a,-quitec1ura. 
L'cdifici accual, que consta d'habitatge, botiga i ma
garzem, s'alt;:a el 1915 i, com a mínim, una part del 
complcx ana a carrec del mestre d'obres cerverí Ma
nci Minguell Rovira. En un principi, quan es cons-
truí l'cdifici, els gennans Albareda (Andreu, Ramon 
i Francisco) venien bla1 i ordi. A partir d'un cerl mo
ment, al negoci familiar s'hi incorporf1 un molí d'oli. 
Les dues moles rociones daten aproximacbmen1 del 
1920. El moH d'oli cstigué en ple rcndimcnt fins 
que entra en funcionament el del Sindical. Dur.tnl 
moles anys a Cervcra operaren els molins d'olj del 



Sindical, de Ca l'Albareda, dd Llohet, del Tudcla, el 
molí Narcís i el molí Goma -aquest úlcim, encara 
en funcionanu,nt, amb les moles originab del 1932. 
lll negoci de les ametUes de Ca l'Albareda era la 
tercera activitat que, amb les ahres, desenvoluparen 
fins a l'epoc:1 de la guerra. Després de la guerra, 
s'abandona el comer~ de cereals i ametlles i l'csta
blimem pa.-;sa a ser una hotiga de comestibles. 

{f'roJJretar/a de In CÓ(Jln: Do/e,,~ Allrre.) 

Ca.sa Sambola, 1935. Treballadors de la Casa Sambo
la, que es dedic:wa a la fobricació de barreLS. Estava 
situada al carrer dc Víctor 13alaguer (conegu1 popu
larmenc com a c:arrer deis Magmzems), actualmem 
anomenat Vida) de Jl.lontp:ilau. Tenia una vintcna de 
trehalladors. Pel que portaven a les mans, devien 
celebrar la diada de Sama Uúcia, que és la patrona 
deis qui cusen. 

(Awor de Ir, ji-Jtogn,ji.a: G6mez (i,.111, Propit,wrl de In cOplfl• 

ACSG.) 
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Empresa CORPE, 13 de desembre del L957. Angele-
1a Esrruch Pons i M. Rosa Carulla Solé, durant una 
festa de Santa Llúc.ia que;: se celebra a l'empresa 
CORPE, una fabrica de jerseis, creada per PaquiLa 
Cornellana i el scu onde, Josep Pere1a. L'I indústria 
obrí l'any 1956 al carrer de Sam Joscp (actualment, 
carrcr de Lleida), als haixos de la casa de Josep 
Pereta. L'any 1960 es trasllada al carrer Liberación 
(actualmem, carrer Comhat), núm. 19, a la rebotiga 
de la casa de Paquita CorneJlana, on funciona fins 
a l'any 1969. La indústria estava molt consolidada: 
tenia tres viatjanLS i venia pcr L0t Catalunya, així 
com també per Galícia (Vigo i Pontevedra) i tot t:I 
Cantabric. 

(l'rop1etC1rlt1 de la copla: Flom léstmcb Po11.f.) 

Empresa textil CORPE, 13 de desembre del 1957. 
Celebració de la festa de Santa Llúcia per part de 
!'empresa CORPE, fabrica de jcrseis creada per Pa
quila Cornellana i el seu onde, Josep Pereta. 

P11RPU.: L. Joscp Pereta, 2. Sm. Magda, 3. Josefina 
Corncllana, 4. Joan Sotera. 5. Angclern Estruch, 6. 
Paquita Navarro, 7. Angeleta Merli, 8. Joan VaU, 9. 
Ramona Pereta, LO. Catalina Navarro, 11. Tert:sa Gi
ribet, 12. Maria Navarro, 13. Manuela Franquesa, J4. 
M. Rosa Carulla, 15. Francisca Parré, 16. Lidia Puig, 
l 7. flora Vilar, 18. Paquita Comellana, 19. France;:sc 
Vall, 20. Francisco Pereta, 2J. Gabriel Jorcla, 22. 
Momserrat Vall, 23. Mario Viclal, 24. Carme Vilalta. 

(A11tor dP lt1 ft,tografin: Gúmuz Gran. P>vipleWrlfl t/1• la copla.. 

,Hontse Vn/1 Cornelltum.) 
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Empresa l'ibad, dccada del 1960. Tallers de !'em
presa Fibad, situada al carrer de Vida! de Montpa-
lau. Josep Ribal1.a Cardona, fill d'lgualada, dirigí 107 
aquesta fabrica de gtmeres de punta Cen,era des ele 
l'any 1957 fins al 1994. any ele la scva jubilació i del 
rnncament de la fabrica. En el momenl de )'arribada 
a Cervera. !'empresa era Jaume Mur; posceriorment 
fou Amonio Girah, i més wrcl passa a ser Fibad SA. 
A Cervera hi clonaren fdna a unes vim-i-cinc o tren
'ª 1.reballadores. 

(Prt!J)/ttar/ rlr la cópla:ftm,/1/c, fillx,lta J\10111,•s,) 

""'7 

Carrer de Vicia! de Montpalau, clecacla del 1960. Tre
balladors i treballaclores davant de la fabrica ele ge
nere ele pum Giralt, que clespres pass¡¡ a ser Fibad, 
on feien roba de pune d'infants. L'encarregat era Jo
sep Ribalta. En la ima1ge hi apareixen en la primera 
fila -d'esqucrra a drew i de dalt a baix-, Maneta, 
Maria Jové, Líclia Puig, Trini Verdés, Francisca Pare
des, Josep Batlle, Merce Segués i Rosa Morell; en 
la segona, Rosa Rius, Teresina Porta, Oolors Tosal i 
Amonia ! leras, i en la tercera, Paquita (Sra. Pomés), 
M. Carme Falip, Antonie1.a Mire!, Andreu Lac:alle,Jo
sefina Aránegas, Maria Aránegas i una persona no 
identificada. 

(Propletbrla de la co/1/a: Merca So¡¡ués.} 
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Empresa Permníus, 1971. Treballadors i treballado
res de l'empresa Petronius de Cervera, dedicada aJ 
genere de pum, entre eJs quals hi havia, en la pri
mera fila --d'esquerra a drera i de clalt a baix-, 
Rius, Rossi López. Gloria Anglarill, Isabel Miret,Joa
na Armenteres, Teresa Ortiz i una persona no iden• 
tificada; en la segona, Gregñria Parra, Teresa Benet, 
Maria Ribera, MonL5e Boldú, Cecília Anglarill, Ange
lina Pons, l'rancesc Planes, Paquiw Regí, Pilar Gené, 
Milagros Morales, una persona no identificada, Ade
la Pons i Antonia Teixidó; en la tercera, Tere,5a Piera, 
Teresa Ribera í LOli Pércz (?), i en la quarta, Pepita 
Tars11, Paquita Roca, una persona no identificada, 
Magda Llovcra, Francisco Vigara, Antonia Hidalgo, 
Muñoz, Carme Vigara, Paquita Collado, una persona 
no identificada, Mcrcc Torné, una persona no iden· 
tificada, Ramona Vilaró i Conxira f'ont. 

(Pro¡,ie1tk/a ele la có¡,it1, Maria Rlbem.) 

Carrer Lliben.ai, 1949. Garatge de Celestino Roca ,el 
Sala,, on treballaven deu mecanics que repar.iven 
cocces i carnions de tora la comarca. Als anys qua
ranta, una plantilht de deu persones es considerava 
bastan! nombrosa. En la imatge s'hi identifiquen, 
d'esquerr.i a dreta, Josep Simon, Ramon Massafrets, 
Alfred Carcasona, Modesto Camats,Joim Roca, Fran· 
cisco Castelló, Celestino Roca, Miguel, Ramon i An

tonio noca. 

(Autor ele /(1 Jologmfu,, Gómcz Gra11, Proplnlar/s de la cópltr: 
Frat1cfsco Castel/ó Gt,s11// 1 A/free/ Carcasom,.j 



Decada del 1950. E.stand de !'empresa de Cervem 
anomenada, en els seus inicis, Font Manyii, en una 
fira, en la qual s'exposava una maquina d'esquiltlar 
ametlles que el propietari de ('empresa havia creat. 
L'any J939 Joaquim Font rupoll, natural de Mará 
(Girona), i la seva esposa, Dolors Costa Vives, de 
Manresa, arribaren a Cervera i s'instal-laren al ca rrer 
Victoria, on adquiriren ell taller de Cal Clica, dit així 
perque hi fabricaven panys. El taller de Polll Manyii 
dcixa empremta a Cervcra per la fabricació de bi
senfins i cintes transportadores. Posteriormenr, es 
convertí en una gran empres¡¡, en passar a construir 
naus industrials. 

(Proplo1i1rlt1 tlv /(1 c/,pfa: Co11.~ltt1 Fo111.) 
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Carrer de Vida! de Montpalau, 1973. Fa<;ru1a ele Ta
lleres Cornellaná, al carrer de Vida! de Montpalau, 
núm. 35. El 1930, Magí Cornellana Galofre obrí un 
taller ele forja i soldadura, al carrer de l'Estació, núm. 
7, amb el nom Cornellana-Masó. Uns anys abans, 
després de sortir del seu poble nat:il, Malgrat, de 
la casa Masó, havia anat a Sabade.11 per aprendre'n 
l'ofici. Entretant, Comellana s'anava fent una casa al 
carrer Llibe.rtat, núm. 5, i l'any 1940, hi trasllada el 
taller, als baixos. Tenia diversos operaris i aprenents 
i la feina més comuna era fer portes, balconades, 
baranes d'escala i reixes forjades, tant pera Cervera 
com per als pobles de la comarca. També s'especia
litza en feines de lOrn i ajusratge. Amb molt esperit 
comercial, es dedica també a la venda i rcparació 
d'estris i maquines per als pagesos, com bombes 
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d'aigua per a pous (de taps, electriques i de ga
solina). ventadores, trills. cultivador,;, gavelladors i 
lligadores de la Casa Trepat, de Tiirrega. Juntament 
amb el seu fill Josep, es dedic-:t a la representació i 
venda d'un gran nombre de tractors i complements, 
empaqut:tadore:. i collidores, i col-laborart!Jl 11101-
tíssims anys en la fira de Sanl lsidre de la ciutat. 
Entre el 1973 i el J 974 iniciaren el trasllat als nous 
wJlers dd carrer de Vida! de Montpalau, núm. 35, a 
ta cantonada amb President Companys, perque el 
taller del carrer LlibertaL es feia pecit. Durant una 
epoca combinaren ambdós locals, pero el 1979 ja 
es traslladaren elefinitivament al nou. En finalit7.ar 
l'any 2008, Josep Cornellana Rius es jubila; no obs
tant aixo, et taller continua treballant sotsarrendat, 
amb el mateix nom de Tallers Cornellana. 

(Autor de• lafotograjia:Josep Cornellana. f'ropteu-1rf tle la cbpit1: 
fam(//t1 Con,el/a,ia lli1LS.) 

Tres Uves, mar~ o abril del 1971. Visita de Guiller
mo Blanco Cipirria, delegar provinciaJ de Sindica
tos, de Lleida, a !'empresa Tres Uves. En la imatge 
hi apareixen, d'esquerra a dreta, Guillermo Blanco 
Cipitria, Francesc Domenech Bosch (en segon ter
me), Francesc Domencch Puig, Joan Salat Tarrats 
(possiblement, també en segon tt1rn1e, si s'ha de jut
jar per altres fo1ografies de la mateixa serie) i una 
persona no identificada. 

(Propfoltlrf tia lil cój)ltk}IWII Cinco.) 



Tres Uves, 1966. Vista acria de la fabrica Tres Uves. 
Aquest era el nom que tenia el grup d'empreses 
deis germans Vida!, fom1a1 per Vidal Hermanos S. 
R. G., Ferrocolor i Maderas Lacetanas. La primera, 
Vida) Hermanos S. R. G., fundada per Edmundo i 
Amadeu Viclal, s'instal·lil a Cervera l'any L957. La 

seva aclivitat inclu5trial estava orientada a l'elabora
ció de moblcs. Fcrrocolor, creada per Antonio Vida), 
era, en canvi, una empresa cleclicacla a la fabricació 
de llums, situada a Barcelona. En aquesta primera 
etapa, a Cervera només hi tenia uns tallers on es fa
bricaven les capses ele fusta que havien de contenir 
els llums. Aquest taller, originariamem, estava situal 
al carrer de Vida) de Montpalau. Duram la decada 
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deis seixanca, Tres Uves o Vida! Hermanos arriba 
a tenir a Cervera una plantilla d'uns qualre-cencs 
treballadors. la fabrica disposava de tecnología mo
derna i les seves dimensions eren considerables, 
ja que ocupava una superficie d 'uns 21.000 m', als 
quals s'afegia una superfície de 30.000 m2 pera fu
tures edific-.icions. Des del punt de vista del procés 
productiu, disposava de la maquinaria més mo
derna utilitzada per la indúslria del moble. la crisi 
deis anys set::inta i la manca d 'adaptacíó a la nova 
conjuntura economica, pero, en comportaren el tan
cament. El 20 de julio! del L979, )'empresa Vida) 
Hermanos presenta suspensió de pagaments, amb 
un actiu d'uns l.019 milions de pessetes i un passiu 
d'uns 286 milions. Dos anys més tard, a instancia 
d'alguns deis seus creditors, un jutjat de Barcelona 

declara !'empresa en fallida. Tanmatei:x, aques1 fet 

no suposa la desaparició definitiva de l'activitat vin

culada als germans Vidal. Durant els primees anys 
de la decada deis setanta, el grup d'empreses Tres 
Uves s'havia diviclit. Amadeu Vida! es queda ::imb 
la marca Ferrocolor, per crear una nova empresa 
a Cervera. Aquesta nova fabrica, també dedicada 
a l'elaboració de mobles i llums, sabé superar la 
crisi deis anys sctanta, que posa fi a les Tres Uves, 
pero no pogué fer front a la segona gran sotragacla 
industrial. El maig del 1985 presenta suspensió de 
pagamenLS i el seu definitiu tancamenc deixa sense 
feina una cinquantena de trebaUadors. 

(Autor t/e /ti fot<Jgmji,1: TAF llellcóJJte~ SA. Propleu,rl ,1,. lt1 
cOpltl: A.r..n'u Nacio1u1/ ,Je Ct.ttahm,J-a.) 



Cartcll anunciador de la factoría Iberia. La historia 
de la factoría Iberia, empresa que fabricava sobre-
1ot radios i televisors, és la indissoluble historia del 
procés d'industrialització de Cervera, de la lluita 
obrera que tingué lloc a Cataluny;i i també a Cerve
ra, encara que amb menys intensitat, a les acaballes 
dd franquisme, i de la mateixa lluita amifranquista 
per les llibert:11s. El soci majoritari d'Jberia havia 
estat Baldomero Gómez Serrano (Granada, 1913 -
?), que havia comen~! el seu negoci amb un pelil 
taller de reparació cl'electrodomestics a Barcelona. 
Als anys quaranta crea !'empresa Iberia, animat per 
l'auge de la radiodifusió en aquella epoca. L-i capa
citat per adaptar-se a les novet:us tt:cnologiques in
ternacionals féu créixer la companyia, la qua!, amb 
el televisor extrapla, el doble rub lamina! i l'auto
marització del procés industrial, se situa entre les 
primeres de l'Estat entre els anys seiJ(anta i se:tanta. 
En aquell moment d'expansió al gn1p hi treballa
ven unes l. LOO persones. Pero el mareix 1971 ja hi 
hagué greus conílictes entre empresa i obrers pcr 
temes de primes, salaris i condicions de Lrehall. El 
27 novembre del 1971 s'hi declara un gran incendi, 
que en destruí practicamem totes les instal•lacions, 
de vuit plantes, que hi havia al Poblenou de Bar
celona. Els bombers expr1:ssaren sospites sobre si 
l'incendi podia haver estat provocat. Després del 
foc, l'empresari sol·licila l'expedient de crisi i desit
java acomiadar-ne tots els obrers. l lavia esdatat un 
gran conflicte obrer, que duraría fins al tancamem 
de !'empresa, similar al d 'alLres grans empreses de 
la zona metropolitana de Barcelona. El maig del 
1971 s'anuncia que es consLrUiria una nova factoría 
amb proces.sos de producció molt avanc;ars. Encara 
que no se n'cxplicitava el lloc, se sabia que seria 
a Cervera. L'alcalde, Joan Salat, havia fet intenses 
gestions per industrialitzar Cervera en aquells anys 
d'ebullició econom.ica a tot el país. El setembre del 
1973 Iberia tenia J.100 treballadors, dds qua Is 400 
ja Lreballaven a la capital segarrenca. El 6 d'octubre 
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del 1973. Baldomero Gómcz presenta un nou expe" 
dient demanam el trasllat de !'empresa a Ccrvera. 
1-Io justificava amb raons 1ecniqucs i d'::iugment de 
la productivitat, encara que els treballadors només 
hi veicn motius laborals: a Ccrvera s'hi pagarien sa
laris molt m~~ haixos i hi havia manca de tradició 
i lluita obrera. IA Vanguardia del 31 de gener del 
1974 es fcia rcsso deis problemes d'esc-,1ssetat d'ha
bitatgc i de l'increment que havia palit el preu del 
sol i deis lloguers. Per cm aixo, el rrasllat deis obrers 
de Barcelona a Cervera -que, de fct, no era de
sitjat per l'empresari- csdevingué molt conAictiu. 
L'any 1974 la conflictivital laboral deis treballadors 
cl'lberia de Barcelona, que ja s'arrossegava com a 
mínim d1:s del 1971, acaba Lraslladam-se a Cervera. 
Es convoca una aturada que fou parcialment seguida 
pels Lrehalladorl> cerverins, poc habituats a aquests 
conílictes industrials. El juny del l 974 hi hagué un 
nou expediem de crisi a la factoría de Barcelona per 
acomiaclar-nc 1ots els trehalladors que hi quedaven. 
Els obrers de Barcelona demanaren solidaritat als 
de Cervera, pero aquests hi respongucren tímida
ment. A més, semblava que !'empresa intentava en
frontar uns Lreballadors amh els allres. El novembre 
del 1974, el Ministerio denega l'expedient de crisi 
i !'empresa intenta la suspensió de pagaments. El 
desembre també hi hagué acomiadaments a Cerve
ra i ja no s'hi pagaren les nomines senceres, alhora 
que comen\;'.it a circular el rumor que cmprcses ale
manyes comprarien Iberia. El mes següem se sabé 
que l'expediem de crisi afectaría 1or-.1 la plantilla de 
Barcelona i la meitat de la de Cervera. MenLre a Bar
celona s'acaba pactan! un expe:dienl de rcgulació 
clefinitiu que satisféu moderadament els ohrers, a 
Cervera !'empresa tingué pcrclues i els amos pro
posaren als treballadors organitzar una cooperativa 
per tirar endavam !'empresa. El juliol del 1975 !'em
presa manifesta que si els Lreballadors de Cervera 
volien cobrar el sou, haurien d'accept:1r l'expedient 
de suspensió temporal de conLractes. Pero el matei:x 
30 de juliol del 1975 la delegació de !.leida aprova 
l'cxpedienr de crisi presenta! per )'empresa pt!r res-

115 

cinclir tots els contrac1es de la plantilla de Cervera, 
L'empresari Baldomero dcsaparegué del país i fou 
buscal per la justicia. La premsa del IS de febrer del 
1976 recollia que Baldomero Gómez havia ingres
sat a la presó, i que el jutge havia decretal llibertat 
sota fianc;-.i per vint-i-cinc milions. A Cervt:ra es dci::i 
que havia trobat comprador pcr a una illa que pos
se'ia, la qual eslava valorada en l.800 milions de 
pcssetcs. El febrcr del 1976, la delegació de Lleida 
confirma que la immensa majoria de la plantilla de 
Cervera aniria al carrer scnse cobrar res. Les naus 
d'lberia a Cervern restaren en mans deis bancs cre
ditors, i els treballadors, sense feina. 

{Pmpletarl <le lo cóplll: Joa11 Salm.) 

Iberia Radio, 25 cl'occuhre del 1972. VisiLa de les 
autoritats cerverines i provincials a les instal•lacions 
d·rberia Radio. El 25 d'ocmbre del 1972 visitaren la 
ciutat el governador civil, el governador militar, el 
president de l:{ Dipuració, el subcap provincial del 
Movin1iento, el procurador provincial a les Corts. di
ferents funcionaris de ministeris a la delegació pro
vincial i altrt:s autoríiats militars, a més de l'alcalde 
i diputat provincial Joan Saint. Duran! la jornada 
es visitaren les instal-lacion~ provisionals cl'lheria 
Radio Televisión i també les obres de la nova fac
toría, que ocuparía una superficie ele quinze hec
tarces. Les autoritats foren rebud1:s per Baldomero 
i Femando Gómez, propietaris de !'empresa. En la 
imacge hi podem veure, d'esquerra a clreta, un deis 
germans Gómcz (Baldomero o Fernando), Rarnon 
Cuñé (en segon ternm), José Aparicio Calvo-Rubio 
(governador civil). possihlemem un altre deis ger
mans Gómez (Baldomcro o Femando), el general 
Manuel Lara del Cid (govemador militar), Josep 
M. Razquin Jené (president de la Diputació) i una 
persona no identificada; tampoc no han estat iden
tificades les clucs Lreballadores que apareixen en 
primer terme. 

(/'ropietorl de lo cóp10:fn111ilia flt1Z<¡11111 .) 



Construcció 

116 

Túnd de la carrelera N-n per sol ixenl, entre el 

1945 i el 1947 aproximadamenL Construcció dd 
lúnel de la carretera N-11. El fel d'obrir un túnel 
que 1ravessava la ciutal commogué els cerverins. La 

notícia es féu oficial amb la seva publicació en el 
Bu,t/letí Oficial de la Provincia de lleida del 31 de 
maig del 194 l. El túnel havia de suprimir el tram 
de carrelera de Barcelona a Lleida enm: els qui
lometres 520,930 i 523,689, la qual cosa suposava 
que el transi1 rodal no passaria per la ciutat. Les 
protestes abra,;aven des ele la Delegación de la Cá
mara Oficial de Comercio e lndustria ele t¿rida en 
Cen•era. que féu una demanda de recli.ficació de 
tra~t adduin l que representava un gran perjuclici 
per al comer,; i la població en general, fins a les 
tertúlies del Casal, en les quals es popularitza .:1 
veredic.'te del Dr. Joan Boronat, el qual, amb la seva 
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ironía característica, sentencia que Seria el raül de 
Cervera -algú hi afegí que si es plantaven xiprers 
a banda i banda de carretera, podrien flanqucjar 
aquesl feretre-, passant per aquells qui opinaven 
que seria una boca monstruosa, un punyal que tra
vessaria el cor de la ciurat, una obra inútil, perillosa 
i anticerverina ... o un escarni de l'arqu itccrura vene
rable, Les primer!!.~ rernogudes de cerra comen,;aren 
la cardor de l'any 1944. En principi, el túnel havía 
d'estar Jlest en un any i mig, pero hi hagué for,;a 
complicacions tecniques i quan es dona per aca
bat s'hagué d'admetre la impossibilital de controlar 
les fili.racions constants d'aigua, que el manlenien 
en un persistent degoceig. Al primer pis del Gafe 
Espanya s'hi instal- laren les oficines de !'empresa 
constructora. Alguns cerverins acceptaven que, a la 
llarga, la ciutal s'estendria cap al pla deis Ametllers, 
on s'edificaria un nou eLxample que fins i tot podría 
ser un nucii de potenciació dd comt:r,;. Aquells qui 

escaven directament connectats amb l'obra es quei
xaren deis sorolls provocars per les barrinadures, de 
la descuran,;a de l'accés a Cervera i, especialment, 
de que mal comuniall que havia quedar l'enlla,; 
amb lOt el sector de sol ixent, especialmenl amb les 
carreteres de Tora, Guissona, Agr.1munt i Rocafort, 
ja que s'havia de fer la volta per tal cl'agafar !'entra· 
da a la ciutal per la banda ele Lleida. També s'havia 
hagut d'obrar, pagada pels ve'ins, una via d'accés 
per als residents deis barris de Sam Francesc i Sanl 
Cristofol, que havien quedat :t'ill:11s. A més, el pas
seig del Portaler queda mal format des d'una mcil.aL, 

perque l'accés al túnel per ponent no hi escava con
nectat, i quedava un espai entre l'obra i el lloc. El 
malestar era tan gener<1Jitza1 que s'inaugura I' 11 de 
juliol del 1949 gairebé clandestinament, sense cap 
mena de eerimonia, cliscurs o presencia d'aurorita1s. 

(11111or lle la fotograjio: G6mez Gra11. Proplamrl lle lo copit1: 
ACSG.} 



Túnel de la carretera N-11 per sol ixent, entre el 1945 
i el 1947 aproximadament. Construcció del túnel de 
la carretera N-U. El primer que es féu quan havien 
de comen<;ar les obres del túnel fou treure les ter
res del Uoc conegut com les Gincs1eres, a la part 
meridíom1l de l'antíc camp de fu1bol. Er~ normal 
que ds cerverins anessin a contemplar les obre:. des 
d'aqucst lloc d'espon. Un cerveñ, Gaspar Jené, era 
l'encarregat de passar llis1a entre els treballadors i 
de clonar-los la paga corresponem a la seva feina (al 
principi, eren nomé:. les carretonades) cada dissab
tc. En fou el llisrer fins que una cl'aquestes pagues 
fou robada. Gaspar Jené, com a responsable, fou 
dcs1itu"il del seu carrcc i el 1947 man:a de Cervera. 
D'altra banda, cluranr les obres moriren dos deis 
trebalJaclors per un desprenimem cl'argiles. El Dr. 
López, que era el metge encarregat deis operaris, en 
certifica les defuncions. Molt més endavan1, quan es 
cons1ru'iren els habitatges i les infraestructures del 
pla deis Ametllers (1969), com que aquesta zona ja 
esrava plenamenL urbanitzada, amb )'entrada a la 
ciuca1 des de Lleida, es cregué que aquest fóra el 
lloc més assenyat per síruar-hi la creu de terme deis 
Orenets, que fins llavors estava sin1ada al camí de la 
Creu deis Orenets, a l'actual avingucla del Mil·lenari 
ele Catalunya. ruxí, fou 1raslladada a la conjunció de 
la carretera N-11 amb !'entrada a Cervera el 30 ele 
maig del 1970. 

(Autor de la f1Jtogrujia: Gómez Gmu, PropléJar/ de la copla: 
ACSG.) 
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Gran Teatre de la Passió, mitjan dccada del 1960. 
lnicis de la construcció del Gran Teaire ele la Passió 
de Cervera. L'edificí fou inaugur,u e.l 1967, pero el 
procés havia comenc;at el 1962, quan el Patronar de 
la Passió entra en fricció amb la societm propietaria 
del Teatro Círculo, que és on tenien lloc les cliver
ses sessions, i entre e.Is memhres del Patronal de la 
Passió comen\;'d a gestar-se la idea que es necessi
tava un teatre propi. l':wantprojec1e s'encarrega a 
l'arquitecte lleidata José A. Sanchís, i es decidí que 
el 1eatre es construir ía sobre els terrcnys coneguts 
com l'Argiler, de propieta1 municipal. El 24 de man; 
el ministre d'Información y Turismo, Manuel Fraga 
lribarne, visita Cervera per assistir a la representa
ció de la Passió, i s'aprofitii l'ocasió per ensenyar-li 
l'avamprojecte i demanar-li l'ajuda per poder-lo dur 
a terme. Davant la impossibilicar de trobar una Jí
nia ele crecll1 que financé.s en part la construcció 
d'un 1eatre, el mateix Fraga lribame suggcrí a Joan 
Salat Tarrars que demanessin un ,crédito hotelero», 
perc¡ue ,un bote/ se /;(Ice con piscina o con eamjes; 
baced 1111 bote/ con tea/ro, y os concederemos un 
crédito bote/ero». El 25 de gener del 1964, l:1 Subse
cretaria de Turismo comunica al Patronat la conces
sió del credjt de quinze milions de pessetes per a 
la construcció del complex hoteler. El JO de febrer, 
l'Ajuntamcnt de Cervera adjudica al Patronal ele la 
Passió la ~-ubhasta convocada per a la construcció 
del complex, per la quantitat de cinquanra mil pes
.setes. Amb data d'll ele febrer, el Banco de Cré-

dilo Industrial concedí el credit hipocecari, d'acord 
ambla resolucíódc b1 Subsecretaría de Turismo, i amb 
les condicions inclícades, amb un interes del 4% 
anual. Finalment, el 5 de febrer del 1967, tingué 
lloc, amb motiu de les festes del Santissim Misteri, 
una preinauguracíó del Gran Tea1rc de la Passió de 
Cervera, que consistí a obrir al públic les depenclen
cies, i projectar-hi les primeres sessions de cinema. 
El 9 ele febrcr, es presentava al nou teatre, per pri
mera vegada, la representació ele Cristo, mislerio de 
Pasión. La inauguradó oficial tíngué lloc el 12 ele 
rnarc;, amb la .sala plena de gom a gom. El 28 de 
juny del 1969 s'inaugura l'hotel. 

(,1111or do In fo1ogmji11, Gómez Crau. 1>ropleInrl de /11 copla: 
Jum, Snlat.) 

Rambla de Calvo Sotelo (actualment, rambla ele 
Lluís Sanpere), decada del 1960. Construcció del 
bloc d'habirarges de •la Caüm,, que es coneixia 
com a torre ele la Segarra, i que s'inicia l'any 1964. 
Era el primer bloc ele pisos d'aquestes djmensions 
a Cervera, el qual, en aquells momencs, li donava 
un toe de modernicat i, a més, era la viva imatge 
del renaixement economic de la ciu1at i la comar
ca. El l 970, s'inaugura als baixos de l'cdifici el pri
mer supermercar, de la cadena Spar, la qual era de 
Saragossa. 

(J>ropivu,rf d<' /(1 copla: ,/11 CaLm,.) 
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Passeig de Jaume Balmes, 1968. Passeig de Jaume 
Balnws quan s'aixecava !'estructura del que es co
neixia com a pisos de •la Caixa,. La imatge proba
blemenr correspon a un deis dies que es representa
va la Passió, ates que la pla<;a de Pius XII era plena 
d'autocars; els cotx.es parriculárs (els 600 de la casa 
SEAT, que s'anaven popularitzanr) omplien el da
vant de la vorera, i les persones anaven vestides de 
festa. Eren uns anys en el~ quals Cervera semblava 
que comen~ava a sorlir de la pcnúria economica 
que havia caracterir1.at la comarca després de la 
Guerra Civil, i aquest edifici es convertí en una ban
dera ele la modemitat que la ciutat anhelava. 

(Propiqtt1rl de la copia, Josep Pom,;s.) 

1968. Edifici cons1.11.i"il l'any 1967 per !'empresa 
constructora Garrofé-Roca, de Mollerussa, i pro
mocionat per la immobiliaria de Cervera EMSESA 
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(1964-1978), formada pds socis l;nric Companys 
Valls, Joan SalaL Tarrats, Antonio Minguell Molins, 
Francisco Sala Martí, Josep Sala Maní i Jaurne Ar
mengol Uoses. rou una conStruCció dt: renda limi
tada, subvencionada i lliure de comribució, en una 
epoca ele falta d'habitatges, ates que !'empresa ele 
mobles Ferrocolor - Vida! Germans -i, més wrd, 
Iberia Radio Televisión- suposil un incremenl de 
llocs de rreball i, consegüenunem, la vinguda ele no
vt:s famílies a la ciutaL. AquesL fou el primer edifici 
constru"it des del 1939, quan s'erigí la darrera casa a 
Cervcra, concretamem al carrer de Ferran el Catolic. 

(Pro¡,ietarl de la cQ¡,/n, ACSG,fo,~, Agusti D11m11 i Sau¡,oni.J 

Silos de Cervera, 1968. Vista panoramica de l'edi
fici conegut popularmem com els silos. Els silos (o 
sitges) de Cervera s'inauguraren el 1968, integrats 
en la Red Básica del Estado (MAPA). Foren edificats 
per un cons1.11.1cror de Bellpuig. Abans, aquest servei 

.. 

ringué ahres ubicacions a la ciutat. Els pagcsos ha
vicn ele portar a vendre els cereals que dcclaraven 
-a Ct:rvt:ra, majoriwriamenL bbt i ordi- al Servicio 
Nacional, fins que, Rmb la democracia, arriba el mer
car lliure. Les clarreres entrades ele cereals ringueren 
lloc els anys 1991- 1992. l el cessament definitiu dt: 
l'activitat fou el 1992-1993. A partir de llavors, l'edi
fici tingué clifcrcnts usos: garatge i local de telefonía 
rnobil. L'any 1996, el personal deis silos fou trans
feriL a la Generalitat. El 15 d'agost del L978 sortia 
publicat en la premsa: •EL SENl:IA INFORMA. Se h<4ce 
ptíblico que desde el día I de agosro se pueden rea
lizar ventas de lrígo y cereales piensos en tocias las 
jefatums de Almacén de la provincia. El Al111acén 
y Silo de Cervera esta,·á abierto todos los días de la 
semc111a, menos e/Jue1'tls, en que se tthre el Almacén 
de Sa111 G11i111 de Fret.xc111e1. Los precios del trigo que 
más se cultivan en nuestra provincia, son para el 
mes de agosto los sig11ie11tes: 15 ptas. kilo para "Tres 
e11t1nltos'; 14'50 pu1s. ptira "Yécom·; ''7 ce,.,.os·· y 
''Anza"; 14 plas. kilo para "Cap/to/", ''Spleudeur··, 
"Mt1rá ·; "Obamplein", "Pa11e 247", "Estrellu ", ''Oró" 
y "Pane 2"'; 13 '40 ptas. kilo pam las variedades de 
"Bla11co Segarra ·• y "Pan e 14 •·. Los precios de gt'1"all
Ifr1 a que el SENPA compra los cereales para el mes 
de ago.,10, son los siguientes: 10'25 ptas. kilo part1 
la cebada de 2 carreras (cervecera) y /O p1as. kilo 
para la cebada de 6 carreras (caballa,). Pm-a In 
aveua hlwrca y muaril/a, 9'80 p1as. kilo; y pam 
la at>ena gris y negra 9'60 ptas. kilo. Para el cente
uo, I 1 J)Ias. kilo. 7odos los ¡,recios se.fijan pt1ra los 
cereales de la cosecha 1978 que respondan a carac
teríslicas normales, si11 envase, pesada y estibada la 
partida. sobre Silo o Almacén del SBNPA,. 

{Pro¡,fvtari do la cópin, , lr¡¡elll De11.J 

Carrers de Verdú i Esperanto. 1972. Construcció de 
diverses cases adossaclt:s en el moment d'expansió 
urbanística de la zona norc~ a principis deis anys 
sctanta. L'any 1964, ('Empresa Social Economica SA 
(EMSESA) havia comen~at la construcció d'habitat
ges de renda limitada a la carretera de Guissona, 
amb l'objectiu de compensar les necessitats d'allot
jament que hi havia a Cervera. Posteriormem en 
consLruiria més, tant blocs de pisos d'alc;aria con
siderable, com a signe de modernitat, com cases 
:idossades. Cap als anys vuitanta, amb més bonan~ 
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economica i amb més possibilitars ele fer realitat la 
idea de •la cast:ta i l'hortet>, es comt:n(aren a cons• 
truir nombrases promocions de cases aclossades 
(com les que es poden veurc en la imatge); són una 
mostra ele la gran expansió urbanística més eolia ele 
la vía del ferrocarril, entre el carrer de Momoliu i el 
passcig del Polígon Industrial. Cervera cresqué tam
bé cap a la zona de la carrcten1 de Manresa (Ciutllt 
Jardí) i, posteriom1cnt, en el tombant de segle, la 
ciutat s'ana esrenem ~•P al camí de Cm,tcllnou. 

(Pro¡,M1arl de'" copifl, Jom, Salm J 

Carrer de Ferran el Catolic, 1977. Obres de constn1c
ció del pone del carrer de Ferran el Catolic, sobre 
la carretera N-IJ, edificat l'any 1977. La realització 
d'aquesta infraestructura formava part cl'un projecte 
més ampli de millora de l'accés a Cervera des de 
la carretei:a N•ll, elabora! per encarrec de la Paeria 
de Cervera. En aquells moments, Cervera només 
clisposava de dues entrades i sorlidcs a la vila, que 
s'estimava que eren in.suficients, ates el context de 
crelxcment demografic i indu~trial. El projecte del 
nou accés fou elaborat per Cots y Liesa. Ingenie.ría 
Superior, SL, de Lleida, el desembre del 1974, i un 
mes més tard fou visaL per la Delegació de Lleida 
del Col•legi Oficial d'Enginyers lnclustrials. 131 pres
supost total de ('obra, segons el projectc, ascendía a 
1.810.048,00 pessetes. Entre les di verses actuacions, 
el projecte preveía la construcció d'un nou pont al 
carrer de Fcrran el Catolic, que havia de comportar 
la subslitució de l'antic pas, conegut popularment 
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com a pont de Cal Fcrran. Tanmateix, la construcció 
d'aquest pont no es dugué a terme fins uns anys 
després, grades a la participació del Ministerio de 
Obras Públicas. Les obres quedaren enllestides el 
mes d'abril del 1977; la inauguració oficial del nou 
pom Lingué Uoc el mes de maig d'aquell mateix any, 
i la construcció d'aquesta infraestructura supos:1 una 
clara millom deis accessos a Cervera. Eviclcntment. 

la materialit7.ació de tot el projecte fou la principal 
realit7,.ació que en l'ambit de l'obra pública es dugué 
a tem1e duranr aquell període. Tanmarcix, no fou 
!'única. L'any 1977 també es feren diverses obres de 
pavimentació de carrers de la parl baixa i alta de la 
ciutat, aixi com de millora de l'enllumcnat públic. 

(,l111or de In Jo1o¡¡rafia: Góm<>z Gm11 f>1-op1e1arl ,Je /e, copia: 

/0<111 C/11cr1.J 
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Pla¡;:i de la Constitució (actualment, plac,:a Major). 
entre d 1910 i el 1915. Dia de mercat a la pla
c,:a Major. El mercal, a Cervera, es feia en aquesla 
plac,:a i al carrer Major des de l'any lllO. La im
portancia d'aquest mercal era tal que les mesures 
de Cervera se.rviren per fer transaccions en aJtres 
!loes. Moles pagesos de la comarca venien a Cervern 
a comprar o vendre els scus productes. El dia de 
mercat no es feien només transaccions comercials, 
sinó que era un día importam per a les relacions 
socials. La gent venia de molts poblcs de la Segarra 
i es relacionava. Es parlava de la collita, de les no
ies marida bles, de les morts de parents i a mies ... 
Fins als anys setanta del s. io,, el mercal es féu en 
aquesta pla,;a i al principi del carrer Major, fins als 
c:irrerons de les 8ruixes i Sabatcr. Fou amb l'alcaldc 
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Joan Salat que es trasllada al centre de la ciutat, a la 
plat;a de Santa Anna, la rambla de Lluís Sanpere, la 
plac,:a de Salll Miquel i la plac,:a de la Universitat, fins 
a arribar al carrer del General Güell. En els darrers 
anys, algunes parades han tornat al carrer Major, 
amb la idea de donar impuls comercial aJ nucli anlic 
de la ciutat. En la fotografüi. al fons, babcant pel 
carrer Major i ja entrant a la plac,:a, s'hi pot veure la 
imarge de sant Cristofol portada en processó, prece
dida d' una banda de música. 

(Pro¡,ietar/ de In có¡,ln: lslrlo,· Roslcb Comas.} 

Carrer Major, 1910. Fira duta a terme al carrer Major 
de Cervem. Fins a la meitat del s. xx, el carrer Ma
jor de Cervera, de cap a cap, era el centre comercial 

---- - - - ----------------

de la ciutat, pero a poc a poc aquesta activital s'ana 
desplac,:anL cap a la part nova. Al carrer Major, al 
marge deis mercats, s'hi feien les fires i, pel que 
sembla, molt nombroses (com es pot apreciar en la 
imatge). A ma esquerra s'hi veu l'església de Sant 
Agustí, que, juntament amb la seva casa conventual, 
queia, en epoca medieval, gairebé als afores, si bé 
amb l'engrandiment de la ciutaL queda enclavada 
dins el carrer Major. El convent fou creat el 1362 
pe,· una deixa testamentaria del mcrc.'lder Ramon 
Serm. L'església, d 'estil gotic. amb una sola nau i ca
selles entre els contmforts, fou restaurada als anys 
quaranta perque durant la Guerra Civil hi caigué 
una bomba que en rebentii la volta. A l'esqucrra de 
l'església, s'hi veu el Bazar París, d 'Ignasi Arques. 

(1lt110r tfo In fi>IO(lrttjill: .11,i. Jac/111 Olil'<.'YCS. PropMarl do la 

copla: ACSG.} 
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Cantonada de la rambla de Calvo SoceJo (actualment, 
rambla de Lluís Sanpere) amb el carrer de Santa 
Anna, vers el 1953. Venda d'alls un dia de mercal. 
Destaca el munt d'enfilal1s o forcs d'alls a cerra, sen
se presentar-los damunt d'una parada. En darrer 
tenne hi havia la xurreria, que durant tants anys 
forma part del paisatge urba d'aquest indret. 

(11111or de la fotograjia, Frtmcesc l,omio,ecb. Proplotnrl de la 
cópla: AC$G,fons A¡:11s11 Duran I San{J(,rc, ,familia Dom(mccb.) 
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Carrer Majar, maig del 1956. Desfilada de trnctors 
pel carrer Major durant la primera festa del trac
tor, en el marc de la Fira de Sant Jsidre. Els actes 
d 'aquesta festa comen~cn amb la benedicció deis 
Lractors per part de l'arxipreste de Cervera, Hamon 
Rota Canal, i els lractoristcs foren obsequiatS amb 
unes cintes dedicades a sam Isidre, patró deis page
sos. Seguidament s 'organit7.a la desfilada deis trac
tors pels principals carrers de Cervera, amb el lliu
ramenr de premis als tractors més ben engalanats. 
Els guanyadors foren Jaume Niubó. de Gramuntell, 
i Rossendo Segura, de Montpalau. A les quatre de la 
rarda comen<;aren les proves d'habilital dtds tn1c1.o
ristes, en les quals pa1ticiparen vint-i-tres 1ractors, al 
circujt habilita! a la plai;a de Madoz (actualment, pla
t;a de la Universitat). Les proves, i els guanyadors, fo
ren els següenrs: carrera de velocitat, esquivant obs
tades, Josep Cos, de l'Aranyó; carrern marxa enrcre, 
esqujvant obstacles, Josep Solé, de Talavera; carrera 
de tracrors amb carreta, esquivant obstacles, Josep 
Cos, de l'Aranyó; carrera de velocitat marxa enre
re, Jaume Niubó, de Gramuntcll. També es lliurn el 
Primer Gran Trofeu, concedit per la Cooperaliva del 
Campo Comarcal, adjudkat, pel sistema de punts, a 
Josep Cos, de l'Aranyó. Cal observar els tendnls de 
les botigues del carrer Major, la qual cosa recorda 
que era el punt neuralgic del comer<; cerveñ. 

(A11tor ,te fu fotografia, G6moz Grt111. Propl11tnrl t/11 la có¡,111: 

Jon11 Cinca.) 
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Plavi de !.luís Sanpere (actualmem, plac;a de Santa 
Anna). Desfilada de Lractors davant la pla~a de San
ca Anna. Es premiaven els tractors més ben engala
nacs i es donava un obsequia toes els participants. 

(Autur de lnfC>1ogmfu1:Ja11me BonjtJcb. Pro¡,ietarl de /ti có¡,la: 
fim1fl/a Vida/, de Jllor11¡,a/a11.) 
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Rambla de Calvo Sotelo (actualmem, rambla de Lluís 
Sanperc), maig del 1951. Entrada al recinte de la se
tena cdició de la fira de Sant Isidre, a la rambla de 
Calvo Sotelo. Als baixos de l'edifici de l'esquernt, hi 
havia la seu de l'AmdJio Social. A banda del nom del 
carrer, la simbologia franquista era present per tot 
arreu. En les primeres edicions de la Fira, el bestiar 

n'era el protagonista indjscutible (com s'aprecia en 
la imatge), tot i que la tecnología cambé s'hi deixa
va veure: en primer pla, hi apareix la demostració 
del funcionamem d"una bonilia d'aigua. Una de les 
principals activitacs era el concurs d'animals de tre
ball, que aquel! any celebrnva la cinquena cdkió. L-i 
decada següem, pero, la Fira agafil un nou caire com 
a conseqüencia de la mecanització de les feines del 
camp. Abú. l'any 1954 tenia lloc la primera edició de 
l'exposició de maquinaria agrícola i l':my 1956 se ce
lebrava la primera festa del tractor. Des d'aleshores 
i fins a la primera meit'.tt de la decada deis seixama, 
la Fira no para de créix:er, i visqué les seves millors 
edicions dins els patis de la Universita1. 

{Autor de /a fotograf,a: Fra11cesc Domi:mecb. Pro¡,iatnrl de la 
c(Jpla: ftm1íli" D<imlmecb.} 

Patis de la Universitat, maig del 1954. Diferems 
estands de la Fira de Sant Isidre, als patis de la 
Universirat, en la primera exposició de maquinaria 
agrícola i productcs del camp. Com a conseqüencía 
de l'impuJs industrial, entre miljan decada deis cin
quanta i principi de la deis setanta, Cervera gaudí 
d'una fase de relativa prosperitat. No és casualitat, 
per exemple, que a finals de la decada deis cin
quanta alguna de les fires prengués un nou impuls. 
Aquest fou, sens dubte, el cas de la Fira de Sam 
Isidre. lnstaurada el 1943, l'any 1954 s'hi realitza 
la primera exposició de maquinaria agricola i pro
ductes dd carnp. El 1956, ja se celebrava la primera 
festa del tractor. Des d'alcshores, i duram la prime
ra meitat de la decada deis seixanta, la Pira no deixa 
de créixer en nombre d 'cstands, activitats, maqujna
Tia, superficie i visitants. 

(Pro¡,ietarl de lo c{>pia: ACSG,Jo>IS , tgusti Dura11 i SimJJera.) 
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Rambla de Calvo Sotelo (actualment, rambla de Llu
ís Sanpere), davant del monument als Caiguts, maig 
del 1946 o del 1947. Entrega de premis als parlici
pams en la desfilada de Lractors, dins els acres de 
la Fira de Sant lsidre. En la imatge hi aparei:xenJo
sep Puig, Gabriel Gual Marcí, Josep Balcells Sala, 
Josep M. Rubinat,Antoni Gab,1rr6 i Ramon Marimon. 

(,111/tJr t/e la fotogrufia: Gómez Gm11. Pro/>ieWrl t/e la c/Jpla: 
ft1111llft1 Guué.) 

Pati de la Universitat, maig del 1955. Estand de la 
fabrica de galetes La Palma, situat al pati central 
de la Uniwrsitat. L'any 1954, la Fira de San1 lsidre 
s'instal·lii en aquest recinte, on ana crei:xcnt ñns 
que, a mitjan decada següent, concretament l'any 
1964, torna al seu escenari habitual: el passcig de 
Jaume Balmes, la pl:u;a de Pius XII, la rdmbla 
de Lluís Sanpcre i aJtrcs carrers del centre. Dins la 
ubicació universitaria s'hi iniciaren les •e:..posfciones 
de mar¡uin(tria agrícol" y productos pare, el cam
po•. Primer es feren cada any, i després, bianual
ment. També hj tingué IJoc la festa del tractor. Fins 
a la decada deis noranta, concretament el 1998, la 
Fira no torna a la Universitat, i actualmenL, des ele 
l'ru1y 2004, s'hi toma a celebrar. O'aJ1ra banda, La 

Palma fou un expo.'>itor habitual de la Fira, i es ca
mcteri12ava pels seus especcacuJars escands, on es 
fcien degustacions deis seus productes i demostra
cions del funcionament de la moderna maquinaria 
que utilitzava. Ara bé, a mitjan decada deis cinquan
ta només quedava dempeus l'estrucrura externa de 
l'edifici universitari: no hi havia sostres i les escales 
estaven derru'ides; els clausu·es, pero, estaven intac
tes i entre pilar i pilar s'hi instal-laven els estancls. 

{Autor t/e la fotogmfttJ: G6mtJZ Grnu. Propiett1rl de /t1 ciJpln: 
]Ot1q11/111a Torrcscassa11a Casta.} 



Universit:n, maig del L955. Treballaelorcs ele la fabri
ca de galetes La Palma, fent d'hostesses a l'estand 
que !'empresa tenia a la Fira ele San! lsielre, que se 
celebrava als palis de la Univcrsitat. D'esquerra a 
dreta, hi havia Pilar Farran, Merce Ors, .Berta Vida!, 
Antonia Palomés i Joaquima Torrescassana. El ves
ruRri era fet expressamcnt per a :1ques1es ocasions, 
ja que els treballaelors no ulilitzaven uniforme dins 
la fabrica. El muntatge i la decoració de l'estand 
anava a carrec del mateix personal de l'empre$a. 

(,t111or d~ ¡,. Jo1ografa1: Gc!mo,z Grt111. Propleiarl de lt1 célple1: 
.f0t,q11lmn rarrosca.<ra11a Cosla.) 

Patis de la Universitat, maig del 1960. Ramon M. 
Xucla, Josep Niubó, Josep Gasol, Salvador Gasol i 
Emili RahelJ prenent un refrigeri als palis de la Uni
versitat, du.r:int la Fira de Sant Isidre. 

(A111or d,• Ir, J01ogmf111, Jn111110 &mjocb. Pn,pfo/,irl d~ la cópla: 
fámillr1 X11cli1.) 

Paris de la Univcrsitat, maig del 1963. Ton Colom 
Serra, la seva filia Elvira i la dependenta, Marta Po
rnés Quintana, duram la Fira de Sant lsidre. 

(A111or de lafo1os,·t,f,a,.f1111111e Bo11Jocb. Proplelt)rla de la copir,: 
l:111lra Colom.J 
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Palis de la Universitac, maig del 1954. Dos estand5 
de la dcsena eclició de la Fira de Sant lsidre, ce
lebrada als patis de la UniversitaL de Cervera du
rant els dies 14, 15 i 16 de maig del 1954. Des deis 
seus orígens, l'any L945, la Fira estigué orientada 
fonamentalment vcrs !'agricultura, un sector que 
aleshores encara era predominanr a la comarca. De 
fet, una de les principals acLivitats de la Pira era el 
concurs de ramaderia d'animals de Lreball. Tanma• 
1eix, en l'edició celebrada l'any 1954, en la qual es 
dugué a tcrme la primera exposició de maquinaria 
agrícola i productes del camp, la Fim incorpora aJ. 
tres sectors. Entre els més de cinquanta expositors, 
s'hi trobaven diversos cstabliments comercials i in
dustriaJs. Cal destacar que aquesta edició no només 
disposa de la presencia d'expositors de Cerver-.i i 
comarca, si116 que tamhé hi prengueren pare firmes 
comercials procedenLS d'altres indrecs de l'Estat. 
N'és un bon exemple l'estand de la imargc, de l'cm• 
presa de Saragossa Mariano Gofü, SA, creada l'any 
1948, dedicada a la fabricació de maquinaria per 
a la molinería. L'organització d'aquesta desena edi
ció de la Fira de Sant Isidre es produ·ia en un con• 
text de profundes transfomiacions en l'activitat fi. 
r-.i.l a Catalunya. D'en91 deis seus orígens, al s. x1, 
les fires havien consLitu'it un importan! centre de 
contractació comercial. Pero des de mitjan s. xx, 
Lendiren a perdre aquest carilcter tradjcional per 
Lransformar-se de manera progressiva en fires de 
mostees, a semblan<;a de la Fira de Mostres de Bar
celona, amb un car-lcter més lúdic i orientada al 
consum de productes. La Fira de Sant Jsidre no es 
manlingué al marge d'aquesra tendencia general. 
En un maLeix recinte, la Fira acollia establiments de
dicat5 a la fabricació de béns de producció, especi
alment maquinaria agrícola i productes pcr al camp, 
i escabliments orientats a la producció i comercia• 
lització de béns de consum, cspecialment alimenLS. 
D'aquest darrer cas, n'és un bon excmple l'estand 
de la fabrica de gale1es La Palma, fundada l'any 
1905, que apareix en la fotografia, on es mostra 
com es realitzava el procés d'empaquetament dels 
seus productes, en aquest cas prohablement les ga• 
Jetes boer, i la importi\.ncia que en aquest tipus d'ac
tivitat tenia lama d'obra femenina. En la imatge s'hi 
pot veure, d'esquerra a dreta, Encarnació Muñoz, 
Joaquima Torrescassana i Antonia Palomés. l..'acte:, 
d'inauguració de la Fira de l'any 1954 correspongué 
a Antonio de P. Xucla, alcalde de Cervera, i el segon 
dia de la Fira, que coinciclia amb la <liada de Sant 
lsidre, bi asslstiren les autoritats provincials i nom
brosos representants d'entitats locals, comarcals i 
provincials, entre els quals destacaven el president 
de la Diputació, Víctor He.llín, i el governador civil, 
José Pagés. Malgrat que la pluja hi fou present du
rant els tres dies de lira, sembla que !'afluencia al 
recime f-ou molt nombrosa, especialment el clia de 
Sant lsidre, en coincidir amb !'habitual celebració 
de la junta general de la Cooperativa del Camp Co
marcal de Cervera. 

(Aumr di! In fotografra: G6mo:: Gruu. Propletarl da In ci>pla: 
fmmlla Vldul, de 1>10111pala11 .) 

{Autor de ,,, fotogrqfm: G6mez Gm,,. Propleuiria de l<1 copia, 
Encan1oci6 ft1uiioz Vtu¡uero.) 
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Universitat, maig del 1958 o del 1959. Estand de 
maquines de cosir de la marca Alfa, propietat de 
Ramon Castells. La instal-lació deis estands de la 
Fira de Sane lsidre a les voltes deis claustres de la 
Universicat oferia un aixopluc aJs expositors, pero 
també resultava un elcment beneficiós peral clerru'it 

edifici, que recobrava vida, encara que no fos més 
que per un pelit espai de temps. En la imatge s'hi 
identifiquen Jaumc Casccll$, Maria, cspos de Maria, 
Carlos Rossich, Ancc,nio Xucla, Joan Salat, Ra111on 
Castells, Josep Cos, Camilo Beleta, Ramon Térmens 
i Josep Xandri. 

(Propietarl de la cópta, Ja11me Cti<telLO 
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Sindical Agrícola. Vista aeria del Sindical Agríco
la de Cervera i sa Comarca, entitat fundada el 22 
de setcmbre dd 1918 a Cervera i constitu'ida oñ
cialment el 27 de maig del 1919 a rcccr de la Llci 
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de sindicats agrícoles del 1906. La seva creació es 
produí en el comex1 de crisi economica deis anys 
posteriors a la Primera Guerra Mundial i fou con~e
qüenci:t de ((1 mobilitzaci6 de la p.igesia comarcal 
en contra de les mesures adoptades pel Govern. 

En concre1, les noves disposicions govcrnamenmls 
tingueren com a principal objectiu frenar l'incre• 
rnent <.le preus de.Is productes agrícoles produ'il 
duran1 la conjuntura postbel·lica, i donaren lloc a 
una creixent imervenció governamcntal en el mer• 
ca1 de productes agraris. La nova situació tingué 
importants conscqüenc:ies en el sector ccrealícola. 
D'una banda, él Govern establí un regim de taxa
ció del preu del bbt, que fix.iva un ¡m::u 111;1xim 
de venda per a aquest cereal. Dt: l'altra, les nove~ 
clisposicions suposaren la constitució clels sinclirnts 
provincials de fariners, a qui s'atorga el privilegi 
d'exercir e.! papt'r cl'únics compr.idors de blat. Tot 
plegal genera protestes genemlitzades entre els 
productors de blal d'arreu de l'Estat i, en el cas 
de l;i comarca de la Segarra, el dissentiment ge
neral es materialil7..il en la conbtitució clt:I Sindical 
Agrícola de Cervcr:i i sa Comarca. La nova entital, 
cncap,alada per alguns deis principals propictaris 
agrícoles de la comarca i dirigida per Ramon Vi
clal Trull, ben aviat es convertí en un deis princi
pals motors de la transformació i moclernit~ació de 
l':igricultura de la Segarra. Amb una xifm de socis 
que l'any 1927 practicamem arribava als dos mil 
associiw,, contribuí a la consolidació definitiva dd 
moviment coopcratiu a la comarca. Les raons ele 
l.t ri1picla expansió i les claus de l'exil foren clivt<r• 
se~, P'-'TO fonamt<ntalmt<nt en sobresur1en tre<, pcr 
sobre de la resta. En primer lloc, el Sindical sabé 
verrebrar les difen;!ntS realitats socials de l'agricul
tur:1 comarcal, intt'gr:mt des deis petits propiet:iris 
fins a les dasses mtls henestants, fet que impregna 
l'entital d'un fort caracter interclassista. En segon 
lloc, el desenvolupament ele diverses seccions co
operatives, que s'ajustaven a les necessitais reals 
de la pagcsia, possibilitii que els seus associats 
poguessin acccdir a productes tan necessaris com 
adobs. maquinaria agrícola o assegurances, amb 
unes condicions economiques avantatjoses. Pero 
sobretot fou la visió empresarial deis seus dirigents 
la que reporta un major protagonismc a l'entitat. 
L3 construcció d·una farinera entrt< t:ls anys J 921 i 
L922, les instal•lacions de la qual s·observen a l'edi
fici del costar drct de la fotogra.fia, orienta l'entital 
cap a la lransformació i la comerciaJització de la 
proclucció agrícola, fet que garantí als seus associ
atS la certcsa ele poder venclre la seva producció. 
Així mareix, el seu vessanr transformador rambé es 
constata en la construcció d'una panificadora l'any 
1920 i d'un molí d'oli l'any 1928, en ambcló~ casos 
situats a les insral•l:icions del costal esquerre de 
la fotografia, ac1ualmen1 desaparegucles. La íorta 
empenta dt: l'entital avi:11 traspassa els Iími1s co
marcals, cosa que la porta a encapc;alar algunes de 
les grans entitats agrícoles del Princip:ll. De íct, a 
banda ele formar par1 de l'lnstitut Agrícola Catala 
de Sant lsiclre i de la Federació Agrícola Catala
no-8alear, el Sindical de Cervera, especialmcnl a 
través ele la figura de Ramon Vida!, tingué un paper 
molt actiu en la constitució l'any 193) de la Unió 
de Sindic-,us Agrícoles de Catalunya. Oesprés de la 
Guerra Civil, arran de la promulgació de la Ley de 
Cooperación, del L942, el Sindicat es 1ransfonna 
en Cooperm.i\•a del Campo Comarcal de Cervera i 
mantingué par1 del clinamismc deis anys antcriors 
a la guerra durant practicament tres dcc¡1des. Tan
ma1eix, a principis dt' la dccada deis setanta, pal..Í 
una for1a crisi t'conomica, les conseqüencies de la 
qua! es perllongaren al llarg de la decada. l malgrat 
els diversos intents per capgirar la situació, acaba
ren compor1an1-ne el tancamem. Avui només se'n 
conserv:1 l'edifici ele la farinera, cl'cslil modernista 
i consrru'i1 per Cesar Mrminell, que l'any 2002 fou 
declarar pcr la Generalilal de Catalunya Bé Cultunil 
cl'lntcres Nacional. 

(l'ropleltlrl di! la clJpú1, ,ICSG,fo11s .lgusti D11ra11 I Sa>1J)er<•.) 
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Sindical Agrícola. vers el 1920. Crup de treballadors 
davant de les instal•lacions del Sindicat Agrícola de 
Cen1era i sa Comarca. El treball deis obrers de l'en
tilat fou imprescindible per al funcionament de les 
diverses seccions de 1ransformació de productes del 
camp que el Sindicar va crear. Com a conseqüencia 
ele la intensa ac1ivirat d 'aquestes seccions, l'aíluen
cia de pagesos al Sindical era habitual, especial
ment clurant !'epoca de collila, moment en el qua! 
els socis del Sindic-,11 portaven la seva producció a 
la farim:ra o a l molí d'oli. A més ele la possibilit:u de 
venda i de transfonnació deis productes agrícoles, 
el Sindicar cambé oferia diversos scrveis cooperatius 
que be.neliciaven els scus associats. En les sevcs ins
tal•lacions podien adquirir-hi els ferrilitzancs que els 
eren necessaris, o maquinaria agrícola; conrractar 
assegurances per als seus animals de treball, o, fins 
i rol, a través de la secció de credit, podien dispo
sarde préstecs. Aquest fe1 i, especialment, l"e.xisten
cia de les seccions de transfomiació que garantien 
als socis del Sindical la venda de la seva producció, 
explica el rapid increment del nombre d'associats 
de l'entitat, que, del~ 300 soci~ que inicialme::111 renia 
l'any de la seva creació, passa als J.530 l"any 1933. 
Tanmareix, els diversos serveis cooperatius no són 
els únics quc n'expliquen !'amplia difusió. L'eleva1 
nombre d 'associats 1ambé fou conseqüencia de les 
facilila1s donadcs per l'cntirat. Per ser-ne soci es rc
queria únicament ser propietari usufnicl:\Jari, arren
datari emfileut:1 o conreador d 'alguna finca rústica 
situada dins els termes municipals de la comarca; 
mantenir bona conducta rcligiosa i civil; ser presen-
1..,1 per dos socis i admes per la junta de govem, i 
pagar la quota establerta. En els orígens ele l'enrital, 
existien dues categories d 'associat.s, cls honoraris i 
el numeraris; cambé s·establien diver.ses lipologies 
de socis segons la quota de contribució rústica i la 
quota abonada a l'entica1. Eren considerats socis de;, 
primera classe els qui pagavcn més de 120 pessctes 
de contribució rústica, que pagaven 100 pesseres 
ele quota d'entrada i 6 pessetes de quota anual. Els 
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de segona categoría eren els pagesos amb una quo
ta de comribució rústica entre les 50 i les 120 pes
setes, que pagaven 50 pessetes de quota d'entrada 
i 3 pessetes de quo1a anu:1I. Finalment. els socis de 
tercera cuegoria eren eb qui pa~ven menys de 20 
pessetcs de contribució rústica, que pagave.n 25 
pesse1es de quoca d'entrada i 1,5 pesseres de quota 
anual. L'existencia de diverses c-,1tcgories segons la 
quota de contrlbució rústica mostra el caracter ple
nament inte.rclassista de l'enritat i la voluntat d"in
regrar-hi tots els scctors de la pagesia comarcal. La 

distinció de soci honorad s'obtenia pels serveis a 
l'cntitat i era decidida per la junta directiva, men
tre que la condició de soci numerad s'obtenia per 
votació secreta de la junta de govcm, que era qui 
establía la categoría en la qual havia de ser classi
ficat. L'any 1920, el Sindic.-it Agrícola ja clisposava 
de socis en 11 J poblacions, algunes de les quals 
estaven siruades fora deis actuals lími1s administra
tius de la comarca de la Scgarra, concretamenl a 
les comarques de l'Urgell, l:t Noguera, l'Anoia i la 
Conc:1 ele Barberá. 

(Proplet?,r/a de lt1 copifl: Frt111dsca Parré HIies.) 

Sindical Agrícola de Cervern i s;1 Comarca, clecacla 
dt.:l 1920. Alguns treballadors i clirige.nts, davant deis 
forns de pa del Sindical Agrícola de Cervera i sa Co
marca. La panificadorn del Sindicat fou un dds pri
mers serveis que aquesta cntit:H oferí als scus asso
ciats. En funcionamenr des del 10 de juny del 1920, 
la seva construcció pretenia oferir als associats el 
pa a un prcu més economic. En un primer moment, 
els forns s'abasliren de la farina que s'elaborava a 
la farinera ele Tarroja, arrendada pel Sindical mentre 
no construí la seva propia. Aquesta circumsta.ncia, 
que permetia a l'entitat l'ob1enció de farina a unes 
condicions economiques avamatjoscs, es traduí, 
ben aviat, en uns bons resulrats economics pera la 
pa.nificadorn. Dos mesos després d'haver comern;,u 
a funcionar, els forns cid Sindical Agrícola de Cer-

vera ja havicn elabora! més de 100.000 quilos de pa 
per valor d'unes 80.000 pessetcs (el pa costa,·a 8 
pessetes cls 10 quilos) i es calculava una capacitat 
de;, producció del voltant deis 2.500 kg diaris de pa. 
Tanmatci.-x, al cap de poc temps, els bons resuha1s 
no es mantingueren. El mes d'agos1 del 1920 en dis
minuí la producció, vinculada a l'escassa acccptació 
que havia tingu1 la nova secció entre els socis. El 
clesencís provocat per aquesta situació féu plantejar 
als dirigents de l'entitat la possibilitat ele prescindir 
ele la panificadora. El tancamcn1, pero, no es produí 
fins al cap de dos anys, el mes d'agost del 1923, 
coinciclint amb l' incendi de la farinera del Sindical. 
L'ocrubre del 1923, pocs mesos després d'aquesta 
fatalilat, la panificadora novament enrril en funcio
nament, pero a partir d'aleshores la junta de l'encir,u 
decidí transferir-la en regim d'arrendament. A partir 
d'aleshorns, i almenys fins a finals deis anys , int, el 
forner ccrvc.rí Magí Pomés en mantingué l'explo
tació. Tot plegat s'havia produ'it en un context ele 
creixenl conflictivitat entre el Sindic:11 Agrícola ele 
Cervera i sa comarca I els productors de farina I pa, 
que l'arrendamem de la panificador:1 no aconseguí 
apaivagar. Els orígens del conflicte cali:t cercar-los, 
en bona part, en le~ exempcions fiscals que la Llei 
de sindicats agrícolcs oferia a les cncitacs amb fina
litats cooperarivistes, a les quals el Sinclicat Agrícola 
de Cervera s'acollia, 101 i actuar, segons que denun
ciaven els fariners i forners, com una encita! de ca
racter empresarial, cosa que l"exclouria deis esmen
tats beneficis. Les tensions s'agreujaren encara més 
durant els a.nys vinr, quan, en diverses ocasions, els 
fomers de diverses localitats catalanes dugueren a 
terme campanyes de boicot contra els productes 
elaborars pel Sindical Agrícola de Cervera; les di
vergencies es mantingueren almenys fins a principis 
de la decada deis trenca, moment a partir del qual 
s'inicia un procés d 'acostament entre el Sindjcat i 
els fariners i forners. 

(l'ro¡,fetflrl de la cópla: familia Vldflf, de Mo111p,1la11.) 

(J>ropie/llri de la cópit.4: ACSG .. flms t~ustf Duran i Sanpcn:.) 
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Sindical Agrícola, 7 d'agost del 1923. lncendi de la 
farinera del Sindicat Agrícola de Cerver:1 i sa Co
marca, la matinada del 7 d'agost del 1923. L'edifici, 
d'estil modernista, es construí seguim el projecte 
clabora1 per l'arquitecte vallenc Cesar Marcinell. 
Les obres s'iniciaren a principis del 1921 i duraren 
poc més d'un any. El cost total de l'operació fou 
de 700.000 pesse1es. El 30 d'abril del 1922 la f1tbri
ca de farines ja eslava en funcionamem, amb una 
capacitaL de molta de blat superior als 40.000 kg 
diaris, que la situava entn: les principals indústries 
faríneres espanyoles. La inauguració oficial tingué 
lloc el J 2 dt: novembre del mateix any. A l'acte 
hi assistircn personalitats dcstacaclcs de l'l1mbit 
polí1ic, economic i religiós, així com una noclricla 
representació de clifercnrs sinclicats agrícoles del 
país. Ben aviat, la nova fabrica de farines féu créi
xcr entre els industri:11s fariners una forta oposi
ció al Sindical. Aquests, que veien com la farinera 
esdevenia un fon competidor, feren mans i mani
gues perque els forner~ i flequers de la comarc-.1 no 
compressin les farines del Sindical. En aquest con
text de forra rivalitat entre el.s industrials fariners i 
el Sindical, tingué Uoc l'inccndi. Le!> condicions en 
les quals es produí feren estendre, entre els diri
gents del Sindical, la idea que havia estat intenci
onal. Per aquest motiu, s'oferí un premi de 25.000 
pessetes a qui aportés informació sobre els autors 
o incluctors de l'incendi. Des d'un pum de vista 
cconomic les perdues foren moll nombrases. Les 
companyies asseguradores valoraren els desper
fectcs en un total ele 617.957 pessetes (162.014 
pels edificis, 368.543 perla maquinaria i 87.400 per 
les existe.ncies). Pero les conseqüencies no no
més foren economiques. L'incendi féu plancejar 
la possibilitat de dissoldre l'entitat. Finalment, en 
una junta general extraordinaria celebrada el 13 
d 'agost del 1923, amb una participació d'uns 1.200 
assoc.iaL5, es decidí reconstruir la farinera. Per aixo, 
s'acorda realirzar una emissió d'obligacions hipo-
1ecaries per tal de finan<;ar el projecte. Pocs djes 
després, el 26 d'agosr, s'oferí la reconstrucció de 
l'edifici a l'arquitecte barceloní Josep Plantada. 
l.' 11 ele mar<; del 1924, la fabrica de farines ja cor
nava a funcionar. Gairebé vuitanra anys després, 
en concrc1 l'any 2002, l'edifici de la f:irinera del 
Sindical fou declara1 per la Generalital de Catalu
nya Bé Cultural cl' lntcres Nacional. 

(Pro¡,iuwrl di' la c,)pl": t1CSG,/011s Agustr IJ11m111 Sa11¡x•1v.) 

(f1n)ptellrria de la •·opta: Frtmctsca lk1/ct>/I.,.) 



Sindical Agrícola. Interior de la farinera del Sindi
cal Agrícola de Cervc.rn i sa Comarca, construida 
entre els anys 192 l i 1922, sota la dirt:cció i amb 
el projccte dabornt per l'arquitecre vallenc Cesar 
.M~rtindl. La farinera tenia una c,1pacitat de mol
ta diaria d'uns 40.000 kg de blat i l'edifici estava 
organitzat en quatre plantes i un sotcrrani, l'espai 
deis quals sumava més de 1.200 m2• La djs1ribució 
responia a les mateixes necessitats dd procés de 
transformació del blat en íarina, que requeria una 
primera fase de ncteja i condicionament, una sego
na de cernuda, i finalment, una tercera de molla. 
Aixi mateix, la incorporació de recnologi:l moderna, 
proc:edent de la casa su"issa deis gcrmans Bühler, 
feia necessi1ria la disposíció cm ahura. distribuim la 
maquinaria en diferen1s pisos, c:omunic:ats per un 
sistema d'elevadors i transporcadors de fusta, per 
on circulava el blat duram LOl el procés de mblta, 
i tubs per on es fela caure la fatina per gravetat. 
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O'aquesta manera, el procés de malta estava total
ment mecanit7 .. at. A la planta del soterrnni s'hi loca
lkaiven les i.mnsmissions i la maquinaria per polir 
i estriar cilindres. El blat accedía a la fabrica pcr 
la planta baixa, on lú havia tora la maquinaria nc
cess:iria per portar a tenne el proct:s de neteja del 
cereal. En un primer moment, se separaven totes 
les ímpuresei. del produc1e i rcsidus (pols, restes de 
palla ... ). En un:1 segona fase del procés de neteja, 
s'eliminava la closca del gra. Finalment, es rcalítza
va un rentat amb aigua per tal d'elimínar-ne total
ment la bntlicia i aportar el grau optím d'humita1 
al hlat. Un cop ner i preparat, el blat era conduil a 
la primera planta, on es trobaven els catorLe molins 
doblei. mi1jan<;an1 els quals es reali1~1va d procés 
de malea. Despré~ d'aquesta opcrací6, el blat que 
quedava esmicola1 en semola era conduil fins a ls 
sis plansichters de lliure oscíl-laci6 de la imatge, 
situats a la 1ercera planta, encarregats de ponar 
a tenne l'operació de cernuda. En aqucst procés 

quedaven separades les diverses fraecions obtingu
des, en funció de si es tracwva de farina, semola o 
semolina. A contínuació, els productes resultants 
de la mcilta es condu'ien a la s.:gona planta, on es
caven situats els quatre sas$ors dobles, encarrega1s 
de realitzar la neteja de les semoles, J.1 qual cosa 
constitu'ia l'últim procés de la cernucla. To1s els sas
sors escaven ac:oblats a un únic aspirador de gran 
polencia mítjanc;ant un conducte d'aspiració elabo
ra! amb xapa galvanitzada. Posteríorment, un cop 
classíficats cls diferents subproduc1r::. de la molta 
del blat, eren dirigi1s cap a la zona d'embalatge, on 
:,'omplien els sacs i es dipositaven en uo conduele 
de cargo! dt:s d'on dcscendien fins a la planm bai
xa. Tota l'energia necessaria per al funcion:imenl 
de la instal-lació s'obtenia de tres motors electrics, 
adquirits a la casa Siemcns, que en conjunt eren 
cap:ic;os de produir una forc;a d'aproxünadament 
200 hectopascals, i d'un transformador. 

(Prnpletar/ dl! la có¡,la:fmn(lla Vrclal, d,- ,ll<mt¡,a/011.) 
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Sindical Agrícola, cap a fina Is de la decada del 1920 
o principis de la del 1930. Ex'teriors del SincLicat 
Agrícola de Cervef".t i sa Comarca, amb l'intens mo
viment de mercaderies que es produ'ia duran! !'epo
ca de colfüa. É~ probable que els sacs que hi havia 
a l'esplanada de davam del Sindical i a !'interior 
deis c;irruarges continguessin olives. De fet, el tipus 
de roba i la manca de fulles deis ,ubres evoquen 
els frecls ele fin:,Js de tardor o de principis d'hiv,;rn. 
En qualsevol cas, amb independencia del producte 
agrari del qual es tractés, ja fossin olives durant la 
1ardor ¡ hivern o blaL a l'estiu, les tres imatgcs U-lus
tren la principal ori,;ntació i finali1at del Sindical 
Agrícola. Aquesta encita!, a banda d'oferir als seus 
associa1s diversos serveis cooperatius, ja des deis 
seus orígens s'orienta de manera prioritaria vers 
la transforma.ció deis productes agraris provinents 
deis conreus dt:ls socis. L'objectiu era donar sortida 
a la producció agrícola de la comarca i, per tant, 
facilitar-ne la comerciali1zaci6. Per aquest motiu, 
ja en els primers anys de vida del SincLicat, dirigí 
la nmjor part deis seus esfon;os vers la construcció 
d'una farinem, cosa que no succeí fins a l'any 1922. 
Mentrestant, fins que el projecte no es féu realirat, 
l'entitat molgué el blat deis seus associats a la fa
rinem de Tarroja, arrendada a principis del 1920. 
El següent pas, fet l'any 1921, consistí en l'elabo
ració d'un projecre per comprar el blat deis seus 
associars, que havia de garanLir la disponibilltat de 
materia primera. El projecte cstablia l'obligació que 
els socis havien de vendre tota la seva producció de 
hla1 al Sindicat, la qual cosa podien fer a •preu sin
dicat• o a ,preu del dia,. En el primer cas es tractava 
de la cotització mitjana d'aquest cereal dumnt un 
any; mt:ntre que, com indica el seu nom, el segon 
era el prcu que tenia el producte el dia de venda. 
La secció fou un exit. Els pagcsos tenien la venda 
de la seva producció gar11ntic:l:t i, sobretot, els preus 
obtingut:; eren gcneralment més remuneradors que 
els que oferia el mercar. Amb l'obtenció de la mate-
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ria primer.i garantida, el Sindical ben aviat volgué 
1ancar el cercle. Amb una farinera arrendada i una 
altrn en projecte, l'any 1920 comem;a a funcionar 
una panificadora, que havia de posar al servei deis 
associa1s la possibilitat d'adquirir el pa a unt:s con
dicions més competitives que les que oferia el mcr-
011. Com no podía ser d'una altra manera, la princi
pal activita1 transformadom de l'enlital gir;) entorn 
del blat i la farina, pero no en fou !'única. L'any 
1926 els socis del Sindicar iniciaren una subscripció 
voluntaria per taJ de construir \JO molí d'oli, que 
no es pogué fer rcalitat fins al cap ele dos anys. 81 
molí, que disposava de sis trulls, el primer any de 
producció xafii 6.019 quarteres de 80 litres i elabora 

ues classes cl'oli: fi, de primcm i de segona. En 1ors 
els productes venuts pels socis i, especialment, en 
el cas del bla1, aquests havien de vetllar perque els 
generes estiguessin en bonl!l> condicions, malgmt 
que el Sinclica1 havia de procurar admetre tots els 
procluctcs que estaven sindica1s, és a dir, que eren 
cl'aportació obligatoria. 

(,1l11tor tia la Jorografia: Góml,z Grau. Propll'larl de lt1 cOpia: 

j,1111(//11 17da/, tle Mo111palt111.) 

(Proplí!l<H'i de la cóp/<1: ACSG.) 

(,t111or tle la fotogmji11: (,'ómez Gnw. Pn,¡,letarl de In copla,· 

.-ICSGJ 



Oficines del Sindical, 1968. Membres de les juntes 
de la Cooperativa del Campo Comarcal de Cervera 
(CCCC), la Sociedad Agrícola de Cerve1-a y su Co
marca (SACCSA) i Caja Rural San Isidro de Cerve
ra, amh Ramon Vida! Trull, ,Vida! de Montpalau,, 
al centre, probablemenr amb la medalla de !'Orden 
Civil del Mérito Agrícola, que recemmem li havia 
estaL concedida pcl Govern a propost:1 del ministre 
d'Agricultun,, al primer pis de les oficines del Sindi
caL El Sindical Agrícol:1 de Cervern, d'acord amb la 
Ley de Cooperación, de 2 de gencr dt:I 1942, conti
nua subsistínt amb el nom de Cooperativa del Cam
po Comarcal de Cervera, i adapta els seus estanits 
a l"esmentada Ley y :,-u Reglamento, d' J I de novem
bre del 1944. El 12 de juliol del 1956 .:s crea la So
ciedad Agrícola de Cervcra y su Comarca (SACCSA). 
Valoran! les aportacions deis socis fundadors del 
Sindicat, i amb noves aportacions, la Socieiat es 
constituí amb un capital social de 4.300.000 pesse
tes, i desaparegué definitivamenl el Sindkat Agrí
cola. Dcpendem de la Coopera1iva del Campo, es 
crea la Caj:1 Rural San Isidro, que posteriorment fou 
absorbida per la Caja Rural Provincial de Lérida. 

P1mm, l. Ramon Rius (el Llor), 2. Josep Jorba Canee 
(Igualada), 3. Josep M. Creus Serra (Sisteró), 4. Ra
mon Fusté Ticó (Granyena), 5. Jaume Casrella Pom 
((¡1 Cardosa), 6. Josep Pral Bové (els llosralets), 7. 
Josep VaU Marsa (Bellver d'Ossó), 8. (no identificar), 
9. Ramon Aldoma Bonjoch (Castcllnou d'Olugcs), 
10. Frnncesc Aldomii Ramon (Castellnou d'Oluges), 
1 J. Francesc Marrades Foix (Cervera), 12. Ramon 
BoneL Corbella (l'AmeLlla), 13. l3artolomé Rialp 
Gou (Hosrafrancs), 14. (no idcntifica1), 15. Domin
go Giralt Porra ("['arroja), 16. Josep M. Vilaplana 
(Monrpalau), 17. Jacim Rius Castella (Riber), L8. To
mas Térmens Badal (Pavia), 19. Ramon VidaJ Trull 
(Montpalau), 20. Joan Creus Vall (Mont-roig), 21. 
Tomas Navarro Camps (la Tallada), 22. Antoni No
vell Castclla (Cervera), 23. Ramon Colom (Llindars), 
24. Joan Farré Compte (Pavía), 25. Josep Térmens 
Boscb (Pavia), 26. Salvador Uobct (Torciera), 27. Jo
sep Mareé Anglarill (FreixeneL), 28. Ramon Térmens 
Piqué (Bell.mum). 29. Antorti Boquet Tomas (Cerve
ra), 30. Domingo Giralt (Tarroja), 31. Agustí Corbe
lla Badal (la Gurullada), 32. Josep Florensa Ciaría 
(Granyanella), 33. Miquel Pont Parré (Cervera), 34. 
Bartolomé Rialp (llostrafrancs), 35. Ramon Tarragó 
Roca (Hostafrancs). 

(Autor de In Jorogrtifia: Gómez Gnw. P,·opil!lllrl rle In cópia; 
ft1111(//11 Vitlt1/, ti<! Mo11tpt1/t111 .) 

Panificadora ele la Coope1-ativa del Campo Comarcal 
de Cervera, 29 d'agost del 1954. D'esquerra a clreta, 
Ramon Fusté Ticó (de Granyena), Ramon Vidal Trull 
(de Montpalau), Ramon Térrnens Piqué cBrunet, (de 
BelJmunl), Tomas Navarro Camps (de la Tallada) 
i Jaume Florensa (el forner), a !'interior de la pa
nrncadora de la Cooperativa del Campo Comarcal 
de Cervera, el dia de la inauguració. L'any 1954 la 
Cooperativa rnodernitza aquesta instal·lació. r:opc
ració consistí en la subs1irució deis sis forns per a 
la cocció del pa, que cstaven en funcionamem, per 
dos forns de llenya d'un diame1re de quatre me
rres, de tipus girarori i foc indirccte, instal·lats per 
la Casa Ferré Mateu, de Barcelona. L'acte d'inaugu
ració de la nova instal-lació, considerada en aquells 
mornents capdavantcra en tecniques panificables, 
tingué lloc el diwnenge 29 d'agost d'aquell ma
tcLx any. Mn. Andreu Rovim, assessor religiós de 
les organit2acions agracies de Cervera, realirza la 
benedicció de la nova instal•lació, i a l'acte hi as
sistiren centenars d'agricultors de la comarca, que 
foren obsequiats amb um1 degustació de coques 
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elaborades als nous forns. La lnauguració coincidí 
amb una junta general extraordjnaria de l'entitat, 
fet que explicava la nombrosa assistenéia a l'acte. 
Entre els assistents. cal destacar la figura de Ramon 
Vicia! Trull, aleshores president de l'entitat. Nascut 
a Montpalau l'any 1891, fou la veritablc anima del 
Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca, del quaJ 
fou fundador, i cxcrci el carrec de gerem fins a la 
conversió de l'entitat en cooperativa agrícola, de 
la qual fou el presiden t. La seva intensa tasca a favor 
de l'associacionisme agrari no es limita a l'ambi1 
comarcal. Tingué un paper des1aca1 en diverses en
titats, entre les quals destaquen la Unió de Sindicats 
Agrícoles de Catalunya (1931 ), en la qual exercí el 
carrec de tresorer i presiden! de la Secció de Ce
reals, i la Carnbra Agrícola Oficial de Ueida, de la 
qual fou nomcnat president l'any 1932. El seu in
tens treball al capdavant del Sindicat, primer, i de 
la Cooperativa, després; el seu compromís amh la 
resta d'instirucions, i la seva cons1am tasca a favor 
del desenvolupament del sector agrari mereixeren 
en diver.ses ocasions el reconeixement general del 
món de la pagesia. El 20 d'octubre del 1929, els 
socis del Sindical organit:wren un acte per retre-li 
homenatge, en el qu:il, entre d'al1res, assisriren el 
ministre d'Economia, el director general cl'Agricul
lllr:t i una nodrida repn:sentació de sindicat.,, agrico
les, enlÍlats i institucions d 'arreu del país. Entre les 
diverses activit:irs, es col•loca una placa de marbre 

que tenia com a objectiu perpetuar el nom del fun
dador i animador del Sindical. Més de tres decacles 
després, l'any 1963, per iniciativa d'un gran nom
hre de socis i de ve"ins de Cervera, se sol-licita a la 
Paeria que es modifiqués el nom d(!I carrer on esta
va situada la Cooperativa, fins aleshores anomenat 
de Víctor Balaguer, pel de Vida! de Mompalau, com 
a reconeixement de la persona de Ramon Vidal. Per 
unanimitat deis rnembres de la corporació, s'aprova 
la sol-Licitud i es demana l'autorització al Minist.:rio 
de Gobernación per tal de fer el canvi de nom. La 

Corpor-.ició Municipal també acordil sol-licitar a 
la Diputación Provincial la indusió de l'ac1e d'inau
gurnci6 de la placa del nou carrer de Vida! ele Mont
palau dins del programa d'activitats del Día de In 
Provincia, la celebració del qua! aquell ru1y s'havia 
de portar a terme a Cervern. En l'esmentacla diada, 
celebrada el 20 de novembre, se li füu l'emrega ofi
cial del títol de fil! adoptiu de la ciutat i es desco
brí la placa de retolació del nou carrer de Vida! de 
Montpalau. En el mateix acre, Ramon Vida! també 
rebé la medalla de plata ele la província, que li havia 
estat recentmcnL concedida. Fin:llmem, l'any 1968, 
dos anys abans de la seva mor1, el Ministerio de 
Agriculnira li concedí l' ingrés a !'Orden Civil del 
Mérito Agrícola. 

(,111/()r de lt1 fotografia; Jau me IJ<mj(J(;h. Propiot<m de la co/1/t1· 

ft1111il/t1 l'fdtll. du Mo11ljJfllt111.) 



Pati del Sindical, 1966. Dinar de l'homcru1tge als 
soci~ funcladors del Sindic-.it de Cervern majors de 
seranta-cinc anys, en un envela1 muntal al pati del 
Sindica1. S'hi identifiquen, en primer rerme, Agustí 
Duran i Sanpere i Ramon Vida! Trull, i drer, fent de 
cambrer, Adalberto Cáceres. 

(,111ro1· tle In /01ogmjia,J1111111I! 801,joc/J. l'rl)pietnn de In copia, 
familia 1-'(dal, de Mon1¡1alm,.) 

Gran Teatre ele la Passió, 15 de maig del 1969. Grnp 
de fundadors del Sindical Agrícola de Cervern i sa 
Comarca, als qua Is es reté homenatge en la celebració 
de !'acre central de commemoracíó del 50e aniversa
ri de la crcació del Sindical, que tingué Uoc al Gran 
Teatre de la Passió el 15 de maig del 1969. A l'acte hi 
pogueren assistir trenta-vuit fundadors de la cinquan
tena que encara vivien, i a t0L~ se'ls obsc.,quiii amb 
una rosa verrnella i una medalla commemornliva de 
l'acte. La condició de soci fundador s'adquiri a través 
de la participació en el procés de reconstrucció de 
la farinera del Sindical, després de l'incendi de l'any 
1923, la qual consistí en l'adqui~ició d'obligacion~ hi
potec:aries amb un interes del 6% anual, amortit:zable 
als deu anys, per un valor de 1.200 pesseces els socis 
de primera caregoria, 600 els de segona i 300 els de 
tercera. L'encarregat de realit7.ar el discurs d'agrit'i
rnent fou Josep Vall~. aleshores president accidental 
de la Cooperativa del Campo Comarcal de Cervera. 
A més de l'homenatge als fundadors, l'actc també in
clogué el reconeixement de la figura de Ramon Vida!, 
de Montpalau, impulsor i anima del Sindical Agrícola 
i de la Cooperativa del Camp, a qui el subsecrecari 
del Ministerio de Agricultura imposa la medalla de 
!'Orden Civil del Mérito Agrícola, la del cooperativis
me i la del cinquantenari de la constitució de l'entitat 
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comm.,moracla. A banda d'aquesiS reconei:xements, la 
comissió encarregada deis actes de cclebració tam
bé organitz:i altres activitats pera la cliada. Entre les 
cliverses activitats destacaren la inauguració del mo
nument al pagcs de la Scgarra, encara avui visible a 
la nova rotonda del Sinclicat, per a la construcció del 
qua! es féu una subscripció voluntaria, i l'organitzaeió 
d'un clinar de gennanor a les maceixes inscal·lacions 
del Gran Teatre de la Pa:.sió. L'acte del 15 de maig del 
1969, pero, no fou !'única activitat pcr fes-i-ejar el cin
quamenari. El 13 de novembre del 1968, diversos 
representants ele la C-.ooperaliva i autoritats loc:lls i 
provincials es trasllaclaren a Madrid pt:r fer t!lllrega 
al cap de l'E:;tat, Francisco Franco. de la medalla d'or 
del cinquamenari de la fundació del Sindical Agrícola 
de Cervera i sa Comarca. 

(,1111or de la /01ograjia: Gómez Grt111. f'rn¡,iewrl ctc /11 copla: 

/mm/la V/tia/, ti& Mo111pala11.) 

Casal Catafü, 5 d'abril del J 936. Actc ele celebració 
de l'assemblea general ordinaria de la Secció de Ce
reals ele la Unió de Sindicats Agrícolt!S de Catalunya 
(USAC), realitzada a Cervera. La USAC era una associa
ció agrícola, creada a Barcelona el 12 d 'abril del 1931, 
que aplegava els sindicats i k>s cooperatives agrícoles 
més importants del país i que tenia l'objecliu cl'ad
quirir major fon;a en les reivi.ndicacions econonúques 
i socials a trnvés de la cooperació deis pagesos. En 
aquesta associació hi tingueren un paper desracat els 
sindicats agrícoles de Cervern i Guissona. Entre els cli
rigents de la USAC hi havia Ramon Vida!, gercnt del 
Sinclicat Agrícol;< de Cervera. i tresorer i president 
de la Secció de Cereals de la Unió de Sindica1s Agrico
les de catalunya. La USAC realic1..ava assemblees per 
col Catalunya. La de Ccrvera, de l'any 1936, amb una 
assistencia de més ele quinzc mil pagesos, es conver
tí en una de les reunions més concorregudes de la 
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USAC d'en,;a de la seva constitució i en una di: les de 
major participació pagesa aconseguida a l:t Segarra 
durant el s. xx. La gran afluencia de pagesos Sllper:'I 
amb escrci-x les previsions que havien fet eb organh
zadors. Malgrat haver habilitat tres locab perque s'hi 
dugués a termi: l'a,;semblea (el Casal Catala, el Teatre 
Principal i el Teatre del Foment Republicil), s'hagué 
d 'instal•lar megafonía a !'exterior per tal que els nom
brosís:,ims assistents que es quedaren fora poguessín 
seguir e1s parlaments. A l'acte també hi a.o¡s;sLiren els 
representan1s de més d'una cinquantena de sinclicats 
agrícoles d'arreu de Cat:alunya. Deis parlaments més 
desracats de l'assemhlea en cal destacar el del conse
ller d'Economia i Agrí<.1.iltura de la Generalitat, el cer
Vt!fÍ Joan Comorera., i el de Ramon Vida!, que, en qua
litat de president de la Secció de Cer<.-als de la Urúó 
de Sinclicats Agrícol<!S de, Cat.alunya, féu una defensa 
entusiasta de la coopernció agri1ria. Les conclusions 
aprovacles per l'assemblca foren diverses. En primer 
lloc, se sol·licita al Govem de la República que es 
prohibís la importació d'alfals i moresc, almenys fins 
que es manlingués la situació di: sobreproducció ce
rc.-alicola. En segon Uoc, es dona supon a les deman
des deis ramaders, que reclamaven la prohibició total 
de la importació d 'ous, carns vives o congelades i la 
persecució de l'adulteració deis embolits. En tercer 
lloc, es reclama al Govern que procurés la disminució 
del preu deis fürtilit7.anL~. En quan Uoc, es lamenú1 
l'encariment de preus que sofrien els productes de 
la terra. Finalmem, es manifesca la satisfacció per la 
rapidesa i l'eficilcia ambles quals eJ Govem de la Ge
neralitat de Catalunya havia aborda! e l problema del 
blat, mitjan91nt un decret que cegufava la rt!tirada i la 
col·locació deis estocs de blat existems a Catalunya 
abans de la nova collita i ordenava als fab,icants de 
farincs de Catalu.nya l'adquisició de tot el blat declarar 
pels agricultors i les associacions agraries. 

(A111or <18 ¡,, /otogmfin: Mer/011~ &1rculona. Propi<'ll1ri de la 
eópú1; ,1CSG./011s , tgusrf D11m11 i St111J>erl!.) 



Confüeria La MontserraLina, entre el 1930 i el t940. 
Obrador de la PasLisseria La Monrserratina, siruada 
al carrer de Santa Anna, núm. 10. Fou inaugurada 
el 1932. Segons la premsa de l'epoc:-1, ,ha quedar un 
magnific establimcnt que contribueix a embellir la 
nostra ciutal•. El propietari del negoci era Miquel 
Comorera (en el centre de la imatge, amb la pala del 
fom a la ma). Des de l'any 1961 lins al mes de juny 
del 1972, aquesta pastisseria fou regentada per Pere 
Pom Andrés, amb el nom de Pastisseria Pom. Des 
del mes de julio! del 1972 lins avui és regentada 
per Josep Agustí, amb el nom de Pastisseria Agustí. 

{i1111or de la fotografin.· Góml'Z Gm11. Prople/ar/ du /(I copia: 
,1CSG.) 
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Pla<;a Major, vers el 1943. Parada d'arengades de 
la botiga ele queviureb i cansaladeria de Cal Mun
tanyés, regencaela per la família Porredon des ele 
l'any 1832 ñns al 1998. En aquella epoca, la placa 
Major era el cencre comercial ele Cervera. A més ele 
Cal MunLanyés, a la dreta ele la plai;a, a l'altra ban
da hi havia la botiga de qucviures de Cal Jesús, la 
<..-arnisseria de Cal Gabarró, la merct:ria de Pepito 
Casanelles (a Cal Giralt), la peixateria ele Ramona 
Casajuana (al d.avam de la qual t:s posava la parada 
d'arengades), la fonda de Cal Manotes, la carnis
seria de Cal Solé i el forn de Ca l'Alsina. De mica 
en mica, amb el trasllat del mercat setmanal cap als 
voltanLS de la plai;a de Santa Anna, la vida comer-

cial ana decaien1 i les boligues tancaren progres
sívamenl. Cal Muntnnyés, que als anys seLxama es 
trnsllada a l'antiga fonda de C:11 ManoLes, t:ra regen
tada en aquells moments per Xavier Porredon Farré, 
Teresa Capdevila Codina, Joan Porredon Puig i Rosa 
8emaus Goma. AL~ anys vuitanta, Xavier Porredon 
8ernaus obrí una delt:g.tció de Cal Mumanyés a 
l'avinguda del Mil-lenari de Catalunya. En la imatgc 
hi apareixen, en primer pla, Teresa Capdevila Co
dina (scnyora) i Juliana Puig Capdevila (nena); :-ll 
fons, a la dreta, Ramona Casajuana, i aJ mig, Rosa 
Capdevila Codina. 

(Proplatm1 de /<1 copia: ACSG.) 

Forn de Santa Maria. 1923. Isidro Colom i la seva 
esposa, Elvira Serra, amb els seus dos lills, Xavier 
(a )'esquerra) i Joan (a la drc1a), cl.avam del Forn dt: 
Sant'J Maria (ac1ualment, Ca.1 Colom), comer~ situat 
al coment;amem del carrer Major, al núm. 8, prtlp 
de la pla~a Major, en el qual es despatxava confi
cena i pasLisseria. La família Colom obrí la prime
ra botiga, com a renda de qucviures, l'any 1888 ,ti 
carrer Major, amb el nom ele Porn de Santa Maria. 
Més tard (1896), el seu fill, Isidro Colom CentelJes, 
transforma el negoci en pas1isseria. Posteriorment, 
!'amplia i en serví els productes a la botiga actual 
del carrer CombaL (botiga, esmor;,_ars, convits ... ). 
L'any 1959 ta.nea delinitivamem !'obrador del car
rer Major i trasllada tots els seus serveis a )'actual 
botiga del ca.rrcr Combat, actualment regentada per 
Elvira Colom i el seu nwrit, Jordi Taló. En aquella 
epoca, i gairebti durant tot el s. x:x, a les pastisseries 
es venia, alhora, ciris de cota mena i mida, els quals 
adquirien els feligresos per oferir-los a algun sam a 
l'església, per ba1ejar les cdatures, per les primeres 
comunions, per assistir a les processons, etc. Cal Co
lom, junLament amb la lmpremta Minerva, Cal 
Batalla i el Gran Cale (que ha tingut diversos noms: 
Cale del Comer<;, Cale lndependenL i Ca.le Espanya), 
avui és un deis establirnents més antics de Cervera. 

(l'ro/)l~lúrlt1 di! /<1 copla: E/11/rtJ C1>l1J111.) 

Sabaclell, 1899. Isidro Colom Cemelles, dura.ne la 
scva etapa cl'aprenen1 de pasLisscr a Sahadell, amb 
la bata i les esp:u-denyes propies de l'olici i una 
carpeta sota el brac;. El pastisser Joan Colom envia 
el seu lill Isidro a Sabaclell per aprendrc-hi l'ofici. 
Quan ja era propiet:ui del negoci, l'any 1922, es 
crema la bo1iga que tenien al carrer Major i hagué 
de tornar a comenc;ar de nou. El més pt:tit deis seu~ 
fills, Ton Colom, trasllada la botiga al carrer Com
ba\, 1 ara cominuen en l'ofici la seva lilla Elvira i el 
seu gendre, Jorcli Taló. 

(Prc,pMarit1 de la copla: Hlvlra Co/0111.) 

Farrnacia Civil. Interior de la Farmacia Cívit, al car• 
rer Major. Els orígens de la Farmacia Civil t:s troben 
en l'apott:caria que Josep Corcoll Malé inauguro 
al carrer Majar, núm. 47, el man; del 1774, en la 
qual se sap que es comercialit1.av;1 una sal purgant, 
elaborada amb la sal que es recollia al voltan1 del 
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rorrent Sal:u, a !'altura del poble de Rubinat. D'aquí 
mateix, cap a finals del s. XIX, djverses indústries en 
comen~ren a explotar comercialmenl l'aigua pur
gant de les dcus que hi havia; era la famosa aigua 
de Rubinal. La seva descendencia continua l'apo
tecaria fins a arribar a finals del s. XJX, quan Con
cepció Llober Bargués es c-<Lsit amb Antonio Civil 
Albareda (Castellblanc, 1844), que fou mcmbre de 
la Junta Municipal de SanitaL, l'any 1891, i regidor 
de l'Ajuntament, l'any 1896. Conser"aren, pero, en
cara, l'apotecaria, posteriormcnt farmacia, al cnrrer 
Major, núm. 47. Tingucrcn vuit fills, un deis quals 
fou metge cirurgia a París i a Cuba, i tres, farmaceu
Lics: dos a Cuba i un a Cervera, Josep Civit Llobet. 
Josep Civit obtingué el títol el 7 de juny del 1898 
als divuit anys. Fundii la Banca Civil 0903); forma 
part de la Junta de Sanitat (1901); fou mcmbre de 

la Cambra de Comer<; (1912) i de la Societat Eco
nomic-a d'Amics del País de Ccrvera; fou vocal de 
la junta local del Pa1ronat de la Caixa de Pensions 
(1916) i soci fundador del Casal (1925), i cstigué 
estretament vincular amb la Casa Caritm i amb la Jo
ventut Catolic:1. A finals d'agost del 1913 rcmodela 
la seva farmacia, encara al núm. 47, i l'any 1919 es 
casa amb Concepció Breu Amavat 0894-1935). A 
finals del 1930, trasllada la fam1acia, amb tot el mo
bi liari i estris, al núm. 82. de manera que n'amplia
va el despatx i la sala de formulació i d'elaboració 
ele medicaments. També hi instal-la aparadors i un 
cartell nou. Dos deis seus ftlls foren també fa rma
ceutics: M. Coloma i Josep M. El tercer, Anton, fou 
físic. Treballa primer a Madrid i després ana a Sevi
lla, on fou dega i rector fondador de la Uni\lersitat 
d'Extremadura. Josep Civit Llobet morí tragicamem, 
a causa deis a Ida nills que tingueren !loe a Cervera 
nl principi ele la Guerra Civil, el 19 d'agost del 1936, 
i la farmacia fou declarada farmacia popular. Poste
riorment, ambles tropes franquistes, passa a ser far
macia militar de la 84 .' División del Ejército del Ma
eslrazgo, que dirigia un tinent farmaceutic, fins a la 
retirada de Lropes, el 1939. En ñnalitzar la guerra, la 
regemit un fannaceuric provisional fins a l'any 1944, 
quan M. Coloma Civit Breu pogué exercir de farma
ceulieá fins al 1950, que la cedí al seu germa Josep 
M. Aleshores, M. Coloma_ es trasllada a Barcelona i 
hi continua la seva professió. El 1951, Joscp Civil 
Breu crea un laboratori d 'analisis clíniques i quí-
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miques, que fou un deis tres més importants de la 
pwvínci:L Inspector de sanitat de la comarca, forma 
part de l'Ajuntament com a regidor i primer rinent 
d'alcalde (1955-1961). Mol1 vinculat, igual que els 
seus avantpassats, a la Casa Caritat, t.-imbé forma 
part de l3 junta de la residencia geriatrica fins que 
morí, el 8 de febrer del 2000. Josep M. remangué a 
la farmacia del carrer Major fins a l'any 1983, que la 
traslladii a l'avinguda d'Agramun1. Hi continua exer
cinr fins a la jubilació, el 31 de gener del 1993. La 
nissaga de farmaceutics de la famflia continua avui 
amb la filia de M. Coloma, Victoria Utzet Civil, far
maceurica a Plarja d'Aro. 

(Propfetar/ de la cópla:/amf/ia C/111/ Fo111oix1). 
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Carrer Major. Fleca de SantJordi, o forn de pa de Cal 
Cuñé, un deis forn~ mes antics de Cervera, conegut 
popularment com el forn de Cal Jan. Aquesr nom ve 
d'un fill de la casa, que es deia Joan, que moñ als sis 
any~, el qual, com que encara no sabia pronunciar 
el seu nom, deia Jan. Funciona primer com a forn 
d'elaboració de pa i, dcsprés, com a punt de venda. 
Situat al carrer Major. dios d barrí de Sant Agustí, era 
repre:sentatiu de la vitalitat que aqucst carrer lingué 
en ah.res tcmps, tant pel que fa a les prolessions li
hcrals (noraris, advocats, etc.) com per la part indus
trial, exercida per petits artesans (tders, fabricams 
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de nines, espardenyers, manyans, rellotgers ... ), que 
dona ven feina a un bon nombre de treballadors. Així, 
t.:1mbé s'hi podía trobar molt~ botigues (foros, confi
teries, sastrcries, merceries, verduleries, botigues de 
queviures, íarmácies, etc.). A ('esquerra de la una1-

ge s'hi veu cambé el domicili i l'estudi del fotograf 
Jaume Bonjoch Boladeres, casat amb Maria Trilla, e l 
qual compaginava la feina al jutjat, cl'on era agent 
judicial i on feia diverses tasques, amb la feina de fo
tograf. Obri l'esn1di fotografic l'any 1955 i el tanca d 
1978, per jubilació. Bonjoch és !'autor d'uncs qua.mes 
fotografies reprodu"ides en aquest volum. 

(Propletr,rl dfJ /(l GÓfJl<J: ACSG,fr,11,< Agus/( Drmm / St111/><1re.J 

Ca l'Alfa, decada del 1950. lnterior de Ca l"Alfa, bo
Liga situada al carrer Major, núm. 96. Els primer., 
anys, el negoci d feia funcionar Jaumc Castells 
Farré, que comeoc;it venent maquines ele cosir per 
cati\leg com a eleme.nt en expansió, i dcdicava mol
tes hores de feina a buscar possibles c:lients per 
Cervera i altre¡, poble~. Mé~ endavant obriren un 
loc-<1-I, ell i el seu fill. Ramon Castells Cos -avi i 
pare de l'actual Jaume Castells-, i ensenyaven ~ 
brodar aJ mateix comen; a les persones que ad
quirien una maquina de cosir. Pels volts deis anys 
sebmnta, Ramon Casrells comen(:i a vcndre radios, 
televisors, rentadorcs ... ; prisa veo teles; folraven 
boto.ns, i, alhora, continuaven venent maquines de 
cosir. Se'ls dona el renom de Ca l'Alfa perquc eren 
els representants de la m.irca i tenien el recol llu
minós amb aquest nom a la fac;ana de la botiga. 
Actualmcnt en aquest local s'hi troba la botiga de 
Caritas A 'fot Drap. 

(Pr<J/Jfl!/llrl d~ 11.'S có¡,tcs: Jm1111e C"stells.) 

Carrer Major, !970. lncendi al local del senyor Bus
quets, dedicar a la venda de petroli i carburants. El 
vehicle contra incendis de la imatgc, que era pro
pietat de l'empresa Tres Uves, comparegué al lloc 
deis fc1s abaos que d vehicle municipal (un trac1or 
amb cisterna). També hi anaren vehicles de Lleida. 
En la imatge s'hi identifiquen Ramon Bonjoch Tri
lla (jove amb ulleres) i Fra.ncesc Domenech (senyor 
amb barrel). 

{Pro/1i<!lart de /(I copit1,Joa11 C/11ca.J 

Carrer Major, 1940. Calzados Fcrrer, sabateria ubi
cada al carrcr Major, uniscx i infantil, espccialitzacla 
en sabata de mudar, situada aproxjmadament cap 
al núm. 127, entre l'acrual Fusteria Clotet i la rcllot
geria de Cal Puig, davant de cal Noria i la Sabateria 
lbáñez. L'espardenyer feia el típic cal~t de ~ola ele 
citncm trenat (o e~part), amb puntera i taló de roba 

162 



gruixuda, generalment amb dues vetct. que e:, lli
gaven al turmell, i també amb cordes de canem o 
de fil. El sabater, per la seva banda, es dedicava a 
fer i a arranjar les sabates a ma, i les venia al seu 
eswbliment. A més, molt sovint feia el cal<;at per 
enca.rrec i a mida. A la primera meitar del s. ,o, es 
produí un canvi destacable en l'ús del cal~at. Fins 
a aqucs1a epoca, i entrc les dasses humils i el món 
de la pagesia, era habitual l'ús de les esparden),eS 
envetades, ja que fer-se cal~at a mida era un luxe 
difícilmen1 assumible; pero, a poc a poc i a causa de 
l'evolució laboral i dt: la socierat, la moda s'ana in
filtrant entre lt!!i classe:. treb,tlladores, que pretenien 
indtar la societat benestant. Es cleixa ele fer sabates 
a miela en petirs establiments i es passá a l;, comer
cialització ele la sabata manufacturada. 

(,l11tor de In /01<,gmfm: (,'ómez Gm11 Propiciar/ de In cúplt1· 

,t(.SGJ 

Carrer Major. La Maravilla del Siglo, establiment 
fundat l'an>' 1900 i tancat als anys seixanta, situal 
al carrer Major, núm. 133. Tal com s'anunciava en la 
premsa ele !'epoca (El Sindialf, 1928), oferia gorrc
teri:1, barreteria, camisería, corbatería, colls i punys, 
gl'meres de pum, confeccions, cotilles, mocadors de 
seda i cotó, mercería, bijuteria, quincalla, objectes 
de regal. jocs, p,1raigües, para-sois, bastons i un 
gl"Jn assortit de perfumería. També terua caixes per 
a gallines i maquines de cosir industrials Singer; 
101, segons l'anunci, a un preu fix. Era propierat 
de la família d'Antonia Baldillou Albeni i Prancisco 
Vilanova Perna!, que tenien una fabrica de goi-res 
a la pla<;a de Santa Anna. La botiga fou regentada 
fins al final per Ramon:1 Roqué Pinyol. Els diver
sos anuncis cleien: •S'invita a totes les persones de 
bon gust a visitar la nostra permanent exposició 
en els espaiosos aparaclors on trobaran les úl1imes 
novetats•. En definitiva, La Maravilla del Siglo era 
,l'EMPORIUM de vendes més ben assortit,. francis
co Vilanova Baldillou destad\, el 1947, pes )a cre
ació de dioramcs, que expc,sa a la part ele darrere 
de la botiga. 

(A111ür de la fotograf,a; Gómez Gra11. Propiefarl de la cópit1, 
ACSG.) 
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Fonda Barcelonesa, vers el 1919. Menjador de la Fon• 
da Barcelonesa, amb la taula parada per a un 
banque1. En primer terme s'hi identifiquen Magda 
i Carme Tarruell Co~, les dues filies del propietari, 
Joan Tarruell Vilaró, vestides de servir; al fon~, les 
tres minyones que les ajudarien. La Fonda Barce· 
lonesa fou creada vers l'any 1860 per Maria Vilaró, 
la mare de Joan Tarruell. En un principi era una 
posada del carrer de Barcelona. Després es trasllacla 
a la pla1;a de Santa Anna, on remangué oberta fins 
ni 1962. Acrualment, a l'ediñci que ocupava la fonda 
hi ha habitatges párticulars, i als bai:xos, un local co
mercial. A l'inici deis anys trenta, les fondes només 
oferien les habitacions per als hostatges, sense ser• 
vei de;: cafetería, pero, a partir del 1940, establiren 
el seu propl cate a1s baixos del local. Fins al 1950, 
hi bagué cinc fondes a Cervera. L'única que perdura 
durant tot el període fou la de Josep Ponoll Garriga, 
a l'avinguda de Catalunya, la qlllll, actualment, gro· 
cies a la conlinuació del negoci per part deis fills, 
coneixem com a 1-losral Bonavista. 

(1l111or d11 '" fotografía: J.11« de Olt1lde. Proptett1rf da la ciJptti: 
Jom, C/11~1.) 



Cam,r de Santa Anna, núm. 2; abans de la guerra. 
Conficeria-Pastisseria L.1 Palma, de la familia For
nells. Jaume Fomells, conegut coma ,Palmero•, fou 
durant molrs :mys confüer a Cal Foix de Sarria. S'es
pecialit1..a en dolc;:os, en concret de gema, full, nata 
¡ mantega. 'l'ambé vcnien bombons, capses i bom
honcres i, finalment, ai:xes, ciris i altres objectes del 
ram de la cerería. La confiteria es trobava situada al 
xamfril on actualment hi ha el negoci de Pere Ar
mengol. En aquest mateix Lloc, després de la Guerra 
Civil, hi hagué ('Auxilio Social, on repartien menjar 
per als necessílats. 

(Alllor de la fi,tograjia: G6nll!z Gm11. Propic,tarl de la c/Jpla: 

ACSG.) 

Carrer de Santa Anna, 1949. 8origa anomenada Teji
dos Colom (Cal Ranci), reformada als anys quarnn
ta. Es dedicava a la venda de roba i par-dment de la 
llar. Principalmem, les noies, acompanyades de les 
seves mares, hi compr-dven els teixíts per confecci
onar-se els seus propis vestitS als cosidors que hi 
havia a Cervera. També t1Cen importants les vendes 
que s'efectuaven per fer-se l'aixovar. Per les fires de 
Sant Martí (11 de novembre) i Sant Tomas (21 de 
desembre) penjaven una gran foixa de pages, molt 
espectacular, a la fac;ana. A despat.xar, hi tcnicn nois 
aprenents que residien a la casa. 

(Propio1t1rl de lt1 cópia: Joa11 C/11a1.) 

Carrer de Santa Arma, decada del 1960 (posterior al 
1961). l'etit racó del cam,r de Santa Anna, núm. 6, 
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on hi havia hagut la tcrrassa d'estiu de la Pastisseria 
Pont. El cliem de !'esquerra era Ramon Curt Graells, 
i el de la drcta, Pcre Ramon Pont Tarrngó; els atenía 
Pcre Pont Andrés, l'amo de l'establiment. Pcre Pont 
obrí una pastisseria l'any 1933, al carrcr de Francesc 
Macia, núm. 9 (acrualment, del General Güell, núm. 
11 ), juntament amb Pau Serés. En aquest local hi 
havia hagut anteriorment una pastisseria coneguda 
amb el nom de Cal Sostres. La guerra destrossa el 
loca I de la pastisseria que regentaven Pont i Serés. 
L'any 1939, Pere Pont es casi:I amb Magdalena Tar
rngó Nolla i reobriren la pastisseda al mareix local, 

amb una sccció de queviures. Era temps de post
guerra, en el qual les materies primeres, com la l'a
rína, el sucre i d'altres, escassejaven, pero, m:ilgr-Jt 
tot, i a poc a poc, el negoci tirii endavant. Pere Pom 
era un artesa pastisser, enamorat de la seva fein:,, i 
compartí el negoci amb la seva dona. una persona 
oberta i amb visió de futur. L'any 1961 1.rasltadaren 
el negoci al carrer de Santa Anna, núm. 6, tins a 
l'any 1972, que es jubilaren i traspassaren la pastis
seria. NaLxia, aLxí, la Pastisseria Agustí. 
(Autor de /« fotograji(I: Gómez Gm11 Prop/otarl de la cóplt1: 

~i-lOII/S(t Po111.) 
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Carnisseria de Ca la Maria Trullols, 1963. Interior 
de la carnisseria de Ca la Maria Trullols -la quaJ 
apareix en la imatge-, tamhé dita de Cal Sabata, 
situada a la pla,;:a ele Sant Miquel. És la carnisseria 
més amiga ele Cervera. Oberta per Ramon Toldra, 
passa a ser regentada per Josep Soler Vives fins 
que, el 1952, la rraspa.ssa a Lloren,;: Trullols Masses 
i Antonia Bach Muntaner. EII tenia un ramat, i ella, 
una altra carnisseria a l'avinguda de Catalunya. La 

volien per a la seva filia, Maria Trullols Bach, que 
ten.ia aleshores 1.rerze anys. Hi Lingueren com a de
penclenta Antonia Rubinat Ninot. En cinquanta-1.rcs 
anys de funcionament, no canea mai per vacances, 
només pel casament de la propietaria i pel casa
mcm de les seves tres filies. 

(Prt)platltrla di! lll copia, ,11llria Tn1/lols.} 

Pla~ de Sane Miquel, principi del s. xx. Fa~na de 
la botiga ele Cal Cisteró, situada a la pla~a de Sant 
Miguel, núm. 5, amb la úpka decoració modernista 
als viclres ele la part alta. Abans havia estat la pastis
seria de Cal Tarruell, que, eles cl'un accés al carrer, 
oferia a la mainada que anava a escola cada matí els 
trossos ele dol1;0s o pastissos que havien sortit de
fectuosos de !'obrador. Quan vengueren l'edífici, un 
deis t'ills obrí una confitería al costal de !'actual Re
sidencia Mare Janer, que, després de la Guerra Civil, 
es 1.rasllada clavant ele la Universirat. Els altres dos 
fills emigraren a l'Equador, on el noi fou ordenar 
bisbe. Més endavant, el negoci es remoclela i escle
vingué Cal<;ats Cisteró. Per una de les cntrades s'hi 
oferia la venda del cal,;at, i per l'altra, la reparació. 
El 1950 la família S:,lat compra aquest establimem i 
hi féu aJgunes modificacions, com ara la utilització 
d ' un sol accés, encara que a !'interior conservava 
el doble espai, que ells utilit7.aren per oferir la ven-

da de sabates separada de la venda cl'espardenyes. 
D'aquesta manera, continuaven el Lipus ele comer<; 
que havia obert l'avi Salat al carrcr Major (als baixos 
de Cal Xucla), on era conegut com 1',E:,pardenyer de 
Freixenet,. La botiga fou !ancada quan morí Antoni 
Salat, el mes de mar~ del 1974. 

{Autor de fll fotografía: Gómúr Grm,. Pt-oplouw/ tlo la cóplt1: 
ACSG.) 

Passeig de;: la Universitat, decada del 1960. Vista 
nocturna ele la terrassa del Bar Canaletes, ll<x: em
blematic ele la ciutat. 

(ll111or de /11 /(llograjia: Francesc Domi'llech. Proplmurl de la 
cópla: fi1mílla Domenec/J,) 

fü1r Canaletes. Grup d'amics al Bar Canaletes. En 
un principi, aquest establiment era una taverna que 
es trobava a la plai;-a Major (clavam de Cal Jesús 
o Cal Sarmentcta); més carel, es trasllada a !'actu
al Cal Porredon (Cafc del Día). En aquesta taverna 
s'hi servien menjars i era també celler, pero, amb el 
canvi, oferí cambé servei d'habitacions. 0esprés de 
la guerra, es trasUadaren a la pla,;a ele Sant Miquel. 
Alla nornés hi tingueren el servei de bar i restaurant, 
i deixaren el celler i les habitacions. S'explica que 
el primer o segon televisor ele Cervera s'instal-la en 
aquest lloc i, atesa l'excepció, durant cls estius, es 
posava l'aparell dalL cl'un arbre clavant del bar, a fi 
que els clients poguessin gaudir de la fresca i de 
la televisió. S'hi servien ,desgraciats,, que era un 
<.'llfe fet amb el marro que quedava deis altres cafes; 
.soldats•, és a dir, cafe amb gasosa, i ,sol i sombra,, 
que era conyac amb anís. No taocaven mai, ni dia ni 
nit; ni tampoc Dijous Sant, tot i que servien a port:1 
tancada i, quan havia passat la processó, ,1pujaven 



les persianes. També era un bar on es jugava al •ru
qut:t• i. com que s'hi jugaven molts diners, alguna 
vegada havia esrat c.lausurat pcr alguna dcnúncia 
de joc massa fort. Les done~ el freqüentaven poc. Al 
Canaletes s'hi havien celebrar casaments, fcs1es de 
Sama Uúcia, de Passió, la Festa Major, etc. El local 
de la playi de Sam Miquel era propicta1 del Comas, 
p<::ro més tard ('adquirí la familia Costa. Abans, ha
via esrat un magatzcm de gra, propietat de Josep 
Cos San:ihuja •Eudald,. Com a cambrers que havien 
treballat en aquest bar hi havia Perc, o Angel de 
Mingo, i com a cuineres, Assumpció Llavall i Elvira 
Alsina, mulJer de Ton Costa. Entre els personatges 
desracats que hi assistiren, es recorda l'actriu Car
men de Lirio, que hi anava a meojar mentre rodava 
a Cervem la pel-lícula lt1 pecadora, d'l. P. lquino. 
Actualmem el Bar Canaletes es troha al carrer Lli
bertat. En l:i imatge s'hi identifiquen, d 'esqucrra a 
dreta, Armand Salat, Jordi Oardé, Mn. Ignasi Mon
trnvcra, Antoni Costa, Josep Sales i Angel de Mingo. 

(Proph.!1,n·la dt' lt1 cópla: Rtlmo11t1 Mir6.) 
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l~arberia Gual, l 973. Interior de la harberia de G,1-
briel Gual Martí, situada a la pla<;a de la Universi
tat, núm. 3, amb el propietari llcgint el diari i en
voltat de tots els element5 necessaris per realitzar 
aquesta profe.ssi6. Eren característics de l'cpoc-.t el 
papcr pintat de les parees i les rajoles. Les cadires 
forcn adquirides al també barbcr Marce! Vila Ga
lofre, quan deixa la professi6. Aquest establiment 
fou inaugural l'any 1956, i ro,mtngué obert durant 
quaranta-dos anys, fins a l'any 1998, que se'n jubil/1 
el propietari. En la imatge, davant de la Universitat 
hi h::ivia aparcats dos populars vehicles de;: la marca 
Seat: un 600 i un 850. 

{.4111or d<• la fot<>gr<,fill: Josep 81111/e. l'ropft!tar/ d,. fa co¡,ft1: 

G{lbricl Gua/ 1'1artl.) 

Pla~ de Madoz, entre la decada del 1920 i la del 
1930. Jaume Torres, a la porta d'EI Anillo de Oro, 
botiga inaugurada el mes de febrer del 1915 ;i.l car
rer de LC5 Verges (actuaJmcnt, carrer del General 
Güdl), núm. 1 t. Posteriorment, el seu propictari, 
Jaume Torres, la u·asllada a la phli;it de Madoz (ac
tual pla<;a de la Universital), núm. 5. Segons la sev:t 



publicica1, era un establiment on es podia adqui
rir pmduc1es de joieria, di: rdlotgeria, d'optica, de 
perfumeria i de •fantasia•. En realita1. era el que es 
coneixia com uni, quincallería, on es podia trobar 
una gran varietat de produc1es, des de peces de 
roba per a totcs les eda1s fins a cines ele treball, 
ohjectc:s de regal i mercería; en definitiva, una mica 
de tot. Actualment en aquesr lloc hi té l'exposició de 
joguine,, la botiga Anna Maria. Es tandt el me:. 
de man; del 1931, per la mort del propictari. En 
la seva nota ele elefunció, en e l perioelic quinzenaJ 
Cervem, s'hi indicava que la mort de Jaurnc Torres 
fou sobtada i que •entre els elements d't:squerrn ele 
la ciutal gosaua de molta simpat.ia,. El negoci no 
tingué continu"itat, tal com demostra la premsa local 
del mes d'abril d'aqut:11 any, en la qual aparcgucren 
diversos anuncis per vcndre"n l'aparador i els pres
tatges a bon preu. 

{1l11torduli1fiJtQf!.raf11:1, Gdmez Cm11.Proplel11rl delil c(1¡,i11,ACSG.) 

Carrer del General Gücll, 1970. Farmacia 13atllt:, en 
l'esrahlimem que havia ohert el senyor Torné a les 
primeries del s. xrx. L'any 1934, Leonor Ba1Jle Camp
derr6s ohrí la seva primera farmacia a Granyena de 
Segarra, on residia la seva fa.mília. Poc després, el 
193;1 s'instal-Ja :1 Cervera, al carrer M,tjor, núm. 81. 
Entre el 1936 i el 1937 l:1 trasllada al carrer de l'ran
cesc Macia (actualmem, carrer del General Güell), 
a la fam~kia que fins llavors era del senyor Torné. 
L'oficina de farmacia pa1í divcrses refom1es amb el 
temps, entre les qual~. trnducció de la retolació del 
catala al t-astella, a causa del canvi ele govem. La 
pintur.i de les portes i de l'interior, en el moment de 
la fotografia, havia cstat fera pe! germi, de Leonor, 
Josep 13atlle. L'any 1973 sé'n restauro la fa~na, tal 
com és ac1ualrnent. El 1982, en jubilar-se Leonor, la 
farmacia passa a ser regentada per Mercedes Goma. 

(1l11tor "" In fotogrnjin: ./fK"' Al¡_,grn. P,-,,¡1lctt11111 de lt1 coplm 
,lgm11 Alegro.] 

..... 
Carri:r de les Verges (actua.lment, carrer del Gene
ral Güell). principi del s. xx. Fa,;:ana de Cal Sostres, 
amb Ramon Sostres Estrada (avi de Martí Madern) a 
l'entracla. Cal Sostres, siluat a l'actual carrer del Ge
neral Güell, núm. 11 , era una pasrisseria dedicad,1 a 
u·eballar com el petit comer<;, pero que esdevingué 
un negoci industrial importan!. llamon Sostrcs renia 
tres establiments simultanis: un al carrer Major, un 
ali.re davam de la Universitat i un tercer a l carrer del 
General GüeU. Quan tancl els dos primers, conti
nua amb el darrer, que elegué obrir vers el 1908. Les 
especialilats de Cal so,,tres eren la coca d'ou, moh 
apreciad., per tothom, i els melindros, que se servi
en a 101s els col-legis de Cervera, pero cambé a les 
fomílies que s'ho podien permcLre. La plantilla de 
trehalladors era considerable: Lenien tres pastissers 
i quatre ajudants, els quals feien mclmeladcs i confi
tures, xarops de llimona i grosella, carquin)'Olis, cte. 
La venda no es limitava a Cervera, sinó que rambé 
comprenia fora vila. l'inalmem, vers el 1933, lapas
tisseria del carrer de Francesc Macia - 110111 amb el 
qual en aquell momem s'anomenava el carrer del 
General Güell- fou traspassada :1 la companyia 
que formaren Serés i Pon1, els quals no la deixarien 
fins a finals deis anys cinquanta, quan e5 trasllada
ren al cam:r di.! Santa Anna. L' l de novembre del 
1958, diada de Sanl Martí, Martí Madern Sostres i 

Flora Vitar Rubió inauguraren la Pastisseria Madern 
al matcix cstablimcnt que l'antic Cal Sostrt:S, negoci 
que remangué actiu fins al 31 d'agost del 1987. 

(1l111m· de la fotograjin: Gó11wz Gra11. Pro/)fctnrl de lfl copia: 
IICSG.J 
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Vers el 1935. M. Dolors Goma Fabregat, fowgrafiada 
amb motiu de la publicitat de cal~t de la Saba
tcria Goma que sortia :1 la mitja pan del cinema. 
m cal~t del cartell era de molta qualitaL i es venia 
exclusivamem a tot Cen•era: sabates i botes molt 
flexibles i fetes a ma, de sola de crom, de color gris 
i blunc. També es venia sabata de Mallorca, que en 
aquells anys era la més preuada. M. Dolors Goma 
l'abregat, l:t nena-model que en feia la publicitat. 
tenia uns cinc anys i era filia de la sabateria Goma; 
posteriorment, es C'dS:'i amb el conegu1 cerverí Pa
quito Vidal. La botiga, la inauguraren als anys vint 
els scus pares, Josep Goma Corbella i Providencia 
Fabregat Pinós. Abans de la guerra escava ubicad:1 
a la pla~a de Sant Miqucl, al costal mateix de la 
sabateria de Cal Cisteró; després de la guerra, se 
sirua al carrer del Gener-.u Giíell, on h_i bagué du
rant molts anys la Llibreria Dond:1ra, i actualment 
hi ha una lloristeria. La tancaren als anys seixanta 
amb motiu de la defunció del propietari. Consta que 
ds av:1ntpassats d'aquesta fnmília eren els propieta
ris de Cal Sombrerer, els quals, durant els darrers 
anys de funcionament de la Universitat, es dedica
ven a fabricar, enire alu-es models, els típics bicoms 
que usaven els universitaris. 

(Autor d11 In JotQgrajit,: Góm& Gmu. l'ro¡,/1:tilrln lle la co¡,la: ,lf 
Dolor.< Go11u1 f'n/Jn,g,11.) 
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Carrer del General Giídl, 7 de desembre del 1972. 
Aparado!' de la Llibrcria Dondara. El 7 de desem
bre del 1972 s'inauguci, al núm. 13 del carrer del 
General Güell, la l.libreria Dondara, regentada per 
Riunon Turull i Paquica Rubinat, morusta de pro
fessió. Més enlla d'un esdeveniment comercial, la 

inauguració del local era un esdcvenimenc cultu
r::11, perque si Ramon Turull, des de finals deis anys 
seixanta, ja venia llibres de text, llibres infanrils i 
enciclopedies des del scu domicili, aquesw era la 
primera llibreria amb una proporció majoritaria del 
seu espai derucnda a llibres que hj hauria duram 
bastants anys a Cervera. A més d'una taula braser 
per a les tertúlics literaries que d promotor e;,spern
va mante11lr, hi havia un sen•ei ele novetats i un fons 
de Wbres. Els rctols que identificaven les seccions 
jugaven :unb la igualtat de formes en carala i caste• 
lla en majúscules -ates que llavors les majúscules 
no s'accentuavcn-, en literatura, lingüística, cien
cia, tecnica, infantil , historia i geografía. La llibreria 
s'inaugura el mateix any que Ramon Turull erutad 
Llibre de Cervera, d'Agustí Duran i S:rnpere. L'eclició 
d'aquesta obra fou imporiant per rufercnts motius: 
per la transcendencia científica i alhor::1 divulgativa 
de l'obra; per la seva intrínseca magnitud formal i 
substancial, i també perque Ramon Tuna.U clamment 
inaugurava un vast i substanciós projectc editorial. 
El volum aparegué per Sant Jordj del 1972 i fou 
impres a les lndúStries Grafiques F. Camps Calmet, 
de Tii.rrega, que, sense autorització, s'apropiii de 
l'edició. El Llibre de Cervem, fill de Duran i Sanpere 
i de;, Ramon Turull, acabava de convertir-se en un 
autenric referent d'idenlitat i •cerverinisme-, a ban
da d'un instrumem de primera línia de divulgació 
histórica i científica. A aquella primera edició del 
1972, de la qual e.s féu una tirada a pan amb en
quadernació de pell, en seguí una segona edició el 
1977, per Curial Edicions. Finalment, i després de 
molts anys exhauridcs les reimpressions de Curial, 
l'any 2001 la Regidoria de Cultura de la Paeria de 
Cervera n'impulsa una nova edició, la tercera, amb 
motiu del 25e aniversari de la mort d'Agustí Duran 
i Sanpere. llibre de Cervera és un volum de 576 
pagines, 134 imatges, 29 pagines d'índex onomastic 



i L3 pagines d'índex de lamines. Pero la tasca d'edi
tor de Ramon Turull s'ence1ava l'any 1971, amb la 
publicaci6 del quadern L'e11se11yamen1 de/Ji-anees 
a Cervera 1903-1971. Aquest opuscle de seixanra 
pagines significava el veritable tret de sortida d'una 
magna col•lecció que Ramon Turull planejava im
pulsar :unb el nom de ,Biblioteca de Cervem i la 
Segarra,. Amb el pas dt:ls anys, aquest gran projecte 
editorial s'ana verwbrant, fins a arribar a definir-ne 
cinc series, que batejaria amb el nom de cinc cam
panes del campanar de Santa Maria de Cervera. 

(111110, t/1! lá fottJgmfia: Josep Bmlle. Pro¡,iewrl dt• la copia: 
/amífla 7iir11/l llul1l1u11.) 

Cal Guspí (carrer del General GüeU), 1946. Grup 
de nens i nenes, majoritariamem del barri , davant 
la cansaladeria i tenda de queviures de Cal Guspí. 
Aquesta botiga fou fundada per Josep Guspí Pijoan, 
que, en un principi, l'establí al núm. 32 del carrer 
del Genernl Güell. Després cl'enviudar ele la seva 
primera esposa, Magina Morell, quedaren al seu citr
rec dues fules petites, la Montserrat i la M. Dolors; 
es torna a casar amb Rosa Botines Mareé, de Sam 
Pcre Sallavinera. l'ou aleshores quan es tmsllada
ren al núm. L6 del mateix carrer, a la botiga de Cal 
Borres, propietal de la seva mare política, Dolores 
Font. Cal Borres havia e~-iar una botiga d'aquelles 
peculiars, on es podía trobar des d'cspardenyes fin.s 
a fils, agulles, queviures i llaminadures. Quan morí 
Josep Gu~pi, les seves filies, Montserrat i M. Dolors 
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Guspí Morell, continuaren el negoci amb el supon 
del maril de la Montserrat, Esteve Pomés Pons, fill 
de Vergós. Avui, el regenta la seva néta, Montserral 
Pomés Guspí. 

Pt!Rl'lt.: 1. Francisca Solé, 2. Anna Guspí (de Cal Ban
sírn de les Olugcs), 3. Conxita Font Martí, 4. Sal
vador lloure (de la Carnisseria Divina), 5. Ramon 

Vilalta, 6. Joan Bravo, 7. Ramon Morell, 8. ne n de 
la lmpremla Prunés, 9. Maní Madern, 10. nen 
ele Cal Rossich de les Pells, 11. Juana, 12. Núria 
Orozco, 13. Rosa Roure, l •I. Montserrat Bové, 15. 
Trlni Vila Llobet, 16. Conxita Raich, L7. Montserral 
Guspí, 18. Ros:, M. l'ont, 19. Jeroni Casals. 

(P,vpwtaria de lt1 copla: Montsen-at G11s¡1i.) 
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Carrer ele les Verges (acrualment, carrer del General 
Güell), 1933. Fa,;ana d'Arts Grafiques Salat, imprcm
la instal-lada a Ccrvcra l":tny 1921. El nego<:i eslava 
situat al núm. 23 del carrer de les Verges (més tard, 
anomenat carrcr de Francesc Macia, i actualmem. 
del Genernl Güell). L/1 impren1ta estava regentada 
per Josep Salat Fornells. Arts Gñifiques Salat esta
va fonamentalment orientada a la impressió, l'en
quadernació i la papereria. Ourant eb anys vim i 
la primera meit:u deis anys trema, als scus tallers 
s'hi imprimiren diverses publicacions periodiques 
de caracter local. Alguns excmples foren d 8111/letí 
M1111ícipal de la Cl11tat de Cervem (1922), Gnseta de 
Cervem (1928-1929), Cervcra. Períi>díc quínzennl 
i11depende111 (1930-1931) o Av,1111. Publícetció set
manal 0932-1933). De les instal•lacions també en 
sortiren alguns llibres i alcres úpus de publicacions, 
com memories o estalllts de divcrses entilats. L'an)' 
1934, Josep Salat traspa:;sa el negoci a Josep Prunés 
Mata. L'operació suposa un canvi de denominació 
de la imprcmta, que a partir d 'aleshores es conver-
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tí en Arts G,lfiques Prunés. Tanmateix, aquest fet 
no implica que Joscp Salat Fornells nbandoné.s de
finitivament l'ambit editorial. A banda del seu vcs
sant com a impressor, Salat tmnbé destaca com :i 

aULor de diverses publicacions. A finals deis anys 
vint publica diversos articles en el periodic Gaseta 

de Cerr,era, publicació mensual de la qual fou di
rector i que tenia el seu domicili al mateix cdifici 
que la impremta que regcntava. Al mateix temps, 
també fou autor d':ilgunes obres d 'assaig, com En

sayo sobre plt111cbas Maeser de gral;ado al ()11,ril de 
!t, Casa Arles Grétjicas Saltl/. Després de la Guem1 
Civil, seguí publicanr diverses obres, rotes impreses 
per Arts Gdfiques Prunés. L'any 1942 publica els 
llihres Notas bistóricas de In imprenta en Cervera, 
1721-1934 i Rejim1es del Qu!fote. QuaLre anys més 
tard publica el Primer libro de Sendas de Olvido 6 
Don Qu!fote en tierras leridanas. Durant els dnrre,·s 
anys de la scva vida residí a Balaguer, ciutar en la 
qual morí l'agost del l953. La creació d'Arts Grafi
ques Salai és un exemple de l'expansió que tingué a 
Cervera la indústria de (¡1 impremta durant el primer 

terc del .s. xx, malgr-.it que es Lractava d'un sector que 
havia estat mo)t importan! en l'epoc-.i universitaria, 
al s. x,m. 1:any l902, Joan Fmnquesa Gasol crea la 
Tipografia Minerva, que un any clcsprés era l'em:ar
regada d'imprimir el periodic El Cien•o, funclal pe! 
mateix Franquesa. Malgrat que algune.s impremtes 
en van substituir d'altrcs, en alguns anys del peñode 
anterior a la Guerra Civil, a Cen,era hi , an funcio
nar fins a lres imprcmtes cüfcrems. En aquel! con
lCXL, rambé cal recordar la impremta de Hamon Solé 
Brufau, que continuava el mareix negoci deis seus 
gcrmans Francesc i Emili, scguidors, al scu torn. de 
la impremta del scu pare, Joaquim Solé, que l'havia 
fundar l'any 1859. quan compra tot cJ material de 
la impremta al seu soci Bernat Pujo!. Bcrnal Pujo! 
havia creat la seva impremta al voltam de l'any 1836 
(anteriorment, del 1823 al l836, havia regentar l'Es
wmpa Universitaria) i entre el:, anys 1847 i 1859 féu 
societ.at amb Joaquim Solé. A aquestes impremtes 
les va seguir la j:i citada Arts Grafiques Salal, conver
úcltt en Ans Gdfiques Prunés i, el 1948, en lmprem
ta Rossich. Tamhé cal destaC'df la continu"itat, clintre 
ele la mateixa familia, de la Tipografia Minerva, amb 
Armando Llamas coma propictari. 

(,1111or de la Jmo11rajia. G6ml!z Gm11. Propleuu·/ de la copla, 
ACSG.) 

Hogar del Productor. Barra del Bar Hogar del Pro
ductor, situat en un pis del carrer del General Güe.11, 
a l'cdifici de , la Caixa•, amb Joscp Cos Pipó -que 
era qui el regentava- darrere la barra. S'obrí a 

principis deis anys quar:rnta i era ele !'obra sindical 
d·Educ-,1ción y Descanso. Es rand1 entre el t 966 i el 
1967. La seva especialitat eren tapes, bon cafe i li
cors ele totes classes. En aquest espai s'hi celebrnren 
diverso:. actes públics, com, per exemple, el J 6 de 
gener del 1945, amh motiu del VI Aniversario de la 
Liberación, un esmor,:ar ofen al Frente de Juvenni
des pcr la Jefatura del Movi1niemo. També hi ringué 
lloc un acte de comiat deis mozo$ del reemplazo del 
1945, que havien forniat part de la Masa Coral de 
Educación y Descanso, als quals s'obscquia amb un 
ap:u fred. El 1946 s"hi celebra una reunió per prepa• 
rar les caramelles, i aquell mateix any s'hi organiti-~ 
una biblioteca pública de préstcc de llibres. 

(Alllor d,: In /01ografia, Gómez Gra11 Propiciar/ de ltt cópltt: 
}Ollll Cittca.) 

Decacla del 1960. Aspecte de !'interior de )'Oficina 
ele la Caixa ele Pensions per a la Vellesa i d'Est-al
vis de Cervera. Aquesta oficina fou inaugurada el 
3 de desembre del 1916, amb l'assistcncia del di
rector general de •la Caixa•. E'rnncesc Moragas; del 
presidcm de la sucursal de Cervera, Pere Ferran, i 
deis membres de la junta del patronal, Josep Civil, 
Joan Marimon, Rafael Oomcnech, Josep Comorem. 
Josep Montagm, Domenec Puigredon, Josep Salat i 
Ramon Riu, en un acle realitzat al Teatre Principal. 
Després deis parlamcnts de les autoritars, la comi
tiva ana a la nova oficina, siniada al carrer de les 
Verges (ara, del General Güell), núm. 31, on Ma
nuel Borras, vicari general de la diocesi, en beneí 
rotes les dependencies. Els actes acabaren amb un 
dinar a la Fonda Jarelí. El 24 de novi,mbre del 1929. 
!'oficina es trasUada del núm. 31 al núm. 3,¡ del ma
teix carrer de les Vcrges, és a clir, a l'edifici on es 
troba actualment. L'acte principal de la celebr:ició 
cl'aquest trnsllac fou un concert de cant coral de 
l'Orfeón ele Ciegas del Amparo de Santa Lucía, ele 
!'Obra Social, i una conferencia de !'encara director 
general, Francesc Moragas. 

(l'ropielarl dt• lt1 cópiw ,/fl Cttl.\'lt•.) 



Carrcr del General Güell, entre d L942 i el 1947. 
Fa\"llm1 principal de la casa siruada al carrer del Ge
neral GüeU, feta construir l'any 1918 per Pere Fermn 
flall, un reconegut industrial i políric cerverí. Jun
tarnent amb el scu germa Antoni , hereta el negoci 
farnilinr eren c-<1p a principis del s. xx pel seu pare, 
Josep Ferrai1 SaJa. Oedicat a l'elabor:1ció i la comer
cialfrzació d 'oli i vi, el negoci es mantingué, almenys 
duram el primer ter<; del s. '()(, amb diverses deno
rninacions (Viuda de José Ferrán, Viuda e Hijos de 
José Femín i Hijos de José Ferr-.ín). En l 'itmbit polític, 
l'ere Ferran Ball fou regidor de l'Ajuntament entre 
els anys 1904 i 1909. Casat amb Josefa Lamid1 Fom. 
amb qui tingué cinc fills, traslladan.,n la seva resi
dl:ncia famjliar del carrcr Major a la nova casa cons
Lruí"da al carrer de les Verges, on Pere Ferran residí 
ds darrers anys de la seva vicia. Traspassat l' 1 de 
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gent:r del 1920, la casa continua sent propietat de 13 
familia, i hj mantingué la residencia la vídua de Pere 
Ferran i el seu fil! primogenir, Joan. Pocs anys des
prés, la segona planta de l'edifici es convertí en la 
residencia provisional del maLrimoni fom1at l'any 
1927 pcr l'enginyer agrícola Josep Ferran Lamich, 
fill de Pere Ferran Ball, i Maria Camps Duran, filla de 
l'indusrrial fariner Jaume Camps Balee.lis. En aquesl 
edifici hi nasqueren els cinc primers fills del matri
moni. Posteriorment, el matrimoni fi.xá la seva resi
dencia definitiva al mas de Cal Camps (actualment, 
carrer de Ferran el Catolic), on nasqué la resta de 
fills. A banda de l'ambit privat, les grans climensions 
de l'edifici del C11rrer de les Verges permeteren allot
jar diverses activirats comcrcials en <ils seus baixos, 
especialment rdacionades amb d sector de la ban
ca. El 24 de novembre del 1929, al costat esquerre 
de !'entrada principal, s'hj instal·la una sucursal de 
la Cai."\:a de Pensions pera la Vellesa i d 'Esralvis, una 
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entitat co,wt.iru1da l'an> 1904 i fundada per l'r-,1ncesc 
Moragas Barret, amb el suport de diversos sectors. 
El seu objectiu era estimular l'estalvi i la previsió. 
Pees anys després, a principis de la decada deis vim, 
al cosrat dret s'hi situaren les dependencies de la 
Banca Arnús. una ent.it.at constituTda com a societat 
anonima l'any 1910, succcssora de la casa fundada 
l'any 1846 per Evarist Amús, dedicada a ofcrir djver
scs activitalS bancaries i borsilrics. Aquesta darrera 
cleixii d'opcrar a la ciutat vers l'any J947, després 
que la Banca Amús es fusionés amb el Banc Central, 
entitat que disposava ja d'una ~ucursal a Cervera des 
de l'any 1928, al mateix carrer de les Verges. A mit
jan s. xx, als bab,os de l'edifici tambf s'hi instal-la 
la fabrica de galetes de Josep rerran Lamich, que, a 
banda de h1 producció i venda d'aquests productes, 
també disposava d'una secció de producrcs dietetics. 

(Autor de /11 Jotogrt¡fra: Gómez Grau Proplcwrl de fa copfa: 
,ICSG.} 
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Can·er Liberación (actualment, carrer Combat), 
1954. Cal Lloses, venda d<;: productes alimentaris 
de 101;1 mena i pesca salada (arengades salades i de 
caixó). En la imarge s'hi identifiquen cls propicraris, 
Joscp Prous Prous i Conxita Lloses Turull, la seva 
esposa. Aquesta botiga obrí a lt:s darreries del s. xrx, 
quan Ramon Lloses Bosch, de la Cardosa, i Antonia 
Morros Ribó, de Guissona, s'esrabliren a Cervera, 
al carrer Combat, núm. 4. El seu fill, Joan Lloscs 
Morros, nascut el 1898, an:1 Barcelona a aprendre 
l'ofici i consolida el negoci. Es tractava d'una botiga 
de queviures, pero també hi fc.ien mandongo, per 
tal de distribuir els productes elaborats per ells. Als 
anys cinquanra, la seva filia, Conxita Lloses Turull, 
continua l'aclivitat comercial. Es casa amb Joscp 
Prous Prous, fill de Guimera, i renovaren el m:goci: 
hi deixaren de vendre porc, hi feren reforme... interi
or.s i n'ampUaren els aparadors. Oesprés de tres ge
neracions, com que el.s seus fills Joan i M. Clar-.i no 
continuaren al capdavanr ele la botiga, el colmado 
ranca l'any 1983, en jubilar-se Josep Prous. 

(Prapletar/a de la caplr1; M. Clara Pro11s /Jases.} 

10<; 

Carrer de Sant Magí, clecada del 1960. Maurici Fa
bregat, parlan! amb el govemaclor civil de Lleida, 
José Aparicio Calvo-Rubio, en presencia de ['alcalde 
de Cervera, Josep M. Razquin, i deis regidors Joan 
Salat i Ramon Cw'ié. Maurici Fabregat, veí del can-er 
del Castcll, tr<;:ballava a la serradora de Cal Pedrós 
i era una persona molt coneguda perque repartía 
llenya a moltes Uars cerverincs. 

(Propletarin ti,• la copla, Fra11c/.sct1 Fabroglll.) 

10"7 

Avinguda del Caudillo (actualment, avingucla de Ca
talunya), 1945. Benzinem Bargué:,, clavant dt:I Bar 
Juventud i la Pescadería del Norte. Als anys quaran
ta, la Bcnzínera Bargués cstava situada a l'avingu
da de Catalunya, prop del carrer Combat, al cosmt 
d'establiments com la Pescadería del Norte i d Bar 
Juventud. Pou regentada des dt:l 1942 per Josep 
Bargués Segura, i dtl1'ant molr de temps era l'única 
que hi havia a Cervera, ja que en aquells tcmps en
cara circulaven vehicles que anaven amb gasogcn. 
Fin:, a principii, deis :u,ys cinquanta, la benzina es 
pagava a través de tiquets o cupons que facilirava 
la dele~ció que el Ministerio de Industria tenia a 
Lleida. Posteriorment, quan es paga amb pessctes, 
valia dues pessetes el lilrc. L'any 1953 el garatgc 
es trasllacla a !'actual N-11, i dins bi havia un sorti
dor de benzina. Més tard, l'any 1963, es construí la 
benzinera -propiament dita- al costat, al marge 
esquerre de la carretera, amb marquesina i tres ma
quines e.xpenedores, 1 més rard, el 1973, s'inaugura 
la benzinera del marge dret. El negoci sempre ha 
estat familiar. Josep Bargués Segura fou qui regenta 
el de l'avinguda de Catalunya des del 1942, on, a 
més, també s'arreglaven rodei, i hi feia de manya. 
Pos1eriom1ent, fou ell qui decidi traslladar-se a la 
carretera N-U i fer el gi,ratge i la benzinera del mar
ge esquerre. Amb els anys, el scu fill,Josep M. Bar
gués Iban,, també s'ana involucrant en el negoci, i 
junts decidiren fer la nova l")enzinera del marge dret. 
Josep M. Bargués Segura, el fundador, continua en 
el negoci fins al dia de la scva defunció, l'any 1987. 
Actualment la direcció de ['empresa la porten con
juntament Josep M. Bargués lbars i el scu fill, Joscp 
M. Bargués Pueyo. 

(Pmplvtarl di! lt1 co/)lt11 ACSG.} 



MagaL-:em de Begudes Fusté, vers el J975 o el 1976. 
V1c1oria Fus1é Domenjó conduim el primer toro per 
mourc palcts que hi hagué a Cervera. 

(P.-opleti1ria de /<1 copla: lllcto1•/11 F11s(I} Do111e11J/J.J 

q 

Carretera N-11, 1968. Poste y merendero El Pinar. 
El Pinar fou oberi, en construir-se el túnel de Cer
vera, per Pasqual Riu Porta, primeramenL amb un 
únic sonidor de peLroli i el bar, on només hi havia 
una taula de marbre com a 1aulell per despatxar-hi 
begudes. Més Larcl, la fam.íHa Royes Larroya n'aug
men1a el servei i hi féu menjars. També se n'amplia 
l'expenedoria de carburants, ja que hi posaren els 
sonidors de benz.ina que tenien a l'avinguda de Ca
talunya (on hi ha els semi'lfors) i el que tenien al 
carrer Victoria, davant el núm. 11, fins a tenir-n'hi 
quatre. Hi Lreballaren diversos cmpleats, com Pich, 
Monné, Paredes, Calafell, Narés, Patxo i Aguado. Al 
merendero, dit així perque, com que era lluny, s'hi 
podía anar a berenar fent una passejadeta, hi tre
ballaren els senyors Fernández, Farras, Cucurull i 
Portuny. 

(Autor de la /otografia: Jaumo Bo•!/0<:/J, Propletarl de la cl;p/a: 
/am(//a Rllzqu/11.) 
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Carrer Major, 19 J 7. Academia o Uoc d'aprenentat
ge de l'ofici de baster, amb la maquina de cosir i 
el vetllaclor, així com els collars deis animals, que 
penjaven de la paret. En la imatge hi aparcixen una 
persona no identificada, namon Mescgués Maja, el 
meslre de taller i dues persones més no idcnlifi
cacles. 

{l'ropier,,rt de ta cópl": rr'(l11ccsc M1,s,,g11f!s.) 
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Sabateria lbáñe;,,. Interior del taller de la Sabateria 
lbánez, al núm. 95 del cam,r Major -més enJl:i, 
dones, d'on és acrualment. El negoci fou crear l'any 
1928 i inkialmem s'havia dedical a la venda de 
barreis. En primer pla s'hi veuen Ramon Jbáñez (a 
!'esquerra), pare de !"actual propietaria del negoci 
(Dolors lbánez), i Teresa Puig; al fons de la imat
ge, Guillermo Guillén (esquerra) i Lloren~ Subias 
(drera). 

(Autor de la forogrqfiw Gómoz Gra11. ProplettJ,ta dt• lt1 C<Jpit1: 
M. Do/ors lbáíltu:.} 

Cal Tix, 1943 o 1944. Francesc Mcsegués Jovci, dar
rer lcixidor de la ciutal i membre de la tercera ge
neració de bastees d"una indústria creada pels seus 
avis a finals del s. xvm o principis del s. x1x. L'apa
rell que manipulava era un teler --actuaJment es 
conserva al Museu del Blat i de la Pagesia. En un 
principi, en aquest:1 indústria eren basten,, ja que 
confcccionaven cingles i morralles per als animals, 
per<> a principi del segle passat passaren a confecci
onar llcn~ols de c:inem i es converliren en teixidors. 
D'aquí, dones, ve el sobrenom de Cal Tix. 

(A11101· de lt1 fotografia: Góma Grau. Propieltlrt tle /11 cúpit1: 
f'm11cesc Me.<egué., AldalXi.) 
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Carrer Liberación (acn1almen1, carrer Combat), 
1943. La família Gené (d'esquerra a dreta: Joan 
Gené Boldú; la seva nmre, Dolores Boldú, i el seu 
pare, Josep Genti Pral) treballant davant la botiga 
de venda i fabricació d'espardenyes que tenien al 
carrer Combat, a !'altura del carrer de .!'Hospital. 
Entre els comer~os ve'ins al carrer Comba! en aquel! 
morncnt hi havia Cal Cornellana, on venien roba i 
ensenyaven a confeccionar jerseis; la Fusteria Gor
ro, i la botiga de queviures Morell, el fill de la qual 
(Ramon Morell Jau me) apareix al fons de la imatge. 
L'Espardenyeria Gené ranca a principis deis anys 
seixanta. L'augment de sabatcries i espardenyeries 
des deis anys trent.a fins als cinquanta fou consi
derable, ja que de cinc botigues passa a haver-n'hi 
quinze, fct que s'explica per l'augment del poder 
adquisitiu deis cerverins després d'haver superat la 
primera etapa de postguerra. 

(Autqr de In fol()graji<1: Gdmez Grau. Propl~taria <le la có¡,in: 
Thr,..,, Balcell<.) 

Carrer Major, entre el 1930 i el 1940. Sen)'OfS pro• 
cedents d'And:ilusia, que venien amb uns anima.Is a 
vendre cstris de rerrissa pcl c:1rrer (dtntirs, c.-assoles, 
gerres, etc.). En segon terme, a l'esquerra, s'hi iden• 
tifica Prederic Gómez i al costat, darrere deis dos 
homes, aquel! gran finestral can car-.ictcríslic durant 
molts anys de l'estahliment. 

(,-tutor tle la /otografi11: Gómez Gnw , Propictari d{t /11 cópím 
-ICSO.J 

L., Boreal Médic.1, abans del 1936. Consultori gine
cologic de La Boreal Médica, siruac al carrer Major, 
núm. 60. Aquesta companyia es constituj a Catalu
n)'a l'any 1932 i operava amb assistencia saniti1ria, 
subsidis i assegurances. Els consultoris a Cervera 
daten de principi~ dds anys seixanta i hi havia tam• 
bé les especialitats d'oftalmologia, odontología i de 
medicina general. 

(Propim(Jr/ d<' la co¡,ta: ACSG.) 
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Pan::lla de mules llaurant sota Cervera, amb arreu 
girato.ri, de manera que el llaurat queda tot en un 
costal del parell. Uaurar era una de les principals 
feines de la pagesia; es feia percal de nerejar les ter• 
res de males herbes i preparar-les per a la sembra. 
t'estri que s'emprava, l'arreu, era conegut jades del 
temps del egipcis, i no havia Lingut practicamen1 
cap millora fins al s. xrx o xx, quan l'antic arreu de 
punxó fou substitu"it per l'arrcu de pala -primer, 
lixa, i després, giratoria-, deis quals el famós arreu 
Martorell, fet a Agramunt, fou el principal exponen! 
i el milJor fü1s que arribaren els u-acLOrs, que foragi
tarcn cls animals de tir de In terra. 

(Autor di' ltJ fotogrtJjiu: Gómez Grau. P,-opietllrl dl! la cbpla: 
ft1mfllt1 Rnzq11/11.) 
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1954 o 1955. Llaurant amb forcat una planta d'olive
res. El forcat era un arreu més petit que el de parell. 
El nom li venia de les dues vares que sortien del cos 
de l'estri, en forma de forca -per aixo,Jorcru-, i 
que anaven una a cada costal de !'animal, penjades 
del seu llom, que estava protegil per un baste!, per 
una Lira de cuir. Com que era més petit, feia menys 
feina i llaurava a menys profunditat; se solia emprar 
per llaurar vinyes, plantacions d'arbres i algun cos
ter molt penjat, en el qual el parell tenia dilicultalS 
per sostenir-se. 

(A11tarde /afotografia I proplrtarl de la copla;}. M. Mcmtrm.,,a 
Ca¡,,/m,i/t1.) 

1970. Pages segant amb dalla. La feina de segar cls 
cereals, que des de l'antiguita1 s'havia fet empran! 
les fal~s, a partir del s. xv111 ana canviant. Primer 
es passa a fer-la amb volants -una mena ele falt; 
grossa, amb la qual s'avan1;ava més en la feina-. 
i després, amh les dalles. Consistien en una fulla 
plana muntada al capdavall d'un manee especial, 
combinada amb un rampill -el tros de fusta qu,1si 
vertical que es vcu damunt la fulla-, que arreple· 
gava el que s'anava segant, de manera que amb 
cada cop ho debmva en un rengle que era molr facil 
de recollir per als qui anaven al darrere del dalla
dor, fent garbes de la sega. El segador de la imatge 
vestía de manera relativamenc moderna: el barret 
no és de !'epoca i no porta la famosa •faixa de sis 
o set voltes•, que era un element pd1c1icame111 in· 
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dispensable per fer aquesr,1 feina. L'aparició de le~ 
maquine:,, de segar, a principis del s. x,, limita l'ús 
de les dallcs a •Obrir,, les finques -és a dir, fer un 
ras a 101 el vol1an1 a fi i cfccte que maquina ¡ .ini
ma~ no aixafessin la collit:1- ¡ a segar t:ls 11::rrenys 
petu;, o amb moh penden1. on aqueMcs máquines 
n~ ~od,cn actuar. La dalla t"alia esmolar-la, picar-la 
d,anamcnt perqui• 1allés for~a, la qu:il cosa es fcia 
amb una cnclusc1:1 1 un martell cspcc:ials. Calia sa
ber~ne, pcrquí: un parell dl· cops mal donats podi
en fer malbé per ~empre una bona dalla. Molt més 
sovint, t·alia adrei;ar-ne el tall; es fcia amb una pe
dra lambe espt.·cial, que eb dalladors pona,cn en 
un re1:ipicn1 met:'il·lic o ck• fusta, pcnja1 al cinluró. 
Un bon dallador podía segar en una dura jornada 
de fcina fins a mitja hectarea de tcrreny. 

(Prvpuw,rl ti(• la C<J/>111 .\'mrzcr )1111. .. Pt.'n!'lfl.} 
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Panida de \fatacamera, 1959 (?). Cabana dds Plans. 
situada a la panicl¡¡ de Matac.,mera. Fou conMnu
da l'any 1951 a la tinca de Joscp Xandri per l'or1e
lla ,Cularses•. als terrcnys que avui en dia ocupen 
les naus de Cubigel i d'altres. Fou enderrocada en 
iniciar-se la corn,1rucció del Poligon Industrial, ;1 
les primcrics deis sctanta, qu,1n es con.slrui"ren les 
naus d'tbcri;t Radio. La cabana s'erig, f)(:r tal que 
,ervís d'aixopluc quan els homes es troban:n fcine
jant al camp, ja que les terrcs qucdavcn aparradcs 
di, la casa que Lenicn a Cenera; a mes, sen,ia pt'r 
guardar-hi le., eint,., de cultiu. La cab:in:1 tenia dues 
part:,: una, a l'esquerra, era de~1inada ab animab, 
amb una mcnjadora, una ciMcma on es rct•ollia l':li
gu,1 de la tculada i eslris per mcnjar: l'ahra, a la drc
la i més afia, era la pallissa, on es llan~ava la palla a 
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rrmes de la lincstra cnl:tiracla. ToGmt a la cahana hi 
ha, i3 l'era, és a dir, l'espai de 1crra aplan:11 ¡ ferm, 
damunt del qual es posava eb t"creab pcr batrc'ls 
i separar-ne el gra de la palla, dcsprés d'haver-hi 
pa.ss:11 eb curros arros,egats pcr les mulcs. Oesprés 
tcl gra es portava a ca,a o a vi,ndre i la palla queclava 
a I a pa lfü,sa 

(.·tutur dl' /r, jf,to}.!rtlj,a: ]<HIII 111{,gn•. l-',·01;wr1i,-Ia tlt' /a cóJJln· 
AI/Olll 1/egn,.) 

Dccada del 19-iO. Gaspar Ramon, amb l'crer a la 
m;1, t'rerant. De 101cs les feine., d'un día de batre, 
la d'crerar era l'úl1ima; poMcríonncmt ja només ca
lia ensacar el gra i portar-lo cap a C:l.'ia Oesprfs 
d'estendrc la batuda, batre-la, traure'n la palla, fer
ne el munt, escombrar l'era, vcnt¡¡r i tra:,palar, un 
home -normalmem el pare de familia o un mosso 
c:-.pen- pos,1va la baga de corda que duia en una 
pua d"una forca de gir:1r, en posava d manee a 1err;1 
i, ag:1fant l'ercr amb toles dues m:ms, esperava qui, 
algú amb un Gtbás hi posés dintrt: una quantilat de 
gra, del munt, encara un xic brt11. Llavors, amb un 
moviment de vaivé, enclavan! i endarrnre, fcia que 
el gra net passés pels forats de l'arec i rnigués a 
terra. Quan a l'arec només h.i qucdaven 1rossets de 
palla, caps d'l•.,piga i ah res impurcses, que s'anome
navcn grapissols, amb una h:ibil ,acsada el huidava 
llun} del munt de gra n1:l. Al mulll, encara hi qucien 
algun~ impurcses, que, c·om que eren me, lleuge
res que el gra, an:wen suranl pcr sobre del nrnnt i 
en rcllil>can•n, fins que ,·acumula,cn a lcrra, a les 
vorc,, cl'on s'apartavcn suaumcnt amb una escom
bra. /\quest., :icció s'anomenav:1 balejar. D'aquesc1, 
arces, que primer eren de pell, i dc,prés, de plan
xa galnmit7.ada, n "hi ha, ia amh for:1ts de difcrents 
midei., scgons el que es ha1ia: n'hl havia pera bla1, 
ordi, civada, i fini. i wt amb forats n1és gro.,sos, per 
ne1ejar cigron,, mongc1cs, faves o guixes. 

(Proplt-UJrl di' la (ó/Jill fimllflll Hm11011 C11/qj¡.¡f_) 



778 

H ISTORIA GRAFICA DE CrR\J"R,\ 

202 



Decada del 1960. Grup de genr acabllnt la batuda, 
al final d'un dia de barre. En la imatge, un home 
ha esta1 ereram, ha aparta! forca i arec del munt 
de gra ja nct, mentrc una dona, amb !'escombra, 
l'acabava de balejar i una altra recollia el cabas del 
ten-a. Esc:1mpa1s pcr l'cra, s'hi observen un parcll 
o tres d'estirassos, una escombra --o granera, felll 
de granellons, una planta que va moll hé per fer 
escornbn:s-; a )'esquerra, el munt deis grapíssols, 
i al darrere, entre la gen! que treballava i uns ncns 
que s'apanavcn, un porgador niellcr. 

(l'rrJplularl de la ci>J)la: familia Rm11011 Calafa/1.J 

Carro de 1.mbuc, carreg:11 de pedrcs. Tot i ésser cone
guts des del tt:mps deis egipcis, els carros no foren 
d'ús cornú a l<:s nostres contrades ñns ben avan~at 
el s. x1x. De carros, n'hi havia ele divt:rst:s menes, i 
alguns eren for<;a especialitzats: les tartanes, que 
esiaven adaptade:, per portar-hi gcnt i mercaderies 
lleugcrcs; els carr·os amb vela; cls normals, de diver
scs mides; els pn::parats per portar-hi garbes o fei
xos; els de trabuc, que es buidaven només girar-los 
cap endarrere, basculant sobre l'eix (o trabucanr) ... 
A Cervera, els vinacers també en 1enien uns de molt 
especials, amh l'eix corbat i uns toms elevadors, que 
s'cmpraven per portar-hi bocois de vi. En els carros 
de trabuc, des d'alla on les vares s'ajuntaven al carro, 
en baixava un iros ele fusta fin5 a terra. En haLxava un 
de cada roda -per tanr, cada carro en tenia quatre-; 
eren els dt!SCllnsos, que servien perque la ciirrega 
que s'anava acumulant a la pare davantera del carro 
no sobrc<.'ll.rre1,>t1és el llom de la mula. Abaixam-LO!> 
tots quatrc, permetien desenganxar !'animal mante
nint el carro en posició horitzontal. La mida del carro 
venia marcada de manera molt curiosa pel nombre 
d'animals que l'estir::wen. Aüd, hi havia carros d'un 
animal, d'un animal i mig, de dos, de tres, t:tc., fin~ 
al~ grans carros de u-ansport, que en ponaven quaLre 
o més. En relació amb e ls animals de tir, cal esrnentar 
un detall curiós: els carros de transport, portessin eb 
animals que portessin, duien tots un ruc al capda
vant, pcrque, segons que es cliu, el n1c, fos alla on íos, 
sempre sabia trobar el camí ele retom a c-.isa. 

(Pro/>lelar/a (/e lll copla: ROSfJ Pul¡¡ Orllz.) 

Passeig de l'Estació. Pagesos de Cervera al passeig 
de l'Esració, amb la somera. En destaquen les cami
ses de muler que portaven, Llargues i balcleres, per 
evitar les olors i els e11catxics de l'an.imal quan es 
desrapava el nas. 

(Prn¡,1e11,r1 dt• la ct)J)/tl· }OS<'P i3o'8tulk) 

Animal arnb sarria. Els animttls s'empraven en els 
temps antks per transportar quelcom, i un dds es
Lris que més s'utilit7.aven a les nosrres terres per fer
ho eren les silrries. Una sarria era una mena ele bos-
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sa gran, fcrn normalmcm ele palma o cl'cspar1, que, -
en posar-se damunt l'albardi1 que cobria el llom ele 
l'animal -fos ruc, mula o cavall-, es plcgava pel 
mig i queclnva pcn;ant, ele tal manera que formava 
com una bossa a cada coscat, on ~ podia posar 
el que es volgués transportar. Molles vegacles, si el 
que es transportava era lleu~er-com ara l'herba que 
anaven a recollir les dones pt:r clonar-la corn a men-
jar als conills-, s'apilocava al darnunt del llom de 
!'animal, de manera que es fornwva una vcrtadera 
muntanya. Les .-¡itrrics s'empraren ñns molt cap ;1cí; 

rnentre a les cases hi hagué animals ele tir, i sobre1ot 
someretes, la si,rria manringué la seva utilitar. D'al-
tra banda, destaca la barretina o gorra musca que 
J)Ortu el padrí que acornpanya l'anim.tl, la qual cosa 
dóna a entendrt: que la foto és mol1 antiga. 

fPmpleta,i de la ,opla: AC5G.) 
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Sant Pere d Gros, decada del 1950. Avi de Cal Ga
barro, que vivia al molí del Grnu (Sant J>ere el Gros), 
amb Leonor Alegre Batlle, Leonor Batlle Campder
rós i Agata Alegre Batlle. amb motiu del berenar 
que feien de pet.ites a les vinyes del J\fas del Grau, 
prop de Sant Pere el Gms, durant l'epoca de collir 
ratm. Aquesta imatge remet al temps que a la Segar
ra hi abundava el culliu de la vinya, que tingué el 
seu auge a finals del s. ,1x. 

(/'ropll'fll•·/a de la copia, Ramoua Galx1rr6.) 

Prop dd Torrent, decada del 1950. O-esquerra adre
ta i de dalt a baLx, Cedli:t Tarruella (de Cal Magí 
Penjat), Merce Boldú Solé, Jaume Rius, Francisco 
Momravcta, Leonor Capdevila, Dominica Falip, 
Amalia Punsola Feliu i Ramon Font, collint ra"im a 
la finca del l3ach (avi de Paco Sitges), situada prop 
del riu d'Ondara, amb Cervera de fons. Tres dones 
duien brots de ra"in1 a lt:s mans, i una d'elles també 
portava les tisort:5 de podar pcr collir ra"im. Al cos
tal, hi ten ien una portadora i un cistell i, darrere del 
grup de gene, hi havia el carro i la mula. Aquestes 
persones eren llogades especialn1en1 per a la vere
ma; l'únic treballador fix era francisco Montraveta. 

(Aulor tle la fotogntjia: Gómcz (;1"t111. f>ropieMrl di' la cóplt1: 
Josep M. Mo111m1'<IW C"P,I/Illllt1.) 

Vinya de les Rapaldes, 1936. Simón Puig abocant 
un cove de ra"im a la portadora, al costat el seu 
pare, Josep Puig, i de Ramona Puig Boria, durant 
la verema a la vinya de les Rapaldcs. La Segarra fou 
una terra productora de vinya ftns al~ anys seixanta 
aproximadament, quan es decidí arrencar-la per tal 
de poder conre¡¡r més cereal. 

(Propielllrla lle /(I c,)plt1, Ros11 Pttlg 01"/lz.} 

Vinya de.Is Pous, 1949 o 1950. Membres de la familia 
OrLiz Bernaus collint ra1m a la vinya deis Pous, en
tre els quals s'hi veuen, d'esquerra a dreta l de dalt 
a baix, Ramona (de Cal Corder), una persona no 
identific-,1da, Antonia Maní, Ramona Bcmaus Gomft, 
Carme Oniz Bcrnaus, Teresa Camps Bernaus, Josep 
Ortiz Bernaus i Josep Ortiz Martí. 

(PrQpletari tle 111 copi11.-fa111(/{t1 Orllz Ber11a11s.) 
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1968 o 1969. fomília collint olives, amb l'oliver pa
rat --és a dir, amb les borrasses a lerra. Una de les 
produccions agricoles de la Segarra, que tenia ocu
pades les famílies pageses -ja que era una feina 
en la qual parLicipava tothom que podía de cada 
casa- eren les olives. A la zona, els olivers, molt 
més plantats Jlavors que ara, eren el culLiu majo
rítari, i recollir les olives donava molla feina. En la 
lmatge, s'hi aprecia un home enfilat al b,tnc, collim 
les olives altes de !'exterior de l'arbre; se n'alblra un 
alt:re enfilat clins, i una clona i un infant fent caure 
les olives de les branques balxes. Un cop les olives 
eren a casa, es netejaven una mica, passant-les per 
un porgador especial, i es portaven als molins. A 
Cervera n'hi havia tres o quatre, els quals compra
ven o molien les olives per comp1e deis pagesos 
que es volien emportar l'oli cap a casa. 

{AIIIOr de la fowgraflll I propietarl d~ la cop,a: J. /11. Mo11tmwta 
Capdeu//r1.) 
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1918. Ramal d 'ovellcs retorn,mt a casa pel migdia de 
la ciutat, amb les c.<tses que vivien de cara al camp, 
i que constitu'ien una de les seves zones més ru
rals. L'encant ele la imatge és el to bucolic que té 
en conjunl. A Cervera sempre hi havia hagut ramats 
de pastura, i els voltants de la ciutaL, especialment 
el Torrenc, eren llocs apropiats per als animals. En 
molts indrets c.lel món, i Catalunya n'és un, els ra
mats d'ovelles o cabres són, des de temps immemo
rials, un complement de ]'agricultura. Aprofiten les 
restes de la sega, resseguint-ne els rosrolls; mengen 
les males herbes que surten als guareLS, i, sempre 
guiats pel seu pastor. ressegueixen boscs i terres 
em1es descríant i consumint aquelles herbes i ma
tolls deis quals s'alimenten. Ara bé, cal fer una di
ferenciació entre les ovelles i les cabres: les ovelles 
normalmenl nornés mengen el que troben a ten-a i 
són bastant selectives, mentre que les cabres, moh 
més rústiques en tots sentits, pero sobrerot en el c.le 

l'alimentació, exploten maneres d'alimentar-se moh 
més amplíes. Així, pugen als arbres a la recerca d'ali
mem i ho roseguen tot, de tal rnaner-,1 que allí on 
les ovelks no poden subsistir, les cabres hi creixe.n. 
A la comarca de la Segarra, a cad:1 poble hi havia 
un -o diversos, si el rerme era molt gran- ramats 
que aprofitaven les herbes del cerme, previament 
subhastades en una subhasta a la qual acudien els 
ramadcrs locals o forans. que normalment també 
tenien -se.ves o arrendades- lt!.'> tauJe.:, de carn o 
carnisscries. Un altre deis beneficis que donaven els 
ramat;. eren els füms, el corral, que s'acosmmava a 
ne.tejar un cop l'any, proporcionava una bona quan
titat d'adob natural, molt aprecia1, que s'escamp:wa 
perles finques i n'augmentava la fcrtilitat. Els ramats 
tenien alguns detalls curiosos, tan curiosos que fins 
i 101 havien fe1 que escriptors famosos els empres~in 
com a personatges; tenim el ca.~ de la historia de Les 
111011/ons de Pa1111rge, de Rabelais, el qual, empranr 
com a base el cosrum de les ovelles d'anar rotes on 
va la primera, escrigué un conte aUic;onador i divertil 
alhora. Perque aquest costum és real, tan real que 
e ls pastors acostumaven a 1enlr un boc o una ovella 
molt amansit, que anava sempre al seu costal o al 
darrere mateix, i el ramal l'anava seguint. Hi havia 
una alrra llegenda -no contrastada- que es deia 
deis ramats, si un llamp q\reia al damunt cl'un r-.unat, 
en ma1ava totes les ovelles, encara que n'estigues
sin mole apartades. Un alt:re detall curiós en relació 
amb els ramats és l'ús del clav,tntal: es posava :11 boc 
reproductor, pcr impedir que fes la seva feina a des
temps, ja que calla que les ovelles parissin totcs tant 
a la vegada c:om fos possible. 

{Proplelf,rf de la ti!jlifl: /AJII / , arx/11 Ma.<.) 

1932. Grup d'homes esquilan! oveUes. Una de les 
produc:c:ions deis ramats d'ovelles, a més de la catn 
i la Jlet, i no pas la menys renclible en aquells temps, 
er--,1 la llana. Les ovelles. a la primavera, un cop pas
sats els forts frecls de l'hivern, s'esquilaven i aquesta 
llana en brut -i bastant bruta que salia ser, tenint 
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en comptc que les ovelles havicn passat gmn part 
de l'hivern al corral- es posava en sacs i es venia. 
Aquesta feina la solien fer especialistes, els quals 
anaven de poble en poblc i solicn emprar un tipus 
de tisores adequat; després ja vingueren les ma
quines d'esquilar manuaJs i, més 1ard, les mogudes 
amb motor o :1mb aire comprimit, que, com LOtes 
le~ maquines, feren la feina més comoda i rápida. 

(Pro¡,ietarf de la copla: úlJlf-/, mxfu Mas.) 
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L936. Pastor, de nom Blai, que vrv1a al carrer de 
SanL Magí. Ourant la guerra agala el seu peLiL ramai 
i se n'ana a viure a la cabana de la scva vinya. Quan 
entraren els nacionals a Cervern li prengueren Lot el 
be~1iar per mat:u·-lo i alimentar els soldats. 

(Propi111t1rl r1,, la co¡,ltJ:ji,mflla Ruzq11ln.} 
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Carrer Cases Noves. Ramat de bens a l carrer, amb 
una presencia :tbundant de gent, en un momcm que 
la ramaderi,i tenia un pes impona111 en la nostm 
societat rural. 

(Propiotárla de la copla: Rosa Pui¡¡ Orliz.) 

Carrer de Víctor Balaguer (actualment, carrer de 
Vida! de Montpalau), vers el 1930. Animab de clr
rega circulan! pel carrer de Vida! de Montpalau. Al 
carrer de Vida! de Montpalau. davant de l'accual es-
1ació d'autobusos (on ara hi ha el carrer de l'Onze 
de Setembre), hi havia les quadres d'un Lractant de 
bestiar anomenat Ramon Morreres, el qual tenia una 
finca molt gran a Tarassó, un poble1 entre Agramunt 
i Cas1ellsera. Les mules provenien de Franc;a, ates 
que la seva muller era d'aquesr país i, per 1ant, tenia 
contactes amb altres propietaris de bestiar. Tr:actav,i 
amb mules, cavalls, rucs, someres, eugues, poltres, 
pollines, sobreanys, ten;:ons (val a dir que les dues 
darreres cambé són mu les, pero que canvien de nom 
en fundó de l'edat) ... L'any 1957 passa el negoci a 
Cusiné, de Mollerussa, el qua!, actualment, es dedica 
a la maquinaria agrícola. El J 959 es traspassa el ne
goci a Miquel Roca, anomenat també •Jacer,, de Ba
laguer, que trasllada les quadrcs a l'accual avinguda 
d'Agramunt, núm. 4, just passacla la via. Quan tanca 
aquest local, propietat de Josefa Colom, !'adquirí un 
tal Torra, d'lgualada, vinculat amb Cal Vinyals, de 
Sant Cristofol. En la imatge, en segon terme, s'hi pot 
observar, a la dreta, la torre de Gal Colom (entre el 
1920 i el 1930), cambé coneguda com Cal López, pe! 
metge que exerd a Cervera durant tants anys i que 
vivia i visitava en aquest edifici, i al centri, i !'esquer
ra, els antics cliposits de lc.s maquines ele tren. 

(Propleliirlo d~ u, cópUi: Pllttr Fnrra11 So/6.) 
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Un deis aur0<:amíons de Ricard Sala que cobria la 
línia Ccrvem-13arcelona. Ricard Sala provenía d'una 
bona fanu1ia pages:1 de Sant Martí, prop de Guísso
na. Tenia un esperit emprenedor i inicia i mantingué 
díferenlb negocis. El 1928 fou nomenat presídem de 
la Cambr:i de Comen;, i el 1929, des del Garatge Sala, 
situa1 a la raval de le~ Verge~ (l'actual carrer Llibt,rtat), 
endeg11 una línia directa de transpmt de viargers de 
Ccrve.ra a Barcelona arnb una petita flora d'autocami
ons que prcngueren el nom del garatge que regenta
va. El Garatge Sala després passá a ser el g-Jratgc del 
Celestino Roca, i tingué un in1ponant taller al peu de 
la carretera N-11. Passada la guerra, a finals deis anys 
quaranta, Ricard Sala presidí el CírC'ulo de Cervera 
(actualment, Casa.l de Cervera) i fou el re~ponsable de 
les obres que s'h.i efectuaren a la terrassa. 

(Autor ,le In foto¡;mjin· G6m,r.: Grn11. Pr0pie1nrl de In coplt1· 
,ICSG,) 

Pla~a de Sam Miquel, ahans del 1936. Carnió de Be
gudes Comorera, negoci que es rrohav:i a I:\ e--arretem 
de Manresa {on ,1vui hi ha la Unió de Pagesos), a1u
ra1 davant del C.-úe Jardí (acrualment, Cate Central). 
Aquesr negoci es rraspassa a Amonio fusté Lluelles 
i, després d'un~ anys, es w1sllada ni c:arrcr del l'la 
de les Verges, on el regenta el scu fill, Ramon Fusté. 

(Propíettiri de '" cbpía: IICSG.J 
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Vista aeria de la línia de tren de Cervera. El 1855 
es conslirui, amh el beneplacit del Govern d'Espa
nya, la Companyia del Ferrocarril de Saragossa a 
Barcelona. La finalitat era la construcció de la xar
xa de lrens i la seva explocació. Cinc anys després, 
el 31 de maig del 1860, passa per Cervera la pri
mera locomotora. Per atendre el nou scrvei t'lllgué 
construir l'estació, on es feia la venda de bitllets, la 
qual, a més, tenia espai~ per guardar-hi equipatges 
i cilrrega pctita. Al costal de l'esrnció s'hi construí 
una <.-antina i uns urinaris (només pera homes). En 
aquella banda de la instal·lació cambé hi havia el 
cliposit d'aigua, amb mant>ga mobil, per avituallar 
les locommores. A l'altra banda de la vía hí havia 
un magatzem per al carbó, i un diposit-taller per 
a rcparació de maquinaria, a rinterior dtll qual hi 

lrnvi:1 una gran plataforma giratoria. Era l'únic taller 
que hi havia entre Manresa i Lleida. El 1950 úngué 
Lloc una núllora t!n l'equipamt!nt i el servei, i el tren 
a Lleida passa a ser diari. El 1980 s'electrifica la línia 
Manresa-Ueida. 

(1t11{(J1º dt• lf1 fotogmjit1: Gomez Grafl Pro¡,tewrl de lf1 cbplti: 

,tCSG,Jo11s Ag11s1i D11m11 1 Sn11pero.) 

Diposit de l'esració de ferrocarril, vcrs el 1920. Tri
pulació del tren, davant d'una maquina de vapor 
de l'epoca. El conductor de la ma(fl.Úna (amb boi
na) era Joaquim Sarrate Corbinos. Aquestes eren les 
primitives maquines de vapor que hi hagué a Cer
vera. La companyia de ferrO<.."arrils d'aquest:a zon:i 
s'anomenava Companyia del Nord (o Com¡y,1nyia 
deis Camins de Ferro del Nord d'Espanya), i fou 

qui compra la línia Barcelona-Lleida el 1878. Existía 
una bona diversitat de companyies de via ampla. 
com les companyies de l'Esl, de l'Oest, deis Anda
lusos, etc. La Cornpanyia deis Ferrocarrils Catalans 
era -i encara és-- de via estreta. Un trct peculiar 
era que si es volia anar a Fran~a calia e.inviar de 
Lren a la frontera, ja que hi havia una divergencia 
de passos de vies. El nombre d'obrcrs era consi
derable pcr al manteniment constant de les ma
quines. Les maquines de vapor requerien diverscs 
hores d'escalfamem de la caldera amb el foc ences 
abans de ser operatives i, al final de la jornada, se 
n'havien de retirar les cendres. Ara bé, cls autcnrics 
protagonistes eren el maquinisrn i el fogoner, uns 
oficis durs. ja que suportavcn frt:d, pluges i neus ... 
i, sohreLOL, havien de remenar quilos i quilos de 
c-arbó a ple so). 

(Propletarl dl' lt1 cúpla, jl)(lqrtlm S<1rrt11eJ 
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Pla,;a de l'Estació, entre el 191 l i el 1913. f,stació 
de ferrocarril. lnicialment no ern ciaron s'ubicaria 
l'estació, pero, al final, es decidí de construir-la al 
nord de la ciut.1t, al mig d ' un camp, entre cls antics 
raval de les Vergcs (actualment, carrer Llibertat) i 
camí de Patserra (més o menys, el carrer d'Anselm 
Clavé, ja que es tafüt perla vía fema). Aquest edifici 
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-una constn1cció simple i practica, de dues plan
tes, bessona de l'estació de Calaf- es construí per 
aco!Jir-hi cls passatgcrs i cls seus equipatges de ma, 
pero t.'l.mbé pcr a la venda de bitllets. A l'esqucrr.1 
de la inmtgc s'hi observa l"edifici deis lavabos i, en
tremig, la fa,;ana d'un magatzem que, com d'aJtres 
del nmteix carrer, es construí al nord de la vía per 
poder carregar els seus prodllctcs al tren. Tot i que 
el tren inaugural arriba a Cervera el 1860, l'escalina-

ra d'accés a l'estació fou constru"ida anys despréi,. É~ 
més, esta clocumentat que l'any 1863 es prcscmaren 
queixcs a la companyia que geslionav:1 en aquell 
moment la línia ferria, Companyia del Ferrocarril de 
Saragossa a Barcelona, perque el pendent d'accés a 
l'estació era intransitable quan plovia o gelava. 

(Autor d~ /e, fi>1Qgrt1jia,jo:,•é Rf!.)''"'· Pmpl,•tarl de fe, cüpla, ACSG.J 

(Autor dll fe, foto¡¡mjia: lloMu Pro¡,iotari de In cópw, ll!.f"C.J 
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Carrer de Víctor Balaguer (actualment, carrer de Vi
da( de Montpalau). Vista general del carrer de Vidal 
de Monlpalau, des deis molls de cirrega i desdr
rega de l'estació de ferrocarril. Aquest carrer, d'en
<;i1 de l'any L963, deu el seu nom a Ramon Vidal 
Trull, el ,Vida) de Me>ntpalau•, fundador del Sindicat 
Agrícola de Cervera i sa Comarca. Fins aleshores, el 
carrer s'havia anomenat de Víctor Balaguer. Al fons 
de la imatge, l1i destaquen els magatzems constru'its 
duram els anys vuitanta del s. XIX, un període de Cor
ta puixan<;a economica vinculada a l'cxpansió del 
conreu de la vinya a la comarca. Com a conseqüen
cia d'aquest dcsenvolupamem vitivinícola, :, Ccrve
ra s'hi instal·la un considerable nombre d'establi
ments dedicats a l'elaboració i comercialització del 
vi, alguns del quals esúgueren rcgentats per gr.rns 
~omerciants no residenrs a Cervera. Els factors que 
m1pulsaren l'augment del conreu de la vinya a la 
comarca foren diversos. L'incremem de preus pro
vocat per la demanda fr:ince~.i, la bona acceptació 
deis vins produ'its a la comarca i, sobretot, les pos
sibilitats que oferí )'arribad:, del ferrocarril d'em;;a 
del 1860 en foren els principals. O'aquesta manera, 
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l'any 1889, el partit judicial de Cervera, amb més ele 
35.000 hectarees de vinya, que representaven prk
ticament el 30% del conjunt provincial, era ('arca 
de Lleida amb un major nombre d'hectarees ocu
pades per aqucst conreu. L'arribaela de la fil-loxe
ra, cap a l'any 1894., suposa, pero, la fi ele l'epoca 
daurada del conreu de la vinya a la comarca. L'any 
1905, la fil,Joxera ja h .. -ivia destru'it pr:'tcticament la 
rotalicat de la vinya al partil judicial de Cervera, ja 
que només l' 1% de la superficie havia quedat lliurc 
de la malalúa. La replantació de la vinya amb peus 
americans, immunes a l'insecte, fou escassa, cosa 
que provoca la reorientació de l'agriculrnra segar
renca cap al conreu de cereals. Des d'aleshores, el 
conreu de la vinya mai més no adquirí cls nivells 
assolírs a finals del s. xix i sempre es mantingué 
en una po.~ició secundaria. La riquesa generada en 
aquella epoca també es manifestft en tata una serie 
de cases que s'aixecaren durant els primers anys del 
s. x:x. Accualment, la vinya té una escassa presencia 
a la comarca (125 hecL'irees segons el darrer cens 
agrari, del 2009); els magatzems constru'its durant 
l'expansió de la vinya -que tenen un notable valor 
historie- estan dedicats a altres usos i part de l'es-

pai del rnoll de carrega i desdrrega de l'estació de 
ferrocarril ha estat ocupat per l'cstació d'atllobusos. 
A banda de la producció i comercialit7.ació de vi, la 
importancia economic.-i de )'arribada del ferrocarril 
fou enorme. El gran moll de carrega i desc-:U-rega de 
l'estació també pem,eté la sorúda de la proclucció 
agrícola comarcal, especialmcnt cereals; va possi
biliti'I !'entrada deis adobs i de maquinaria agríco
la, que modemit7.aren i transformaren l'agricultur.1 
comarcal, i també )'arribada de materies primeres 
necessaries per a la indústria, i afavorí la comerci
alit'Lació deis producres elaborats per la indústria 
local --com la de galctes La Palma o les farines 
del Sindicat- i la indústrfa comarcal. Precisamem 
la imatge mostra, en un primer 1em1e, les grans bó
tes, emblanquinades per l'efccte del dor, amb des• 
tinació a Barcelona, amb l'aigua clorosulfarnda que 
brollava als afores de Rubinat. A finals del s. x1x, i 
ti.ns a la decada del 1940, aquella aigua medicinal 
fou comercialitzada per diferenrs empreses, .1111b les 
marques Rubinat Llomch, Condal Rubinat, Rubinat 
Scrre, Rubinat Municipal i Rubina1 Gorgor. 

(,tuw,· do lll /01011mf10: Agustf Mes1res. l'roplctarl do lll cópia: 

ACSG, /011.< Ag11st{ I Jo.rep Mt•stros.) 
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Cosidor de Cal Beleta, 1933. Cosidor d'Agustina Ro
sell (cc,sidor de Cal 13eleta), siLUaL al carrer ele Fran
ccsc Macia (actua.Jmem, carrer del General Güell). 
Més rarcl es !cu carrec del cosiclor Cam1e Comas 
Sevillano (de Cal Lepe), i es u-asilada al carrer Com• 
bat. El cosidor era de rob,1 de color, on les noies 
i fins i LO! les nenes aprenien a cosir per fer-se la 
seva roba: vestits, faldilles ... AqueUs anys h.i havia 
eb cosidors de blanc i els de color. Als primers, 
s'hi feia l'aixovar (llen~ols, rovalloles, tovalles i fins 
i tot la roba interior). Al cosidor de color, s'hi feia 
la roba de ca.rrcr (abrics, faldilles, vestiLS ... ) .. '-'loltes 
noies anaven al cosidor de blanc al mati i a la tarda 
anaven al de color, gairebé fins que es casavcn. Les 
nenes en edat escolar hi anavcn principalment a 
l'esliu, perque tenien més temps i, segons que es 
deia a !'epoca, perque .no rondessin pel carrer>. Els 
cosidors tenien una gran imponancia social. ja que 
cominuaven la rasca educativa que es considerava 
necessaria en una noia que es preparava pcr al ma
trimoni. En la imatge hi :tpareix,en. comen~ant per 
dalt a !'esquerra: ducs persones no iclentlficades, 
Carme Camps, Maria Cisteró. Montserrat Goma (de 
Tilrrega. neboda del rector), dues persones no iden· 
Lificacle~, Pepit:1 Camps, Josefa Alba reda Semis, Her
minia Colom, una persona no idenlificacla, Rosina 
Quintana (?), Agustina Rosell (?) (vestida de negrc; 
mestres~a. de Cal Beleta), una persona no idenrifi· 
cada, Agustina Roca, Carme Comas Sevillano i una 
persona no identificada (de blanc). 

(PropieJárfa de la cófJI": Cmwe Com"s Sw/(/0110.) 



Taller de la Saslrería Botines. D'esquerra :1 dreta, 
Mari:1 Morros, Maria Cardona, Núria Piforré, Antonia 
Solé, Trini Rubinat, Consuelo Trilla, Tercsina Bolines 
i Ramon (de Granyena), cosidon, del taller de la Sas
trería Botines, situat al carrer Major. En aquesl La.Ller 
nom&. s'hi feien vestits d'home. El més importam era 
que la confecció fos perfecta, i hi h:tvia una rivaLitat 
-ben entesa- per veure qui cosia millor i més de 
prt:ssa. l li anaven a cosír tanl homes <.'0111 dones. El 
moble que hi havia al mig er'.t un vetllador, és a dir, 
una tau la amb c-.1slaixos que servia perque cada cosi
dor hi úngués les scves propies eines guardades. Era 
un moble imprcscindfüle als hons tallers de sastrería. 
El talkr comen~ la scva aclivitaL l'any 1911, i íou 
una referencia cerverina per vestir els homes duram 
molts anys. Més mrd confecciona vesrits jaqueta i 
abrics cambé pera senyores, pero mantenint sempre 
el seu estil. Treballa sense interrupció fins al 2001. 

(Pruplotarla d~ la cópla: Fra11c-lsca Fa/,rege11.) 

Cosidor de Ramona Bergada, 13 de desembre del 
1945 o 1946. Cosidor de R.1mona Bergadii, durant 
la diada de Sama Uúcia, patrona de les modistes. 
Aquc.~t dia se celebrava for~ entre les persones que 
es dedicaven a cosir; per aqucst motiu, les noies de 
la imatge duien una indumentaria diferent de l,1 que 
era habitual, perque havien intcrpretal una •come
dia,. Les del primer pla devien interprecar un pnper 
masculí, ja que toles duien pantalon~, i aqut:sta pe<¡.1 
de vestir era poc hahitulll en les dones. A més, una 
porrava una cigarreta a la ma, cosa poc freqüent entre 
el se.xe femení de !'epoca. En la imarge hi apareixen, 
d'esquerra a dreta i ele dale a baix, Dolors Conadellas, 
Agustina Quintana, Ramona Bergada (modista), Car
me, M. Carme Sala, Margarica Ninot, Momse Marlíne1., 
Enriqueta Barrera, Carme Farré i Maria Farré. 

(1111101· (/(! lt1 Jmografia, Gómez Gra11. Propletari el<• la copia: 
A lftcd Carcasmw.) 

Písla de Ca l'Elies, 1946. Crup de cosidores de bl.inc 
-és a dir, les que l.reballaven llen~ols, brodats, jocs 
de taula, etc.-, del taller de Paquita S:irrate, entre 
les quals hi ha, d'esquerra a dreca i de dal1 a bao;, 
Aurea Sarrate, Teresa Solé, Maria Sala, Rosa Pons, 
M. Dolors de Nuix, Canne Riu, l\lontserrat Fontova / 
Carme Turull, Cam,en Llamas, Rosa Ualcells, Quima 
Raich, Genoveva Portella, Paquiia SarralC, Teresa 
Botines, Merce Aldoma (de Castellnou), germana de 
Momserrat Toldri\ / Carolína Pomés, Pcpcll.l Martí, 
Maria Colom, Assumpció Riu, Montserrat Toldra, 
Carme R.1ich, Angelina Trilla / M. Pilar (filia de Pa
quita Sarratc) i Francisco Benet. 

(Prop/e/(lr/ de la ,·iJpla:Jooq11/111 S,1rrmo.) 

Pla de.Is Atnelllers, di!cacl.-l del 1950. Grup de noies 
que anavcn al cosidor de la modista Maria Puig (de 
Cal Ferrer Ll:1rg), en una sortida a berenar prop de 
Cervera, on actualmem hi ha el barrí deis Ametllers. 
En la imatgc.: hi apareixen, d'esquerra a dreta, darre
re, Monl.$ermt Puig (de Cal lierrer Llarg), Roser (de 
Cal Tomas de Caswllnou), ducs noies no identifica
des, Montserrat Comorera, dues noies no identifi
cades i Maria Puig (modista., de Cal Ferrer Llarg); a 
la segona fila, Montserrat Balcells, Leonor Mingucll 
(de Ca la Paula), relip (Sra. Figueres), Rosa Barata i 
Pilar Oniz; a la tercera fila, Canne Turull, Montserntl 
Olivel'(,'5, Montserrat Turull, Paquita Vallés i M. del 
Carme Vilalta, i assegudes, Ramona Segur;, (deis Ma
gatzems Pilar), una noia no identificada, Pilar Costa
freda, Rosalia (de les Oluges) i Montserrat Torrens. 

(l~·o¡,lclárla ele la aópln: M. del Cnm,e l'ilallfl.) 
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Pla~a de Sam Miquel, 13 de dcscmbre del 1952. 
Gnip de noies del cosidor de Cal Gabarró, davant 
de la font de la pla~a de Sant Miquel (avui desapa
reguda) el di:i de Sant:i Llúcia. Aquesta santa era 
considerada la patrona de les modjstes i protectora 
de la vista. En una epoca en la qua! gairebé 1otes 
les noi.es anaven al taller d'una modista, ja fos de 
vestir o cosidora de blanc (roba de casa i llenceria), 
em una festa mol! celebmda. AqueU dia no es crc
ballava i es feia un berenar o una pelit:i festa. En la 
imatge hi apareixe.n, d'esquerra a drern i de dalr a 
baix, Concepció Rosinés, una persona no iclentifica
d:i, Matilde Puiggros, Cecília Cos1a, Elvira Trullols, 
Aclclina Viladrich, Montserrat Torrens, Anna Llamas, 
Aurora Abacial, Concepció Botct, Mariana Fusté, M. 
Teresa Trilla i Maria Sans. 

(Proplelllrin d(, [(I eópia: AniW LlamtlS.} 

La Pergola, 13 de desembre del 1953. Grup ele joves 
que aprenkn a cosir al taller ele la modista Ramona 
Parran Gabarró, ubicat a la plat,a Major, al costal de 
les escales que porten al carrcr de la Sebolleria, clu
rant el dia de Santa Uúcia, patrona de les modistes. 
Els cosidors, moll nombrosos a la ciutat en aqueUs 
moments, a méi. d'ensenyar l'0fici de modista fun
cíonaven també com a tallers de confecció de roba. 
L'acte principal d'aquesta diada de Santa Llúcía era 
la missa matinal, a la qual assistien totes les per
sones vi.nculacles a aquest gremi. La festa seguía a 
cada cosidor amb una xocolatada o un berenar a la 
tarda i acabava amb un llui't ball al Círculo de Cer
vera (actualment, Casal de Cervera), on s·escollia 
cada any una reína i les seves clames d'honor entre 

rotes les noies deis ruferents cosidors. En la imatge 
hi apareixen, d'csqucrra a dreta i ele dal1 a haix, 
l'ilomem1 lbáñez, Auror.1 Abada!, Pilar Oniz, Mont
serrat Torrens, Ramona Salat, Teresa Balcells, Maria 
Sans, Elvira Tnillols, Ramona Parran Gabarró, Gcno
veva Portella, Mariana l'usté Gabarró, Maria Pomés, 
Matilde Puiggros, Aurora Miralles, Conccpció Botct, 
Paquita Farran, Josefina Pascual, M. Dolors Beleta i 
Trini Llamas. 

(Autor tfo la fo1ograf1t1: G6mez Grau. Pro¡,iefllrla tle lt1 cópia: 
"ll•rl!s,1 Balee/Is.) 

Círculo de Cervera (actualment, Cas:tl de Cervcr11), 
vers el 1955. Celebrnció de la festa ele Santa Llúcia 
del taller de Doloretcs Vendrell (Ca la Sílvia). En 
la imalge s'hi identifiquen, d'e.squerra a dreta a la 
fila de darrcre, Guix (?), Angelina Balcell.s, Paquita 
Maja, Cinteta Rosich, Maria Rovira, Trilla (filla del 
taxista Julio), una noia no identificada (davant de 
!'anterior), M. Dolors Goma, Carmc Estany, Cecilia 
Clotct i Carme Farré; en el mateix ordre a la fila de 
davam, Maria Sicart, Pomés (germana del P<>rnés ele 
Cal Cervi), Dolors Vendrell (1¡1 modist.:t), noia ele la 
botiga La Estrella, Tab<>ada (?), Carme Comas, Rosa 
Casullerns i Bernaus (germana de Conxita Bernaus). 

(Propletarl de la cópltt: .\f. Do/ors Gomá Pfllm.'Ral.) 

Cosidor de Paquita Rubinal, 13 ele desembre del 
1956. Algunes de les cosidorcs habituals del cosidor 
de Paquita Rubinal Ninot, en la celebrnció de Sama 
Llúcia, l'any 1956. A la Cervem de la postguerra hl 
havia un gran nombre de cosidors, com ho testi-



monicn tantes forografies, la majoria captades pcr 
la festivitat de Santa Llúcia, que n'era la patrona. 
Les cosidores cclcbraven la festa amb una missa, 
un dinar i gresca pels carrcrs. Paquita Rubinat havi:1 
aprcs a cosir trcbaUam per Maria Puig; després pas
sa cinc anys a Barcelona cosinl per a algunes cases, 
entre les quals la de Maria Asenjo, casada amb un 
Cerverí. En tornar a Cervera, munt:1 el scu cosidor, 
als baixos del carrer del General Güell, núm. l. En 
aque& cosidor la feina principal era la confecció 
de VC$1its que la gent Ji encomanava, pero també 
arreglava roba. Als cosidors hi anaven molles noies 
per aprendre a cosir, sobretot a les tardes, i sen
se horaris fixos; algunes també hi anawn a ,fer ele 
comparsa,, o $igui, a passar-hi l'eston;, i fer-hi vida 
social. Com a aprenentes no cobraven cap sah1ri, 
pero aprenien l'ofici pi<.'ant solapes, fent vorcs, so
brefilant, etc. Les aprenentes cambé hi cluien la scva 
roba i hi feien algunes peces per a elles mateixes, 
ajudadcs pcr la modista. Als cosidors, a més de la 
fcina de les modistes de confeccionar vestitS, també 
podien ensenyilr a ,cosir de blanc,, o sigui, a con
feccionar la roba de l'aixov:1r, com tovallcs, llent;ols, 
canúst!~ de dormir, etc. A banda d 'aprendre un ofici, 
els cosidors tcnien una dimcnsió social moll impor
tant, d'amistat i solidaritat entre les dones. En la 
imatge h.i apareb,en, d'esqucrra a dreta i de dalt a 
baix, Asunción Farré, Juanita Planes, Antonia Rubi
nat, Doloretes Pipó (?), Carme Farré, Conx.ita Oliver, 
Montserrat Guspí, Anita Sambola, Host1r Gu:udia, 
Paquita Rubin:u, Conxita Corrales, Dolors Vila, Car
me (casina germana d'Anit:1), Mana Grové i Antonia 
Vidal. 

(Awor de lfl /otografu,: Gó11wr Gmu. Propietarl d<" ¡,, copifl: 
/ami/la l'etlrós 1'/1,i.) 

191 



231 

232 

13 de clesembre del 1965. D'esqucrra a dreta, Roser 
Yago, Concepci6 Marrades, Antonia Vives, Conxita 
Bonjoch i Juanita Armenter, durant la cclebració de 
Santa Llúc:ia, la festa de les rnodistes. Aquel! día es 
feia un gran ball i es nomenava la reina i les se
ves damcs d'honor. A tolS cls cosidors d tema de 
conversa girava al voltant d 'aqucs1 esdevenirnent, 
ja que era un actc irnportant en la vida cerverina. 

(PJ"fJpletarl de In cópit1:j(lllllle Bi11eft1.) 

13 de dest!mbre dd 1965. La reina i dues dame:, 
c1·1tonor, durant el baJI de les modistes, conegut en 
l'cpoca com el ball de •las modistillas,, celebrat du
rant la diada de S:mt:ll Llúcia. Aquesrn festa es íeia 
aJ Cinema Casal, que es 1r-.-1J1sformava en sala dt! 
hall, on les moclisres, amb els seus acompanyants, 
fruten de la festa de la seva patrona. En la imatge 
s'hi veuen, c1·csquerm a drcta, una persona no iden
tificada, Antonia Vives, Juanita Armcntcr (dona ele 
Jordi Badia, mecanic de Guissona) i Jaume Binefa. 

(Propletarl de la cópia:.fa,1111~ m11efn.) 

Pastisseria Colom, 13 de desembre del 1965. Cele
bmció de la festa de Santa Llúcia d'un grup de noics 
del cosidor de Dolores Balada, germana dt! la lleva
dora Trini Balada, que tstava situat al carrer Major, 
núm. 126. En la imatgt! hi apareixen -tn el st!ntit 
dt! les agullt!~ del rellotge, i comcncant per <lam.~ 
re a l'csquerr-d- una noia no identificada, Dolores 
Balada Bonastrc, Teresa Bemaus (la planxadora del 
carrer Major), M. Rosa Roselló SisqueJla, Conxila 
Bonjoch Trilla, Antonia Moscoso Cas,1do, una noia 
no identificada, Conxita Corrales Vallés, M. Cam1c 
Tella Comas, Mont~errat Camats Rovira , Conxita 
Miagarro, Inés Goma, Carme Portclla, dues noie~ 
no identificades, M. Dolors Guspí Morcll, M. Teresa 
Camats Rovira i dues noies no idcntificades. 

(Propictr,ria de la cópia: c,1rmu Comas Sev//lrmo.J 



Cosidor de Tcresina Albart!da, 13 de desembre del 
1968 o 1969. Celebració de la diada de Santa Llúcia, 
p:itrona de les modisres, al taller de Teresina Albarc
da, situal al carrer del General Güell, a Cal Sostres. 
Per Sanm Llúcia es foia una gran festa, ja que hi ha
via molts tallers de costura a la ciutat. Es comenc;ava 
el dia amb una celcbració religiosa, hi havia dinar i 
rambé ball. L.t,s cosidores es posaven el millor que 
tenien i llu"it!n l'abric nou, estrenar per la Puríssima. 

PEJtm.: l. Con .. x.ita Pont, 2. Trini Mingucll, 3. MonLSe 
Alclabó, 4. Nuri Riera, 5. Momse Boldú, 6. M. Teresa 
Balcells, 7. M. Dolors Graells, 8. Teresa Albareda, 9. 
Paquita Regí, 10. Rosa Canilla, U. Rosa M. Regí, 12. 
Josefina Graells, 13. Hoser Miret, 14. Rosa Rius, 15. 
Paquita Ninot, 16. MontseJaques, 17. Teresa Berga
da, 18. Rosa Mas, 19. Anna M. Tosa!, 20. Felícia Cos, 
21. M. Rosa Reselló, 22. Dolors Guixaró, 23. Anto
nia Miret, 24. M. Dolors Guspí, 25. Dolors Tosa!, 26. 
Montse Llordes, 27. Mercc Scgués. 

(Pro¡,letilrla de la cópi<1: Morce Segué,..) 
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Vida privada: la historia essencial 

La vida privada evoca l'essencia de cada cerverí, en el seu dia a dia. En 
aquest aparrar de la historia, recorrerem rot el que fom1a la identitat indi
vidual i col-lectiva, el batee més proper i autentic, configurar en escenes 
que ens transporten a l'ésser amb eJs cinc sentits: gust, vista, olfacte, cacee 
j o"ida. 

Les fotos que tenim davant cliuen molt de nosaltres mateixos, ja que el nos
tre passat ha arrelat i n'hem rebut l'be1·encia vital. Endinsem-nos-hi amb 
nostalgia i entusiasme alhora, perque som nosaltres mateixos reílectits en 
les mil-lesimes de segon de cada bocí de vida que ens deixa compartir el 
record fotografic. Un luxe per poder coneixer els cerverins d 'abans, d 'ara 
i de sempre. 

Pausa. 

Pati interior, espai privat. S'hi endevina ]'estructura corn d'un carreró, amb 
un habitatge al fons i amb rajoles a tena, la qual cosa podría suggerir 
l'existencia original d'un d'aquells carrerons que descendien cap a les res
pectives barbacanes, i alguns dels qua1s -tot i que d'altres, no- acabarien 
sent tancats i incorporats a l'espai privar. En aquest hi havia, penjacla al 
sostre, una vela d'un carro de treball. Alguns carros de treball, a l' esta
benera hi tenien uns forats per posar-hi l'arquillada i convertir-lo en un 
carro amb vela; era facil de treure i posar, i servia de protecció si s'havia 
de viatjar o plovia. També hi havia un arreu dels anomenats de Sant Isidre, 
amb la rella, !'esteva i el camatimó. En la part frontal superior hi havia 
unes grans persianes, tradicionals a la nostra terra, que a Cervera feia la 
família Armengol. S'hi veuen uns sacs moll llargs, pero no es pot precisar 
si eren de segones o ele terceres. Al fons hi havia la portalada amb una 
borrassa penjada, com si fos una cortina, potser per accedir a l'estable. La 
dona, com era habitual , feinejava, potser repassant els sacs i cosint-los o 
a pecla~ant-los. 

«O et cases tu o em caso jo, perque ja estic tip de fregar i fer tmites.• 

Fotos d'estudi, decorar. La fotografia esta feta a Pamplona mentre es pro
dufa l'ocupació franquista de Catalunya. Uniforme de gala amb la gradua
ció de tinent, sabre. Endavant. Passem a un altre retrat: Jaume •Pa i All• (un 
tros ele pa i una cabe<;a d'alls era el que els pagesos prenien per si tenien 
gana quan anaven al mercat). 
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Batejos, comunions, noces, post mortem. 

Bateig: confits al baleó, mainada. 

Primera comunió: vel, llibre d'oracions, recordatoris. 

Casament en un dels salons de la casa. Cerimonia civil al poble de la núvia. 
El marit, clenxat i amb vestit fose, armilla i rellocge ele cadena. 

Primaveres, estius, tardors, hivems. 

La llum es converreix en protagonista ele la imatge, incideix sobre la su
perficie blanca de la caula, i es reflecteix en la gerra que té a les mans, així 
com en la meitat ele la seva cara i en la del seu amic. Les dues noies, en 
canvi, queden a la penombra, i el masover es converteix en un element 
necessari, pero no fonamental, de la fOLografia. 

Reunions familiars, noces d'or, éssers estimats, escenografi.a, imatge peren
ne. Berenar de petits a les vinyes del Mas del Grau, prop de Sanl Pere el 
Gros, en l'epoca ele collir rai"m, tardes d'estiu; les minyones portaven 
el cistell, les ampolles i les coques de recapte. Claudi Gómez Grau, amb 
una colla d'amics, construint una petita avioneta que arriba a enJairar-se, 
el Poll del Gel. 

Nens, nenes, homes, dones. 

Nens amb cotxes de joguina. Nenes amb vestir de mudar i un gran lla<; als 
cabe!Js. Nen vestit de mariner i guants. Dia de Reis, cavall de cartró, nens amb 
vestit i barrer. Rams: els nens po1taven palmons, i les nenes, palmes engala
nades amb lla<;os, confitures i altres galindaines, i anaven a beneir la palma. 
Era el dia que s'esLrenava el vestit de primavera, que marcava l'inici del bon 
temps. Jugam a boles a l'hort de Cases Noves. Festa Major. Nens menjant 
meló. La primera moto, colles d'amics compartint una coca, revetlles. 

Dones al carrer cosint i fent mitja, dona amb un cantil· i una galleda al cap, 
dones als safareigs públics. Homes amb bra<;alets negres, costum d'alesho
res en senyal ele do1. 

Cornern;;a a nevar ... i cal treure la neu acumulada al carrer ele Santa Anna, 
el febrer del 1944. 

[MTPC] 
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1913. Bateig, mol1 probablement, d'Arcadi Tarrés 
Domingo. Un batcig era un esdevenimem familiar 
en el qual assistia tota la família :11nb la millor roba 
tant les dones com e.Is homes i els infants. Abans: 
ds batejos se celebraven tan aviat com era pussible, 
generalmcm al cap d'una setmana d'haver nascu1 el 
nadó. Era la padrina de bateig i el seguici familiar 
els qui portaven la criatura a l'csglésia. La mare no 
solia assisti.r a la cerimonia perque no estava sufi
cie_11tment recuperada del pan. Després del baceig 

se sortia al baleó i es repartien contits ¡ xavalla per 
a 101s els nens del barri o del poble, que esperaven 
el moment de les Uaminadures. S'oferia als fomili· 
ars un bon berenar, consistem en xocolata desfeta, 
coca i m<:lindros; 101 plegat, servil en una taula ben 
engalanada i amh els refinaments, dins de les pos
sibiUtats de cada família, que l'csdeveniment cxigin. 
En la imatge s'hi identifica Carme Naboa Regué ,la 
Cotilla ira,, Angeleta llius Vcrdés, Jesús Martí Piul.irs 
i Pepe , Llauner>. 

{Propleulr/a ti" la copla: 1"eresitt1 $11a11,} 



llambl:1 d'Angel Guimcra (actualmenr, ramhla de 
Uu1S Sanpcrc), principi de la cli:<.:;1da del 19.20. Pro
pictaris, cmpleaL~ i dicnt.s del Caft' del Comer(, a la 
rambb d'Angel Guimcril, núm. 5. Els aü, del cone
gut dihuixant cervcri Josep M. Fusté Pelcgn foren, 
de,, del 1896 fins al 193-t, e(l, arrcndatari, de di
,cr..os e,tahliments, mm el C.-ifc Jardí i el C.,tc del 
Comer, (on hi havia, fins fa poc, el Cafü E.,panya i 
actualment, el Gran Cale). Despri:i. d'aqucMa daw, i 
fins al 19 1 I , en foren cb cafeters ch parei. dcl dibui
,ant, Rohcrio Fusté i Concepció Pclegri. En (;1 imat
gi:: hi apareíxcn, d'csquerra a drcta, Ro1>a Llucllcs 
Mai., Roheri Fusté, Ramon Fw,lé, Joscp Pagés (amh 
un papcr a les man~), ,el Ratolí• (rcnom de qui aLxe
ca els bra~os) i Josep \l. Cases (rccolzat a la parct). 

Cal Xucl:1, 1957. Grups de nens i nenes convidats 
al bateig d'Antonio Xucla Comas. Alguns són fa
miliars; d'ahrcs, lilh d"amics, i d'aJtres, , caos. Era 
cosrum d'a,scure cb rné:. joves a pari de l:1 taula 
deis gr:111:. <> hé ofcrir-los un hcrcnar pcr celebrar 
el bateig. També, en ocasions, e, 1ir:1ven confit, des 
del IY.1lco a la mainada que espera, a aJ carrcr En la 
irnatge hi apareixen -en el sentil de les agullcs del 
rellotgc- un noi d 'esqucna no iclent.iñca1, t'elip Llu
elles, Ramon Bonjoch, Marián Trilla, Eduard Montiu, 
Josep '1 Bonjoch, due; per..one, no identifü:-.1des, 
Bariomcu Robert, \ictor Llucllcs, Femando Bacar
dí, Salvador Bacarcl,, M. Teresa Salat Nogucr;1, M. 
Dolors Montiu di: Nuix, Montserrat Cura de 1'1uíx i 
Roser \lontiu de '\'ui,. 

(rllllOr <ft, lll JotttRrafit1: jlltltllf! DOtljOCh. PN.>pfetarl dt• ltt cópla: 
/am/1/a Xudil.} 
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llostafrancs, 1911. Primera comunió de Jau me Car
bonell Esleva, fill d'l-lostafrancs, que funda el ma
ga12em de Vins Carbondl (actualmem, Licorera de 
la Segarra). Oesta<.-a el veslit de primera comunió 
per la seva qualital, així com els complemenLs, que 
ens indiquen que el nen havía de pertanyer a la 
classc bencstant. 

(Propletnrl de In copla: famflln C11rbonoll l'idll/,) 
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Terrdssa. 1934. Foto d'estudi ele la primera comu• 
nió de Teresita Suau Grau. La nena portava el vestit 
de primera comunjó, amb Id vel i els complcments 
propis per a aquesta ocasió, com eren el llibre 
d'oracions i la bossa per als recordatoris. La fo10-

grafü1 la fenm uns mesos després de la comunió, 
mentre la nena passava uns djes de vacances :1 cas:i 
d'uns oncles de Terrassa. 

(A11tordeln/01r,grt1jitt, Lumlitre. Prof>INilr/n dela co¡,ltt: f:111//111 
Marti.) 



Parroquia de Santa Maria, 5 de juny del 1966. Grup 
de ncns de primera comunió en la celebració de la 
diada ele Corpus Christi, abans de sortir en proccs
só. En aquesta cliada cls nens i nenes que havien fet 
la comunió aquclJ any acompanyaven el Santíssim 
Sagramem pcls carrers de Cervera. Aquell dia els 
combregars s'asseien rots junrs a l'església, a dife
rencia del dia de la primera comunió, que anaven 
acompanyars de les seves famílies. 

P111ur11.: 15. Lluís Moracó Novell, 17. Josep M. Riu, 19. 
Jaume Gabarro Casa noves, 20. Ramon Comelles Lla
mas, 21. Enrie Carcasona Vila, 22. Joan Santacana 
Vélez, 25. Josep M. Tolosa Novell, 26. Jaume Trilla, 
27. Josep Torra Secanell, 28. Salvador Noguera, 29. 
Jordi Fusté Oniz, 30. Jaume Segura Escudé, 32. 
Antoni Oriol, 33. Francesc Sala lzuriaga, 34. Mon
tero, 35. Isidoro Marchán Cabero, 36. Pablo Parra 
Pizarro, 37. Xavier Porredon Bernaus, 38. flrancesc 
Pomés Martorell, 39. Josep Zurita Martí, 40. Antoni 
Fa Coletes. 

(l'rapie/m·J d~ lt1 clipit1: ACSGJ 
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Sala d'exposicions de la Caixa de Pensions, 1968. As

sistencs als cursecs prcmaui.monials que organitzava 
la parroquia de cada loc:alitat amb la finalitat de po
der celebrar el sagrament del mauimoni per l'Esglé
sia catolica. En aquesi.~ curseL5 es convidava dos o 
tres mmrimonis consolidars i pares de famifü, perquc 
hi exercissin de forrnadors de les pardles assistents. 
E.Is formadors foren Gabriel Maja i Antonia Graells, 
Conccpció Batalla i Carlos Rossich, i Lluís Sanfeliu i 
M. Antonia Cots. També, i a mé:, dcls saccrdots de la 
parroquia, hi intervenien per.;ones compromeses en 
l 'apostolat cristia i hi feien al!,•tma conferencia. 

PF.R>ll. l'O'fO SUPtRIOR: 1. Gabriel Maja, 2. Antonia Gra
ells, 3. Mn. Ramon Rora Canal, 4. Concepció Batalla, 
5. Carlos Rossich, 6. Arturo Segarra, 7. Ramon Ro
sich, 8. Mn. lgnasi Montravcta, 9. Antonio Martí, 10. 
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Magí Torres, ll. Ramon Ramon, L2. Santiago Pena, 
13. Leonardo Sáez, 14. Josep Tbáñez, 15. Mane! Jové, 
16. Juanita García, 17. Conxita Font, 18. Lourdes 
Solé, 19. Matilde Pem1anyer, 20. Carme Calafell, 21. 
Antonia Roca, 22. Pepita Colom, 23. Assumpció Mar
cos, 24. M. Rosa Tella. 

PERFIL !'OTO INFF.RIO~: l. (no identifica!), 2. Carlos 
nossich. 3. Mn. lgnasi Montraveta, 4. Gabriel Maj11, 
;. Antonia Graells, 6. Mn. Ramon n ota Canal, 7. 
Concepció Bamlla, 8. Anron Pedrós, 9. Josep Cos, 
10. Francesc Minguell, l 1. Pere Trilla, 12. Salvador 
Bacardí, 13. Carlos Foix, 14.Jaume Roca, 15.Josep 
Bertran, 16. Tomas Mestres, 17. Lluís Sanfeliu, 18. 
Anna M. Tosa!, 19. Pepita Cos, 20. Jsabel Giribet, 21. 
Inés Gom11, 22. Cecilia Costa, 23. Remei Ninot, 24. 
Rosita Solé, 25. M. Antonia Cots. 

(l'ropMarl dll le,; cop!L,s: parróq11/t1 ,,,, Sa11tá Mt1rlt1.) 

Casa Codina, 1931. Casament de Matildt: Lucaya 
García i namon Codina Sanligosa, en un dds sa
lons de la Casa Codina, situada entre la pla~a i el 
can-cr Major, avui desaparegucla. Ramon Codina fou 
un hisendat que visqué tota la vida del patrimo
ni familiar, a excepció d'un cur1 períodc ele temps, 
en el qual, com a advocat que era, exercí de fiscal 
subslitut en epoca del jutge Ramon M. Roca Sastre, 
als anys rrenm. Després de la guerra, aquesta fo
mília regala a la parroquia de Cerverd l'orarori de 
casa seva . . El matrimoni Codina Lucaya morí sense 
descendencia. 

(Proplvtarl de la ci)pia, t lCSG.) 
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Barcelona, 1935. En primer pla, cls nens M. Dolors 
CarboncU i el seu gernw Mateu, vestir.~ de festa. El 
nen portava un vestit de rnariner i guants; la nena 
cornplemencava el vestit amb un barret i guants. Les 
persones del segon terme també anaven vestides 
de manera elegant. Les dones eren --<!'esquerra a 
dreta- Ramona Carbonell Esteva, Mcrce Beleta (de 
Barcelona; darrere) i Maria Carbonell Esteva. Du
ien veslit llarg, guants i barret. Els homes portaven 
vcstit complet, camisa i corbata. L'homc de la drcta 
de la imatge, Xiol (un advocat de Barcelona), duia 
jaqut? i barret de copa a les mans. Sorticn del casa
ment de Miquel Carhonell, ct:lebrat a l'església dcb 
Sants JusL i Past0r, de Barcelona. 

(ilulor dt> /a/01og,·tif,1t.• J'1alt:a, dl' BtJrcl!lo,w. l 1ropiotñrft1 ,te'" 
copla M. Dolor,; Carlxme/1,) 

Barcelona, 1961. Casamem cek:brac a Barcelona en 
el qual assistiren noics de Cervera, entre les quals hl 
havia, d'esqucrra a dret,1, una noia no identificada, 
Montserrat Guspí Morell, M. Teresa Cos Gusart, M. 
Rosa Cortadelles, una noia no idenüficada i Ramo
na Salat Cortadelles. La fotografia és un document 
grafic de la moda de principis deis anys seixanta, 
així com el vestit de núvia, de color blanc. No feia 
gaires anys -la mod., de vestir de blanc comen,;a a 
mirjan anys cinquanta- les núvies anaven vestides 
denegre. 

(Propletnrla de la cópl,1: Mo11tsen'llt G11sp1 Moro//,) 

Barcelona, maig del 1939. Focografia de cMament 
de Joan Vil:t Niubó, de Cervera, i Victoria Llobet 
Eroles, ele Florejacs, feta en un esn1di fotogrilfic 
de Barcelona. A causa de les circumstancies de la 
Guerra Civil, aquesta parella es casa dues vegades. 
La primera fou l'any 1937, poc abans que ell s'in
corporés a files. La cerimonia, civil, se celebra al 
poble de l:1 núvia, Florejacs, acomp:inyats per mcm
bres del Comite Revolucionari i esconats pcr una 
parella de la Guardia Civil. La segona vegada, a la 
qual correspon la imatge, fou d 15 de maig del 
L939, un cop acabada la guerra, a l'csglésia de Sant 
Antoni de Cervera. Els casaments foren molt nom
brosos un cop s'acahii la Guerra Civil, ja que les 
circumstancies els havien impedit duram aquest 
terrible peñode. La conseqüencia d'aqucsts enlla
c;os matrimoniab fou un espectacular augment de 
la natalitat l'any 1940. 

(Autor de /11 /otogrt1/u1: Bar6, 1/e 8arr:e/011a. f'ro¡,letárla de In 
cóplu· ,1/, Dolors 11/il /JOIX!t.) 



Defuncion 

247 

Abans del 1936. F0tografia post rnortem d'una nena 
d'uns vuit o deu anys. Aquest tipus cl'imatges eren 
correnrs en les famrties més o menys benestants que 
podien permetre's un lorograf que immortalitzés el 
record de la persona que ac:abava de morir. SobreLOt 
aixo es donava si la persona difunta era algú molt 
jove, com en aquest cas. La família s'enfrontava amb 
la desaparició de l'ésst:r estimat i tan sois el registre 
de la seva imatge mitjam;ant un prócés fotoquímic 
els permelia conservar e l record precís del seu as
pec:te. En aquest cas, la nena en qüestió, estirada 
sobre una mena de túmul funerari improvisat a !'in
terior d'un lloc que devia ser la casa familiar, anava 
vestida de blanc i al cap hi portava una corona floral, 
gairebé com si anés vestida de primera comunió, ja 
que es tractava de perpetuar-ne t:I record converti
da en una figura gairebé angelica. Aixo refor<;ava, 
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a més, la creem;a que els infants que morien eren 
com angels cridats al cel. La posició també simbo
litzava el ,repos etern•, emfatitzat per les flors qut: 
envohaven el cos de la nena. Les fotografies post 
morrem es generalitzaren des de la utilització del 
daguerreotip, a partir deis anys quaranta del s. ¡,ax, 

i es mantingueren molt vigents fins als anys trenta 
del s. xx, de manera que arriba a haver-hi fotografs 
especialit7.ats en aquesl tipus d'imatges, que a més 
podien presentar cscenografies molt diverses, des 
de la més comuna, rcpresentant aquest -son etern• de 
la imatge, fins a la simulació de mantenir els difunts 
en vida, fins i cot obrint-Ios els ulls micjan1;11n1 uten
silis com una cullereta. Tarnbé en ocasions el difunt 
apareixia al costal de famiJiars, que podien ser els 
pares o cls germans. Eren estrategies, lotes, per re
tenir-ne el darrer ale de vida mitj:rn<;ant una imarge 
que esclevingués perenne. 

(Pro¡,ictarl de¡,, cóJ1it1: IICSG.) 

1889. Membres de la familia Borbonet, de Cervera, 
que vivicn a Montevideo (Uruguai), posant en una 
foto-postal per tal d'enviar-la als seus familiars de 
Cervera. Aquesta família cstava emparentada amb 
Cristina Cases. esposa de Casimiro Riu, procurador 
deis trihunals. Actualment, alguns deis seus me.m· 
bres encara viuen a l'Uruguai i visiten, molt de tant 
en tanl, la ciutat. 

(Pn)¡,i~ar/ lle /11 ci)p/t1:f11mflln X11cli1.) 

Ho~,afrancs, abans del 1916. Retral de la familia Car• 
bonell E..'iteva. Mateu Carbonell es casa amh l\lL'lnuela 
Esteva de Moner, nascucla a Guardia de Noguera, i 
anaren a viure a Cal Moi:xó de Cervera (davant de la 
Parroquia), sense dei:xar mai la casa paira! d'l losta· 



Família 

francs, on, enlie allies cullius, es dedicava a la pro
ducció el" vi. El pare morí el 1916 ele la rabia pro
chüda pt:r la mossegada del mateix gos de la casa. 
El seu primogenit, Jau me, es casa amb Lola Razquin 
Fabreg:n, i enclega la proclucció de vins i alcohols a 
Cervera. Teresina s'emmaricla amb Josep Ferrer, de 
Granyena, veterinari de professió i establen a Barct!
lona, on, a més, era professor de l'es<;ola Agrícola de 
la Diputació. Ella ensenyava corte y confección. Maria 
es queda soltera i, a Barcelona, era professor-,1 de pia
no. Miqud, advocar, cxercia a Barcelona i "stava casat 
amb Teres¡, Cuixan, a qui conegué perquc tots dos 
es1iueíaven a J losrafrancs. Ramona, la perita, e.~ casa a 
M:úet, amb Jaume Torres. l.a relació que tenien :unb 
el poble d'origen i amh ds seus treballadors salva el 

gcmia gran, perque duram la Guerra Civil el trague
ren de casa, se suposa que per assassinar-lo, pero un 
deis seus mossos, que fonnava pan de la quadrilla, 
l'agafa pel seu compte i el trasllada, coben de palla, 
lins al castell de Meia, on roman¡,'tlé amagat. La fa
milia e.,¡pJ.ica que, quan hi havia perill, la masovero 
estenia un llen<;ol blanc a la finestra i ell s'allunyava 
fins al hose. Quan acaba e l contlicte, la vídua i els 
alires fills es traslladaren definitivament a Barcelona. 
En la imatgc hi apareixen, d'csquerra a dreta, la nena 
Teresina Carbonell Esteva¡ Manuela Est.,va de MOnt,r; 
el nen Jau me Carbonell Esteva; el pare, Matcu Ca.rbo
ncll Bonet; la nena entre el pa.re i la mare, Ramona 
Carbonell Esteva; la nena Maria Carboncll Esteva, i el 
nen de la falda, Miqut::I Carbonell &-rev:1. 

(Pro¡,icwrl til! la co¡,tu:famflla Carlxmell Vltlt1/.) 
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Principis del s. xx. Salvador Montiu Reñé i Dolors 
Codina Santigosa amb cls seus fills, Jeroni, Maria i 
Mercedes, i les germanes d'ella, Mercedes i Rosita 
Codina Santigosa, clavam cl'una cabana, en una sor
tida a alguna de les propietats fam.iliars deis Montiu 
Codina -potser, la de prop de la ciutat, al sud-oest, 
on encara es conserva la construcció. Les berena
des a les tardes cl'estiu eren un costum normal en 
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aquella epoca. É:, estrany que no hi apareguin re
tratades les minyones que els devien acompanyar, 
les quals devien portar el cistell, les ampolles i les 
coques de recapre que hi ha a la part esquerra de 
la imatge. Encara que els vestits semblin poc apro
piats per sortir d'excursió, les ombrel•les que les 
senyores duicn a les mans, el.s colors de les quals 
combinen amb els de la roba, els protegien del sol. 
Salvador Montiu Reñé ocupa com a liberal un escó 

1910. Elisa Sanperc Labrós i Agusrí Duran Farreras, 
amb els seu~ fills Montserrat i Agusú. El matrimoni 
tenia una all.ra tilla, Joaquima (que no apareix en 
la imatge). La familia Duran procedia d'una familia 
documentada a Cervera des del s. xv11. Els primers 
Duran coneguts eren espardenycrs; més tard forcn 
semolers i, posreriormem, fabrkants de paper de 
Capellades (per vinclc matrimonial). Més endavant 
invertiren els heneficis en la compra de terres, fin~ 
al punt que, a l'inici del s. xrx, un avantpassat di
recte, Maurici Duran Creus, figurava ja com a hi
scndat. Un fiU scu, Mariano Duran Massó, instal-la 
a Cuba una fabrica de cahac. La generació següent 
accedí a la carrera universitaria: l'avi d'Agustí Du
ran i Sanpere fou professor de dret a la Universitat 
ele Cervera ( 1840), i el pare, Agustí Duran Farrcras 
(1849-1914), rambé advocat, fou registrador de la 
propiecat a Cervcra eles clt:I l881. Es casa amb Elisa 
Sanpere Labrós, natural de Barcelona, procedent 
d'una família benestanc cerverina originaria del 
Pallars. 

{Propletfll'i rle la copltl:fam/1/a Rlu Sol,011fl.) 

a la Diputaci6 Provincial pcr Cervera-Solsona entre 
el 1905 i el 1921. L'any 1910, motivat per un con
llicte amb el seus corcligionaris, C"anviit de partil. El 
1913 era membre del partil conservador i, coma tal, 
es presenta a Corts per Ccrvera <:.I 1914. El 1917 fou 
nomenat govemador civil de Tarragona, i el 1922, 
dt' Segovia, ciutat.s ou mai no s'emporta la familia, 
que continua residint a Cervera. 

(Pro¡,lemrl de la cópln.- E.d11nrtl Mout/11 de N11tx.) 



Casal, principi de la decacla del 1920. Família Rabel! 
Riera (d'esquerra a drera, Candida Riera Se;,rra, An

tcmia Rabell Riera, Emili Rabel! Valls i Emili Rabell 
Riera) posam clavam la se;,u d'Agrupació Nacionalis
ta de la Segarra, on esti) situat actualmem el Casal 
de Cervera, i on Emili Rabel! Vall rege;,ntava el Cafe 
de l'Agrupació. L'origen del Casal el trobem en ~111 

vell casalot on hi havia l'Esrudi Nou i l'anomenat 
Cafe del Biscaí. A la part posterior cl'aquests Uocs hi 
havia una parceJ.la de rerreny. Les dues finques fo
ren subhasrndtes per I' Ajuntament de Cen1era l'any 
1925. El primer estatut del Casal fou aprovat el 27 
de novembre del 1925 amb el nom ele C:isal Cer
veri. Amb la República, l'any 1932, adopta el nom 
de Casal Carala, i durant la Guerra Civil es convertí 
en Casa del Poble. A la fi de la contesa militar es 
denomina Círculo de Cervera, i eles del 1965 es diu 
Casal de Cervera. Es tr:icta d'una associació cultural 
i esportiva que, als anys sei:xanta, obtingué el ma
xim esplendor, amb un miler de socis i amb moltes 
acUvitats i seccions. La seva secció esteJ.lar és la 
del billar. Altrcs seccions eren la de cultura, ball, 
escacs, sardanes, cafe, teatre, cinema, etc. Les fires i 
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l'envdat de la Festa Major foren durant molts anys 
J'enveja de la comarca. El Teatre del Casal, en el 
seu 1emps, fou un deis millors de la província, on 
ungueren lloc duranr vin1-i-sis anys les representa
cions de la Passió. Fets importanlS relacionats foren 
la creació de la medalla del Casal, la panicipació en 
el U Congrés de la Llengua Catalana, el club d'es
cacs i de ping-pong, el campionat mundial de billar, 
la rnedalJa d'or de la Federació Espanyola de Bi
llar la celebració cl'una sessió del Congrés de 
rru:sociació d'Ateneus de Car:alunya i diversos actes 
culrurals, arnb la panicipació d'importants autori-
1ats civils, políuques i eclesiilstiques. 

{t l11tor tll! /afatQgraf,a, Luis tlo O/,,/tle. />ropietaria til! la copla: 

ROSt!r (•otlf llt1bt!II.) 

Mas Duran, 1925. D'esquerra a dreta i de baix a 
dalt. Isabel Solsona Duran, Carme Camps Duran, 
Maria Camps Duran, Pepita Camps, marit de;, la dicta 
i la dida, de Tornabous, en una fotografia familiar 
al Mas Duran. 

(Propieftlri df! la ci>plt1: familia Jliu Solso"a.) 



208 

fhsTORIA GRÁFICA J)f (ER\'ERA 

254 

Carrer Ms1jor, J 933. Els gennans Antonio i Ramon M. 
Xucla lliu, amb el seu corxe de joguina, a la terrassa 
de casa seva, al carrer Major. núm. 96 Els dos nens 
portavcn un vestit de mariner, segons la moda de 
!'epoca. Els gemians Xucla eren tres: Antonio, ll.a
mon M. i Maria. El gran exercí d 'advocat a Cervera, 
aJ bufet del carrer Major, i fou alcalde de Cervera 
des del 1953 fins al 1960. Ramon M. desead com 
a músic i director de les Completes del Sanússim 
Misteri, que se celebren a Cervera el 5 de febrer. 
De la família Xucla, cinc generacions han cxercit 
l'advocacia. El primer. que funda el despatx, fou 
Prancesc Josep Xuc111 Garriga, l'any l8:34, el qual 
fonnf1 part del Col-legi d'Advocats de Cervera des 
de la seva creació, l'any 1842. lís interessant desta
car que una filia seva es casa amb Ramon Figuerola 
Morera, narnra.1 de C:1laf i emparentat amb Laure-l 
Figuerola, creador de la pesseta. Pero qui continua 
al despatx fou el seu fill primogenit, Francesc Xucla 
Cases, nascut l'any 1856, que fou alcalde dc Cervera 
des del 3 de julio) del 1883 fins al :3 de man; del 
1884, i rnés tard, del 1887 al l888, fins quc dimití 
per haver estat elegit diputa! provincial, ciurec que 
exercí durant setze anys. Dcls tres fills que lingué 
amb Francisca Granel.l, fou Antoni Xuda Granell 
qui conti11ua la nis~aga d'advocaL'i a Cervera fins a 
l'any de la seva mon, el 1943, la qua.1 provoc/1 un 
període de recés, a1esa la joventut del seu fill gran, 
Antonio Xucla Riu, que no pogué exercir d'advo
cat fins aJ 1950. Acn1alment el bufet contfoua amb 
els seus fills Montserrat Xuclii Comas, procuradora 
deis rribunals, i Antonio i Ramon M. Xucfa Coma~, 
advocats. 

(,111((Jr lle In fotogrojia, C,ómez Gro11. Propictarl de la ciJJ1fn: 
famflln X11cl,i.) 

Casa Borona!, 1935. Un dia de la vida quolidiana, 
al voltant de la taula del menjador de diari de Cal 
BoronaL (al carrer de la Sebolleria), compartida en
tre els membres quc cornponicn la família Boronat 
Felip, els quals, d'csquerra a dreta, eren una nem1 
no identificada, Joan Boronat Borras (pare del Dr. 
Boronat), Joan Boronat Felip, Eulali.a Felip Llorens 
(mare del Dr. Boronat) i Montserrat Boronat Felip 
(gennana). L'avi matern del doctor cerverí Joan Bo
ronat, Bonavenl1.lra Pelip Murtra (mon a Cervera cl 
1936), conegut com el Metge Rosa, exercí primer a 
Cardona. Del seu matrimoni en nasqué una filia, Eu
lalia felip .Llorens. El 1920 la família, per temes pcr
sonaJs, es clesplac,;11 a una casa del carrer Major de 
Cervera, on s'establí com a mctge. Uns anys després 
compraren la casa del carrer de la Sebolleria. La filia 
d'aquest matrimoni, Eul11lia Pclip Llorens (Cardona, 
J878- Cervera, 1962), es casa, l'any 1911, amb Joan 
Boronat Borras, natural de les Borges del Camp 
(Tarragona). Visqueren a Cervera i tingueren dos 
fills: Montserrat Boronat Fclip i Joan Boronat Felip. 
El novembre del 1936 morí el cap de la família i 
pare del Dr. Joan Boronat, que llavors es trobava 
estucliant Medicina a la Universitat de Valladolid. A 
Cervera, i en plena Guerra Civil, quedaren soles la 
víclu.1 i la filia, fins que el fill acaba els seus estudis 
i retoma, doctorar, a l'entorn familiar. La seva ac
livitat professional com a docror ccrverf a Ccrvera 
es perllonga durant quaranta-dos anys (del 1940 :u 
1982). El 1945 c~ ca:,f1 amb la cerverina Teresina 
Ponoll Balcclls, amb la qua! Lingué una única filia, 
Eulalia Boronat Fonoll, 

(Prtipletlirla de In cupln, E11/<l//n Boro11at Fo,wf/.) 



Carrer Cases Noves. 1944. Hort de la família Puig, 
situat al carrer Cases Nove:,. L'home :imb una ma
quina de fotografiar era Simón Puig Casajuana. Els 
nens eren, d'esquerra a dreta, Lídia Puig, Juliana 
Puig i Joa.n Porredon, i al davam, Maria Porredon. 

{Propietiirlll du lll cápíll.- llo..,t1 Pulg Ortlz.) 

Molí de la Roda (Veciana), 10 de julio! del 1947. 
D'esquerra a dreta i de clah a baix, Josefina Guinart 
Ferran, Maria Camps Duran, Eulalia Duran Grau, 
Montserrat Ferran Camps, Carme Ferran Camps, 
Ramon Ferran Camps i 1 [ermínia Grau (e::sposa 
d'Agustí Duran i Sanpere), en una excursió al camp. 

(Anlnr dl! la fotQJ)raji11. Gdmez Grtut. ProJ,il•t11ri tlt~ /11 cOp/11~ 
ft1111(/Ja Ferra11 Camps.} 

1962. Antonio Benito Prieto i Cannen Delgado Sol
dán, amb els seus fills Josep Lluís (als bra,;os de la 
mare), Carme i Joan, i amh Dick. d gos. Uns anys 
ahans, el 1959, la familia Benito Delgado, amb els 
dos fills graos i la m:ue eml>;tr:1ssada del fill petic, 
arriba a Cervera. Procedien de Posada:,, a la provin
cia de Cordova, d'on era el pare; la mare era nacuraJ 
d'Écija, prop de Posadas, pero a la provincia de Sevi
lla. Després de: treballar un parell d 'anys a Cal Macia, 
el pare Benito es teu carrec de la granja de gallines 
ponedores deis senyors Alsina, Cuadros i G-<1Sol. 

(,l11tor de lo fotogrofia: .fa11111e 0011/ocb. Propiotm·, do /<1 có¡,lo: 
l=P !J11is lk'lllto Delgado.} 
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Feines domestiques 

L934. Senyora gran asseguda al pedrís de l'entracla 
de casa, feinejam amb la roba. Ern oosrum que do-
nes i noies es reunissin assegudes al carrer per cosir 
i fer mitja, mcntre enraonaven. La dona, que no duia 
dol, anava vestida amb un mocador corrent al cap, 
un davantal i una brusa de botons petits. Aguantava 
unes tisores de cosir i un canonet de fil. 

(Autor d,, In fotogmf,,,: .11. Galcem11. Pro¡,M"rl de ,,, cdJJln· 
Dlp11tnclcl d~ Bnrce/011a.) 
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Carrer Cases Noves, 1936. Dona amb un cantir i una 
galleda al carrer, amb el campanar i l'església deis 
Dolors al fans. Possiblement venia ele proveir-se 
d'aigua de la font que hi havia a la plac;a de Sant 
Domencc. Aquesta activitaL era hen freqüent a Cer
vera fins forc;a avanc;a1 el s. xx, a causa de l'escasse
tat d'aigua, especialment en els mesos d'estiu, clu
rant els quals la gem havia d'anar a buscar-la a les 
fonts públiques. En segon terme hi havia un¡, altra 
dona asseguda en un banc de pedra. Es trncta d'un 
re.11ex social caracterísLic, en un períocle en el qual 
la vida al carrer era més manifesta. 

(ilutor de /tJ fotografía: S/111611 P11/g? Prof)letarla de la cóf)ia: 
Rosll Pu lg Orll:Z.} 
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Safareig de Sant Francesc. Dones rentan! en un deis 
safareigs públics de Cervera, concretament al de la 
raval de Sant Francesc, prop de l'església i del con
vent (al fons) que li donen nom. Tres de les qu:1tre 
dones estaven abocades a la pica de rentar; la quar• 
ta estava girada cap als tres nens que les observa
ven. AJ coscar de les rentadores hi havia els munis 
de roba; al fons del safareig, un cove de vímet, i 
darrere de les clones, la típica gallecla de zinc. Els 
safareigs s'abastien d'aigua del riu d'Ondara. A prln
cipis de la cli!cada dels vuitanta es taparen, tot i que 
actllalment encara se'n conserven restes. Aquesta 
fotografia forma p:,rt de l'exposició ,Una mirada a 
Claudi Gómez Grau•, instal·lada a la Sala Permanent 
ele la Casa Museu Duran i Sanpere de Cervera de 
!'abril del 2004 al del 2005. 

(A11tor de la fotogmjia: Gclmoz Gm11. Pmf)ll!tllrl ,le /ti dJ/1/a: 

ACSG.) 
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Vida quotidiana 
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Decada del 1930, aproximadament. Probablement, 
una mena ele pati interior d'una c.-asa. S'hi enclevina 
l'cslrucrura com cl'un carreró, amb un habiratge al 
fons i amb rajoles a cerra, la qua! cosa podria sug
gerir l'existe:ncia original cl'un d'aquells carrerons 
que clescenclien cap a les respectives barbacanes, l 
alguns deis quals -tot i que d 'altres, no- acaba
rien sent cancats i incorporats a l'espai privat. En 
aques1 hi havia, penjacla al sostre, una vela d'un 
carro de treball. Alguns carros de 1rehall, a l'estabe
nera hi 1enien uns foracs per posar-hi l'arquillada i 
convertir-lo en un carro amb vela; era facil de treure 
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i posar, i servia de protecció si s'havia de viatjar o 
plovia. També hi havia un arreu deis anomcnats de 
Sant lsiclre, amb la rella, )'esteva i el cama1imó. En 
la part frontal superior hi havia unes grans persi
anes, tradicionals a la nc,stra cerra, que a Cervera 
feia la familia Armengol. S'hi veuen uns 1-acs mol1 
llargs, pero no es pot precisar si eren de segones o 
de terceres. Al fons hi havia la portalada amb una 
borrassa penjada, com si fos una cortina, potse::r per 
accedir a )'estable::. La dona, com era habirual, feine
java, porser repassanr els sacs i cosint-los o apeda
~anr-los. 

(Pro¡Jli!Wrl df! la cii}J/a, UAJI, ar.,-/11 Mas.) 

Decada del 1950. Dona asseguda en un pedrís. De 
vegades, clurant la postguerra, coscava de diferen
ciar, sobretol aJ camp, les persones pobres de la 
pagesia ordinaria. 

(Pro¡,leu11·/ de la ciJ/>lao 1111/onlfl Rublnfll Nlnot.) 

Pla1;a de la Repúblic<1 (actualment, pla1;a Major), 
núm. 7; 1936. Joan Porredon Puig (Cervcra, 16 de 
gencr del 1933 - 8 de gcner del 1992), durant el 

..... 
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dia de Reis del 1936, sobre d'un cavall de cartró i al 
cosan d'un camió de fusta. Damunt de la calaLxera 
hi havia altres joguiot<s, i penjada a la part<t, una fo
rografia deis seus avis. Portava la roba i els miljons 
negres, en scnyal de dol per la mort de la mare, Bar
bar;i Puig Casajuana. Joan Porredon nasqué i visqué 
sempre a la pla<,-"a Major, on la família regentava, des 
del 1831, la botiga de queviurcs i carnisscria de Cal 
Muntanyés. Des de molt jove, participa activament 
en la vida c1<rverina en diversos ambics, com a cam
panee, en el Cos de Portant~, com a home del temps 
i de manera molt especial com a actor. Se l'havia 
pogut veure en les obres mé~ reconegudes entre eb 
anys cinquanta i vuitant.-i, í també havia participat 
en les repre.sentacions ele la Passió eles del 1941, 
qu:111 es reprengueren clesprés de la guerra. Els dar
rers anys de la scva vida ínterprera,>a els papers de 
sant Pcre i d'Jierodes. Quan morí, era el presidcnt 
del Patronal. 

{ll111<J1• de In /otograjia.· Slmc,IJ Plll!I, Proplet,1rlt1 de la coplfl, 
Rosa l'ulg Orlíz.) 

Carretera N-11. Accident al giravolt deis Civils, en un 
deis revolrs que hi havia a l'antic tra(;at de la carre
tera N-11. Abarts de la construcció del túnel (1949), 
la curetem emrava a la ciutat des del barri de Sane 
Francesc i la travessava per tota la raval deis Caput
xins (actual avinguda de Catalunya). Des ele Sant 
Franctc.-;c havia de superar un desnivell considerable 
i ho feia amb un tra(;at serpt:ntejant, en el qua! els 
revolts eren punts pcrillosos pcr als conducwn,. El 
gir:ivoh deis Civils es crobava sota la caserna ele la 
Guardia Cil il, on actualment hi ha cls pisos de ,l:1 
Caixa,. A més, hi havia el giravolt deis Safarejos, el 
del Jaumarro i el del Manotes. Avui en dia, encara 
queda un tram d'aquesta carretera empedrada, que 
fom1ava part de les millores que es feren durant la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

(.-lutor ele In /otogrnfin: c,·onwz 0-rnu. Proplütarl dl' la cópia: 
IIC.'VG.) 
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Oavant de S:inta Maria, abans del 1916 . .Mateu Car
boneU Bonet, davant de Santa Maria de Cervera, 
mumat a la primera moto -que era seva- que hi 
hagué a la província de Lleicla. Mateu Carbonen, 
que era d'Hostafrancs. tenia una autentica deria pcr 
les novctats tccnologiques, cosa que el porcava a 
fer w1 viatge anual a París, cl'on venia amb els plií
nols adients pcr muntar diversos estris a casa seva. 
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Un fou una maquina de fotografiar, amb la qual es 
deuen haver fet aquestes fotografies familiars. i un 
altee, els dibuixos per poder afegir-hi un sidecar. 
El resultat no clevia ser gaire aconst:guit, perque 
explica la familia que, venint des de la pla~ ele 
Sant Miquel, ell, que porcava la moro, wmba cap 
al Casal, pero el sidecar, on anava assegucla la ~eva 
esposa, Manuela Esreva de Moner, coniinua carrer 
Major avall. 

(ProplNnrl d~ Ir, copla: ft11nllln Ca,·/,01,el/ l'ltlal.J 
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Plac;:a de Sant Miquel, febrer del 1944. evada del 
felner del 1944. El dimecres 23 de febrer del 1944 
comeni;a a nevar després d'uns dies de molt de 
fred. El dijous 24 continua nevan t. Ja de bon matí hi 
havia un pam de neu i al cel s'hi veien unes ganes 
extraordinaries de seguir nevant. La vida quotidiana 
es coment;ii a alterar amb les anades i vingudes de 
la llum, perque pel pes de la neu es tn:ncarcn bran
ques deb arbrcs, que caígucrt!n sobre ds fils de la 
llum. El divendres 25, hi havia uns vuít pams de 
neu i comenc;ava a ser difícil sortir ele les cases. Al 
mateix temps, algunes 1eulades havien coment;at a 
cedir pel gruix de la neu, i algunes famílie~ deci
dircn anar a dormir als cellers. Per fi, dissabte al 
mati deixa de nevar, pero es carda molt a recuperar 
la nom1alita1. Trens interrompu1s, comert;os tancats 
i, sobretot, muntanyc.s de neu al mig deis carrers 
en foren les conseqüencies, quan ja s'havia pogut 
tre~ure la neu deis balcons i les vorere:,. l és que n'hi 
havia tanta que des d'una vorera no es podía vcure 
l'altra del mateix carrer. 

(Propl,•tnri de Jo copla: Mlr¡uel Tcm,é.) 

Carrer de Sama Anna, fcbrer del 1944. Ton Minguc.11 
Molins, Joan Camacho Segura i Josep M. Tarrucll 
Ubach, traiem la neu acumulada al carrer de Santa 
Anna, el febrer del 1944. En segun tt:rme, hi havia 
Ramon Ubach Regué. Tot i el volum di: la nevada, 
cap deis joves no portava guants ni roba de gaire 
abric: els nois deis extrems anaven abrigats amb 
americana i el més jo,e portava panralons curts. 

{Proplelnrl dv la eópln: ACSG.) 

., n 

Carrer Liberación (acnaalment, cam::r Combat), fe
brer del 1944. Ve'ins traient neu del carrer Combat, 
a !'altura de la cru'i'lla amb els carrers de Burgos i de 
les Rondes. Aquel! any és recordat com cl'any de la 
nevada grossa, , perque caigueren més de vuitan1a 
cemímetres de neu, que no desaparegué comple1a
men1 fins a la segona quinzena de mar~, pels volts 
de Sant Josep. El senyor que treia neu amb la pala 
tenia una carnisseria al carrer Combat Con ara hi ha 
la Camisseria Torné). La propietaria de la fotogra
fia la compra per tenir un tesfononi gráfic de la 
quantitat de ncu que caigué en aquella ocasió. 

/Propletarl" de'" ciJ¡na: l'llomena l'tlap/a11a.) 

liorcd Canciller, 1976 aproximadament. Trabada pe
riodica, rclativamem frcqliem, del grup promotor 
de ['aventura del Poli del Gel, per celebrar-he, reviu
re'n la historia i rejovenir-se. Claudj Gómez Grau, 
amb una colla d 'amics, con:.lruí una pel.ita avioneta 
que arriba a enlairar-se, el Poi/ del Gel, que, pel seu 
C'dfiSma i per !'expectativa, crea, entre els cerverins, 
i especialmem entre els joves de !'epoca, un ambi
em de treball de grup, un caldo de cultiu d'amistats, 
una expectativa engrescadora, l'epopeia de la qua! 
ha passat a forn1,tr part de l'ant:cdotari cervt:rí. En 
la imatge s'hi identifiquen Claudi Gómez Crau, Bes
cós, Ermcngol Ar111cngol i llaman Badia (asseguc al 
fons). 

{,l11tor tll> la fotograjia: Jo;ep M. S11ri!.< 11/}(lch.) 
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Concabella (?), principi del s. xx. Sobretaula, en 
la qua! hi havia Mateu Carbonell BoneL (primer, 
a !'esquerra, dret) i e l senyor Recasens (asseguc), 
probablement fruit d'un.a de les visiLes que Mateu 
Carhonell feia al seu amic i company de caceres, 
el senyor Recasens, de Concabella. El grup estava 
col•locat buscan! un efecte estetic més enllit de la 
simple instant/infa. Efcclivament, la llum es conver
teix en protagonista de la imatgc, iocideix sobre 
la superficie blanca de la taula, i es reflecteix en la 
gerra que té a les mans el senyor Carbonell, així 
com en la meitat de la seva cara i en la del seu amic. 
Les dues noies, en canvi, queden a la penombra, i 
el masover es convertei.x en un e lement necessari, 
pero no fonamenial, de la fotogratia . Allarga la visu
alització de !'escena la verticalitaL de !'escopeta que 
descansa clamunl de la butaca i que dóna una llumi
nosital que hauria perdu1 si la composició s'hagués 
ralla! justa la porta, darrere del senyor Recasens. En 
destaca el dibuix de les ,.ijoles del terra, així com 
els respalllers de les c.-adires de boga de l'e:sLan~a. 
L'escena degué 1enir lloc a l'esliu, no tan sob pd 
vemall d 'una de les noies i la coberta ele Ct'etona de 
la butaca, sinó per la buscada sensació de xafogor 
que es respira. 

(Propicwrl de lt1 cópia: Jiw,ma Carbo11ull Vida/,) 



Prop de Fiol (o FilloJ). Grup d'amics en una jornada 
a la zona de Fiol. El segle passat, i cspccialmem els 
primers seixanta anys, fou !'epoca florent de Fiol, 
un lloc especialment bonic de les arides conrradcs 
segarrenqucs; un inclret plaent, que mohs cerverins 
rccorden amb enyoranr,a; un espai verd, frese i fron-
dós, on les colles de jovent, els grups escolar., i, fins 

Agost del 1933. Grup de nois menjam uns bons tal!:; 
de meló. Un camió ple de melons, procedent de Llci
da, en agafar un revolt molr tancat, sortí de la carre
tera, féu una voila de campana i cai¡,,ué d 'una altura 

i tot, fa1nílies sencercs es reunien per g:1udir-hi d'un 274 
dinar, o per fer-hi una bercnada o, senzillament, una 
passejada. Es Lroba ubicat cnmig d'un batibull de LO· 

naliiats de verdor exuberan!. ele sembrats ufanosos 
i de la remor suau ele l'aigua jugancra del To,Tent 
que rellisca escales avall, circulant perla Peixera. 

Prnru~ 3. Llu"isa Vilalta, 6. Lol:i Gi.iell, 12. tola Raz
quin, 14. Mercedes Olalde, LS. Maria Farré, 16. Llu'i
sa Ctmtelles, 21. Maria Camps, 23. Carme de Olalde, 
24. Pepeta Vilanova, 25. Pepim Razquin, 26. M. Te
resa Vilalla, 27. Ramona Vilalu,. 

(ProplelfJrl de la <"<JfJla; fami/111 Ct1rbom•I/ Vit/11/.) 

Pla~ de Sant Domenec, 1930. Ve"ines ele la piar.a de 
Sant Domenec (popul:1m1ent coneguda com a Sam 
Domingo). Aques1a pliu,:a era ben diferen1 de !'actual: 
ombrejada, amb una gran fon! que s'entreveu entre 
els :irbres i un abeurador pera les besties. Era com un 
pati comunitari on ¡,s poclia passar l'estona. AJ fons 
de la fotografia s'hi pot apreciar el roseró de la fa~ma 
principal ele Santa Maria; també al centre, la casa Ríos, 
acrualrnent remoclelada, ¡ a la dreta, Cal Tomé. 

(Amor d,: /11 fotograjit1: ilgustl Afüsln.\$. Proplewrl dt.1 /11 clJpfa.: 

ACSG,fom Ag11s1f / Josap Me,,·tres.) 

de deu metrcs. De l'accident en resulta ferit un deis 
ocupants del vehicle. La dirrega de melons que por
tava queda escampada i la canalla se n'aprofit:i. 

(A11tor de /afotogra.fia: G6mez Gra11. Propleti1rla do lfJ cópltt: M . 

Dolors Gom/1 Fabrogm.) 
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Mare de Déu del camí (Granyena), entre el 1931 i el 
1934.. Grup de joves de Cervera, a prop de Permita 
de la Mare de Déu del Camí, a Granyena. Aquest 
grup havia anat, a peu des de Cervera, a passar el 
día a l'ermita del Camí, on a la tarda, tors els diu
menges de maig, s'hi resava t:I rosari. L'ermita de 
la i\l.1re de Déu del Camí es troba a l'antic camí 
ele Cervera. La primera referencia cscrira és de l'any 
1297, quan en renia cura el prevcre Berenguer de 
Cases. Fou i és un centre de devoció popular a la 
Segarm. Els cervcrins acosrnmen a vbitar-la el mes 
de maig i el dia de la festa del capítol (normalment, 
el st:gon clijous clt: st:tembre), que suposa la per
vivencia deis capítols que una confraria medieval 
feia en aquesta ermita. En 1:, imatgt: hi apareixen, 
d'csquerm a dreta i de dalt a baix, Francisco Uba<:h, 
Josep M. Oliveres, Roe, Gaieta Puig, Salvador Prats, 
Pilar Ubach, Emili Rabell, Conxita Bonastra, Ramon 
Fort, Teresina Bolines, Nuri Riera, Juanito Lafont i 
Regina Segura. 

(✓lu/or dt1 la fotogr-ojia: Gómt-z G'nm. Pro/1/c•tnrlc, de- la copla.• 
Pilar UbacfJ G.-loles.) 

.,,,, 

Carrer Major, setembre del 1933. D'esquerra a clreta, 
Manci Alsina, Ramon Jordana, Antonio Solé, Josep 
Morcll,Jordi Dardé i Miquel Ferran, ben muclats, un 
deis 1res dies de la Festa Major de secembre (24, 25 i 
26 de serembre), retratats pcr un fotograf ambulan l. 
A Cervera s'organitzaven balls, tant per part ele la 
Jovenrut Republicana com per part ele la societal 
La Violeta, i s'aixecaven luxosos t:nvelats. A més, hi 
havia altees activitats lúdiques, com cine sonar al 
Tearre Principal. 

(r>ropM/1.-fa de la copla: , t11g,•/111aJorda11a.) 

Casa de la farnília Perran, 1940. Trohacla d'un gnip 
d'amics, concrctmnent, d'esquerra a dreta, Antonia 
Batlle Campderrós, Enrie Casanclles, Josep Bal.llc 
Campderrós, Joan Alegre, Josep Ferran Lamich, Le
onor Batlle Campderrós i Maria C.imps Duran. 

(f>ropleta.-1 de lt1 ciipía:jr1111(//t1 l'erra11 Camps.) 

Estiu del 1946. Reunió familiar amb motiu de la 
cclcbrnció de les noces d'or cl'Aguscí Riu Vendrcll 
i Ignasia Porta Sobrevila. En la imatge hi aparei
xen ----<l'esquerra a dreta i de dale a baix-, en la 
primera fila, Assumpció Riu Calve1, Josep Riu Por
ta, Montserrat Riu Solsona, Isabel Solsona Duran, 
Conxita Riu Porta, Domingo Cucurull, Carme Riu 
Calvet i Carme Cucurull Riu; en la segona fila, An
gels Cucurull Riu,Joscp Solsona Duran, Pasquiil Riu 
Porta, lgnasia Porta Sobrevila, Agustí Riu Vendrell i 
Angelina Calvet, i en la tercera fila,Joscp Riu Calvet, 
Agusú Riu Solsona, Paulina Cucurull Riu, Domingo 
Cucurull lliu i lgna Cucurull Riu. 

(l'ropletarl d,• la copla: famillfl R/11 Solso,111.) 

Plac;a de Llujs Sanpere (actualmcm, plac;a de San
ta Arrna), L946. Grup d'arnics a la plac;a de S:inta 
Anna. Aquesta plm;;a, cl'origen medjeval, naLxia a 
les portes del portal principal, que estava situat al 
linal del carrer Major. Al llarg deis segles sofrí cli
ferents modificacions, d'entre les quals destaca la 
del s. """• quan l'espai de la pla,;a queda dos amb la 
finali1zadó de la muraUa que envoltava la raval de 



Capcorral; durant la g\tCITl\ contra Joan U, cls ve
'ins dcmanaren que el vall del portal fos emplcnat i 
aplanat per recollir-h.i garbes i batrc-hi. L'origen del 
nom de Santa Anna prové d'una cripelle1a dedica
da a aquesta santa que hi havia damunt del portal. 
Pos1eriorment, en substintció de la que hi havia al 
portal, s'edificil una capella en un angle de la pla~a. 
A la part superior drcta de la imatge, s'hi veu com 
s'enderrocaven les ducs cases que hi hav.ia a !'es
querra de la cnpella de Sama Anna. En aquell 1110-

ment 1ambé s'enderroca la capella, que havia estat 
constru"ida al s. X\111 a carrec de la ciutal de Cervera. 
Al solar de les dues cases i la capclla s'hi al<,f¡ un 
nou ediñci de venda de roba, de més de cent metres 
quadrats cada planta. Miquel Camacho del Moral, 
de Tarragona, havfa constiru"it una societat mercantil 
amb uns ahrcs socib de Ti\rrega i d'Agmmum i h.i 
instal-laren un comer~ minorista de venda de roba. 
la boliga, que es cleia Las Modas i que en aquells 
moments naixia com un comen; modero, ocupava 
la planta babea, 1 la rebotiga, la planta ele claJ1. En 
la imatge hi apareLxen, d 'esquerm a dreta, Paquita 
(cunyada cid com;mdant Herrero), Ramon Turull, 
Blanquita Herrero, Assumpció Riu, Maruja Herrero, 
Milagros Noria, Josep M. Civil i Patricio Sánchez. 

(Afilar du In fotugrafin: Gómez Gm11. Propletar/ dv 11, ciiplw 
Jom, C/11ca.) 
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1950. Els germans Puig Torné -Josep, Antonio 
Joan- jugant a boles a l'hort de Cases Noves. 

(Propietaria d,: /a cópi(I: /(O,<ll 1'11/g O11fz.) 

París, 1953. Crup de cerverins de vacances a P:1-
rís, en un pont, davan1 de l'Hótcl de Ville, l'ajun
tamenr d'aquesra ciutat. Tors clls solien participar 
en les tertúlies del Círculo de Cerver:1 (actualment, 
Casal de Cervera). Eren, d'esquerra a drctá i de dah 
a baix, Mane! Alsina, Jnan Boron:11, Salvador Cen
telles. Jaume Magre, Joscp Mestres, Jaume Llobct, 
Antonio lferrera i Ramon Graells. 

(Pro/)Íl'lllrill (/(' /(1 c{Jp/ll: t:11/a//(l Dorouttt.) 

Pastisscria Colom, 1954. Berenar a la Pastisseria 
Colom, fou fundada l'any 1880 pcr Joan Colom al 
carrer Major, núm. 8. Posteriorment, Joan Colom, 
gem1a de Ton Colom, obrí una segona botiga al car
rer Combat, núm. 39 (acntalmen1, núm. 37). Ton Co
lom, pare de l'acrual propietaria, Elvira Colom, féu 
un curs de perfcccionamen1 a la Pastisseria Mora, 
de Barcelona (entre l'avinguda Diagonal i el carrer de 
Balmcs). En la imatge hi apareixen -segons el 
sentil de le:. agulles del rellótge- Antonia Colom 
(cosina deis Colom), Anna M. Gasol, una persona 
no identificada, lfamon Parcerisses, una persona no 
identifü:·.ida, Joan Canela, Antonio M:1.rtínez, Isidro 
Recasens, Jaume Goma, Josep M. Goma, una per
sona no identificada, M. Teresa Trilla i Elvira Trilla. 

(Pmplclilrla lle la C0{llf4: E/l'ira Colom.) 

Casa Duran, 28 d'agost del 1953. Tre>bada d'un grup 
d'amics celebrant una festa; concretamcnt, al dar
rere i d'csquerra a drcta, Ramon Ferran Solsona, 
Maria Solsona Climent, Maria Fcrran Camps, Roscr 
Ferran Camps, Claudi G6mez Grau, Isabel Fcrran 
Camps (nen:i pelita), Carmt: Turull, H.:rmínia Grau, 
Josep Ferran Lamich, Jaume Magre Servet, Maria 
C:tmps Duran i Agusú Duran Sanperc, i al davant, 
Pere Ferran C:imps, M. Teresa Ferran, Francina Sol
sona Climent, Montserrat Ferran, Eulalia Duran, Jo· 
sep Mestres, Carmen Balct:lls Segala, Ramon Turull 
Bargués, Antoni Boquet i lgnasi Arques. 

(Auu,r de la fotogr~ifill: Gdnwz Gnu, Propimarl de l11 ci>plfl:. 
/llmflla f,'érr,111 Cam¡,;.) 
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Playi de Lluís Sanpere (actu,Lirnent. plac;--.i de San
lll Anna), 1958 (?). Una colla d'amics, d 'emre vint i 
vint-i-qumre anys, compartinr una coca de Cal Pere 
Pont durant la revetlla de Sant Joan. Aquesta revetlla 
era la primera que se celebra,,a sota la tribuna del 
Círculo de Cervera (acrualment, Casal de Cervera) 
i fora de la sala de cine. En la ímatge hi apareixen 
-en el semit de les agulles del rellotge, i comen
,;ant perla pan inferior-Josep Torra, Rosina Quin
mna, Francesc Domem:ch, M. Angels MoreU, Roser 
Parran (?), Antonio Morell, Rosita Royes (?), Josep 
M. Morell, Maria Parran, Ramon Clotet, Nali Martí, 
Joan Solé, Mon1Se Sola, Sícarr, Francisco Castelló, M. 
Dolors Bcrnaus, Joan Balcells i Cecília Clotet. 

(Proplctnrl de la copla: Francl,<co Cast~/16 (illsull.) 

Decada del 1960. Colla d'amics i companys de ball 
en un moment ele cle5cans. Er.i costum convidar la 
bailadora a beure un refresc durant l' interval, ano

menat la mitja hora, pel fet que tenia aquesta dtLrada 
aprox.imadament. En la imatge hi apareLxen, d'es
querm a dreta, uni1 persona no identificada, Ramona 
Cuñé, Joan Dalmases, Conxim Mingarro, Ramon Ro

sich, Rosa Rius, Salvador Castells i Rosa Setó. 

(Autor de In fotogrnfin, Jattm,• Boujocb. l'rr,pieltlri dl! In copia: 
Rosa SCtó Pl!/1/cer.) 
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Passeig de Jaume Balmes, 1962. Joan Valls Llamas, 
Joan Balcells, Ramon Balcclls Casteras, M. Teresa 
Camats novira, Rosa Rlus Solé i Rosa Setó Pellicer 
(d'esquerra a dreta i de dalt a baix), dalt d 'un deis 
gronxadors del passeig de Jaume Balmes, després 
d'una forta nevada, l'hivern del 1962. 

(Proplctilrifl <le lt1 copla: Rosa Scró Pdllet•r.) 

u 

Costa de Sant Cristofol, vers el 1%5. D'esquerra a 
dreta, Concepció Castellana, Agustina Canosa, Anto
nio Canosa, Lola Morros, MonL~c Mora, Antonia Mor
ros, Teresina Canosa i Dolors Castellana (al davant). 

(Auto,· de la f()fografia: Gómcz Gratt. f'roplctñrla d,, la copla: 
~,,u/re, Serra.) 
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Primera decada del s. xx. El nen Jeroni Montiu Co
dina, abillat de festa, amb un tricicle. La fotografia 
mostra el costum ele vestir e ls nens amb vestit i 
barret, sense diferenciar-los de les nenes. Proba
blement el triciclc era seu, perquc era un joguct 
molt preuat per estar a l'estudi d'un fotograf, el 
qual, cl'altrá banda, no era gaire escenic, ja que no 
hi havia cap fons per ambientar la imatge, com era 
coscum en aquella epoca.Jeroni Montiu ern el gran 
deis cinc fills del matrimoni format per Salvador 
Momiu Reñé i Dolors Codina Samigosa. Durant la 
Guerra Civil la minyona els denuncia perque resa
ven el rosari. També els robaren totes les joies de 
la familia, i s'endugueren Jeroni, que fou alliberat 
amh la promesa de donar-los cliners a canvi. El 
noi no es pogué sobreposar mai més a l'ensurt 
d'aquell día. 

(Pro¡,fota,-/ de lit c()pia, I';d1111rd Jl/0111/11 de N11LY.) 
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Vers el 1919 o 1920. Dues nenes, en una fotografia 
d'cswcli. Ambducs port.iven els vestits de mudar i 
un gran llat; als cabells, segon~ la moda de !'epo
ca. La més gran, Carme Comas Sevillano, duia a les 
mans una nina; la petita, Pepita f'orcat Castells, filia 
de la dida de la primern, portava una flor. Les dues 
nenes eren germanes de Uet. 

(Propietario do l" copia, Carme Comas Sel'lllono.) 

Decacl:t del 1930.Josep M., Núria i Rob<.:rto, germans 
Fusté Pelegri. Els dos nens duien el típic vestir de 
mariner, la qual cosa fa suposar que feicn la prime
ra comunió. La família Fusté Pclegrí regenta alguns 
anys el Cate del Comerc; (posteriormem anome
nat Cale lndept:nclent i conegut popularmen1 com 
a Cafe del Cama, perquc el scu propietari fou 

Joscp Cama Ferrer, alcalde de Cervera duram els 
anys 19J6 i 1917),situata la rambla de LluísSanpere, 
on acLUalmenl hi ha el restaurant Gran Cale. 

(/>rop/cr(lr/ de la cop/11: Josep M. fi1.,1é Pe/11gri.) 

1917. Foto d 'estudj de les noces de Jesús Martí Piu
lats i Angeleta Rius Verdés (de Cal Sarmenteta). En 
aqueUa epoca es feia una única fotografia de les no
ces, molt formal i exclusiva, generalmem en un csru
di fotogdific. La parella solla posar molt rígida i se
riosa, i sense cap mena de mostra d'inlimimt, davant 
la camera. L'edat per casar-se era molt primerenca; 
Angcleta Rius, per excmple, tenia dissct anys i por· 
cava un bonic vestit amb jaqueta de color. El maril 
anava clenxal, :unb bigoti abundant, vcstit fose, arnb 
guants, amtilla i rellotge de cadena, moll elegan1. 

(PropMc)r/11 de la cóplfl: Emfllfl Mflrti.) 
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Primer quan del s. xx. Retrat familiar en el qual la 
noi¡1 és Antonia Marcí Torres. que recolza la ma en 
el seu pare (asscgut), Josep M;irtí Marquilé, a l'akre 
costat del qual hi ha l'hereu, Josep Maní Torres. La 

fotografia esta !eta a l'esn1di del fotograC tot i que 
l'espai no pot identificar-se amh cap local concret. 
Ara hé, com que no hi era tota la familia, ja que 
hi faltavcn dos fills, Andreu i Salvador, podria estar 
feta a Barcelona, on pare i germana devien acom.ia
dar el noi quan marxa a fer el servei militar. Al pare 
1i deitm Josep Matalasscr de Cal Rovira, que era el 
nom de la casa pairal de la seva muller, de la qua! 
era pubilla, situada al carrer Nou, núm. 4. Havia es
tat a la guerra de Cuba i queda viudo bastitm jove. 
La familia explica que d.eia sovint al seu fill gran: ,O 
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et cases tu o em caso jo, perque ja estic tip de fregar 
i fer truiteS>. El jove duia !'uniforme amb el qual 
serví a la guerra d'Á.frica, en la qual p:1rticipa com 
a assistent del general Güell a la batalla dita del 
Barranco del Lobo. -Marxa a Barcelona i fou pare ele 
tres fills, un deis qua Is particip;1 en la hntalla de Te
ro!. Antonia Martí e-'> quedit a Cervera i es casa amb 
Josep Ortiz Solé, amb qui tingué dos fills. A més de 
dura terme les tasques normals de la casa, :iLxí com 
d'encarregar-se del galliner (venien als ve'ins els ous 
sobrers). era una imatgc habitual veure-la asscguda 
al carr<:r, davam de l't:ntrada de casa seva, fent tre
balls de ganxet. Morí el 1959. Pel que fa ali; altres 
nois, Andreu s'cstablí a Cen,era com a espardenyer 
i tingué dos fill¡,, i Salvador féu de matafasser a Bar
celona i en tingué un. 

(Propietarl de la cl)p1t1, famílit1 P11lg Ort/z.) 
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17 de desembre del 1922. Famílfa TuruJI, de renom 
Cal Venturoso. La familia Turull procedía de Vergós 
Guerrejat, i s'instal•la a Cervera a principis del s. xx, 
on muntaren un magat7.em de venda de productes 
per a !'agricultura. El pare, Francesc, morí als cin
quanta-quatre anys, poc abans de la guerra, i :iLxo 
obrí la porta a la dispersió del patrimoni i deis ma
teixos membres de la família. La viuda, Dolors Bar
gués, i !'única filia, Canne (amb el seu fil!, Ramon 
Albarecla Turull), s'instal•laren a I.leida, a casa de la 
seva germana, la tieta Pepeta, \'iuda de guerra. Ja 
vivia a la ciutat del Segre, també, el fill major {d'un 
primer m:tLrimoni), Juan Turull Duch, i igualment 
s'hi in,;tal•laria, un cop acabat un llarg període mili
tar (entre guerra i servei militar afegit), i casar amb 
la balaguerína Teresa Torres, l'alLre fill,Joscp o Pepe 
Turull, que més endavam, a mitjan anys cinquanw, 
emigraría a l'Argcntina, on morí als noranta anys el 
2009. ion encara viuen la seva viuda i dos deis seus 
tres fills. Ramon Turull, dones, passa llargs períodes 
sol a la casa de Cervera, enLre els anys quaranta 
í cinquanta, fins que es casa, el 19 de desembre 
del 1959, amb Paquita Rubinat Ninot, filia perita de 



Cal felis de Verdú, que, tanmatcix, havia nascut ja a 
Cervera i, de fet, vivía a la primera casa del mateix 
carrer de les Vcrge~ (o General Güell), fent canto
nada, davam pcr davam de l'església de Sam Anto
ni. En la imatge hi apareLxen, d'esquerra a dreta i 
de dah ,l baLx, Oolors Bargués, de trenta-set anys; 
Joan Turull, de quinze, fill del primer matrimoni de 
frnncisco Turull; C:irmc Turull, de set anys; Ramon 
Turull, amb nou mesos, i Josep Turull, de tres anys. 

{Amor ,te /r, fmflgmfia: Jium Ct1/c,m111. l'ro/>iewri de la co¡,tw 
familia Tt,r11/I R11bl11at.} 

Principi del s. xx. Uecrat de Jaume ,Pa i Ali•. Encara 
que ningú no recorda com es deia de cognom, la 
gene gran en conserva memoria, del renom, i és que, 
fins ben avan,;at el s. x-x, moltes persones arrelades a 
un lloc eren conegudcs i al-ludides en les converses 
pel seu sobrenom. En aqucst cas, un tro~ d.: pa i una 
cahec;a d'alls era el que els pagesos s'enduicn per si 
tenien gana quan anaven al mercal. Potser el nom 
deriva d'aques1 costum. Aqut:sta és un:t fotografia 
d'esrudi feta a Llcicla; per tant, el scnyor era d'una 
casa acomodada, co.~a que contrasta fortament amb 
la seva indumentaria, de la qual es podria deduir 
Que no pertanyia a la burgcsia ele la comarca, sinó 
a la si:va pagesia conservadora i estalviador-,1, per
que els pantalon:. estaven gastats, l'americana no hi 
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lligava i als peus hi port11va les espardenyes noves 
--deis diumenges, perque eren blanques-, cosa 
que es nota ram en la tda com en les vetes. La man
ta a les espatlles i la barretina eren encara molt usa
des a les zones rurals a principL~ de segle. 

{1l11mr tle lt,fotognifw~ t'Jcwrltmo .l/111loz, de /Je/da. Propl,1/arl 
de t« copia:fi1111(//a Razq11/,,,) 

Saragossa, J 935. Foto d'estudi de Jaume Font Maní 
•Marino• memre feia el servei militar a Saragossa. 
El fons és un decorat. Pel que fa a la indumentaria, 
e l vestit era de militar, possiblemcnt propi de la in
fantería de l'epoca; d sabre, l'hi deixaren a l'estudi 
fotografíe. 

(A11tordu lafólografu,. Marlínez, tlt!St.1ragossa. P,-opicttu·i d<' In 

cfJpfa: Jt11111u> Fout A/ar//,) 

1938. Josep Tella Torres, veslíl de soldat. Josep Te
lla, nascut l'any 1920, fou rcclmat per la Repúbli
ca amb la ,lleva del biberÓ•. Incorporal a una uni
tat d'enginyers de comunicacions, fou pres abans 
que la Guerra Civil acabés. Després de passar pels 
camps de concemració de Lleó i del Ferrol, féu cap 
a l'Africa, en un camp de treball, a la ciutat de Me-

lilla. Un cop acabada la guerra pogué tornar a casa, 
on arriba el día de Santa Cecilia de l'any 1939. Fou 
una feli<; casualitat, aquest retorn el dia de la patro
na deis músics, ja que la seva principal afecció era 
mear la trompeta. 

{f'ropMl1rla de la co¡,lt1: Cn,we Coma.< Swi/10110.) 

Pamplona, 22 de gener del 1939. Josep Jau me Bosch, 
amb uniforme de gala i la graduació de tinent, a 
Pamplona, mentre tenia lloc l'ocupació franquista 
de Catalunya. L'esclat de la Guerra Civil agafa Jo
sep Jaurne Bosch fent el servei militar a I'Africa, per 
la qua! cosa queda incorporal al bandol nacional. 
Durant la guerra ascendl en l'escalato militar fins a 
arribar a la graduaci6 de capita. La d1;:djcatoria de 
la fot0grafia s'adre91 a la seva germana, Mercedes 
Jaume Bosch, i al seu cunyat,Josep Balcells Vive~, a 
la casa deis quals residía quan venfa a Cervera. Un 
cop acabada l:1 guerra, continuá la carrera militar i 
arriba a coronel. Ex:ercí d'advocat i de jutge militar, 
primer a Lleida, i després a Barcelona, on establí 
la seva residencia dt:finitiva. Nascul a Rubinat l'any 
1914, morí a principis del 1997 i fou enterral al Ce
mentiri de Cervera. 

(Au1ordo /afotogrnjia: Roldá11, d<' Pamf,/011<1. Pro¡,letltria de la 

c.ópia: Frtmclsco Balccllsja11ma.) 
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Vida social, política i religiosa: la historia 
col-lectiva 

Cervera portes enfora. 

Banda de música. L'endema de la proclamació de la República, mani
festació popular; diverses entitats republicanes locals, banderes catalana, 
republicana i de la ciutat al davant, aniben fins a la plac;a Major. Francesc 
Macia ve per primera vegada a Cervera; visita de les primeres ínstal-lacions 
del Museu, aJ carrer Major, i el Centre Obrer Instructiu d'Unió Republica
na, al passeig de l'Estació. Després del desallotjarnent obligat de l'edilici 
de la Universital deis pares i estudiants claretians davant la pressió deis 
elemenrs més revolucionaris de la ciutat (juliol del 1936), !'interior ele J'edi
fici és saquejal i desmantellat, i es destrueixen els guarniments de coure 
de la fac;ana. Desordre. Altar de Jau me Padró i gran part dels llibres de la 
biblioteca universifaria. Franco. Cervera, punt de mira de la seva aviació. 
Objectius: una fabrica de material de guerra; la Universitat, com a Uoc de 
concentració de trepes i oficínes militars, i un diposit de munició. Do
cument original del procés surnaríssim núm. 763 seguir contra Domenec 
Puigredon BorruL-x:, en el qual consta la condemna a mort; l'execució es 
produeix el 28 de juliol del 1939. Desfilada de falangistes cerverins, armats 
amb fusells, a la plac;a de Sant Miguel. El 16 de gener, durant molts anys, 
es commernora la liberación de la ciutat de Cervera, o sigui, ]'arribada de 
les trepes franquistes. El 22 de mar<; del 1969, Joan Salat Tarrars pren pos
sessió de l'alcaldia de Cervera. Audició de sardanes. 

Inauguració oficial del primer Centre Obrer, setembre del 1901. Vítalitat 
cultural deis simpatitzants de les esquerres del poble. Carnavals, Jocs Flo
rals i trobades literaries i musicals, envelat. Rivalitat amb el Casal. Bombar
deig del 1938. Carmen Polo assisteix a la Passió. Festa Major. Inauguració 
del passeig de Balmes. Inauguració de la Biblioteca Popular. Assemblea 
de la Secció de Cereals de la USAC. Inauguració de les piscínes. Festa de 
comiat deis quintos. 

Repic de campanes. Visita del nunci del papa a Cervera, cercavila amb 
banda de música. Tarda d'exercicis espirituals. Processó de Setmana Santa. 
Maclona santa Maria. Primera visita de la marededéu de Fatima. Diumenge 
de Raros. Diada de Corpus. Processó del Santíssím Misterí. Creu de Sant 
Nicolau. Processó del Cor de Maria. 
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Baleó ele la Paeria, pla<;:a Major, passeig de Jaume Balmes, Paranilnf de la 
Universitat, Hospital Civil Berenguer ele Castelltort, plac;.:a de Sant Miquel, 
Cementiri, biblioteca, plac;a de Santa Anna, carrers Combar i Victoria, ram
bla de Lluís Sanpere, carretera d'Agramunt. 

Música militar («Airosa diana» de la banda del Regimiento de Infantería 
núm. 116), música religiosa (les Completes) i música festiva (una sardana). 

[MTPC] 

Grups escolars 

Sagrada Familia 
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vembre del 1893, el centre tenia la seu al núm. 126 o amb Uancs, e1c. Les monges duien l'estil d'habits 

Col•legi de la Sagrada Famflia, 1905. l'otogmfia de 
final de curs del col-legi de la Sagrada Familia. El 
col•legi de la Sagrada Família havia esrat funclat a 
Cervera el 1863 per la mare Anna M. Jancr, nas
cuda al carrer Major el 18 de dcsembre del 1800, 
i prctcnia l'educació de les noics. Pins a I' l ele no-

del carrer Major, pero com que era insuficient per 
a la gran demanda ele places, quan n'ero directora 
M. Dolores Ribera, es Lrasllacla a la casa cid mar
ques de Capmany, i s'indica que l'cnlracla fóra per 
la porta principal. A més de la instrucció intel-lec
tual, s'hi ensenyaven Lota classe de lab<>rs, com el 
punt indcfinit, brodat arrísúc, broda1 amb fils d'or 

que dura fins als anys setanc:i; les nenes, en canvi, 
no port.aven uniforme. Ara bé, a partir de la post
guerra es féu neccssari, segons que deia la direcció 
de la comunitat religiosa, perque d'aquella manera 
no hi havia distincions enLre les nenes més riques i 
les més necessitacle1,. 
{Pro/1/eti1rlfl ria la co{llfl, Ctm11t> Comfls $(Jll/llflll(J.) 
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Pati del col-legi de la Sagrada Familia, setembrc del 
l 930. Grup ele noies ele Cervera posanr per ser foro
gmfiades al pati del col-legi de la Sagrada F,unília. 
L'lnstitut de Germanes de la Sagrada Familia d'Ur
geU és una congregació religiosa fundada l'any 1859, 
amb la denominació Hennanas de Ja Caridad bajo 
el título de la Virgen María Inmaculada, San Vicente 
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ele Paúl y San Luis Gonzaga, per la germana Anna 
M. Janer Anglarill, cerverina que fou beatificada a la 
Seu d'Urgell el 8 cl'octubre del 2011. Les germanes 
de la Sagrada Família d'Urgell es dediquen a l'en
senyamem i a l 'assistcncia en hospitals i residenci
es, a les missions, a les parroquies, al temps lliure i 
a ahres apo~1olats compatibles amb el seu carisma. 
A Cervera són les responsables de la direcció de la 

R~idencia Mare Jancar, antiga Casa Carita!. ,\ més, 
tingucrcn, a la casa mare (el palau del marques de 
Capmany), un col-legi en el qual impaniren educa
ció infantil, prim¡tria i secundaria. Quan es clausu
ra, el convent s'habilita com a residencia ele noies i 
actualrnent també és l'alberg a Cervera del camí de 
Sant Jaume. Entre els personargcs s'hi identifica, 
d'csquerrn a clreta i ele dalt a baix, a la primera lila, 
Maria Carbonell Esteva, una persona no identifica
da i Paquita Sarrate; ~1 la segona fila, Corradelles 
(de les Oluges), Carme Camps. qu:me persones no 
identificades, Vives i Roseta Montiu; a la tercem 
fila, dues persones no identificades, majordona de 
Mn. Anclreu Rovira, dues persones no idcntificades, 
Matilde Luc.1ya i Carmc Razquin; a la quarta fila, 
una persona no identificada, Antonia Jovt:, Rosita 
Quintana, dues persones no iclentificades, Pcpcta 
Colom, Inés Raz-quin i una persona no identificada. 

(Pru¡,ruu11·/ de¡,. ro¡,la.-Jam,'//n Carlxmell Vida/.) 

1946 o 1947. Grup cl'alumnes disfressades per a 
una fest:i escolar, amb motiu d'una visita pa~1.oral a 
la nostra ciutat de monsenyor Enrique i Tarancón, 
aJeshores bisbc ele Solsona. Algunes alumnes del 
col-legi de la Sagrada Pamília oferiren una represen
tació teatral inspirada en fragments de la pastoral 
ernesa per aquest bisbc. En la imatge hi aparebcen, 
d'esquerra a dret.a i de dalr a bab.:, llamona Fom (de 
13ellpuig), Teresa Segura (ele Riber), Ribera, Josefina 
Clotet, Canosa (ele Concabella), Nuri Novell (de la 
Carclosa), Balcells / Paquita Solsona (ele Vilanova de 
Bellpuig), M. Rosa Companys, Núria Sala, Montser
rat Pom, Nuri Armcngol, Carme Or1iz, Cinta Rosich 
Comas, M. Teresa Graells (cl'Estaras) / i asseguda a 
terra, una persona no identificada. 

(Pro¡,ietlirlt1 de lt1 copla: Rosa Pulg Ortlz.) 
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Col•legi de l,1 Sagrada Família, 1948. Classe de la
bors al col·lcgi de la Sagrada Familia. 

PERFIi.: l. Moncserrat Solé Pomés, 2. Pepita Tarrue
lla, 7. M. Teresa Salat Noguera, 8. Cecilia Costa, 10. 
Montserrat Vall, J l. M. Teresa 8eleta, 12. Pilar Rovi
'ª Solé, 13. Rosa rarré Vilalta, 14. Maria Jorge, L5. 
Carme Orobitg, 16. Marta Rovir.i Solé, 17. Carmen 
Sújar Mohedano, 18. R,unona Llobera, 19. M. Rosa 
Raich Boqucl, 20. Carme Cardona, 21. Gcnoveva E5-
pañol Cawla, 22. M:1ria Pedrós Puig, 24. M. Dolors 
Raich Boquet, 25. Carme Farran FlotaL~, 26. Paquita 
Benet, 28. Mari Hernández Perales, 29. Nuri Xandri 
Borras, 30. Carmc Calafell Ribc,ra, 3l. Teresa Gras
scr, 32. Ramona Carbonell, 33- Anna M. Solé Elies, 
34. Carme Portella, 38. Antonia Miret 8onjoch, 39. 
Anna M. Gasol Trullols, 40. Paquita Sala, 41. Con
cepció Puig, 42. Carmc Pedrós Puig. 

{P1-opít•lari,1. dt> la ctJpiu: Anua \.1'cino.) 

Biblioteca Popular, decada del 1950. Grup d'alumnes 
del col-legi de la Sagrada Familia, interpre1ant comes 
infantils, a la sala de lecrura de la Biblioteca Popular. 
A la paret hi havia un testimoni obligat dcl moment: 
la imatge del general Franco. El vestuari, probable
menL daborat a panir del que es guardava a l.:~ ca
ses, aconseguia un result:n mol! vistós. Per exemple, 
les botes del pñnct!p eren les famoses katiuskes, 
aquelles botes de goma, altes i amples, que es porta
ven cls dies de pluja. En la imatge hi apareLxen. as
segucs, Conxita 8onjoch,Josep Gasol, Bonjoch, Fr=
cesc Vall Cornellana, Rayes, Josep M. Martínez i M. 
Merce Gasol; drets, Ágata Alegre Batlle, una persona 
no identificada, Anna M. Gasol, Isabel Ferran, Mont
serrat Gómez, Maria Alegre (la nena petita), Eulalia 
Boronat, Leonor Alegre i ,loan Puig Tomé. 

(.•llllor til! lfl fvtogn,jia: G6nwz Gra11. Pro¡,t,1l1rlr, tlt• la c;,p;,., 
Eulit/Ja Bvronlll.) 
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Col-Jegi de la Sagrada Família, primavera del 1962. 
Crup escolar de nenes de diferents edats de les 
monges de la Sagrada Famílla. Totes anaven vesti
des amb l'unifon11e blau mal"Í, coll blanc i rígid, es
cut pla1eja1 idcntificmiu de l'escola al centre del cos, 
fakülles prisades de cergal, diadema (normalment 
blanc,1 o de color blau marO i sabates mi1rrons. 
Quan alg1í dui:1 dol perla mon d'algun familiar pro
per portava la diadema i els mitjons negres. Altres 
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alumnes duien la baca damunt, cambé d'uniforme, 
rosada i boconada davant o darrere, indislintament. 

PeRru.: l. Neus Fom, 2. M. Dolors lbáñez lbars, 3. 
Neus Val!, 4. Teresa Travesse1, 5. M. Dolors Sarries, 
6. M. Teresa Botet, 7. Montserrat Boldú, 8. M. Rosa 
Santacana, 9. Conxita Arenós, l0. Rosa Minguell, 11. 

M. Carme Parré Oumngo, L2. Conxila Figueres, 13. 
Angelina Soteres, 14. Sabina Garulla, 15. Maria Fus
té Mi1·6, 16. Pilar Sisquclla Roselló, 17. Elena Serés 
García, 18. Marta Farré Farrera, 19. M. Dolors Vi-
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llaró, 20. R:imona Gabarró, 21. Maria Pastor, 22. M. 
Dolors lbars, 23. Concepció Puig Puig, 24 . .M. Canne 
Ma.rtínez Manínez, 25. Aranda, 26. Fa Coleres, 27. 
M. Assumpció •&macho Altisent, 28. Marina Cuñé 
Sala, 29. Anna Serés Gómez, 30. M. Carme Fon Pi
qué, 31. M. Teresa f'usré Ortiz, 32. Paquita Valvercle 
Barón, 33. M. Carme Torró, 34. Elvira Colom, 35. (no 
identificada). 

(Autom tle /ll Jotogmfitl: N11rt Griml!Z Gr,111. Propietllrlt1 dt• ifl 
ciJJ)ill: JIIJIUJ $(•res Gdmc,z.} 

Casal, 19 de juny del 1966. Grups d'alumnes que 
fercn el paper ele jugadors del FC Barcelona i del 
Reial Madrid en una representació teatral del col-le
gi de la Sagrada Pamília. Cada fi de curs els alumnes 
del col-legi de la Sagrada Família feien un fesrival 
amb diferenrs actuacions al Teatro Círculo (l'acrual 
Cm;al), en el qual participava gairebé to! l'alumnat. 
El curs 1965-1966 s'escenificaren danses populars i 
ciassiques, quadres gimnastics, animació de comes 
i fins i tot un partir de furbo!. Aquesta represen
tació, dirigida per la madre Joaquina, la fernn els 
alumnes més grans, de sis i set anys, que, per edat, 
aquel! any deixaven el col·legi. Consistí en un parlit 
de furbo! corre el FC Barcelona i el Reial Madrid, 
en el qua!, a més deis jugadors, intervingueren el~ 
tres arbitres, entrenadors. aficionats, periodistes. fo
rogmfs i autoritats. El parlit c.! guanya, eviclcrument. 
el Bari;a per 2 a 1, i !'entrega de la copa la féu el 
mareix Francisco Franco (interpretar per Enrie Car
casona Vil::t). Els assaigs es feien a les aules i als 
passadissos de l'escola, i al Teatro Círculo se'n féu 
un de general. La represenració, amb la presencia 
de pares i altres familiars, va ser multitudinaria, ja 
que aplega un miler de persones. Els in1egrants ele 
l'equip del Reial Madrid foren Josep Turull Balcells, 
Jaume Costa Poch, Ferran Riba Pijuan, Antoni Maní 
Falip,Josep Gené Balcells,Josep Fonoll Falip, Amo
ni Oriol Cana masas, Antoni Rodríguez Rosich, Jordi 
Guerrero, Julia Rodríguez Rosich, Josep Creus Vila 
i Eduard Rafegas Oliver. Els components de l'equip 
del Bar~a foren Ramon M. Razquin Carulla, Ramon 
M. Xucla Comas, Enrie Martí Suau, Joan Santaca
na Velt<z, Josep Castella Gilabert, Ramon Armcngol 
Cera, Colom,Josep M. Riu Sánchez, Salvador Alseda 
Vives, Ribes, Jau me Biosca Carbone!! i Antonio Tri
lla Oromí. 

(,1111or rle la Jmogn¡fin: G6mez: Gm11. l'ropieltlri de la copla, 

J0.'<!/1 Gt!t11! Balee/Is.) 

{;ltllar di! lt1 fatografia: G6ml'Z Gl'au. PropialtJri du ü, copia· 
Rnmon Armeugol.) 



1967. Qua1re alumnc~ d't:squerr.1 a dreta, Maria 
Boquet Estruch, Victoria Fusté Doml•njó, Gemm.i 
Villarro)a Ma,sana i lm~, Carboncll -\ldabó-- del 
col•legi ele la Sagrada lamília emulam el grup bri 
tanic de Liv<.'rpool The Beatle.s, en un,1 cspcctacle 
cl',escala en bi-:ft•, clurant la festa de final de cur,. 
El cc,1-ll'¡::i de la Sagrada Familia, ele les gennanes 
de la Sagr.ida Familia el'lrgell, esta\a situ:11 al car
rer Major de Cenera (a l'amic palau del marqut•, 
de Capmany), on la cerverina i fundadora, Anna M. 
Janer Anglarill, inicia la branca d'ensl·nyament dfns 
del scu projecte d'apostol:u. Els fcsth als de final ele 
curs. en aquest col-lcgi i durant aqu<.'lls ;mys, tenic:n 
lloc a la classc deis ncns, dita tam!x- de la madn.• 
Joaquina, que, per les scvcs dimcnsions, permetia 
agrupar-hi bona pan ele l'alumna1. 

(.-tut&r tlt. la /ol<'l(rafia jllumc: lkmj<>cb. Propu tllrlll tle '" ct>/1111 

\ ·,doria F11~tt.' /Jomenjó.J 
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Col·legi de la Sagrada Familia, 1969- 1970. Gnip 
d'alumncs al pati del col-legi. En aquel! momem, l'es
cola tenia intemat., pcr la qual cosa molles de les no
iei. que hi h,wia no eren de Cenera ni ele la comarca 
La institució de la Sagrada Família fou fundad,, a la 
Seu d'Urgcll, el 29 de juny del 1859 wm a Hermanas 
de la Caridad bajo el tnulo de la Vir-gcn Maria lnma 
culada, San \1cente de Paúl y San luis Gon✓.aga. L'an) 
is- 1 pas.sa denominar-se ln~tirur de Gcrmanes ele la 
Sagrad:, Familia cl'Lrgcll. Arribaría a dilt'.rents punL, 
cl"Espanya, d'ltalia, de Fran~-a. d'Anclorr-a, de l'Amerk~, 
del Sud i d'África. Ha tingut scmpre una tradició cate• 
quística, rx.-dagogica , ho,.,pitalaria. l"I 1863 es cr~, el 
col•legi de Cenera, el primer dcsprés de la fundtció 
de l'lnslilUI a la Scu d'l rgell, tal i (Jlll' ja funcionava 
des del 185/4 dins de la Casa de la Carita!. Ben avi:11 
passarcn a l'acrual edifki, al mateix c:arrer Major A 
peticio dc k..., familit..., cll• la comarca. c·omen<;:ircn ,1 
admecre alumnes a milja pcnsió i tamlx· mteme!>. 

PEJmL 1 Conxita Figucre,,, 2. Pepita :\.tndri, 1. Te
resa Scgur.1 Radij:tlcs, 6. M. Tcrc.,a Cos, 8. Arma 1'1. 

Casajoana, 9. Núri:t Gt•ni:, 10. Dolor" Fui.té, 11. Cin 
ta Pou Ouaigües, 12. \lcrcc Regi, 13. Blanca \1irct, 
1-t \1. Ro,.,J Sala, 16. \lontse Boldu ,-. Picm, 18 
Roser l'nrich, 19. M. Dolor:. Tosquclla, 20 . .\lont.w 
Xuclil (?), 23. Rosit:1 St:gura Mart1, 25. lrnmacul:,da 
Trilla, 26 . .\lomse Puig Castellil, 27. Vallés, 29 l!.1-
mona Pomé, Quintana, 30. Canne C,istclla Pifarre 
3l. \tan,1 Santamarta, ¼. \nna \I T.tla,·cró 37 Tc • 
resa Soterc,,, 38. Mom,e Bové, 39. Victoria B;rnaus, 
40. Montse Teixicló, 11. üolors Silrric,, 42. Monist· 
Guillén, 13. Consol Glosa, /44. ,\lonLw Condal o M:i 
dueño, 15. Isabel G:irci.i, 16. M. Pilar Rocagené, ,~ 
\1. Cam1e Colén. ·18. \!arta Farré Farrcm. '19. Blant:a 
Vigara, 51. M. Clara Prou", 52. Carmc Gr.tnell, 53. M 
Rosa Santac1na, 55. Leonor Jaque,,, 56. Elo"isa Casa
do, 57. 1\I. Dolors Llaquct (?), 58. Carmc Franque,a, 
59. Kika Fr:1nwy, 60. \nna M. R.1zquin. 

(Propit·t11rl11 tlt In cópit1 U Clt1u, Prrms JltJ'M..'S.J 



Claretians 

Pati de la Universitat, decada del 1920 (?). Grup 
d'estudiants i profcssors de primaria al pali de la 
Universitat. La tasca educativa deis pares cfarerians 
s'inicia l'any 1887, el de la seva arribada a Cervera, i 
acaba l'any 1933, quan s'establí, per part del Govern 
de la Segona nepúblka, un col-legi subvencional 
d'ensenyament secundan. Els estudis extems deis 
claretians anaren adre<,:ats a la formació d'alumncs 
procedents de Cervera i de poblacions de la Segarra 
que dcsitjavcn cursar estudis primaris i secundaris. 
A mitjan 1887, l'Ajuntament dugué a tcrme una se
rie de gestions que culminaren amb )'arribada dds 
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claretians a la ciutal; l'any 1889 s'arriba a un acord 
amb clls pcrque es fessin ciirrec d'organitzar l'cnse
nyament a Cervera. Aquest acord significa que es 
confiava a una congregació religiosa e l monopo
li de l'enscnyament secundan durant un llarg pe
ríode de temps, i també que e l municipi assumia 
pcsadcs ciirregucs economiques, difícils de complir. 
Tot i que els claretians no tenien una Harga experi
encia impartint aquests ensenyaments, la se::va tasca, 
almenys en els seus inicis, fou ben acollida per pan 
de l'opinió pública cerverina. El professorat estava 
integrJt exciusivament per membres de la congre
gació claretiana; eb primers anys eren doccms de 
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rcconegut prestigi, pero molts anaren senL destinalS 
a altrcs aetivica1s, bi1sica.men1 missioneres, pcr la 
qua! cosa la qualital doccnL de l'ensenyament se'n 
ressentí. Sota la direcció del Jlnd. Ramon Am1fat, 
els alumnes es dividiren en externs, interns, mig
pensionistes i recomanats. La creació d'un internat 
possibilita la presencia d'un gran nombre d 'alum
nes de poblacions ve"ines, que, afegits als escolars 
cerverins, donaren certa garancia d'establlitat eco
nomica al centre. Ourant els primers anys del s. xx 
hi hagué una disminució d'alumnes ext.erns matri· 
culats, possiblemenc perque aquells anys Cervera 1 
la Segarra gaudien d'un comer1,: prosper i d'un teixit 
de perites indústries, i aqucsts comercianlS i em
presaris preferien que el~ seus fills fessin cstudis 
de comer\; i mercamils pcr millorar cls seus negocis 
abans que el batxillerat, que veien com un mitja pcr 
a carreres professionals (merges, advocats ... ). 

(/'roplétarla dt• la co¡,ln: Smulrt1 S~rrt1.) 

Pati de lesMonges Franceses, finals de la decada del 
1930. Alumnes de primaria que:: estudiaven amb els 
pares claretians. Una vegada l'any es feicn una foto 
de grup al pati de les Monges Franceses. En la im:n
ge hi apareixen, d'esquerr-.i a dreta i de dalt a baix, 
Lluís Cornellana lliosca, Ramon Marimon Planes, 
familiar de Ca l'Oliveretes, Jaume Herrera, Jaumc 
Pomés Pereta, Ton Oalmases Pomés, Salvador Perc· 
116 Roca (de Vergós), Lluís Bertran, Jost!p Giribei 
(de Cal Vega), dues persones no idemificades,Joscp 
M. Tarruell Ubach, R:.unon Albareda Turull, Ramon 
Anglarill Mateu, una persona no ide::ntificada, Sal
vador Sotcres, Isidre Ollé, Plassa, una persona no 
identificada, familiar de Cal Migcta, Ramon Balcells 
Casteras, Caries Acin Franquesa, dues persones no 
identificadcs, Lloscs Font, Joan Solé Balcells, Jau me 
Sucarrats Vidal, Joscp M. Pereta i dues persones no 
ide.nLificades. 

(Propletitrln d,• In c(l¡,fr,• St1mJm s,m·oJ 



1930. Ramon Fusté Gabarró, alumne deis col-legi 
de Mis.sioners del Cor de Maria (Pares Cla.retians), 
ubicat a l'edifici de la Universitat. 

(PropMarl d~ la cop/11: R11111011 F11.,té G11IJarró.) 

Paú de la Universitm, 1933. Alumm~s d'un curs de 
mecanografia realit.zata la Universitat, a final de curs. 
El professor era un gem1il clarctiil, i el curset era 
només per a nois. En la imatge s'hi identifiquen, 
d 'esquerra a dreta i de dalt a baix, Joan Salat Tar
rats, Josep Goma Fabregat, Ramon Turull Bargués, 
Joan Colom Serra, Ramon Prat Gené, Ramon Cercós 
Casa, Jaume Rossich Cases, Joan Naboa Armengol, 
Pepe Turull Bargués i Joan Pagés Boldú. 

(f'ropMart de 111 copia.-Joa11 Nabon An11v11gol.) 

Pati de la Universitat. Grup d'esrucliants i de profes
sors del col-legi deis Pares Clarctians. A més de la 
tasca docem envers els cstudiants de fora de l'orcle, 
també úngué molla importancia la dedicació deis 
clarelians a preparar fururs missioners impartint 
estudis eclesi.asúcs que es realitzaven al seu propi 
seminari. El mateLx any de la seva arribada a Cerve
ra, d 1887, els pares daretians ja iniciaren els esru
dis de noviciat. Dos anys dcsprés, els membres de 
la comunitat claretiana ja eren 288, deis quals 150 
eren novicis. L'any 1897 s'arriba a la maxima xifra, 
uns 450 membres. Un complement important per 
als estudis fou la creació d'un museu d' historia na
tural al mateix edifici universitari. En el penode que 
els claretians foren a Cervera, es produ"iren diverses 
reorganjtzacions d'estudis que feren que es per
dessin i es recuperessin els esrudis de posrulamat 
en diverses ocasions. Els pares claretians ocuparen 
diversos espais, on exerciren la seva tasca docent: 
quan arribaren a Cervera, l'antic convent de Sant 
l'rancesc de Paula, on ara hi ha el Casal Parroquial, i 
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un local adjunt, el Salón del Prado Catalán, un 3.rltic 
care i sala de ball on s'impartien classes, que era 
també residencia d'esrudiants. Quan acabaren les 
obres de restauració s'instal-laren a la Universitat, 
on accedien per la torre de Sam Antoni, al carrer 
de !'Estampa (acrualmeni, carrer ele Manuel lbarra). 
Com a complement a la tasca propiament docem, 
organitzaren manilesracions culrurals adrei;ades aJ 
públic en general, com les aaomenades •veladas 
literarlo-11111sicr,fes,. t es activitats complementaries 
que realit.zaven els claretians foren molt variadcs. 
Anaven des de sortides el'esbargiment a una fin-

ca rústica que van adquirir prop ele la ciurat (Mas 
Claret) fins a l'organit7.ació d'una biblioteca catolica 
popular, un cerclc fi.latelic i un orfeó. També publi
caren tres revistes, L'Estel Cor-Marfr) (1928-1936), 
de tematica religiosa, i Ca11dida1t1s Latíntts (1928-
1930) i Palaestra Latina (1930-1936), de caire cul
tural i escrites en llatí. Els esdeveniments del mes 
de juliol del 1936 significaren el final deis esrudis 
del seminari i la dispersió de tots els membres de la 
comunitat cerverina. 

(Autor de la /01ogrn/1t1: G61111JZ Gr11u. l'roplctarl de la copia: 
ACSG.) 



Col-legi de les Monges franceses, decada del 1930. 
Fa<;ima del col•legi de les Mongcs franceses, a les 
finestrcs del qual hi ha diverses alumnes. El col·lcgi 
hispanofrances de Santa Teresa de Jesús, conegul 
popularment com a col·lcgi ele les Monges France
ses, s•e~1ablí a Cervcra el 1903, i es dedicava a la for
mació integral de senyoretes. Pou creat per la Sain
le-Famille, congregació religiosa que tenia la ca:;a 
mare a Vilafranca de Roergue (Avairon), i que 
hagué de marxar de Pranc;a perque no volgué ju
rar fidelitat a la conscitució republicana vigent en 
aquell momcnL La coneixen<;a de diversos cerverins 
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d'origen frances i la influencia del bisbe de Solso
na feren que s'instaJ.lés a Ccrvera. Impartía el seu 
ensenyament totalment en frances, amb excepció 
del parvulari, i per a cada assignatura hi havia una 
professora, cosa que en aquell tcmps representava 
una gran novetat. Allunyant-se de la rutina impe
rant, donav3 pl'ioritat al respecte i a la formació in
tegral de la persona, tanl en l'aspccte de la formació 
(coneixements) comen l'aníscic. Aquestes religioses 
venien d'un país més avan<;al que el nostre i le
nien una mentalitat més oberta, dins de la rigidesa 
que encara conservava l'Església francesa. De fet, a 
molts cerverins els semblaven massa avanc;ades. La 

seva con1inu1tat qued:, interrompuda per la GuerTa 
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Civil, l'any 1936. Quan arribaren a Cervera, les mon
ges s'establiren a la Casa Vega, de la pla,;a de Lluís 
Sanpere, i d'allí van passar a l'edifici que actualmem 
ocupa el Consell Comarcal. Aquest edifici anterior
ment havia estar la seu de la Impremta Universitaria 
La Estampa, regentada pels germans lban,1; de feL, 
en record del més famós (Manuel fbarra), el carrer 
porta el seu nom. I.'any 1925, les mongcs amplia
ren la propictal amb la construcció de l'edifici de 
la imatge. A l'escol:, admeticn noies a mitja pensió 
i a pensió completa. Les internes eren prop d'un 
centenar i, a més, n' hi havia d'externes. 

(A11/or ele lt, fowgrafa,: Gó11wz Gm11, P1'0¡,ta/llrl ti/• lt1 có¡,im 
ACSG.) 
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Pl:1ceta del Mas Duran, 1934. Professors i alumncs 
en una sonida de dibuix a l pare dt!I Mas Duran. 
L'any 1933, l'Ajuntament de Cervera oferí gra1ui'-
1a,11ent una de les 1orrt:s de la Universitat, la del 
Canceller, on e ls pares claretians impartien classes 
d'ensenyament primari, per ser habilitada com a 
centre d'ensenyamem secundari; ;úxí s'aconseguí 
la conccssió d'un col-legi subvenciona!. L'any 1934, 
una reorganització de l'cnsenyament permeté el 
pas del col•legi a institut, que rebé el nom defini
tiu d'institut nacional de segona ensenyan1;a San
tiago Ramón y Caja!. El primer director fou Pruden
ci Seró, metge i llicenciat en Ciencies Naturals, que 
només ocupa el ciirrec uns mesos de l'any ! 933. El 
succeí el preverc Josep Serrano, que deixa el ciir
rec quan esclata la Guerra Civil. Fins al tancament 
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de l'institut, fou Assumpció Macias, professora de 
física i química, qui exercí de direct0ra. A més del 
cl:nrstre de professors, una junta economica vetllava 
pels afers economics del centre. També hi havia una 
associació de pares d'aJumnes, amh una composició 
que abra~ava tot el ventall polític existent a Cervera. 
El nombre d'alumnes matriculats ana creixent any 
rere any, fins a superar el centenar durant el darrer 
curs impartit; és dt:Stacable que un 40% de l'alum
nat eren noies. L'instirut funciona durant cinc cursos 
complets, des del 1933-1934 fins aJ 1937-1938; el 
curs 1938--1939, si bé s'inicia, no s'acaba, ja qutc 
el centre ranca després de les v:1cances de Nada! 
del 1938. La implantació del regim dictatorial del 
general Franco féu que l'institul ja no 1omés a obrir 
les pon·es. l!n la i.matge hi apareixen, d'esquerra a 
dreta i de dalr a bai.x, una persona no identifica-

da, Coloma Civit, dues persones no identificades, 
Assumpta Riu, TarrueUa (de Cal Racó, el petiL deis 
tres germans, que morí durant la Guerra Civil), qua
tre persones no identificades, Antoni TarrueUa Do
mingo (de Cal Racó), una persona no idemificada, 
Salvador Prats, una persona no identificada, Cisco 
Sala, Villarroya,Joan Capell (advocat), Fredcric Gó
me7. Grau, dues persones no identificades, Antoni 
Trilla Ramon, Ferrer (profcssor de dibuix), una per
sona no identificada, Dr. Serrano, una persona no 
identificada, Colom, cinc persones no idenrificades, 
Ramon Pagés Corbcra, una persona no identifica
da, Jaume Llobet Pont (metge), dues persones no 
iclentificades, Elvira Albareda Rossc::11 (de Cal Pniro) 
i una persona no identificada. 

{.tlwor d.: lfl fot<Jf(l'tlflll: Gómcz Gratt. Propletarí de Ir, copia: 

ACSG.) 
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J aurne Balrnes 
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C:unp de futbol de la Pineda, 1940. Equip de fmbol 
de les escoks graduadcs de Ccrvera, integral per 
alumncs de diferents edats. Entre els nens de la fila 
superior s'lú troben Magre, 8oladeres, Ramon M. 
Vilalta i un nen d'Hostafrancs; els ajupits són Pepe 
Parré (de C:tl Balaguer), Josep M. Fus1é Pélegrí, Ra
mon TeUa, Ramon Massafrets i Rober1 Fusté Pelegñ. 

(Proplotm•t de (11 copia: JO-"I!/> M. F11.,té Pt!f<,gr(.J 

Vers el 1946. C:trme Farré Camats, que devia tenir 
uns vuil anys, amb la IJistoria Sagrada emre les 
mans, i un mapa de la província de Palenci¡1 al fons, 
a l'e.scola Jaumc Balrnes. Es trocea d'una de les fo
tografies que es feia a tots els nens i nenes que es
rudiaven primaria, tam a les escoles públiques com 
a les monges. A les escoles nacionals, el fons era 
el mapa d'Espanya, i a les monges era l'cSclll de la 
congregació. 

{Propilifi1rlt1 de la cópit1: Ctll"l11C! Parré. Ctm1a1s.) 

Pati de les escoles nacionals, decada del 1940. Grup 
de nenes al pati de les escotes nacionals. En la imat
ge hi apareixen Nuri Rius leila, Castellana, Bon
comt-,, Maria Trullols Bach, Remei Giribet, Momser
rat Prnt i Carmen Llobera. 

(Propiet«•·fo de lo copia, Rost, M. Mt1rtoroll.) 

Col-legi Jaume Balmes, 1952. Grup d'alumnes de les 
escoles nacionals, concretament, d'esquerra a dreta 
i de dalt a baix, Juanita Planes. Adela Solé, Conxita 
Corrales, Isabel Mora, Ramona Miró, Celia Martínez, 
Nuri Ramon, Antonia Morros, Oolors Zamora, Teres• 
ina Capdcvila, Rosita Miró, Rosita Setó, Pilar Miró, 
M. Dolors TosaJ, Josefina Roselló, Elvira Miró, As

sumpció Trilla i Montserrat Tella 

(J1111or tfo /11 /otogrtifu,: Gómcz Gr-m,. Propietllrlt'S ,le fll cópll" 

"fbre.sma Cop,lur•lla fJo/celf,1 1 R/11110,,n Miró.) 

Plac;a del Porrnlel, 1956 o 1957. Crup de nens i ne
nes amb la seva meslrR. Era costum en aquella epo· 
ca que els nens i nenes anessin unes hores a repás 
duram l'esúu, per lal de conservar els coneixemcnts 
adquirilS dur::int el curs. En la imatge hi apareixen, 
d'e.squerra a dreta i de dall a b:lix, una nena no 
identificada, Carmencita, M. del Carme Vilal1a, dues 
nenes no identifkades, Manci Alsina, M. Teresa 
Salal, Anna M. Gasol, Carme Carcasona, Inés Goma, 
M. Cam1c Tarniella, 1cresa Carcasona, Eufali;i Bo• 
ronat, Jordi Companys, dues germanes no idenú
ticades, M. Rosa Morros, una nena no identificada, 
Anna M. Comorera, Josep M. Salal i Antoni Sala!. 

(Pro¡,teii,rla tic la copla: fiufafln IJoro11at.) 
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Escolcs nacionals, 1955. Hora d'csbarjo d'una jorna
da c.,scolar a les escales nacionals. En aquella epoca 
cls alumnes d'aquest centre jugaven a la pan de 
davant de l'edifici, a la pla,.a de Pius }{!J. En la imat
ge hi apareixen, d'esquerra a dreca i de dale a baix, 
Roben Mas, Cris1obal Español, Miquel Tomé i Pere 
Segués. Tois quaire nois acabaven de jugar un partil 
de fULbol amb els seus companys de classc; és per 
aques1 motiu que duien una pilota i que un, Roben 
Mas, portava guants, ja que era el portcr. D'altra 
banda, rots quatre sempre foren mol1 aft:ccionaL~ al 
furbo! i de més grans jugaren en l'equip de futbol 
de Cervera. 

(A11tor ,te /r, fi1tografa1: Gómez Grflu. Prop1~11,r1 de /11 cdpla: 
Robt•rt MflS.) 

Escala Jaume Balmes, 1960. Grup d'alumnes de 
l'escola graduada ele nenes. L'escola Jaume Balmes 
fou inaugurada el curs 1936-1937, ami> clotze aules, 
sis per a l'cscola t,>raduada de nenes, que ocupa,,a 
el primer pis, i sis per a l'escola graduada de neas, 
que es 1robava a la planta baixa. Ara bi, duram els 
anys de la Guerra Civil, es convertl en hospi1al d" 
sang. La primera acta que es 1é de l'escola gradua
da de nenes és del 1940. Fins a l'any 1963, en el 
qual s'unificaren les dues escoles en una de sola 
(Grup Escolar ML,1: de Cervera) i en una sol:1 direc
ció, les dues escoles funcionaren separadamem: hi 
havia dos claustres i dos clirectors (una directora 
pera les nenes i un director per als nens). A partir 
del curs 1966-1967, es convertí en escola comar
cal, ja que se suprimí la major pan de les escolcs 
unitaries de les rodalies de Cervera, i els alumnes 
d'aquestes escoles es concentraren a l'escola Jau
me Balmes. Aques1 fet implica que ~•endegués el 
menjador escolar i el servei de transport an,b au
cocars. En la imatge s'hi identifiquen, de drera a 
esquerr3 i de dal1 a baix, Lídia Guardia Gabarrós, 
Laura Sampie1ro Rudolf, Pili Pérez Ansótegui, M. 
Carme Finescres Puigredon, Vives, M. Teresa Arna-
101 (mescra), Rosa M. Viles, Rosa Pom Canela, M. 
Teresa Ramon Fondevila, Teresa Carcasona lfoqucl, 
Rosario González, Ramona Canosa Cos, Núria Riera 
Simon, M. Carme Carcasona Boquet, Rosa Manuel, 
M. Dolors Vila Ciaría, M. Rosa Gabarró Closa, Fe
lisa Cos Boladercs, Joana Ávila Benítez, Angelin3 
Roca Garrabou, Lourdes Medina, Paquita Finestres 
Puigrcdon, Anna M. Comorera Sanz, Roser Ribera 
Tarsll, Magda Solé Urgell, Montserrat Mortés Serc
rols, Paquita Riera Castells, Pili González, Ramc,na 
Comas Franquesa, Concepció Marradcs Calafell i M. 
Assumpció Noguera Vilalta. 

(Propieti.lrlu de la cbpla: A11gelilw Roca.) 



Escotes Jaume Balmes, decada del 1960. Grup de 
mestres de l'escola graduada de nenes; concreta
ment, d'esquerra a clreta i de dalt a baix, una perso
na no identificada, I.lui"sa Centelles, Amelía, Teresa 
Arnalot, M. Carme Vilaha, Dolors Tolclrii i Esmeralda 
Marco f-luguet. 

(Propielllrln de In copltt, M. del Ctm11e VllttlUI.) 

Brollador de la Pergola, 1964. Grup d'alumnes de 
M. del Carme Vilalta, disfressades per celebrar l'aca
bament del curs. L'escola Jaume Balmes fou cons
tru'ida l'any 1929 i, si bé la fat;ana principal es man
té gaircbé intacta, tal com es construí, l"edifici ha 
experimental diverses transformacions, per adap
lllr-se a les noves demandes d'cspajs i equipamenc.. 
L'última fou el 2002, amb la construcció de les no
ves aules d'educació infantil per als nens i nenes de 
tres, quatre i cinc anys, entre altres actuacions. Les 
obres del 1924 costaren 269.913 pessetes, i !'última 
ampliació, 1.099.768,02 euros. 

(Propietarlcs de In cópfn: Marltt R//)(Jra I Fm11ccsca Fabn,gal.) 

241 

322 

323 



Mútua Escolar 

Pati de la Universitat, 1951-1952. Grup d'alumnes 
de la Mútua Escolar. En la irnatge s'hi identifiquen, 
d'esquerra a drcta i de dalt a baix, Maitc Morell Al
sina, Conxita Bernaus BonasLre, Carrne de Olaldc 
(Sra. Tella), M. Carmen Rius TeUa, Júlia Martínez, 
Montserrat Gómez Felip, Isabel Ferran Camps, Rosa 
Viles Castells, Ramona Carbonell Aldabó, Anna M. 
Rubinat, M. Carrne Pagés Oliva, Rosa M. Martorell 
Tarruella i Nadim1 QuinL-ina Pereta. 

(A111or di! laf<Jtogrttfia: G611wz G1·a11. PropíelllrltJ de la copia: 
RDstt M. Maru1rell.) 
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Pati de la Universitat, l954. Grup d'alumnes de la 
Mútua Escolar. En la imarge s'hi identifiquen, d'cs
querra a dreta i de dalt a baix, Gabriel Bosch Co
lom, Leandre Badia Abad, Enrie Solé Coletes, Anto
nio Puig Torné, Dionisia Badia Bosch, Josep Pereta, 
Ramon Vilaplana, Ramon Camps Bernaus, Josep M. 
Morell Alsina, Sr. Josep Pagés, Antonio Morell Alsi
na, Anton Pedrós Puig, Josep Puig Torné, Josep Ser
ra Duch, Eduard Boldú, Francisco Castells, Joaquim 
Clotet, Víct0r Lluclles Cardona, Josep M. Lloveras 
Canosa,Jeroni Moli, Francesc Bravo, Uobera, Narcís 

Llordés Esculies, Joan Rornginé Casanovas, Angel 
Delafueme, Josep M. Rovira Comas, Ton Riera, Jo
sep M. J\1artinez, Manuel Alsina Bacardí,Josep Ortiz 
Dernaus, Josep M. Pagés Oliva i Sicart (Talavera). 

(A11l01· de la fo1ogrnfit1: G6m<'Z Gra11. ProplDttJrl de la cópia: 
fmnílltJ PMrós.) 

., 

Terrassa del Círculo de Cervera (acrualment, Casal 
de Cervera), 1958 o 1959. Grup d'alumnes de la Mú
rua Escol:ir i del col•legi Sagr.ida Família celebrant 
la fcstivitat de Sant Tomas. En la imatge s'hi iden
tifiquen, d'esquerra a dreta i de dalt a baix, Áurea 
Vilanova, Pilar Porredon Capdevila, Carrne Bonet 
Trilla, del Amo, Nadina Quintana Pereta, Conxita 
Bonjoch Trilla, Maria Pedrós Puig, M. Dolors Montiu 
de I uix, Ramona Porredon Capdevila, Siseo Pomés 
Martorell, Giralt, Eulalia Boronat Fonoll, M. Teresa 
Beleta Badia, Conxita RoseUó Manínez, M. Llu'isa 
Colorn Farran, Anna M. Gasol Trullols, Grifo!, Tarda 
(germana petira), Dolors Rivera Haich, M. Rosa Vl
llarroya Massana, Elisenda Ferran Camps, M. Rosa 
Rubinat, M. Teresa Trilla, Carme Goma Raich, 
Rosa M. Martorell Tarruella, Leonor Brandon Rodrí
guez, M. Dolors Vila Llobet, Araccli Miró, M. Teresa 
Valés Coma i Lluís Puig Alsinella. 

{Prople1árln de la copla; Rost1 M. Mur/ore//.) 

Universitat, 1961. Grups ele batxillcrat i de comer1;: 
del curs L960-!961 de la Mútua Escolar, el dia de 
la festivitat de Sant Joan Dosco, als pal is de la Uni
versirat. Durant aquesta diada es feien divcrses ac
tivitats: al mati s'anava a rnil;sa i després es duien 
a tenne jocs i competicions esportives al camp de 
futbol; algun any cambé hi hagué representació tea· 
Lral al Círculo de Cervera (actualmem, Casal de Cer
vera). En finalitzar la Guerra Civil, l'institul Santiago 
Ramón y Cajal ja no toma a obrir les portes, que 
havia rancar provisionalment clurant les vacances de 
Nadal del L938, a causa de !'ofensiva franquista so
bre Catalunya. En aquestes circumstancies un gmp 
de pares s'ajunta per fundar, en regim cooperatiu, 
la Mútua Escolar. L' Ajuntarnent els ajuda cedint-los 
l'ús de la torre del Canceller, on havia esraL ubicat 
l'instirut Ramón y Cajal. amb el poc material que hi 
quedava. Un grup de professors locals hi comen<;il. 
les classes de batxillerat el 1940. El primer director 
fou Joscp Ferran Coste. Al cap de pocs anys es creil, 
dins de la Mútua, una secció d'ensenyanc;a prima· 
ria, que havia de ser el planter de fururs esrudiants 
de batxillerat i també una branca ele comer<;. La 
Mútua Escolar omplí, juntamcnt amb el col-legi de 
la Sagrada Familia -aquest, només per a noies-. 
el gran buit de l'ensenyament secundari dumnt la 
postguerra. La seva activltat en aquest camp s'aC'.ibii 
el 1963, arnb la implantació de l'lnstitul laboral; les 
classes de prirnf1ria, en canvi, duraren fins al curs 
L970---197 l. 
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P1:R111.: l. Ramon Bonjoch, 2. Francisco Rossich, 3. 
Jau me Carreres, 4. Josep Puig, 5. Josep M. Villarroya, 
6. Josep M. Marrades, 7. Joan Goma, 8. Joan Royes, 
9. Ramon Sala, 10. Josep M. Ubach, J l. Josep M. Ca
sanoves, 12. Leopoldo Cos, 13.Joan Puig, 14. Ecluard 
Montiu, 15. Pece Vila, 16. Jaume Carcasona, 17. del 
Amo, 18. Daniel Uona, 19. Francisco Vall, 20. Joan 
Companys, 21. Ramon Carreres, 22. Antoni Riera, 23. 
Josep M. Rius, 24. Magí Raich, 25. Antonio Abella, 
26. Florido Alcloma, 27. Jc>Sep Raich, 28. Julio Mar
cí, 29. Maite Valés, 30. M. Carme Pagés, 31. Leonor 
Branclon, 32. M. Dolors Vita, 33. Rosa M. MartoreU, 
34. Nadina Quintana, 35. M. Merce Minguell. 

(Awor tic la Jotogmfie1: Ja11111e 8011/och. Propi<-tm·í.< de la copla: 
Jose¡,,11 Ubacb lfami/111 PN/r<Js 1·11,,.J 
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Institut 

328 

329 

Universitat, gener del 1965. Equip de ba/ontiro que 
participit en les activi1alS celebrades el dia de Sant 
Tornas d 'Aquino. La festivitat de Sant Tomas d'Aqui
no, el qual era patró deis estudiants, se celebrava 
amb diversos actes per a cota la comunitat escolar 
de l'inslitut: missa ma1inal, actes academics, compe
ticions csportives, represcmacions teatrals ... Entre 
les activitats d'aquell any hi hagué parti1s de ba
lonliro entre cls estudiants. Un deis actes cultumls 
fou la lectura, a la biblioteca, d'una obra de Carlos 
Arniches: Los pícaros es111diallles. Cal destacar que, 
malgrat la poca roba que portaven els nois, a la 
carda neva. En la imatge l1i apareixen, d'esquerra 
a dreta i de dah a baix, Caries Acín Giralt, Jordi 
Travesset Massanes, Franccsc Ubach Molins, Josep 
M. ViJaltella Puig, José López Palacios (professor 
d 'educació física), Joaquim Escudé Tarruella, Fran
cesc Solé Carulla, Jaume Castella Pom, Fmncesc 
Cuñé Salvadó, Antoni Roselló Martínez, Felip Llue
lles Cardona, Josep M. Goma Rossich, Antoni füus 
Mosoll, Joan Castella Pifarré i Antoni López Cabero. 

(Proplc>tt1rl d,• lt1 cópifl: f/JSO/> M. Ulmcb.) 

lnstirut Antoni Torroja, novembre del 1964. No
ies de la primera promoció femenina de l'institut 
laboral, e l dia de la inauguració del curs escolar 
1964-1965. Aquest acte academic, rcalitzat a la sala 
d'11ctes, fou presidi1 pel Dr. Torroja, presidem del 
patronal universitari, i hi assistiren Carlos Enríquez, 
director de l' institut; Josep M. Razquin, alcalde de 
Cervera, i José Anlonio Serrano Montalvo, govcr
nador civil de la província. Aprofitant la presencia 
d'aquest úkim, s'inauguraren oficialmem les obres 
de l'edifici universitari, que havien pern1es la ins
tal•lació de l'instiruc. A més, dins la celebració deis 
,XXV Años de Pa1 ... , el governador Serrano Montal
vo iambé inaugura unes reformes a l'cdifici de la 
Paeria i emregii les claus deis primers cinquanta-sis 
habiiatges de protecció oficial del barri deis Amc1-
1Jers (les anomenadcs C:ises Bar:ttes). Aquest curs, 
el segon després de la posada en manca de l'institut 
laboral, es crea l'institut de modalitat femenina, en 
la branca aclminislrativa. Posteriormem es refongué 
amb el de nois, i dona lloc a l'inslitut de batxillerat, 
que des del primer momem rebé el nom d'Antoni 
Torroja, en homenatgc al rec1or de: la Universitat de 
Barcelona que aconseguí rcmoure l'Adminis1ració 
i interessar-la en la recuperació de la docencia del 
malines t:difici de la Universitat. 

PERFIi.: L Marianit,1 García, 2. M. Dolors Rovira, 3. 
Concepció Moreno, 4. M. Teresa Raich, 5. M. Carme 
Riera, 6. Carme Fon! Raich, 7. M. Angels Monrané, 
8. Teresa Baclia, 9. M. Rosa Solé, 10. Maria Fusté 
Miró, 11. Mercc Ribera, 12. Anna M. Riu, 13. Canne 
Alsinella, 14. (no identificada), 15. M. Dolors Badia 
Rosinés, 16. Dolors Ribern, 17. Conct!pció Boquet, 
18. Maria Castella, 19. Rosa M. Fonoll Campa, 20. 
Pilar Sisquella, 21. Carme Morales, 22. M. Teresa 
Fusté, 23. (no identificada), 24. Elena Serés. 

(A111ord,• lt1/otogrojin: G<imez Grnu. Proplcwrl ti<! /(l coplt1: /ES 
Antou/ T1>rro;t1.} 
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Institu1 Antoni Torroja, febrer del l966. Aula d.; 
l'institm Antoni Torroja, amb els alumnes de segon 
de b:itxillerat del curs 1965-1966, que, com gairebé 
tots els grups, superava ds quaranta alumnes. En 
aquel! remps no existía la coeducació i les classes 
.;ren exdusivament de nois, com en aquest cas, o 
de noies. L'uniforme era obligatori i constaV'd de 
camisa gris, corbata grana, jersei blau marí (amb 
l't:scut d'un cérvol a la maniga) i pantalons grisos. 
L'any 1963 s'emprengué la tasca de restauració de 
l'edifici unjversitari, i el seu primer destinatari fou 
l'in~1.itut de batxillerat, en el qual s'impartia la mo
dalital laboral en la especialitat agrícola-ramadera, 
que en aquells moments era l'única possibilital pcr 
accedir a l'ensenyament :;ccundari. Quan s'inaugu
ra el centre, el cun; 1963-1964, ho féu només amb 
alumnat masculí. 

PERPJt: 1. Antoni Castella, 6. Eduard Montero, 9. José 
Mari RoselJó, 10.Josep M. Comorera, 12.Joscp Mon
tero, 14. Mateu Merinos, 17.Joan Gangolells, 18. An
t<>nio Meda, 19. Ramon Font, 20. Armando Sarrate 
Llamas, 24. Juan Ángel Collado, 26. Josep Hidalgo. 

(1lutor de la JbU>JJrajia: G1Smez Grart. Proplotarls de la copla: 
fim1ílla Razqu/>1 11/iS A11Um/ 1brrojt1.) 
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Universitat, 1966. Taller de mecanica de l'inslinll 
laboral J\ntoni Torroja, on els esu1diants cursaven 
l'assignatura ele tecnología, que inclo"ia també prac
tiques en dos tallers més, que es rrobaven al seu 
cosrm: el ele fusteria i el d'electricitat. Tors tres ocu
paven la planta bai;Cll que dóna al carrer del Can
celler Dou. Desprc:s, aquest taller es compartimenta 
per crear un taller ele forja. Posceriormem, amb la 
instaurac:ió de la fom1aci6 professional, aquest es
pai fou el taller cl'auromoció. La formació profes
sional a Cervera s'inicia, de manera provisional, 
l'ocwbre del 1974, a les aules i amb professors del 
llavors instilut cecnic Antoni Torreja. Abans d'acabar 
aquest primer curs es crea definitivament la secció 
de formació professional al ja inslitut nacional de 
batxillerat, a fi d'impartir-hi tmsenyamems de pri
mer grau de les branques d'electricitat i electroni
ca, i administrativa i comercial. Aquesta secció era 
coordinada i dirigida per un professor delegar, que 
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depenia organicament del director de l'instiru1 i ad
ministrativament del de l'Escola del Treball de Llei
da. El curs 1980-1981 es comen,;a a impartir l'ense
nyament d'aucomoció, amb la branca ele mecanic-.i 
de l'automobil. L"any 1983 s'iniciaren les obres del 
nou institut de formació professional, a l'avinguda 
de Francesc Macia (acrualment, rns La Segarra), i el 
curs 1985-1986 comen~ren les activitars academi
ques a les noves instal•lacions. 

(Auto,· dt, fa Jotogmfia: Gómez Gm11. Propwu,ri de la ,opia: 
/0011 C/11ca.) 

Pati de la Unjversital, desembre dcl 1966. Equip de 
professors que s'enfronta amb el d'alumnes en un 
partic d'handbol ~tot i que ni la roba ni cl cal~at no 
eren els més adients. Oins de les acúvitars que l'insti
rut tecnic oficial d'ensenyament mitja Antoni Torroja 
realitzava el día de la festa de la l.rnmaculada, desta-

caven les esportives. Els componcnts de l'equip són: 
Francisco Ávila Pardo (professor d'educació física), 
Lluís Sa.nfeliu Domenech (professor de cicncies na
turals), Manuel Troncoso (alumne), Carlos Enriquez 
Barona (profesSQr de llengua espanyola i director 
del centre), Ignasi Monu-aveta Cinca (professor de 
rcligió), Antoni Cuadros Viles (professor de cicncies 
naturab) i Miguel Lavilla Galindo (professor ele ma
temalique.s). lt!s activitats esporlive;, de l'irn,útu1 les 
organit7..ava el profcssor d 'cducació física i semprc 
obe"ien indicacions de la Delegación de la Juventud, 
ja que l'assignaturn d 'educació física no depenia de 
la Delegación de Educación, sinó del i\.lovimjemo. 
Des de la seva inauguració, el mes d'ocu1bre del 
1963, i fins al mes de juny del 1981, el director ele 
l'insritut fou Carlos Enríquez 13arona. 

{Autor dt: fafotogrnj,a; G6mez Gm11. Proplctarf tic lt1 ci>pftt: JES 

A1111mf Torroja.) 

Universitat, 15 de maig del 1970. Grup d'alumnes i 
professors amb una carrern engalanada, amb motiu 
de la festa de Sam lsiclrc. El clia de Sant lsidrt:, a 
l'institut de batxHlerat Antoni Torroja es feien diver
ses activitats relacionades :imb la festa del pau·ó deis 
pagesos, entre les quals, un concurs d'habilitat amb 
el tractor emre els alumnes del batxillerat agrícola
ramader, als patis de la Universirat. l.'instin,t també 
parlicipava en el concurs de carretes engalanades, 
i els premis en met.11-lic aconseguits es desúnaven 
a sufragar el cost de l'exi.:ursió de final de curs deis 
alurnnes ele batxillerat. El 17 d'octubre del 1963, 
l'institut inicia el seu primer curs en unes aules ele la 
torre del Canceller, que ja havien estat seu de l'ins
titut de scgona ensenyan91 Ramón y Caja! duram la 
República, i de la Mútua Escolar, després. El primer 
nom d'aque~-i centre d"ensenyament secundari fou 
institul laboral; tres cursos dcsprés passa a anome
nar-se institut tecnk oficial d 'ensenyament mitja, i 
impania les branques de IJetres, ciencies i tecnic, 
que podien continuar-se an1b les especialitars rama
dera per a nois i administrativa per a noies. Dunrnt 
la decada deis seranta, pas.5a a denominar-se insú
tut nacional d 'ensenyamem mjtja. Els alumnes eren, 
damunt de la carreta i d'esquerra a dreta, Rrunon 
Suau Pelip, José Antonio Rodríguez, Joan Rodríguez, 
Joan Castella Metons, J. M. Marin, Ramon Franquesa 
i Ramon fusté; al tractor, Pere Gorro, Josep Pont i 
Tomas Ávila Pardo; els professors. també d'esquerra 
a dreta, eren Josep M. Ubach Molins (capatlls agrí
cola), Carlos Enríquez Barona (!lengua espanyo)a) i 
Lluís Sanfeliu Domenech (cicncies naturals). 

(A11tor de la Jologmjia: Gómer Gm11. Prop!etnrl de fa c/)Jn'a: 

}óS<!p JI/. IRNlcb.) 

Esc:,la de la Casa Durnn i Sanpere, 1971. Estudianú
na, formada per recaptar fons peral viatge de final 
de batxillerat superior deis alumnes de sete curs de 
l'institut tecnic Antoni Torroja. 

PeR~1L: l. Andreu Fusté Roig, 2. Josep Maria Elies 
Cucurull, 3. Molina, 4. Joan castella, 5. Josep M. 
Cerqueda, 6. lsidre Bernet, 7. Ramon rusté Miró, 8. 
Salvador Solé, 9. Ramon Bonjoch, 10. Tarsici Fitó, 
11. Peiret, 12. Teresa Travesset, 13. Marta Badia, 14. 
Ramon Arenós, lS. Marina Cuñé S:ila, 16. Carme 
Pérez, 17. Dolors Casanovas Malee, 18. Teresa Cos 
Marimon, 19. Assumpta Noguera Vilalta, 20. Antoni 
Colom, 21. Anna Serés Gómez, 22. Francisco Ávila, 
23. Josep Civit Pontova, 24. Rosa M. Fonoll Aynés, 
25. Dolors Solé Pont, 26. M. Assumpció Camacho 
Altisent, 27. Rosa M. Fonoll Campa. 

(, ltllom de fa fotograjin: N111-/ Gómcr Gr,111. Pro¡,1e1llrlt1 de la 

copia: A1111a Surlis.) 
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Pati del convc:ml de Sant Francesc de Paula, 1915. 

Francisco Cornellana Figueres (pare), Francisco 
Comellana Pon~ (fill), Magí Comellana Galofre 
(fill), lsidro Cornellana Pons (fill) i Francisca Galo
frc Sclga (mare de Magí; els a!Lres dos nois eren fills 
de !'anterior esposa de Francisco, Francisca Pons, de 
la qua! enviuda), posant al pati del convent, situat 
al lioc que avui ocupa el Casal Parroquial, davant 
ele !'actual brollador de la Pergola, a la zona de la 
pl:u;a de Pius XII. Aquest edifici havia estat, primer, 
des del 1389 fins a mitjan s. xv, la seu de !'Hospital 
de Castelltort; posteriormenL, fou refugi deis fran
ciscans que vivien al convent dels afores de la vila, 
maJm~s aJ s. xv, en els enfrontamcnts sostinguu. 
clurant la guerra amb Joan 11. Quan els franciscans 
retornaren al seu convent reconstru"it, l'any 1567, 
hi arribaren els frares núnims de Sant Francesc de 
Paula, que hi restaren fins a la desamortització 
de Mendizábal, l'any 1835. A partir del 1896 s'encar
regarcn d'oferir-hi ensenyament els Missioners Fills 
de l'Immaculat Cor de Maria. AJ comen~ment del 
s. xx, i si s'ha de jutjar per prospectes academics 
publicitaris del 1904, el co/egio-pe11sio11ado de Cer
vera era un cenLre prosper, que invocava més de 
cinquanra anys d'experiencia i que oferia ensenya
ment primari en els tres graus (parvuls, elemental i 
superior), batxi!Jerat («seglÍ11 disposiciones y progm
ma.s oficiales,) i dasses especials. 

(Prople/Orta d(• In ci>pla: Francisctl Cnrnel/1nu1 p,,rett1.) 

1932. Baleó de !'Hospital Berenguer de Castelltort, 
que dóna al passeig del Portalet, en una activit:tt 
de costura organitzada per les religioscs d'aquesta 
institució. En la im11tge hi 11pareixcn, d 'esquerra a 
dreta i de dalt a bai.x, Cam1e Pedrós, Trini Dalada, 
tres religioses no idt,ntificades, Nuri Riera, Enrique
ta Pagés, Pepeta Campabaclal, Lola Güell, M. Teresa 
VilaJta, Pepita Camps, una persona no identifica
da, Carme Tun1ll, una nena no identificada, Maria 
Blanch i germana Carme. 

(l>ropleu1ri tle lll ci;pln, ACSG.) 

20 de novembre del 1958. Alumnes de !'academia 
de Jaume Aldabó. Aquesta academia fou oberta per 
un senyor de Barcelona, i Jaume Aldabó, que era 
professor mercantil, hi comen~ a trcballar cap a 
l'any 1946, menLre 1es preparava per fer oposicions 
a agent de canvi i borsa. Al cap ele tres o quatre 
anys, se'n féu carrec. Fou una academia cl'•en.seiian
za moderna de comercio, altos estudios comercfr,

les, taq11f111ecanograffa, leyes 1rib11u1rit1S, Bm1ca Y 
Bolsa,, que estava sit.uada a la plai;a ele Sanl Miquel. 
núm. 9. Hi estudia al voltant d'un miler d'alumncs. 
Hi havia tres gn,ps: un de matí, un de tarda i un de 
nit. Cada grup lú estucliava unes Lres hores, encara 
que hi havia alumnes que hi anaven dues sessions 
cada día. Ates que a la classe tú cabien al voltant de 
trema o Lrenta-dos alumncs, cada dia hi passa,•en 
uns noranta estudiants en rotal. L'edar mínima per 
comcn~ar era lreLZe anys, encara que hi havia ha
gut alumne~ de vuitanta anys. Cada alumne, en arri
ba r-hl , selecciona va el lloc on vol ia anar a treball.tr 



i els aconsellaven sobre que havien d'esrudiar per 
optar a les places que volien aconseguir. J-li havia 
alumnes que hi esrudiaven tres, quatre o cinc anys, 
com si fos una !licenciatura, pero sempre des d'un 
sen1i1 lccnic i pcictic, i en sortien amb fom1ació per 
ocupar els diferents carrecs de la banca, inclosos els 
llocs de direcció. Els alumnes de !'academia es prn
par:wen per a oposicions i, així, tots trobavcn feina. 
En la imatge s'hi identifiquen, d'esquerra a dreta 
i de dalt a baix, Joan Pomés, Joan Sans, Josep M. 
Rius, Enrie Juncosa, Ramon Estany, Ramon Balcells, 
Josep Raich,Josep Farré,JaumeTorres,Jeroni Mora, 
Josep Comellana, Miquel Martí, funnon Tella, Jmm 
Mora, Sr. Jau me AJ<labó, l'elip Tarruella, Magdalena 
Tarruella, Montserrat Rubió, Canne Porra, Marcel•lí 
Salat, Josep M. Rovira, Joan Capdevila, Tous, Mon1-
serra1 Aldabó (dreta, entre la primera i segona fila), 
Jau me Minguell, Josep Bergada, Pepito Mora, Josep 
Sala, Joan Setó, Francisco Burgos, Ramon Ansó1e
gui, Antonio Molins, Ignasi Palma, Antoni Cornella
na i Arturo Segarra. 

(Awor d,, la /01ogmjit1: GtJ11wz Gra11. Propic1i,rla de la copia: 
C"rnw Coma..,· Sc11illnno.) 

Anrlga biblioteca (carrcr Major), 1967. Josep M. 
Razquin. presidcnt de la Diputació de Ueida, fen1 
el lliurmnem d'un premi de l'lnsrirut Fran1,:ais a M. 
Dolors Vila, en presencia de Jaume Magre i Carme 
de Olalde (Sra. leila). Jaume Magre Servet (Cerve
ra, 1924 - Ueida, 1999) fou fill del djputat d'ERC 
al Parlament Jaume Magre Ubach (Cervera, 1890 -
Lleida, 1966). L'any 1939, en ac:,har la guerra, la 
familia de Jaume Magre, cal.llfanista i d'esquerres, 
s'exífüt a Montpellcr. En Lomar, a partir del desem
hre del 1944, dirigí, sola el mestratge de Pierre 
Deffontaines, una secció de l'lnstirut l'ran,;ais de 
Barcelona a Cervcra, a més de participar en múl
tiples iniciaiives cullllrals cerverines. A partir del 
1956 i fins al 1980, Jaume Magre dirigí l'Alliance 
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Fran~aise de Lleida i oficialment mantingué la di
recció de la deiegació de Cervera. La gestió diaria, 
pero, reca.igué des d'aleshores en Carme de Olal
de (1903-1997), professora de la Múrua Escolar i 
posteriormenl també de l'instjtut Antoni Torroja. 
Canne de Olal.de estava casada amb Josep Tella i 
Pont (1901-1979), fet pe! qua! també era coneguda 
com la Sra. Tella. Era originaria de Barcelona i tenia 
una solida formació en llengua i cultura franceses, 
adquirida amb les monges franceses de Cervera. Les 
activirars de 1'1 nstirut Frani;ais su posa ven la represa 
de l'ensenyament del frances a Cervera dcsprés de 
la interrupció for,;ada de les classcs de les monges 
franceses el 1939. Era una delegació del de Barce
lona, que depenia de París. S'hi lmpartien classes 
de frances, sobretot pera adulrs, en horari noct,,rn, 
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:,Is lo~ls de la Múrua Escolar. Els inscrits s'exami
naven a Barcelona i obtenien el diploma de Langue 
Fran~aise. Cap al 1950, la delegació local havia ar
riba! a tcnir m6 de cent cinquanta inscrits. En un 
contexL pedagogic marcaL pe! frnnquisme intransi
gent i retrograd, l'lnslirut seguía unes dircctrius pe
dagogiques avan<;ades: es partía de l'ensenyament 
ele la llengua oral, es renunciava a fer aprendre de 
memoria !listes inacabables de vcrbs i parauies, i, 
sobretot, s'hi aplicava un ensenyament crític, que 
fes pensar els alumnes. A més de classes de trances, 
l'lnsLitul també organit.dt activitats culcurals: crea
ren el Cercle d'An i, en un doble cicle de teatrc i 
art modern, pa.5sare11 per Cervera personalitats de 
relleu del món culru.r:tl. 
(11111,>r dt.· lt,fo1ogrtif1t1: jt11111w 8011/ocb. Propictllri dl~ lt1 c:Opin.• 

Jmnllifl Pedros Vllfl.) 
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Rambla d'Ángel Guimera (actualment, rambla de 
Lluís Sanpere), marc; del 1921. Soldats de c:walleria 
passant per la rambla d'Á.ngcl Gufo1er-:1, davant 
l'encuriosida mirada d'alguns cerverins. El man; del 
1921 es realitzaren unes importants maniobres de 
l'Exercit espanyol en difercnts indrct.,, de la Scgar
ra. Es creu que hi participaren al voltant de quinzc 
mil soldats deis cossos d'infanteria, cavalleria, en
ginyers, intendencia i sanitat. La tropa sortia cada 
día a fer marxcs per les rodalit:5 de Cervern. En 
arríbar a l:1 ciutat, eren r<:!bucs per uJ1a banda de 
música militar que cls acompanyava fins a la pla,;a 
de Santa Anna, on desrengaven. Al Canós, hi cons· 
tnúren trinxeres i emplar,:amcms per a les bateries 
de canons. Mentre duraren les maniobres, tanr la 
tropa com els oficials s'allocjaren en cases particu· 
lars dt: Ct:rvera i d'altrcs pobles del voltant. Arran 
d'aquestes maniobres es parla del projectc de cons
trucció d'unes case.roes permanents entre el Ca.nós, 
Riudovelles i l'Aranyó, amb la intenció de crcar-hi 
un camp fix d'operacions militars, que finalment no 
es materialitza. 

(1I11/or de lo fotogmjifl• Ag11s1i All!.<lr<'S. Pr<i¡,lulflrl de lfl cóplm 
ACSG,fons , Ig1,sif f Jo.<,•¡, Mestres.) 

Estació de ferrocarril, 1930. Soldats del Regimiento 
d<:! Infantería la AJbuera núm. 26 a l'cstació del tren. 
on arribaren des de Lleida i des d'on sortiren amli 
la mateixa destinació. El Regimiento de Infantería 
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la Alhuera núm. 26 re,-tlit-zil unt!s practiques mili
tars a Cervera del 8 al 30 d'ocrubre del 1930. En el 
programa impres de les practiques s'hi especificava 
101:.1 mena de de1alls. L'objecriu de les escoles prac
tiques era ensinistrar les unitats en l'acció col-lecti
va de les armes, principalment infanteria i artilleria. 
Calia, peral seu desenvolupament, un coneixement 
profund del rcrreny. En l'esludi s'hi incLicava, en 
primer Uoc, la topog-rafia exacta deis voltants de 
Cervera: ,en su parte septentrional Guissona; por 
la 111eridio11cil Clutadiflci_; por la oriental co11 Igua
lada y Cala/ y con la occidental con Tárrega,. Tam
bé informava del nombre d'habitanrs de la ciutat: 
7.472 en total. El terreny, segons que deia, era on
dula! i muntanyós; el clima, sa, i els vents eren de 
llevan! i marinada. També apuntava que el terrenr 
era practicable per a les tres armes i no tant per a 
l'artilleria pesada, ja que tenia molta part conreada; 
que hi havia aliments suficients per a tres mil ho
mes, i que les autorítats donaven facilitats. Valorava 
la dimensió de Cervera, que, segons que deia, cenia 
867 cases, i u11a extensió d'un quilometre quadrat, 
amb nou fonts, dos rentadors públics i tres abeura
dors per a animals. Destacava, cambé, que les cases 
eren solides, de pedra, pero que hj havia poca ai
gua, i que, per t.-int, caldria portar-ne amb mutes. 
L'estudi anava acompanyat de planols de la ciutat i 
vistes panoramjques. 

(Proplowrl de la co¡,la: Arcbf110 fmennedfo Mlfltllr Plrom,icoJ 

Pla~ de Lluís Sanpere (acrualmenr, pla~a de Sanra 
Anna), 1930. Regimiento de lnfantería la Albuera 
núm. 26, durant la ins1rucci6 militar a Cervera. El 
Regimiento de Infantería la Albuera núm. 26 tenia 
un programa molt concret d'instrucció militar a Cer
vera. El 8 d'ocrubre del 1930, a les sis de la mati
nada, sortiren de Lleida en un tren especial amb 
destinací6 a Cervera, on arribaren vers les deu del 
ma1i. Un cop alla, s'allorja el personal, els animals i 
el material, per com~.ar ¡a les practiques militars, 
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que consistien hasicament en simulació de com
bats, construcció de trinxeres, sinrnlació de defensa 
antiaería amb coets i foc an1iacri de metralladores 
amb carrucxos de foguejamen1. Es té noticia moh 
precisa de les despeses d'aquesres practiques; per 
exemple: dietes de dos oficials, 112,80 pessetes; 
una telefonada a !'alcalde de Cervera, 1,35 pe.sse
res¡ una dotzena de coets an1b paracrugudes, 7,5 
pessctes cadascun. L'estudi acabava amb planols 
generals i vistes panor1lmíques. La premsa de !"epo
ca se'n feu resso, especialment el periodíc Cervera, 
en la seva secció ,Pequeñeces•: •Hemos pasado una 
q11ince11a de ,,erdaderag1terra. Ramon Vida/ ataca 
al Alcalde. El Alcalde quiere repeler la agresión. El 
Regimiento de A/buera ataca a la Ci1tdad, y ésta 

cantes/a con descargas-. 

(Pro¡,letarl ne In clJpla: Arcblt'O l11tarrt1cdlo /111/ltnr Pfrenafco.) 

Camp de futbol de la Pineda, 1933. Mossos de quota 
fent la instrucció militar. Quan l'any 1912 se suprimí 
la redempció en metal-He i la substitució deis quin
tos, s'establí la unjversalirzacíó del servei mifüar. 
Les classes benestants, pero, mantingueren els seus 
privilegis a través de la figura del soldat de quota, 
que permetia reduir el 1emps de servei i escoUir 
l'epoca en la qual es volia fer a canvi d'una contrí
bució econontlca, que, a inicis deis anys trenta, era 
d'unes cinc mil pessetes. Alg-uns d'aquests solcl:us 
de quora s'hi incorporaven amb alguns coneixe
ments 1eorics i practics, que es pocLien adquirir en 
cursos orgaruczats per academies privades. A Cer
vera, l'Escola Militar M. Cristina, establerta al carrer 
Major, oferia aquests servcis. 
(Amor di' In /otografa1. Gómcz Gratt. Proj)letarl de In cój)fa: 
ACSG.) 
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Pla1:a de Lluís Sanperc (actualment, plat,:a de San
ta Anna), 1943. Desfilada militar encap~alant una 
processó, en formació de fila de tres, al seu pas 
per la pla~ de Sanca Anna, sortint del ca.rrer Ma
jor. Durant pocs anys (fins al L945), a Cervera, s'hi 
instal-la un destacament militar permanem situat al 
pla dds Ametllers, amb l'antic camp de futbol de la 

ciutat com a area per a la ins1rucció. Duranr aquests 
anys, era habitual veure desfilades pels carrers de 
la ciutat, que es feien cada tres dies. El destaca
ment militar acosrumavn a encap~lar 1ambé cotes 
les processons. 

(Alllor da In jotop,mf,a· C,<!mez Gm11. PropMarl de '" copla, 
ACSG.) 

Passeig de José Amonio (acrualmcnt, passeig de 
l'Estaci6), 27 d'agos1 del 1944. Grup de guardes 
de fronteres alemany~, al seu pas per Cervera, de 
camí c,Lp a Miranda de Ebro. L'agost del 1944, un 
grup de 436 guardes de fronceres alcmany~, proce
dcnts de l.uchon, s'endinsaren a Espanya (Les, Vall 
d'Aran) per evitar caure presoners de les forces qut! 
alliberaren el sud de (1r:1m;:a a la fi de la Segon.a 
Guerra Mundial. Aquest succés agafa pcr sorpresa 
les autoritats espanyoles, que n'hagueren d'impro
visar l'acollime.nt; finalmem, decidiren ingressar-los 
al camp de concentració de Miranda ele Ebro. Ccr
vera fou lloc de pas d'aquest grup. Amb Lots els 
concenu-ats a la Vall d'Aran. s'organitza un comboi 
que ana a Son i cl'allí fou traslladat a Cervera, on 
arriba el día 26. Els militars alemanys passaren una 
nit a les dcpenclencies de la Universi1a1, i el día 27 
foren Lraslladats -juntamem amb altres vuit-cents 
arribats a llocs fronterers de Girona, Osca i Guipús
coa- al camp de concentració de Miranda de Ebro 
amb ferrocarril. Així, l'edífici universitari, que du
ran! la Guerra Civil havia estat un hospital de sang, 
durant la postguerra acollí un camp de concentra
ci6, un batalló de treballadors presoners de guerra, 
un batalló disciplinan de soldats treballadors, un 
camp de concenLració per a refugiats de la Segona 
Guerra Mundial i, paral•lelament, una caserna de la 
Guardia Civil. 

(Atllor dt, la fOlóRraf,a: Gónwz Gratt. Propii!tarl dv la cl)J1ia: 

ACSG.) 



Passeig de Jaume Balmc.s, 1945. Lleva del 1946 al 
passeig de Jaume Balmes, jusi després d'un ofici 
relígiós ct:lebra1 per Mn. Arques abaos de marxar a 
les corrcsponc:nlS deslinacions per complir amb el 
servei militar. La missa es féu a !'Hospital, durant la 
qual Mn. Arques regala una medalla de llauró pla
tcjat a cadascun deis assis1en1s. Un deis presents, 
Ramon Codina, ha porrat aquesta medalla penjada 
al coll tota la vida i, encara ara, la conserva. En
tre les persones del grup s'hi identifiquen Paqui-
10 Ort.iz Melet, Plorenci Riba Miret, Francesc Sola, 
Ramon Pomés Miret, Ramon Farré Jové, Perc Riba 
Elias, Franct:sc Bertran Maní, Jaume Goma Rabell, 
fütmon Codina f'erran, Pere Corrales Gispert, Joan 
Tarruell Ubach, Pere Vilaró Pont, R.!unon Juvé Rulló, 
Ramon Canosa Casals, Josep M. Riera Martí, Joan 
Verdés, Joan Bardés Xuriguera. Antoni 13oquet To
mas, Ramon Rovira Comas, Ramon Ponoll Balcells, 
Ton Colom Serra i Josep Minguell Florcnsa. 

(Alllor di! In /otograjiti: G6mcz Grcm, Propletarls do la copla: 
JU,,,n, Colom, Stwrlrfl Se,·ra i A11to11I Boq11c1.) 
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1957. Festa deis quintos. Tots els nois nascuts el 346 
mateLx any eren citats per anar a la Paeria de Cer
vcra per •Cnl.r'.i.r en caixa,, o reclutar-los; ésa dir, ds 
nois que s'hi allistaven passaven a depenclre de la 
cai.xa de rcclutament i a pertanyer a la jurisdicció 
militar. Al cap d'un temps anaven a Lleida, on se 
sortejava la destinació en la qua! tots aquells joves 
forien el sen,ei militar. Uns dics abans de marx:1r cc
lebravcn la festa deis quintos, que comc:n~ava amb 
la celebració d'umt missa a la parroquia de Santa 
Maria. Després feien una processó festiva pel car
rer Major, t:n la qual tots anaven disfressars amb 
barret5 arabs i acompanyats amb tambors i una 
pancarta, en la qual hi havia escrit el motiu de la 
celebració. Seguidamenl, es feia un dinar al Círculo 
ele Cervera (actuaJmenc, Casal de Cervera) i, a la 
tarda, ball al Saló Rosa del matei.x Círculo. En la 
imatge lú apareixen, cl'esguerm a clreta i de clalt a 
baix, Josep Castells Cos, Juanito Bravo, f'rancisco 
Ninot Balcells, Ramon Plassa Botet, Ramon Balcells 
Sala, Miquel Pont Parré, Fnu1cisco Castells Portella, 
Josep M. Elies Miret, Miguel Salat, Jaumt, Sucarrais 
Am1engol, Josep Farré Camats, Ciriaco, Santamaria, 
Ramon Cintor.1 Ortiz, Josep Beleta Badia, Ramon 
Arbós, Paco ,el Sambo,, Josep lbáñez Alegret, una 
persona no identificada, Ramon Puiggros Nogués i 
Angel Martínez Buedo •Kubala,. 

(P,-r,¡,fet11rl tie la cópln: J'mncfsc<> C,,stells Pr.>rtel/aJ 

Pla~a Major, 1968. Ft!sta deis quintos del 1968. Cada 
:iny, els jovcs que eren criclats a fer el servei militar 
organit7.aven una festa que consistía en un dinar i 
un llu"it ball. En la imatge hi apareíxen, d'esquerra a 
drcta i de dalt a baíx, Jorcli Planes, Ramon Bonjoch, 
una persona no identificada, Magí Raich,Joan Lafar
gue, Ramon Bars, Joan Miret, Joscp Mestres, Fran
cisco Carrasco, una persona no identificada, Antoni 
Arbós, una persona no identificada, Ramon Cardo
na, Ramon EHes. una persona no identificada, Ab
dón Abartúnez, Josep Guardia, Miguel Burcu, Joan 
Royes, una persona no idenrificada,Joan Carbonell, 
Ramon Solé, Jau me Pinós, Josep M. Riera, Josep M. 
Orobitg, Alben Porta, Francisco L;1rn, Miquel Mata
mala i Oionisio Carrera. 

(Propfe1<1ria de la có¡,ta.• M. 1tss11111pcl6 Pon/ Ctl1wl11.) 
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Homenatge a la Vellesa 
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HrsT<)RTA GRAFICA DE CE!lVERA 

Portal de Cal Vega (davant del Teatro Círculo de 
Cervera -acnialment, Casal de Ccrvera-), 195 l. 
Autoritats polí1iques, militars i cdesiilstiques, abans 
d'entrar al Casal per homenatjar la gcnt gran, en 
una de les festes d'Homenatge a la Velles:1. l".ntre les 
autoritats s'hi idencifica Viccnl Enrique i Tarancón, 
bisbe de Solsona; Mn. Rafael Boix (amb barret), rec
tor de Ccrvera; Hcrnández Palmés (notari), i Josep 
Balcclls, alcalde de Cervcra. Entre la multitud, s'hi 
veu Josep Creus (sastre) i la seva muller. 

(Arttor.s ,le la fptograjit1. Joaquim BranRuU i Xat•il'r Bnmguil. 
de /kJYCülmw. Proptvlarl t/o la CÓ/Jifl: •lá Cut\'ll•.) 

Pla<;a Major, maig del L940. llomenatgc a la VcUesa, 
organitzat per la Caixa de Pensions. Els homenatgcs 
a la vcllesa (lniciats el 1915 i intemadonalitzars el 
1928 a través del Congrés d'Assistencia Pública i 
Privada) i les institucions de •la Caixa•, com l' lns
titut de la Dona que Treballa (1920, actual lnslitut 
de Santa Madrona), el Patronal de Catalunya per a 
la Lluita contra la Tuberculosi (1921) o le.~ cases de 
cultura i biblioteques (iniciades el 1923), donaren 
a •la Caixa• una imatgc d'empresa amb interessos 
més generals. 

(A111ors de /<1 fotogmf,a: Joaqulm Brtmgulf I Xa,,icr /Jrrmguli, 
de &u-cclm,a. ProjJIC!UU'f de la CÓ{Jifl: ANC.) 
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Círculo de Cervera (actualmem, Casal ele Cervera). 
Probablemem, noies de la Sección Femenina reclu
taeles per tal que scrvissin en una festa el'Homenat
ge a la Vellesa. En la imatge s'hi veuen, d'esquerra a 
dreta i dt= dalt a baix, una persona no identificada, 
Carme Turull, Jaume Roig, Montserrat Oliveres, Ma
ria Blanch, Trini Benet Picado (casada amb Alberto 
C.keres), Paquita Rubinat, Angelcta Estruch, Araceli 
García, Trini Sociats, Montserrnr Mallorquí, A5un
áón Elles, Nati García i M. Dolors Vilalta. 

(lllllor do la Jotograjia: Gómez Gra1'. ProplNiirftl do la d!pfa: 
Marta Balee/Is.) 

Carrer Major, 1951. Els gegants Guillen, i Almodis 
encap,;alam la comitiva ele l'Homenarge a la Vellesa; 
darrere, un grup d'alumnt=s de les escales nacionals. 
S'hi identifica Ramon Mora, amb ullere" i de cara. 

(Propletnrl f/e Úl copla: •lfJ Cnixa•.) 
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Carrer Major, 1951. Comitiva de l'Homenatge a la 
Vellesa -festa organit7.ada per l'emitat coneguda 
com a Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
acrualmcnt anomcnada ,la Caixa- pujant pcl car
rer Major, just davant de l'església de la Companyia 
de Jesús. La festa consiscfa en un conjunc d'actes en 
els quals la joventut acompanyava la gent gran. Se 
celebrava el diumenge abans de la Pentecosta i, des
prés d'una missa a l'església de Santa Maria, la co
mitiva d'ancians, acompanyats per joves, es dirigia 
cap al Teatro Círculo ele Cervera (actualment, Casal 
de Cervera), on se'ls feia un acce de reconeixemcmt. 
Hi assi~tien aurodtars polítiques, militars i religio
ses, i, generalmem, l'acte culminava amb un dinar. 
Aquesta festa es comen<;a a celebrar a tot Carnlunya 
l'any 1914; a Cervera s'inicia el 1917. En els anys 
de postguerra agaf;I un gran impuls, i es crea un 
Patronal local de la Vellesa a la nostr:i ciutat, per tal 
d'organiuar i coordinar els actes de la festa. lii eren 
homenatjadcs totes les persones que s'hi apunrn
ven, que havien de ser majors de seranra anys. En la 
imatge, s'hi poden identificar Carme Colomé Bosch, 
acompanyada de Mariana Fusté, Paquita Busquets i 
Rosina Fusté. 

(Autor de ifl foloJ1.rafra: Gl!mi'Z Grtm. Proptetart dr lfl cópla: 
,ta Cal:<a,.) 

Círculo ele Cervera (ac1ualmen1, Casal de Cervera), 
1951. Vista general del Teatre del Casal en un actc 
d'Homenatge a la Vellesa organiuat per •la Caixa•. 

(J-l111ors de '" forosrtifia:. )Ol1qufm Brtmgulf i x,wier l:Jrt"1g11/i, 
de l3arr:elona. Propiciar/ dr la ct,pla: ,/a CaL..:a>.} 
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1951. Grup de noies de Cervera, acompanyants de 
la gent gran, el dia de l'Homenatge a la Vellesa, 
organir-Lat per , la Caixa•. De la seva indumentaria, 
en des1ac-.iven les mantellines (blanques per a les 
festcs i negres en senyal de do!), pe,;a obligatoria, 
aquel!~ anys, tant per a les nenes com per a les do
nes, pcr assistir als oficis religiosos. Actualmem esta 

en desús. f!n la imatge, S'hi identifiquen, d'esquerr:i 
a dreta i ele dalL a baix, Rosina Fusté, Teresira Suau, 
Paquita Busquets, Marilde Puiggros (de Vergós), lg
nitsia Comas, Montserrat de Nuix, Ramona Segura i 
Carmc Domenjó. 

(Autor de la /01ogrt1fia, G6mez Grt:111. Pmpietarl d~ la copia: 

famt1/a Xuc/11.) 



Vida social i religiosa 

Carrer Major, 15 d'agos1 dd 1915. Processó de la 
diada ele la Mare de Déu de l'Assumpció, al seu pas 
pel carrer Major, en direcció a la parroquia de San
ta Maria. Es portava en processó la marededéu de 
l'As.5umpci6 o ,n13rededéu morra,, dita així perc¡ue 
anava estirada di.ns cl'una urna de vidre. Aquesta 
mareclecléu es trobava dins de la parroquia de Santa 
Maria i era venerada a la capella de Santa Anna. 
Destacava la parLicipació activa de les dones en la 
processó, en contraposició a d 'a lLres, com la de Cor
pus o la del Santíssim Misteri, en les quals només 
participaven homes i nens. El corresponsal a Cerve
ra d 'un diari barceloní descrivia, en una cronica, la 
celebració del 17 d'agost del 1850 així: -.Adomado 
el templo pa,-roqulal con hem1osas colgaduras de 
/erciopelo ct4rmesí Ó' la augusta Patrona) puesta 
sob,·e un magn(fico y rlquísi1110 féretro (llamado 
vulgar111e11/e Llil de la Ma.-e de Oéti}, adomado con 
un precioso ves/ido .finístmm11en1e de oro bordado•. 

(Propietarl tle la ropla: ilCSG) 
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Pla<;a de la Consrin,ció (actualmem, pla,;a Major), 
enlre el 22 i el 29 d'abril del 1923. Primera campa
nya d'exercicis espirituals fcts a l'església parroquial. 
Dirigí ds exercicis el Rnd. Francesc de Paula Vallet, 
S.J. Les noics que hi participaren aparcixen d'esque
na a l'Ajuntament. En el record impres dcls exercicis 
espiriruals, hi ha la relació de cotes les <Senyoretes 
exercitants• --que es reprodueixen a continuació, 
elirninant-ne cls noms repetits-: BeaLr.iu Agulló ele 
Soler, Assumpció Alhareda Comorera, Maria Albare
da Guardiola, Filomena Albarcda íbáñez, Maria Al
dabó Centelles, Teresa Aldabó Centelles, Carme Ale
grct Villa, Francisca Altisench Grioles, Dolors Angla
rill Ferran, Francisca Anguera Arbella, Ramona 
Anguera Valt:ntines, Dolors Arbós Villobí, Carme Ar
mengol Martí, Dolors Armengol Martí, Ramona 
Armengol Martí, Teresa Arsit Domingo, OoJors 
Asbert Cuatrecases, Momserrat Bacardí Raich, Ánge
la Bach Borbonet, Antonia Bach Borbonet, Dolors 
Badal Ros, Teresa Balcells Closa, Ramona Balcells 
Creus, Ramona Balcells Gras, Dolors Balcells Perés, 
Antonfa Baquero Tarruell, Merd: Baquero Tarruell, 
Teresa Baró Marquilles, Agna Baró Prats, Emília Ba
talla Rivera. Joaquima Batlle Pont, Teresa Beleta 

Solé, Trinitat Benet Castelló, namona Bcrenguer 
Puiggros, Trinirat Bergada Morera, Antonia Boldú 
Creus, Dolors Boldú Vallés, Maria Boldú Vallés, Ra

mona Bonet Parré, Fani Bonjocb Boladeres, Josefina 
Borrits BalceUs, Filomena Bové Bergada, Neus Bové 
Llorens, Ramona Bové Quintana, Isabel Bravo Mes
rres, Merce Brufau Quintana, Carme Camí Prat, An· 

tonia Campabadal Fuscé, Magdalena Camps Balcells, 
Trinitat Camps Balcells, Maria Carbonell Esteva, Te
resa Carbonell Esteva, Dolors Carcasona Boria, Te
resa Carcasom, Sans, Magdalena Carulla Casanelles. 
Carme Carulla Torra, Antonia Carulla Trilla, Enrique

ta Casajuana Ménclez, Montserrat Casals Picas, Car· 
me Casals Tomé, Maria Casals 1bmé, Francisc.i 
CasteJla Bordes, Alexandrina castella Plassa, Fran· 
cisca Castells Bordes, Teresa Castells Castclls, Valen· 
tina Caslro Moreno, Dolors Centelles Pont, Concep
ció de Cerveró Botines, Mercc de Cerveró Botines. 
Carme Clavera Armenteros, Pilar Clavera Armentc

ros, Pilar Clavera Vida!, Teresa Clos Soteras, Elena 
Cloret MinguelJ , Merce Codlna Sancigosa, Rosa Codí
na Santigosa, Pilar Colomé Vilaseca, Rosa Come
lles Ribera, Maria Comorera Llanes, Paquita Comore
ra Llanes, Maria Comorera Pomés, Amada Comorer:t 

Solé, Isabel Conasco Parra, Carme Corbella Corbella, 
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Pilar Conadelles Mas, Joaquima Creu Jové, Maria 
Curt Orobitg, Montserrat Curt Pijoan, Carme Cussola 
Lluelles, Carme Ouch Marimon, Pepe1a Elias Beren
gué, Antonia Elias Comorera, Beatriu Escala Gabar
net, Montserrat Esplugas Fi¡;ueras, Dolors Estadella, 
Petronilla Esteve Paradell, Anita Fages Sarclli, Domi
nica Falip Farré, Maria Falip Goma, Teresa Falip Mer
ce, Antonia Farré Bonastre, Merce Farré Morros, Ro
sari Farré Parramon, Rosa Parré Rosinés, Maria Parré 
nebola, Maria Farré Ubach, Teresa Farré Ubach, Ma
ria F:uré Xuda, Teresa Fclip Merce, Dolors Fermin
dez Vilanova, Teresa Fcmández Vilanova, Cecilia 
Femm Coste, J\1erce ferran Lamich, Merce Ferran 
Rialp, Magdalena Florensa Pinós, Carmc Fontanet, 
Carmc Fontanet Caro!, Maria Fontanet Caro!, Ramo
na Fontova Gra, Conxita Forn Ferrer, Josepa Forn 
Ferrer, Ramona Forn Ferrer, Paquita Fon Graclls, 
Rosa Franquesa Camps, Maria Franqucsa Prats, Oo-
lors Fusté Oomenech, Rosa Gabarr6 Badia, Antonia 
Gabarró Balcells, Dolors Gabarró Solé, Enc-arnació 
Galitó Niubó, Rosa Gallén Porcar, Maria Gambús Ci
vil, Maria Gassó Planes, Mar¡;arida Gaya Boix, nasa 
Gilahert Sanjuan, Rosa Giralt Grinyó, Engracia Giri
be1 Puig, Dolors Golanó Anguera, Maria Goma Pc
drós, Filomena Gómez Bril, Teresa Gra Farran, Mag
dalena Guix Puignou, Montserrat Gusart Lloses, 
Rosa lbáñez, Francisca Jané Roca, Dolors Jané 
Turull, VemuraJanéTuruU, BonavennaraJené Turull, 
AngelaJordana Baqué, Carme Jordana Baqué, Fran
cisca Jové Carbonell, Maria Jové Cots, Teresa Jové 
Subira, Teresa Jové Viladrich, Pilar Liso Ubach, Cinta 
Llavall Nogués, Eusebia Llava!J NO&'llés, Pruden
cia Llavall Nogués, Anita Llobet Vernis, Antonia Llo
vcres Blanch, Mari,1 Lluelles Sans, Jacoba López 
Vida!, Anita Lucaya. Garóa, Matilde Lucaya García, 
Dolors Lucaya Trilla, Rita Magre Ubach, Antonia 
Mañós Minguell, Ramona Marimon Torné, Carme 
Marín Alseda, Antonia Marú Fabregat, Rosa Martí Fa
bregat, Antonia Mas Maj1i, Maria Mas Maja, Rosa 
Ma:.sons Bertran, Rosa Macamala Merce, Antonia 
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Mestres Capdevila,Josepa Minguell Riesol, Bonaven
tura Minguell Vall, Dolors Mingue1 Badle, Teresa 
Minguet Ballle, Teresa Mimlles Anguera, Anita Mira
Hes Balcells, TI.amona Miralles Sellarés, Florentina 
Mirct Cos, Maria Miró Parré, Magina Molgosa Fonl, 
Maria Montiu Codina, Rosa Montiu Granell, Cam1e 
Moral Galccran, Magina Morell Fon1, Teresa ~lorell 
Salvadó, Dolors Morera Mas, Celestina Morros Bru
fau, Leonor Naboa Regué, Teresa Ninor Brichs, Fran
cisca Nogués Miralles, Dolors de Nuix d'Espona, 
noser de Nltix cl'Espona, Carn1e de Olalde Monúu, 
Cecília Oliva Solé, Dolors Oliva Solé, Canne Oliveres 
Ribera, Paquica Oliveres Ribera, Teresa Oriol Giribel, 
Dolors Orobitg Armengol, Maria Orobitg Armengol, 
Ramona Oróbitg Armcngol, Rosa Oniz Argelich, 
Adela Orúz Real, D,Jlors Ostadell Segura, Teresa Pe
drct Bonet, Antonia Pedró~ Ma~,;ip, Antonia Pedrós 
Orobitg, Maria Pellicer Santmartí, Ramona Peret.-i Al
hared:1, Carme Perera Pons, Merce Pereta Pons, Te
resa Peropadrc Estela, Dolors Pié Burgués, Teresa 
Pié Burgués, Paquita Pijoan Mota, Llu'isa Pintó San
tamari, nasa Pipó Gras, Oo!ors Piqué Vergés, Hamo
na Piquer Planas, Gcnovcva Planes Alsina , Josepa 
Planes Tclla. Sofia Pont Farré, Ramona Porredon Far
ré, Coloma Porta Gassó, Josepa Porta Rius, Conxita 
Pou Benet, Francisca Prat Vives, Magdalena Prat Vi
ves, Teresa Profitós Profilós, Maria Prunera Farré, 
Antonia Prunés Aznar, Antonia Puig Calaf, Francisca 
Puig Franquesa, Ramona Puigcorbé Galba, Guadalu
pe Puigcorbé Vifa, Maria Puigredon Coletes, Maria 
Puja Is Tarruella, Gloria Ragué Pinyol, Rosa Raid, Ca
nela, MonL~errat lbmon Arrufat, Merce Ramon Segu
ra, Cararina Ramonich Pallarés, Carme Razquin Fa
brcgal, Dolors Razquin Fabregat, Inés Razquin Fa
bregal, Josepa Razquin Fabregm, Carlota Recasens 
Companys, Rosalia Recasens Gaberne1, Carme Reca
sens Llobet, Dolors Recasens Llobet, Conccpció Ri
bas Cisquella, Cecilia Ribera Lanaspa, Josepa Riera 
Company, Carme Riera Vilalta, Concepció Riu Porta, 
Maria River.1 Palou, Oulors Roca Bcrtran, Francisca 

Roca Rossell, Margarida Roig Tolosa, Gloria Roqué 
Pinyol, namona Roqué Pínyol, Teresa Rossell Obach, 
lgnasia Rossell Pipó, Carme RosseJI Segura, Paquita 
Rubió Fitó, Maria Sala Canosa, Trinitat Sala Sala, Te
resa Sala Sama<.Teu, Dolocs Salat Falip, Montserrat 
Salvadó Llobet, lgnasia Sanpere C:lrreres, Dolors 
Sanpere Grioles, Carme StulS Figueres, Anna Sans 
Ribera, Teresa Sant Torres, Áurea Sarrate Corbinos, 
Francisca Sarrate Corbinos, Pilar Sauleda Felip, An
tonia Sebastia Pedrós. Josepa Segura Nadal, Carme 
Segura Ramon, Emília Segura Ramon, Marina Semi 
Vima, i\lerce Serra Vinrn, Montserrat Serra Grau, Ire
ne Serve1 Servct, Ramona Scrvct Servct, Teresina 
Servet Servet, Josepa Setó Fusté, Josepa Sobrevila 
Artigues, i\ngeia Sola Franquesa, Antonia Solé Bri
ansó, Magdaic_na Solé Civil, Teresa Solé Civit, Maria 
Solé Companys, Rosa Solé Compimys, Carme Solé 
Forn, Ramona Solé Fusté, Dolors Solé Freixes, Mont
sernn Solé Rabada, Concepció Solé Subirana, M:1ria 
Solé Tossal, Rosa Sorribes Ahella, Maria So~,res Cen
telles, Bl:tSeta Tapia Pinilla, Hamona TarraLs Turull, 
Conxica Tarruell Combellé, Dolors Tarruell Combe
llé, Dolors Tarruella Condal, Maria Tarruella Domin
go, Bonavennara Tassies Cases, Maria Titssies Cases. 
Josepa Tcix.idó Cabfell, Maria Teixidó Calafell, Maria 
Teixidó Segura, Carme Toldrit Vilaró, Trinital Tolosa 
Cuadras, Concepció Tomé Casanellcs, Agustina Tor
res Benran, Dolors Torres Bertran, Rosalia Torres 
Benran, Consol Trilla Busquct, Inés Trilla Falip, Pa
rrocini Trilla Riu, Rosa Trilla Seroles, Oolors Trilla 
Vallés, Teresa Trilla Vallés, Concepció Ullod Perera, 
Jgnacia Vall Pont, Teresa V:tllés Peti1, Anita Vendrell 
Ramon, Rosalia Verclaguer Capdevila, Dolors Vida! 
Gabalda, Carme VLla Xucli\, Llu'is.< Vilalta Esteva, M. 
Teresa Vilalca Esteva, Merce Vilalta Pont, Josepa Vila
nova Baldillou, Antonia Vilaró Pipó, Antonia Vilaró 

Pipó, Antonia Vives Berengué, Leonor Vives Vila
massana, Engracia Vilascc:a i Teresa Xandri Pom. 

(Proplctnriu tle '" cópfll: An¡:cllutr Gub; "\¡1morlch.J 
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HJSTÓRlA GR,\FlCA DE CERVER1\ 

Hospital de Ca~tdlrort, 1923. Assis1ems a la primera 
tanda d'exercicis espirituals, en un deis dormitoris 
de !'Hospital, en un moment de descans i broma. 
imilant malalts. L'home ajagut al llit era Jaumc Car
bone!! Esteva. Altres assisrents als exercicis foren 
Ramon Codina, Joan Annengol, Salvador Centelles, 
Josep Civit i F'rancisco Camps. Mn. Jeroni Roc-.i 
inaugura els primers exercicis cspirituals el 1923, 
a !'Hospital I3erenguer de Castelltort. Dirigiren la 
tanda el Rnd. francesc de Paula Vallet i el Rnd. Ra
mon M. Mensa, ambdós de la Companyia de Jesús. 
L'actual eclifici de l'Hospiral fou inaugural el 1733. 
El 1806 vingueren de Valls les monges que en tin
gueren cum, en substitució deis antics hospitalers. 
L'edifici, llavors, es transforma: la planta baixa fou 
ocupada per estables i magarzems de tmstos inútils, 
i l'església fou la parroquia del barri. Acnmlment és 
residencia per a persones grans. 

{Aumr de• la futogmjüi: Gómaz Gra11. !•ropieltlrl de la cap/a, 
ft1111i/ía Carbone// V/dr,I.) 
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Universitat, 3 de maig del l926. Moment de la sorri• 
da en processó per la porta principal de la Unive.rsi• 
tac de Cervera de la imatge de la mare de Déu del 
Coll de lt!S Savines de la parroquia de Santa Maria. 
l'ou la primera vegada que aquesta imatge sortia en 
processó pels carrers de Cervera, amb motiu de la 
proclamació oficial de madona santa Maria com a pa• 
trona deis exercicis parroquials durant la IV Assem• 
blea de Lligues Parroquials de Perseveran~.i de cot 
C.1talunya. La I.liga Parroquial de Perseveran~ fou 
fundada a Cervera ja el febrer del 1923 pel jesu'ita 
l'rancesc de Paula Vallel. 

(A111or lÚ' /t, fotogrtJjill: AJ¡11slf Mcstrc.,;. Prop/(//01·/ d~ ltt cópia: 
ACl"G, fo11s ,1¡¡usti l.fosep Me.<tres.) 

Montserrat, 1933_ Cos de Portancs del San1 Crist de 
la Sang de Cervera. El Cos de Porrancs del Sant Cris1 
de la Sang fou creat l'any 1933, després d'una crida 
efectuada en la revista cerverina Ava11t per tal que 
la gent s'inscrivís en l'associació. La inauguració 
del Cos de PorranL5 ringué lloc amb un romfatge a 
Montserrat el dia 28 de maig del 1933. Amb motiu 
de la supressió de tots els acles públics religiosos 
de l'any 1933, el Cos de Portants de Catalunya enviil 
una circular a tots els al1res cossos de portants de 
diferents ciuta1s convocam•los a una concentració a 
Montserrat amb el seu respectiu Sant Crist. S'bí ce• 
lebra un viacrucis com a acte reivindicatiu i hi assis
tiren quaranta--dos cossos de portants de Catalunya. 
En la imatge s'hi idenlifiquen, cl'esquerra a drcta, 
Josep M. Boquet Tomas, Josep Pipó Nouet, Josep 
Pedrós Orobitg, Jaume Bonjoch Boladeres, Enrie 
Casanelles Farré, Enrie Companys Valls, Mn. Anton 
Pom, una persona no identificada, Jaume Ubach, 
Josep Mestres Freixes, Mane! Pedrós, Ramon Rovir:1 
8rufau, Josep tuca ya i Josep Prunés. Oels nens del 
davam, s'hi pot reconeix<::r Juan Colom (tercer per 
!'esquerra). 

(Propielarl de la cópln: t'lt•lm Colom.) 
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Plac;a de Lluís Sanpere (acmalment, plac;a de Santa 
Anna), vers e l 1933. Cos de Portants amb el Crist 
de la Sang, davant de la desapareguda església de 
Santa Anna. Aquesta imatge es trobava a l'església 
de Santa Maria, en una capeUa del deambulatorí, 
on, després de la Guerra Civil, es col•locii l'acmal 
imatg<:: cid cn.1cificat, tallada en xiprer l'any 1940 i 
donada per un panicular. El Cos ele Portants desen• 

\ 1 

volupava la seva activitat durant la Setmana Santa 
portam el Sant Crist en el viacrucis, i per les fesLi• 
vi1ats de Corpus i del Sant Mistcri, portant la creu 
ele Sanl Nicolau en les respeclives processons. En la 
imatge s'hi identifiquen Antoni Rubinat, Mane! Pe

drós, Josep Pipó Nouec,Jaume Ubach,Josep lucaya. 
Enrie Casanelles i Josep Noguera Gimbert, 

{.r.1utor da fu Jotognif,a: Gómctz Grau Prof)h:.ltarl de la d>pln: 

Joscp M. l!/Jacb.) 
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Carrer Major, vers el 1930. Processó de Setmana 
Santa. Abaos de la guerra, la processó del Diven
dres Sant., que es feia a la nit, anava acompanya
da deis anomenats armats, homes o nois vestits de 
soldacs romans. que desfilaven pels carrers, durant 
les processons de Setmana Santa, i cu.s1odiaven els 
passos o les lmatges. A Cervera, es vestien a l'Hos
pital i anaven cap a la Parroquia, que era el lloc on 
s 'iniciava la processó. Podría ser que la imatge res
pongués a aquest moment, ates que anaven acom-
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panyatS de quit:xalla i altres persones, pero sense 
que s'organitzessin en processó. 

(Atttur de la Jo1ogrt1flt1: Agtisti M,.,_1,Y?s. Propietarl d~ la dlpia: 
ACSG. Jo,is Agustf I Jo.,;,.,p Mestres.J 

Pla~a de Sant Miquel, 26 maig del 1935. Diada de Jo
ventuts de l'Acció Catolica, amb motiu de la solt,mne 
benedicció de la bandera de la Joventut Verge de l'I n
cendi de la Joventut catolica Femenina (JCF), de la 

bandera del grup 83 Madona Santa Maria de la JCF 
i del bancleró avantguardista del grup 74 Santíssim 
Misteri. La diada comen~ a les vuit del matí amb 
una missa de comunió general celebrada pel bisbe 
de Solsona, Dr. Valentí Comellas Sanramaria. En el 
presbiteri hi havia les banderes que s' havien ele be
neir, acompanyades d'altres de diferenrs grups ele la 
JCF i de la Fedcradó de Joves Cris1ians. Acabada 
la missa, el bisbe ht!neí les banderes, que foren apn
drinades, respectivament, per Josep Gramunt Su
hiela i Dolors Moragas, Francesc Domenech Bosch 
i Minerva Puig, i Coloma Civit Breu i Enrie Casane
lles Farré. Tota la gen1 reunida -al voltant de mil 
cinc-cences persones- celebra un esmorzar de ger
manor a la plac;a de la República (actualment, pla(,,I 
Major). Segujdament, totS els participants es dlrigi
ren al Teatre Principal per seguir-hi l'acte de propa
ganda, en el qua! prengueren part diversos oradors, 
que posaren en relleu la vida i les caractt,ñstiques 
de les dues associacions. En la imatgc s 'hi veu una 
parada que féu la comitiva a la pla~a ele Sant Mj
quel; al centre, s 'hj identifica Dolors Gücll Caselles 
(1909-1991), i a la part esquerra, Mn. Antoni Pont 
Saltó, rector de Cervera durant el períoele compres 
entre e l 1926 i l'any de la seva mort, el 1948. 

(A111or d~ In fotogrtt/Ut: G6me:t Gr1111. Proplclt1rl clt• la cópla.
ACSG.} 

1935. Grup de fejocistes -membres de la Federació 
de )oves Crlstian~ (f'.)C)- de Ce.rvera. El fcjocisme 
fou un movimem de ¡oves cristians de Cata.lunya 
fundat a Barcelona el mar~ del 1931 per Mn. Albert 
Bonet Marrugal -el qual visita Cervera el juny del 
1932 pcr explicar-ne el funcionamem i les finalilats. 
en un acte que tingué lloc al local Cultura i Esbart. 
La presentació de l'organit2ació i l'explicació de la 
seva finaJjtat foren dutes a terme pel metge manresli 
Pere Tarrés Claret. En el seu manifest feien una crida 
a la jovenrut manresana i, pcr extensió, a la catala
na perque es formessin amb els ideals de Crist i de 
Catalunya. Arribaren a ser catone mil a.filiats d'entre 
quinze i trcnta-cinc anys, i estaven dividits en tres 
grups: els obrers manuals i campe.rols, els csn,diants 
i els oficinistes independents. Quan esclata el con-
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ílicte bt:1-lic del 1936. els fejocistcs foren perseguits 
i acusalS de feixistes i enemics de la revolució; para
doxalmem, durant l't:pOL,1 franquista foren pmhibirs 
per ,caralaniste~•. A Cervera celebraren una missa a 
l'església de Santa Maria el 27 d'abriJ del 1933, diada 
de la seva patrona, per beneir el banderí del grup i, 
seguidament, es reuniren en junta general, presidida 
pel rector, Mn. Amoni Pom, i el consiliari, Mn. Josep 
Arques. D'aqucst junta, en foren elegits els scgücnlS 
joves: presidem, Josep Lucaya; vicepresident, Enrie 
Companys; secrctari, Enrie Casanelles; sotssecretari, 
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Josep Cisteró; tresorer, Antoni Curt, i vocals, Ramon 
Solé, Ramon Té.rmens, Josep Ribera i Ramon Rovira. 

PERF11~ l. Jawne Bonjoch, 3. Josep Cisteró, 4. Mag! 
Raich, 6. Anroni Goma, 7. Fi:ibregas, 8. Josep Lucaya 
Trilla, 9. Pasqual Palau, 10. Mn. Perc Anglarill, 12. 
Jost:p Solé, 13.Joan Naboa, l4. Solé (sastre), 15. Mon
tagut, 16. Josep Ribera CasteUa, 18. Manci Pedrós, 
24. Enrie Villarroya Balee.lis, 26. Salvador Botines Ra
mon, 27.Jaumc Botines Ramon, 28.Josep M. Sarratc. 

(l'rt>pll'ln,·/a tle la cilpla, Rosa 1•11tg Orllz.) 

1948. Camió Che\'fOlet, propietal de la família Goma 
Pom, de Cal Goma de l'Oli, que se ccdia pllr a actes 
puntuals o celebracions especials, com anar a bus
car aigua a Sant Magí de Brufaganya. F.n aquest cas, 
es creu que, amb motiu de la vinguda de la maredc
déu de Fatirna a Cervera (1948), es transporta mol
tt:s persones de poblets i comrades propers a la ciu
tat, per tal que poguessin assistir a l'esdevenimem . 
Les persones de la irnatge. la majaría de les quals 
eren de la Curullada, vestien bé, per anar a una 
celebració especial, malgrat que viatgessin dretes i 
a dalt d'un camió. Destaquen els brac;alt:ts negres 
que llu'ien dos homes, costum d'aleshores en senyal 
de dol. Aquest carnió, d'altm banda, fou compra1 n 
Peret de L-ifargue després de la guerra, l'any 1940, 
i es recorcla que les lletres en les quals s'indica el 
norn de la indústria les pinta Joan Martorell. 

(PropleJilrla dv la ciJpln, Frm,ci.,c,, Ba!L-811,,.} 
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Plac;a Major, 15 de maig del 1949. Sortkla de la 
processó amb la marcdcdéu ele Falima ele visita als 
malalrs, elurant el segon dia d'estada ele la mar<::de
eléu a Cervera. Vicent Enrique i Tarancón, nomcmll 
bisbc de Solsona el 1945, promogué i acompanyii l:t 
primera visita ele la marededéu de Fatima a les po
blacions del seu bisbat. Aquesta peregrinació s'ini
cia a Sidamon, acabil a Tarrega i passit per tots cls 
pobles de la Segarra. Els cerverins anan:n a rcbre-la 
a la Curullada, amb una comitiva formada per bici
cletes, motos i nombrosos cotxes i camions carre
gaLS de ciutadans devotS. Cervera fou profusa.ment 
engalanada per a l'ocasió: es constru'iren diversos 
ares uiomfals, amb boix recollit a la zona de Tor/t, i 
s'estengué una cadena de rancies pcr tOLS els carrer.; 
on havia de passar la imatge. A la Parroquia tingué 
lloc un multitudinari besama i duran! la nit .s'orga
nitzaren uns concorreguts torns de vctll:t que om
pliren el temple fins l'endema. 131 segon dia tingué 
lloc la visita als malalts. L'arc ele rriomf pcr on passfl 
la comitiva !'erigí el Patronal de la Passió. La pro
cessó l'e.ncap~alaren les banderes del Sant Misreri i 



de l'Acció Catolica, i al seu darrere hi havia la banda 
que acompanyava el can! d'una salve a la mare de 
Déu, amb !letra de Mn. Josep Serra. 

(T'roplewri d~ la cupltt: Jo.w1, M {1/)llcb.) 

Avinguda del Caudillo (actualment, avinguda de Ca
talunya), 1953. D'esquerra a dreta, M. Dolors Guspí 
Morell, Josefina Cornellana (pendonista) i Momser-
1-a1 Guspí M<>rell, en la processó del Cor de Maria. 
Aquesta processó sortia deis Pares Claretians per 
una porteta que donava al carrer de Manuel Ibar
ra, conegut popularment com a carrer6 deis Padres. 
Des d 'allí recorría el carrer del General Güell, l'avin
guda de Cat.alunya, el carrer Combat., la pla~ de 
Santa Anna i la rambla de Uuís Sanpere, fins a !'es
cota Jaume Balmes, on s'instal-lava un altar per fer 
un moment de prcgiiria. Posteriorment, es continua
va fins a la mateb:a església deis Pares Clarelians. A 
principi deis anys seixanta es deixa de fer. 

(Autor de la /otografia: Gómez Gm11. Prople1ñrla de lt1 copia: 
Josefina Cornl'llrmtJ JU11s.) 

1958. Tanda d'exercicis espiriwals organi1i-.a1s pel 
bisbat. de Solsona i celebrats a Cervera. Aques1 t.ipus 
d'exercicis es portaven a terme en difercnts indrets 
de Catalunya duran! la postguerra. El rector de cada 
parroquia informava i animava jovt:s i no tan joves 
que els realitzessin. Anaven dt.!stinall. a aprofundir 
en la fe cristiana i a promoure l'apostolat. El fünda
dor i primer director de l'obra deis exercicis parro
quials fou el Rnd. Francesc Valler Arnau, que vingué 
a Cervera a finals del 1922 per predicar i promou
re-hi aquesta activitat religiosa. La primera rancla 
d'exercicis parroquials a la ciutat tingué lloc al Sant 
Hospital, del 25 de febrer al 2 de mar1, del 1923. En 
13 imatge hi apareixt:n, d'esquerra a dreta i de dalt 
a baLx, Ramon Cuñé, Joan Salac, Amonio Minguell, 
una persona no identificada, Joscp M. Mire1, Cus
cullola, Rafael Guixaró, una persona no identificada, 
Jaumc Bonjoch, Jaume Camps, Pijoan (de Tiirrega), 
Pere Pont, dos sacerdots no identificaLS, Mn. Ramon 
Rora Canal (rector de Cervera), Mn. Jaume Beren
guer, Mn. Casamirjana i un sacerdo1 no iden1ificat. 

(Awar de la /otogra/w: Cómez Grau. Propiul/Jrla tf,, /<1 copla: 
Plllmlra So/ti Pi¡,6.) 

Carrer del General García Valiño (acn,alment, avin
guda d'Agramum), 5 d'ocrubre dd 1958. Seguici 
de familiars i amics de Mn. Ribera per l'avinguda 
d'Agramunt, on vivia amb la seva família, fins a l'es
glésia de Santa Maria, on el 5 d 'ocrubre del 1958 
celebra la seva primera missa cantada, o solemne. 
Obrint la comiliva, i entre dos t:scolanets, hi anava 
el rector de Gra, Rafael Parran Tiicics, a la rcctoria 
del qua! Eduard Ribera havia rebut t:l seu primt:r 
ensenyament, deis trt:s als deu anys. A la segona 
línia s'hi veu, al centre, Mn. Ribero, flanquejat, a la 
scva esquerra, per Conxira Jovell Badia, cosina ger
mana seva i padrina de la cerimonia, i a la dreta, per 
Mariano Anglarill Vila. A la tercera línia, hi anaven el 
seu pare i la seva mart:, amb la seva germana mon
ja, Dolors Riber-<1 Jovell, i després, un gran nombre 
d'amics de la família. Eduard Ribe,-a Jovell (Cervera, 
21 de mar,; del J936) és fill d ' lgnasi Jlibera Ramon, 
de Cervera, i de CarmeJovell Vives, de Sedó. El 28 de 
setembre del 1958 fou ordenat sacerdot, i el 5 d"oc
n,bre celebrava la seva primera missa cantada a 
Santa Maria de Cervera. El predicador de la cerimo
nía fou et Dr. Amoni Lloren,;, canongc de la catedral 
de Solsona; Mn. Ramon Rota Canal era rector de la 
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parroquia d.: Cervera. Després de la missa, i amb 
cotxe de línia, la comitiva es dcspla~ a dinar a la 
Panadella. El pastís del banquet, de quatre pisos i 
un gran missal deis d'abans a dalt de tot, fou fet per 
la Pastisseria Pont, i s'hi Uegia: ,Mossen Eduan ja 
ets sacerdot>. La primera destinació de Mn. Ribera 
fou H1rrcga; després !'enviaren de nou al seminari 
de Solson:1, on féu de professor de matemaliques, 
i després ana a la Curullada. Fou aleshores quan 
el.5 sacerdots d'una matebrn zona es constini"iren en 
,equips solidaris•, de manera que tots els capt:llans 
eren rectors de tot,~ els pobles i anaven rorant priic
ticament. per 101.a la Segarra. 

(Autor tll' la /Olografia, G"6mcz Gra11. Prople1ari tic• la copla: 
11(/uard lllbem.) 

(Pro¡,foulrla tli! la c()pla: Mm11.«• Pmll.) 
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Carrer Major, 1910. Banda de música, acompanyada 
d'un nombrós grup de persone~, amb una bandera 
i un cistell amb ílors. Porser formava part d'a.lgu
na ofrena, que possiblement no era de caire religi
ós, perque no s'hi veu cap signe ni rcpresemació 
cclesilisüca. Tampoc no es pot assegurar que es 
tracrés d 'una processó. O'ahra banda, als balcons 
gaircbé no hi havia ningú, ni tampoc cap drap que: 
els omamentés; en canvi, el carrer era ple d'homes, 
molts deis quals duien la manta a l'espa11la i e l cap 
cobert amb una gorra: curiosame:enl, cstaven arurars 
en aquest punt, que no c:ra cap pla~ ni hi havia cap 
cdifici públic. Duran! les graos festes era cosrum 
tocar o cantar davant de la casa d'algun personal
ge destaca1, com l'habitatge que donava ai:xopluc a 
!'orador famós que feia el sermó en un ac1e religiós 
o aquell on s'allotjaven alguns polírics disringits. 

(Alllor de lo fotografía, Mn. Jaci111 01/ú(!res. Prol>lctarl de la 

copfti, AGSG.) 

.,., 

1919. l.'alcalde de Cerver-.1, Franccsc Xucla Granel!, 
al centre, envoltat d'alguns socis fundadors del 
Montepío d'emplcats municipals, que, a iniciativa 
del matei:x alcalde, foren declarats inamovibles per 
part l'Ajuntamcnt. 

(Autor do la fotogrojia: Ola/do htJrmam,s. Brm:elo11ll. Propletari 

tle la cópla: familia Xt1cla.) 

Pla,;a de la Unjversitat, 15 d 'abril del l 923. fran• 
cese Cambó (al davant i al mig) i altres clfrigents 
de l:1 Lliga Regionalista, enfront de la Universi
tat de Ccrvcra, on féu un mícjng la primavera de 
l'any 1923. La fon;a de la Lliga a les comarques 
de Poncnt havia eswt tradicionalmenc debil i, per 
aquest motiu, francesc Cambó i ahres djrigents 
d 'aquest partir anaren a Tarrega i a Cervera ¡¡ donar 
suport al candida1 que es presemava pel clistricte 
cerverí. En aquell temps, t:ls cliputats a Corrs s'es
coWen per disrricccs, els quals no es corresponien 
amb les actuaJs comarquc:s: a l de Cervcra hi havia 
inclosos seer.e municipis de l'Urgell, mentre que la 
parL nord de la Segarra percanyia al clistricte ele Sol
sona. El districte cerverí s'havia ca.racteritzar dumnt 
les dues primeres decades del segle per l'elecció de 
candidats monarquics liberals. Un d'ells, Josep Mat
heu Ferrer, rebé la promoció i e l suport economic 
de la Uiga per assol ir l'escó de les cleccions del 29 
d'abril del 1923. Matheu guanya les eleccions, pero 
la seva acta de diputa! fou anul-lada pel Tribunal 
Suprem a causa de suborns i coaccions massius cle
nunciats pel perdedor, que era el candidat ofici:1I 
romanonism, José Alonso-Marunez 13eá. 

(Propfctarl de la cr;pia: lir/11ard Mo11l/11 de N11L~.) 
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Pla,;a de Madoz, l d'abril del 1927. Acte de lliura
ment oficial i benedicció de la bandera del some
tent del districtc de Cervera, que sufraga )'industrial 
cervcrí, residen! a Madrid, Candid Jordana. Aquesta 
ensenya substituí la que hi havia fins aquell mo
ment, que ja no s'adaptava a les darreres disposi
cions governalives sobre els esrendards deis some
rents. Abans d 'aquest.1 presentació, la bandera fou 
exposada a !'aparador de la mercería La Central. La 
festa comen<;a de bon matí a la pla<;a Major, on es 
reuniren els somctents locals i els vinguts de tots 
els pobles del parcit: Verdú, Tarrega, Anglesola i Vi
lagrassa. Al so d ' una marxa militar, interpretada pcr 
la Banda del Regimi,mto de Navarra, es trasUadaren 
a la pla<;a de Madoz, fins a !'altar que s'havia aixe
c-,u per a la celebració d'una missa de campanya, la 
qual comen<;a a l migdia, després de !'arribada de les 
autoritats de lleida (el governador i d president de 
la Diplllació) i de les de Barcelona (el comandant 
general deb sometents i el capita general de Cata
lunya). Acabada la missa, el bisbe de Solsona bene.í 
la bandera, que fou apadrinada per Concepció Riu, la 
qual !'entrega al banderer del sometenr cerverí, 
el senyor Martorell (en la imarge), i llegf un sentir 
discurs. El capita general passa revista al sometent, 
que no baixava de 1.800 homes i que després des
fila davam les auroritats amb les seves banderes. 

(;h<fQr <I~ la fotografía: Gllmaz Gra11. Propletarl <I~ la c/Jplt1: 
ACSG.) 
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Passeig de Pmt de la Riba (actualmem, passeig de 
l'Estació), 1928. Construcció del nou ediñci del Cen
tre Obrer lnstructiu d'Unió Republicana, situat da
vam de l'antic. El Centre Obrer lnstructiu d'Unió Re
publicana té els seub ongens la darrera decada del 
s. xix. Fou llavors quan es construí la primera seu de 
l'entilat, que estava ubicada al passeig de l'Estació. 
Hi havia un cale, un teatre, una sala d'ac1es i una es
cota. La inau1:,'l..lració oficial d'aquest primer Centre 
Obrer tingué lloc el setembre del 190 l, tot i que ja 
feia temps que funcionava. Aquesta entitat donava 
cabuda a la vitalitat culttiral deis simpatit'¿ants de 
les esquerres del poble. El creixemenl del nombre 
de socis i activitats porta a l'eclificació de l'edifici de 
la imarge, silllat davam de l'antic, que es deixa com 
a teatre. Entra en funcionament l'any 1929, i tenia 
un menjador amb cuioa, cafe, biblioteca i sala de 
billar. Als anys trcnta hi hagué una intensa activitat 
cultural al Centre, amb una coral i un grup de tca
tre. Participaven en els carnavali. i organil7.aven jocs 
flornls i trobades liceraries i musicals. Ouram la Fes
ta Major es muntava un envelat a la pista exterior. 
La rivalitat amb altres entitats, com el Casal (que 
aglutinava els cerverins de caire més conservador), 
fou un motor pcr a la creativirat artística. A pum 
d'acabar la Guerra Civil, els dos locals del Centre es 
veieren afectats pe! bombardeig del 3 ele desembre 
del L938. El regim franquista decomissa el palrimo
ni del Centre Obrer, i l'any 1942 n'enclerroci l'edi
fici principal i en construí un de nou, que encara 
existei.x actualment, on s'instal-laren els sindicats 
verticals de la Confederación Nacional Sindicalista i 
els grups culturnls d'Educación y Descanso. Pe! que 
fa a l'edifici originari del Centre, fou enderrocat i 

acrualmem és un pati erm i tapiat. 

(A11tor de '" fotogmfra: Gómez Gra11. Propi,~arl ,i,, '" ciJpia: 
ACSG.) 
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Pati de la Universitat, 23 de maig del 1930. Visita 
a Cervera del rei Alfons XI U. Després cl'una estada 
a la VaJI cl'Aran, i ele camí cap a Madrid, el reí féu 
una breu acurnda, ele setanta-cinc minuts, a Cervera. 
Acompanyat del general Berenguer, president del 
Consell de Ministres; del duc de Miranda, i ele tot 
el seu seguici, Alfons Xlll visita l'Ajuntament, l'es
g!ésia de Santa Maria i la Universitat, on rebé la 
benvinguda deis Missioners del Cor de Maria, que 
ocupaven aques1 cdifici des de l'any 1887. Les tres 
persones del centre de la fotografia són el pare Edu
ard Fabregat Castells, superior deis Missioners del 
Cor de Maria, Abcló Porn, alcalde de Cervera, i el reí. 

(A111or d,• la fotogrttjia, Gómez G'nm. Proplctorl ,te lfl ciJJ)ltt: 
ACSG.) 

Carrer Major, 18 de novembre del 1929. Oiscurbis 
que es proclu'iren a Cervera, arran de les protestes 
que un nombre important de ve"ins de la ciutat du
gtié a cerme conu·a l'alcalde, Juli Sabanés, pcl pro
jecce d'obres que impulsava l'Ajuntamenl per al 
proveiment d'aigües i construcció de clavegucram. 
La mohilització, semblat1t a una vaga general, con
sistí en el tancament deis establiments, l'atur.1da 
d'activitat en tallers i fabriques i la celebració d'una 
maniíestació a les onze del matí, que havia ele con
duir a la pla<;a Major, davam l'Ajumament. Les forces 
ele la Guardia Civil impecliren als ciutadans i ma
nifestancs romandre a la playi Major; per aixo, els 
participants es concentrnven al mateix carrer Majar. 
Una comissió deis manifestants i convocants de la 



protesta es reuní amb l'alcalde per exigir-ti la dimis
sió, la qual cosa no acceptii. A les tres de la tarda els 
rnembres de la comissió. acompanyats per uns qua
tre-cenrs cerverins, segons que informava la Van
guardia del dimarts 21, es despla~arcn a Lleida per 
exigir la dimissió del Consistori al governador civil 
ele la provincia; el dimecres 20, In comissió es des
pla~ a Sarcelona per manifestar la protesta al capita 
general de la regió. La jornada de protesta del 18 de 
novembre del 1929 dcgué ser especialmenl signi
fic:1liva perque alguna propaganda electoral de les 
eleccions municipals del 1931 encara s'hi referia, al
ludint al •gloriós moviment de ciutadania en la me
morable jornada del día l8 de novembrc del 1929•. 
Sembla que el moviment, que tingué Uoc quan el 
regim de la Dictadura de Primo de River<l ja estava 
en clescomposició, fou dirigit per una alian~a emrc 
els republicans i el Casal, amb un paper rellevam 
tainbé de la Cambra de Comer,;. A banda de les rei
vindicacions cstricramem lot-als i del mOLiu que des
encadeni1 la protesta, la poliLització d'aquell final de 
regim fou molt intensa. Dues setmanes clesprés de la 
protesta, el 3 de clesembre del 1929, el Consistori era 
clestiru"it per les autoritaL~ superiors i era nomenal 
un nou ajuntamem, presiclit per Abcló Forn, membre 
del Casal Cerverí -entitat afí a la conservadorn Lliga 
Regionali~-ra- i de la Camb,:a de Comer~, entitats 
que, en detrimenL de les d 'inspiració republicana, 
alimentaven la resta del Consistori, amb noms com 
A¡,>ttstí Mcstres, Rícard Sala o Miquel Carn:tcho. El 
regim ele Primo de Rivera caigué el 28 de gener del 
1930; en l'itmbit local, fins a arribar a le~ eleccions 
del 1931, se succe"iren uns consistoris rcrc els altres. 

(Autor de lt"S foiograjit,s: GtJmez Grt111. Proplclttrl de les cóples: 
ACSG.) 
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Pla91 de la ConsLitució (acrualmenL, playi Major), 
16 de febrer del 1928. SorLida de l'AjuntamenL de 
la Processó del Puro, que r<::cordava ds morts cai
guts a Cervera el 16 de febrer del 1875. Aquesta 
manifestació ciutadana era de caracter laic i, com 
que molts deis participants hi anaven fumant, era 
coneguda amb aquest singular nom. Els anys més 
llu"its, la festa s'iniciava amb un repic de campanes 
a l'hora que comen,;a l'assalt ca.rli a la ciutat (tres 
quarts de cinc de la matinada) i seguía amb una 
diana mus ical pels carrers de la ciutat, una cercavila 
amb Limbals i nans, i l'ofici per als difunts, a més 
de l'esmentada processó. Els participants camina-

270 

J Íl~TOR IA GR,\FTCA DE Cl.!lt\ llRA 

ven en dues files pels costats del carrer i, a més 
de les autoritats locals, hi anaven tres ncns de la 
Casa Caritat portant una corona de semprevives. Ja 
al Ccmcntiri, es dipositava a l pcu d'un monolit que 
asscnyalava la fossa comuna on foren enterrats els 
combatenrs d 'ambdós bandols - tot i que, segons 
algunes fonts, tan sols s'hi enterraren els liberals, 
i els carlins foren enterrats a prop del Mas Solso
na-, i on autoritats, acompanyades pels macers i la 
bandera de la ciutat, feien els scus parlamenL~. Un 
cop acabada la Guerra Civil, un grup de feixistes 
cerverins l'enderrod1. 

(A111or dula fotogmfia: Gámez Gm11. Proplctarl de la copia: 
AC.SG.) 

Carrer Major, 21 de febrer del 1932. Agutzil munici
pal, e l senyor Regué, portant la bandera de la ciutat, 
com era habitual en la comitiva que formava la Pro
cessó del Puro. El recorregut de la proces:;ó anava 
de l'Ajuntament aJ CemenLiri, pass,tnl pds carrers 
Major, Santa Anna, Combat i Victoria i la carretera 
d 'Agramunt. Com en la majoria de processons, tant 
laiques com religioses, tan sois hi participaven cls 
homes. A panfr de l'any 1932, se suprimiren els ac
tes religiosos del matí i els actes se centraren en In 
processó de la tarda. Coincidint amb l'advenime.n1 
de la Segona República, i amb els nou~ aires polítics 
i sociaJs que bufaven al país, la celebració esdevin-



gué cada vegada més un ac1e de panit qut: capitalit
zava Esquerra Republicana de Catalunya. La Proces
só del Puro es feia el 16 de febrer, daca de l'intenr 
d'ass;tlt carlí a Cervera, pero aquell :my, el 1932, 
s'ajorn:i fins al 21 per culpa de la intensa nevada 
que caigué el dia 14 i del viu fred que l'acompanya. 

(,tutor de In fotografía: Gómez Gm11 P.-o¡,retarl de la c<J¡,la, 
tlCSG.) 

Cementiri, 16 de febrer del 1933. Celebració al peu 
del monolit aixecat al Cementiri per recordar els 
mortS en l'intent d'ocupació de Cervera per part 
de trupes carlines durant la Tercera Guerra Carli
na. Qui féu el parlament era francesc Domenech 
Bosch, alcalde ele la ciucat entre els anys 1931 i 
1933. A la scva dret.a hi havia Manuel Rua Citoler, 
conegut com ,el Patilles,, a¡.>1.1tzil municipal. El pú
blic assistent a Pacte era, durant el període repu
blici, majoritariament d'esquerres. Aquesta festa se 
cclebni duran! sei.xanta-un anys, del 1876 al 1936, 
amb moles alts i bai.xos circumstancials. La seva dar
rer-a edició, la del 1936, se celt:bril enmig d'una gran 
crispació política i, excepcionalmem, es féu t:I 23 
de febrer, perque el 16 hi havia convocades elec
cions legislatives. Després de la guerra, durant els 
anys quaranta i cinquanta, el 16 de febrer, cap a 
le~ tres de la tarda, alguns partidaris de la tenden
cia esquerrana que la processó havia cingut abans 
del 1936, dissimuladamenc i sense fom1ar t'ap grup 
-la qua! cosa hauria pogut cridar l'atenció, i poL~er 
h.n,ria suposac alguna denúncia-, seguien el vell 
recorrcgut amb un havil o una faria a la boca. En la 
imatge s'hi reconeixen -a banda de Francesc Do
mcnech Bosch i Manuel Rua Cicoler-, entre la gent, 
Josep Vidal i Jesús Quintana. 

(,tutor tle lfl fotogmjia: G<Jmez Gm11. Pro¡,iotmí tia lo có¡,ia: 
ACSC.) 
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Paeria, 15 d'abril del 1931. Enrie Herrera (segon per 
la dreta) i l'arxiver Frederic Gómez Gahemet (punta 
esquerra del baleó), entre d'altres, al baleó de la 
Paeria, l'endema de la prodamació de la Repúbli
ca. Aquel! dia, una manifestació popular organitza
da per diverse~ entitats republicanes loca.Is (Centre 
Obrer Lnstructiu d'Unió Republicana, Joventul Re
publicana, Secció Coral del C«.lntre Obrcr. Acció Ca
talana ... ), acompanyada per una banda de música, i 
amb les banderes catalana, republicana i de la ciutat 
al davanl, arriba fios a la plac;a Major. Des del baleó 
de la Paeria, diferents líders republican.s fercn par
laments, entre els quals Enrie Herrera, Jaumt: Magre 
Ubach i Domenec Puigredon Borruix, que fou alcal
de de la ciutat dt: juny a setembre de l'any 1936. El 
12 d'abril se celebrart:n unes eleccions municipals 

272 

H1STC)RJA GRÁFICA DR CERVRR ,\ 

! 

-' ;-

que foren interpretades com un plebiscit sobre la 
monarquía i que, davant la victoria majoritaria de 
les candiclatures republicanes, significaren la seva fi, 
amb l'abandó del tron d'Alfons XHI i la prodarnació 
de la Segona República. A la Segam1 els resultats 
electora.Is no foren tan favorables a les force~ re
publicanes; a Cervera, per exemple, hi hagué un 
empat a sis regidors entre la coalició republicana, 
fonnada pcl Centre Obrer i Acció Catalana, i la res
ta de forces, majoritariament dretancs, que veit:ren 

escollits tres regidors de la Uiga Catalana, un de 
catolic, un de carlí i un d'independent. La proclama
ció de la República, pero, es visqué amb la mateixa 
in1ensital i expectació que a la resta de Catalunya. 

(ll11tor de la Jotograjia: Gómez Grau. Propiutarl de la cópi": 

ACSG,/01,s llg11sti D11.-ari I Sa11¡,ero.) 

\ --

Pacria, 29 de setembre del 1931. Francesc Macia, 
acompanyat de memlm.:s de la Corporació Munici
pal, adre1,;ant-se al públic congregat a la pla<¡,1 de la 
República (actualment, pla,;a Major) des d'un baleó 
de la Paeria, duranl la visita que el presidcnl de 
la Generalita1 féu novament dos mesos després 
de l'aprovació de l'Estarut de Catalunya. Arran ct·a
questa segona visita del president, el carrer de les 
Verges (avui, del General Güell) passa a anome
nar-se carrer de Francesc Macia. El mes de juny del 
1932, abans de comem;ar la campanya de les elec
cions al Parlament catala, Francesc Macia torna no
vament a la Segarra per visitar diver:;es poblacions. 

(Aulcir de '" fotogrt¡fi11: GtJmt,z Gm11. P,-oplt!lm-/ d<• /11 có¡,kl, 

IICSG.) 



Pla~a de la Constirució (actuahnent, pla<;a Major), 
25 de maig del 1931. Arribada a la pla<;a Major de 
Francesc Macia, en aquells moments president de la 
GeneralitaL provisional. L'acompanya, en aquella 
visita, el militar republicit d 'arrels agramuntines En
rie Pérez Farras (dret al seu costal, dins el corxe), 
el qual mana le;, milicics catalanes duram la revo
lució del 1934. Després de ser amnisti:ll pel Front 
Popular, passa a ser novament el cap deis Mossos 
d'Esquadra, una persona molt propern a l president 
Companys i cap militar de milicies dur,ml la Guerra 
Civil. Un mes després de la proclamació de la Sc
gona República, l'rancesc Macia vingué per primera 
vegada a Cervera. Duram 101 el recorreg1u que rea
Htza pcr la ciutat fou acompanyat per les autoritats 
i una entusiasta multitud de ciu tadans. A més de 
l'Ajuntament, visita les primeres instal·laciom, del 
Muscu, al carrer Major, i el Centre Obrer lnstructiu 
d'Unió Republicana, aJ passeig de Prat de la Riba 
(actualment, passeig de l'Estació). 

(Alllor di' la ft,u,grafu1: Gó111ez Gmu. ProµINnrl di' la copla, 
,tCSG.) 
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Sala de lecrura de la Biblioteca Popular. Quatre de 
les alumnes de l'Escola de Bibliotccaries de Barce
lona que assistircn a la inauguració de la Biblio
teca Popular de Ccrvera, acompanyacles de Merce 
Masvidal (dempeus, en primer terme), directora de 
la Biblioteca, i de Roser Lleó, bibliotecaria auxiliar 
(dreta, en segon termc, consultant la secció de refe
rencia). Un grup de sis alumnes -Garcia. Portclla, 
Ben~vent, Jardi, Campany i Ponjoan- de l'Escola 
de Biblioteca.ríes de Barcelona assistí a la inaugu
ració de la Bibliote<."l! Popular de Cervera el 6 de 
febrer del 1934. Al fons, en un prestatge, l~i havia 
!'Enciclopedia 1111i1•ersal f/ttst,-aria europeo-ameri
crma (Barcelona: Hijos de J. Espasa. 11905-J 1933), 
coneguda popularment com l'E11ciclopedia Espasa. 
Aquesta obra, formada p1,r setanta volums i nom
brosos apendix, nasqué, tal com diu el seu proleg, 
amb volunt-at de ser , 11niuersa/ atendiendo a las 
f11en1es e11 qtte se ha inspirado, y completa por los 
ricos matet·iales que la integrm, /para /Jace,j 111u, 
obra de cullllra y de con.s11/ta J,ara 11arias gene
raciones,. r...-i finalirat amb la qua! fou creada s'ha 
acomplert amb escreix. L'Espasc, ha estat !'obra de 
referencia rnés completa i la més consultada al llarg 
de lot el s. xx a les bibliolec¡ue~ públiqu<:s. D'altm 
banda, l'edició de !'enciclopedia que es veu en la 
fotografia es conserva actualrnent a la Biblio1eca 
Comarcal Josep Finestres. 

{/'ropleltlrl d~ la coplfl: Blbl/01eca Co111arc11/Josep F/11estre,.) 

Fonda Barcelonesa, 6 de febrer del 1934. Dinar a 
la Fonda Barcelonesa amb rnoliu de la inauguració 
de la Biblioteca Pública de Cervera, al carrer Major, 
núm. 15, el 6 de febrer del 1934. En la imatge hi 
apareixen, d·esquerra a dreta, Claudj Gómez Grau, 
una persona no idenúficada, Merce Masvidal Col! 
(primera directora de fa biblioteca, des del J 934 fin.~ 
al 1942),Jordi Rubió Balaguer (C'.tp del Servei de Bi
blioteques Populars de la Generalilar de Catalunya, 
actuant en representació del conseller de Culrum, 
Venrura Gassol), Roser Lleó Feliu (primera auxfüar 
bibliotecaria, del 1934 al 1936), Joan Camacho, Fre
cleric Gómcz Gabemet, dues persones no identili
cades, Carme Ubach Regué (cambrera), una alumna 
de l'Escola de Biblioteques de la Generalitat, Paqui
to Vilanova, una alumna de l'Escola de Biblioteques 
de la Generalitat, Manuel Herrera Ges, Lluis Tbáñcz, 
Ramon Jordana i una altra alumna de l'Escola de 
Bibliotcques de la Generalitat. 

{Prop/e1arl de la cúpf,.,famflla Raz,¡11/11.) 

Avinguda de Catalunya, 5 d'abril del 1936. Arribada, 
davant d'una multitud encusiasm, del cerveri Joan 
Comorera (1894-1958) a l'avinguda de Catalunya. 
La seva presencia fou deguda a la celebració de 
l'assemblea de la Secció de Cereals de la Unió de 
Sindicats Agricoles de Catalunya (USAC) en diversos 
!loes de la ciutat de Cervera -al Cinema Principal, 
al Cinema Catalunya i :il Teatre del Casal C:itafü-, 
en la qual participaren uns quinze mil pagesos. 
Joan Comorera fou escollit diputat en les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya (1932) i form~ 
part del primer govern de Companys com a con
seUer d 'Economia i Agriculrura (1934). ProcessaL i 
condemnat pels Fets d'Ocrubre del 1934, el triomf 
del Front Popular (1936) signif1d1 l'alliberament del 
Govern de la Generalital I Comorera ocupa nova
mene el seu !loe ele conseller. Fou fundador i prí01er 
secretan general del PSUC (23 de julio! del 1936). 

(A111or tle lt1 fo1ografia: G611u!Z Gmu. Propi,:u,rl de la co¡,111: 
, 1C:SG.) 
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5 de julio) del 1936. Francisco J. Bamés Salinas, mj
niscre en diverses ocasions (d'lns1rucción Pública 
y Bellas Artes, del J 2 de juny al 13 de setembrc de 
1933, del 13 ele maig al 19 de julio! del 1936 i del 
20 de julio) al 5 de selcmbre de 1936); Marcelino 
Domingo Sanjuan, ministre t.ambé cm cliverses ocasi
ons, i Domenec Puigredon BornrLx, alcalde de Cer
vera. El motiu de la visita era la instal-lació de sen
gles plaques commemoratives: una per dedicar l'es
pai en forma de 1rianglt: irregular format entre una 
de les torres de la Universicat, la ma1eixa plat;a de 
Madoz i el Cafe Jardí al ministre Barnés, i l'allra, per 
dedicar el nom de l'instilut de scgona enscnyarn;:a 
a l'exministn: Domingo, tal com havia esca1 decicli1 
perla Corporació Municipal el 23 ele juny del 1936, 
com a agra"iment per haver obtingut aquest centre, 
tan important pcr a Cervcra, el qual es perdé a<.-a
bada la guerra. Les plaques, pero, duraren poc. En 
ple pcríodc revolucionari, el regidor de Culn1ra de 
l'Ajuntamcnt, Am<>ni Gil, decidí, entre l'oct-ubre del 
1936 i el julio) del 1937, canviar el nom de l'institut 
pcr Samiag<> Ramón y Cajal en comptes de Marceli
no Domingo. 1 en la darrcm scssió de l'Ajumamcnt 
antifebcista, del 12 de novcmbre del 1938, també es 
resolgué retirar el nom de Francisco Barnés, donal 
a l'e~mentaela pla~ ele dav:rnt ele l'in~titut, per nr
mors de tra'ició política. 

(l'rop/etar/ de la cop,a:Jotm Salar.) 
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Ca pella o Paranimf de la Universitat, 27 de desembre 
del 1937. Oiverses persones inventarian! i emmagat
zcmant objecrcs de valor historie. El 28 de marc; del 
J 934 el Parlament de Catalun}'ª apmva la Uei del ser
vei del patrimoni historie, artíslic i cicntífic (PHAC), 
i el 3 de julio! del mateix any, la Llei de conservació 
del Pl-lAC. Els fcrs del 6 d'ocLUbre del 1934 deruraren 
l'aplicació de les llcis del PHAC. El servei no es res
taura o rehabilita ñns a la victoria del Front Popular, 
el 1936. A partir d'aqudl moment, Agustí Duran se
ria el cap ele la Secció d 'Arxius i rambé e l presielent 
de la comissió exccutiv:1 del PHAC, pcr delegació del 
conseller de Culrura, Ventura Gassol, nomenamem 
que )j era comunicar per escric a Cervera el 4 de julio! 
del 1936. Quinze dies més tard esclatava la Guerra 
Civil. Duran i Sanpere era responsable de la protec
ció i el salvamem del patrimoni historie, artístic i ci
entífic de Catalunya. Durant els primen; mesos de la 
guerra, entre el nucli ele l'equip de Duran i Sanpere 
al capelavant del PHAC hi havia els cervcrins lgnasi 
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Arques, Clauru Gómez i Frederic Gómez. A partir del 
gener dd 1937, Duran aconseguí que cinc d'aquests 
treballadors cobressin una nomina mensual fo(a, en
tre els quals hi h,wia Claudi Góme1., que 1reballava 
en l'evacuació de fons de diversa procedencia de 
Catalunya cap a Viladrau. Frederic Gómez Gabcrnet 
era el seu home a Cervera i amb quj mantingué una 
correspondencia constant i estrera, en la qual es bar
rejaven els temes professionals i !'afecte muru que es 
tenien ambdues persones. En la imatge (¡j apareixen, 
d'esquerra a clreta, Frecleric Gómez Gabernet, una 
persona no identificada, Josep X.'lndri Palou, Claueli 
Gómez Gmu i Mariano Sobrevila Artigues. 

{A111ordelt1fotogmjia, G6mezGmu. Pmplelari de/11 có¡,ia: 11CSG.) 

Parroquia de Sanra Maria, 1937. Baldaquí que co
breix l'alt.ar major, que pogué ésser salvat de la des
trucció del 1936 gritcies a Frederic Gómez Gabernel, 
el qual convencé e ts caps del comite que l'anavcn 

a destruir que podría utilitzar-se com a glorieta en 
un espai enjardinat. Duront la primera setmana de 
la revolea de julio! del 1936 es produ'iren nombro
ses destrosses als edilicís reBgiosos, entre les quals 
destaquen les de l'església de Santa Maria, on, entre 
altres coses, demoliren el.s retaules que hi havi:1 a 
les capelles, excepte el de Sant Andreu. Practica• 
mene, només es deslliura de la destrucció allo que 
no es veia a simple vista, a més cl 'aquellcs imarges 
que algunes persones agosaraeles pogueren prote
gir. A banda del baldaquí de !'altar major, la mare· 
dedéu del Coll de les Savines, que coronava l'altar, 
Lambé se salva per poc, ja que fins a dues vegades 
consccutivcs el germii del conseller Jo;in Comorera 
la tragué del camió on era per portar-la a cremar 
al camp de fucbol. D'altra ban<fa, l'alt.ar major ha
vía estat refom1a1 l'any 1922, :1mh un esril de cairc 
bizantí, per aixoplugar la marededéu del Coll de 
les Savines, que fou t.rnsllaclada a aquest espaí des 
d'una de les capelles del deambularorí. 

{Propleltlrl de In có/>ln: ACSG.) 
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Capella (o Paranimf) i Biblioteca deis claretians, n::s
pectivamem, de 13 Universitat, 27 de desembre del 
1937. Estat en el quaJ es Lrobava el Paranimf -o ca
pella- i la Biblioteca ele la Universitat el desembre 
dd 1937, amb nombrosos objectes arústic.~, llibres 
i documents de diversa procedencia que esperaven 
ser inventariats i, en :ilguns casos, encapsats i emma
gatzemats. Just des del moment que esclata la guerra, 
amb l'al~:tmcm del 18 de julio! del J 936, s'inicia,·a 
la tasca de salvament del patrimoni historie i artístic 
1am a escala nacional, de Catalunya, com també a 
escala local, cerverina. El ma1cb1 31 de julio! del 1936 
Agustí Duran i Sanpere, des de Barcelona, enviava 
una <.'llrta a Frederic Gómcz donant-li instruccions de 
que calia conservar i on s'havia de posar. S'optil, ales
hores. pels diferents cspais disponibles a l'església 
de Sant Joan. lmmediatament, el 2 d'agost, Frederic 
Gómez contestava per informar Duran i Sanpere que 
estava agrupant tots t'ls llibres de les cel•les de la 
Universitat a la Biblioteca (ele la mateixa Universitat), 
,sense ordenar, arrenglerats a terra,. Aquél! mt11eix 
dia, segons que informava Frederic Gómez, una co
missió amb una ordre deis comites pretenia retirar 
la imatge de la mare de Déu. Gómez demanava a 
Duran que enviés algun delegat ,que tingués energía 
i amor amb els objeetes artístics,, alhora que li feia 
arribar una llista de 101 el que s'havia salvar que no 
escava situat. Poc, dies després, el 8 d'agost, Agus
tí Duran expressava: •No cree que ara fos prudent 
de reunir les coses salvades (excepció de les que 
estiguin als BaLxos) a la Universitat, pero en defi
nitiva potser haura cl'ésser ai:xí, i amb combinació 
amb l'instin,c s'hi podría organit7.ar una instal-lació 
de gran profit pedagogic, una veritable institució po
pular moclel,. La feina de salvamem continuava sen
se parar i, el 2 de febrer del 1937, Frederic Gómez 
escrivia a Duran que , la Biblioteca de la UniversitaL 
ha queclat complecamenr abarrotada de llibrcs i en
cara n'hi ha per col-locar més de la mcitat•. Mentre 
Frederic Gómez i altres col•laboradors anaven em
magatzemant documents, objec1es i obres artíslique~ 
que procedien de lota la comarC'.i a la Universital, 
aquest edifici era cohejat per a molts usos militars. 
El 26 d'ocrubre dd 1937 Gómez cxplicava a Duran 
que semblava que entre els molts usos possibles que 
es disputaven la Universitat, finament es destinaria a 
hospital -tal com, efectivament, acaba sent-, pero 
que els militars s'havien compromes a respectar-ne 
la capella, el museu i la biblioteca. 

(t1111or de la fotograjia: Gómez Gra11. Propletarl de le, có¡,la: 
ACSG'.J 

(Autor de la /o,ograjia: G611wz Gm11. Propletarl ,te la copia: 
/ami/la Razq11/11,) 
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Universitat, 1937. Esrat de desordre en el qual que
da l'interior de la Universitat, despré:. del saqueig i 
desmantellament de l'edifici quan en foren desallot
jats obligatoriament els pares i estudiants claretians, 
davant la pressió deis ekments més revoluciona
ris de la ciutat, el julio! del 1936. Durant aquest 
desallotjament cambé se'n destrufren els guarni
ments de coure de la fa,;:ana. Se'n salva, a més de 
!'altar de Jaume Padró al Paranimf, el Museu d'nis
toria Natural, traslladat a Viladrau, i gran part deis 
!libres de la biblioteca deis claretians. 

(Autor de /t, fotogrof,a: G-01111.'Z GtYw. Propletarf de /t, copi,1: 

ACSG.) 

Universital', maig del L938. Sala de la Univcrsitat, 
reconvertida en hospital. Durant la Guerra Civil, 
Cervera es convertí en un pum clau deis serveis 
de la sanilat de guem1 republicana. Des del mes 
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d'agost del 1936 fins a l'abril del 1938, l'Hospirnl Ci
vil Berenguer de Castelllort serví com a hospital de 
milícies primemment, i amb la creació de l'Exercit 
Popular s'adapta a la nova organilzació basada en 
la creació d'hospitals de campanya, per bé que hom 
li reserva un paper secundari. A principis de maig 
del 1938, a fi de posar a pum els serveis sanitaris 
davam de les imminents ofensives que l'alt coman
dament republica preparava als fronts deis rius Se
gre i Noguera PalJaresa. s'abandona els scrveis de 
!'hospital civil i es disposa l'ocupació del grup esco
lar (escota Jaume 13almcs) 1 de l'eclifici de ta Univer
sitat a fi d'habilitar-los com a hospital de campanya 
base del :>..'VTll cos d'Exercit. La instal·lació, amb 
clínica quirúrgicit al grnp escolar i clínica medica a 
l'anliga Universitar, escava preparnda per a 962 Uits. 
Havien d'atendre les segones i 1erc1::res urgencies, i 
tenien com a cquips quirúrgics avam;ats Montclar i 
Ivars d 'Urgell, amb cinquanta IJits cadascun. Quan 
aquests equips foren evacuacs, el 2 de gener del 
1939, els ferits es repartiren entre Sisteró, Tarrega 
i Bellpuig. Amb l'ocupació de Ccrvera per part de 

les tropes franquistes, el 16 de gener del 1939, les 
dependencies de !'hospital van ser reconvertides 
provisionalmenc en hase de l'llospital Móvil del 
Ejército del Norte i posteriom1em en infenneria del 
,ccm,po de concen/raci6n de prisioneros y prese11-
1aclos•. Josep Torrades Altisent, de Penelles, tenia 
dissct anys quan ingressa a !'hospital de Cervera. 
Ocupava el tercer llit ele la imatge, cc>menc;ant per 
!'esquerra. El 22 de maig del 1938 havia entrat en 
combat al sector del Montsec. ,No vaig poder dispa
rar un sol trel, eslava monde por. En arribar al from 
ens van parar una emboscada i deis 900 nols que 
formi\vem només en vam tornar 140. A mi cm van 
ferir en un costal i vaig ser ates, primer, en un des
campal prop d' Artesa de Segre, després traslladal a 
Ccrvera, i finalment a Girona. Em va sorprendn: la 
monumentalitat de l'edifici. Recordo perfectamcnt 
aquella Uitera, al costal d'una taula braser, amb un 
pot de benes i una camisa blava, !'única indumenta
ria amb que vaig arribar a Cervera.• 

(Autor tlt• /11 fotog,.,ifm: G6moz Gro11. PropMtlrf de la copia: 
ft1111fl/a Rt1Ztfllft1.) 



Maig dt!l 1938. Crup de nens amb el brigadista Paul 
Meleschuk. Les persiancs del fons eren cerverines, 
concretament fabric11des per Ca l'Armengol. Era un 
invent seu: persianes amb unes lamines molt primes 
i unides mitjan~m unes voltes de filferro. La foto
grafia esta documentada a l'arx:iu Tamimenl Ubmry, 
de Nova York, com a l L-1063, i es titula Civilians 
cmd Pau/ Melesclmk of Auto Park, Cervera. 

(A111or lle /11 fo1ogrnj'111: eq11fp de Narry Rr111tlflll. Propic/llrl 
de In có¡;im 10mimeNI librar:,, '"'d Ho/Jorl F. Wagncr l .. , Notltl 

York. Copyrlg/J/: Neg. •11_/0óJ, llflrr)' Ranliflll: l'ij/w111b 

Jnwn1atio1u1/ Brl¡.:flde J>b<>IOgraph Colh:c1io11, 1tbrt1bam l.i11cól11 

/Jrlgado Arc/1/r,es, Naw York U11fr,ar$11y.) 

Maig del 1938. Soldats creballant en un vehicle. 
Aquesta fotografia i !'anterior formen part de la 
col•lecció de fotografies fetes per l'equip de l larry 
Randall, agregat com a responsable de fotogmfia a 
la XV Brigada lnternaciomd, també coneguda com 
l'Abrah:un Llncoln¡ per tant, era una brigada for
mada per americans del nord (lñe Harry Randall 
15th lnternalional Brigadc Photograph Collection). 
Durant el periode de la Guerra Civil, Fmnco i els 
nacionals reberen reforc;os d'Alemanya i Italia. La 

República lingué el suporl de voluntaris antifeixis
tcs de tal el món que formaven parl de les Brigades 
Jnternacionals, organitzacles per la Internacional 
Comunista. Entre el 1936 i el 1938 uns trenra-cinc 
mil voluntaris de cinquanta-tres pa'isos s'allistaren a 
les forces republicanes, fins que, acabada la batalla 
de l'Ebre, es retimren. lll 1938, entre la primavera 
i l'esliu, s'establí una tranquil-la i pacífica vincula

ció entre els solclats espanyols, els brigadistes i la 
població local Harry Randall (que s'allista a Espa
nya el 1937) i la unitat fotografi(_,1 ele la XV Brigada 

Internacional fotografiaren persones, grups i fets 
durant la instrucció previa a la batalla de l' Ebre, 
que després publicaren en el cliari The Vof1111teers 

for Llberly. Quan marxa d'Espanya tenia uns dos 
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mil negalius, que anaren a parar a aquest arxiu de 
Nova York, el 2001 (ALBA Colleclion). Les fotogra

fies eren destinades a augmentar la moral deis vo
luntaris i a donar suport a les Brigacles lnternacio
nals a l'esrranger. La col•lecció caneé aquesces dues 
fotogmfies de Cervera. Altres ciutats de la provincia 
ele Lleida fotog-rafiades foren Mollerussa i Tarrega. 
L.'t fotografia estil documentada a l'arx:iu Tamiment 
Library, de Nova York, com a 11-1062, i es titula 
\f/orki11g on a ca,; A11to Pa,·k, Ce,-vera. Per tant, es
tava feta en un garatge. 

{¡-tutor tle la fotORra}ia. l!lflllp do Jlarry Rauda/L P1-opiewn 
dt• la cl>p/11: Tamlmtmt l.ibrary, t111d RtJhürt 1-: U?a.itm.-r L. No,v, 
l'ork. Co¡,yrlg/)1.- N,·g. ,,, l_lo62, llarry 1«11ulnll, Fij/et?llll) 

J111cnmtfo11nl J1rlgadt1 Pbalogra¡,b Collt'Cl/011, Abrobam L/11co/11 

!Jrigade Arcbfues, Nl,w )"'ork llnit'ersfly.) 

3 de desembre del 1938. Vista acria de Cervera du
ram el bombardeig ele desembre del 1938. Cervera 
es trobava en el punt de mira de l'aviació de Franco, 
a causa de Jcs informacions rebudes per part deis 
serveis d'espionatge i d'evadits de la zona republi
cana. Els objeclius eren una fabrica de material de 
guerra empla,;:ada en un anlic garatge situat a la CllJ'

retera de Madrid a l'ran<;a (acl1.ml avinguda de Ca
taluny-.i); la Universit:it, com a lloc de concentració 
de trapes i oficines militars, i un djposit de munició 
que prove'ia e ls fronts de Lleida i Balaguer, situat a 
la casa concguda com la torre del Camps (avui, Cal 
Ferran). Els objectius de l'aviació franquiSta s'am
pliarcn a la rod:ilia de Cervera, motivats, sobrerot, 
per !'existencia d'un acrodrom republic:a en terres 
del terme de l'Aranyó i per la construcció d'una im
portant línia de fortificació republicana, coneguda 
com a L-2. El 3 de desembre del 1938, a les dmze 
del migclia, amb els objectius principals de la flibri
ca de material bel-lic i el djposit de munició, deu 
avions Savoia-Marcheni SM-79 -també anomenat 
S.79/A.80-- de !'Aviación Legionaria, amb base a 
Valenzuela (Saragossa) deixaren caure sobre Cer
vera setanta bomhes ele cent quilos cadascuna. Les 

afectacions materials foren terribles, amb destrosses 

en edificis, carrers i places, des del Mas Duran fins 
al Centre Republicl. Afecta els descampats d'abans i 

del voltant de l'esmentada casa de Jau me Ci1mps, el 
camp d'esporLS (la Pineda), la carretera de Tarrega 
(acrualmcnt, avinguda de Catalunya), el magatzem 

de fusta de Josep Carcasona, el pati del molí de 

Ramon Gomll, el pali d'Antoni Bové, així com les 
cases i els patis posteriors de la carretera de Tiirre

ga, de Manuel Salvador, Joaquim Rosich , Mariano 
Alsinella, Francesc Fusté i Ernest Uobcl, a més del 
gararge d'AguslÍ Rius. També es veieren afccrats la 

vi.a del tren i 101s els voltants del Mas del Codina, 
al nord de la via (entre aquesta i !'actual avinguda 

del Mil-lenari); els voltanrs del magatzem ele la casa 
eros -que no patí desperfectes-; els dos locals 

del Centre Republic:a, a banda i band:1 del passeig 
de Pral de la füba (actualment, passeig de l'Estació), 

que també patí e ls estralls de les explosions, :,ixi 
com la casa del sobreestant ele la via; sis cases de la 

carretera de Vallfogona, i el comen,;:ament del pas
seig de Pi i Margall (actualment, passeig del Porta

let). Els danys humans també foren abundants, amb 
quaranta victimes mortals i més de seixanta ferilS. A 

més d 'aqucst bombardeig, Cervera en sofri tres més 
durant el gener del 1939: 1'1 ele gener, que provoca 

nou morts i ocasiona destrosses des del passeig de 
Pi i Margall (actualment, passeig del Portalet), el 

carrer Combar, la pla,;a de Madoz, els patis i el Pa
ranimf de la Universitat, fins al turó de les Forqucs; 

el 5 de gener, que causa cinc victimes mortals, a 

més d'afectacions al carrer Majar, sobretot a l'es
glésia de Sant Agusú i a una casa ve'ina, i al carrer 
de Barcelona, i el 15 de gener, amb deu victimes 

mortals i clestrosses localit:r.ades al nord de la ciutal, 
per sobre de la via del tren, des de la carretera de 

Guissona fins a la carretera de Sant Ramon, la torre 
i els patis del Sinclicat, la fabrica de galetcs L-i Pal

ma i el Mas d'en Ro:;a. 

{Ar,/or de In fotogmjia: !'orza A"'"ª llalia11,,, Prople1nrl ti<· la 

cOpía: Uff,cfo Slorlco dt!ll'Aoro,wutlca. JHl/1/art.1• Roma.) 
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Gener del 1939. Músics cerverins durant la celebra
ció de l'acabament de la guerra a Cervera. L'arribada 
de les tropes franquistes fou el 16 de gener del 1939. 
El segon a )'esquerra, amb la trompeta sota el brac;, 
ern Josep Térmcns Prars; a la seva el.reta, scnse ins
trument, hi havia Josep Tun,11 Casajuana; amb un sa
xofon, el Giribet de Cal Mano, i a la dreta i en primer 
cenne, Francesc Oriol Trilla, runb un fiscorn. Josep 
Tém1ens i Francesc Oriol col-laboraren, juntament 
amb ah.res músics cerverins, en la rccomposició de 
les partitures dcds seus respcctiu~ instrumenrs corres
ponents a les Completes dcd Samíssim Misteri, que 
foren a-emades duran! el període de la Guerra Civil. 

(f'ro¡,ieti111a de la có¡,ia: ;lfarla fla/cells.) 

Cementiri, 1939. Commemoració del Día de los Caí
dos, al Cemenciri. Entre les autoritats civils i militars 
assistents a l'acte n 'hi havia de provincia Is i de lo
cals. Entre aquestes últimes, hi havia !'alcalde de la 
ciutat, Josep Trilla Bacardit (t!l primer per Ja dret:,). 
i Luis llernánde1, Palmés, cap local del Movimiento 
(cinque per la dreta), que exercia de notari. La-cele
bració es realitza al peu de l'obelisc erigit en honor 
deis solda1s morts en l'atac carlí a Cervera del l6 de 
febrer del 1875. L'hornenatge aJs caiguts del bando! 
nacional de l'any 1939 e~ féu en aques1 indret; pero 
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poc tcmps després, el mes de fcbrer dt: l'any 194.0, 
l'ohelisc fou enderrocat per fcixisces locals. Aques
ta acció causa malestar a l'Ajuntamem, que es veia 
capa~ de realitzar ell matcix la reúrada oficial del 
monument. A parúr de llavors la cclebració passa 
a fer-se davant del monument a •los Caídos, de la 
rambla de Calvo Sotelo, constru'it durant l'any l939 
i inaugurat el 24 de setembre, en el marc de la Festa 
Major d'aqucU any. Fou reúrat del seu emplac;ament 
el mes d'octubre del 2005. 

(Proplcta,•f de tt1 copltl: , ICSGJ 

28 de julio! del J 939. Document original del procés 
sumaríssim núm. 763 seguit contra Domenec Puig
redon Borruix, en e l qua! consta la condemna a 
mort, dipositat en el Tribunal Militar Tercer de Bar
celona. En l'expedienl s'hi cosí la fotografia -que 
mostra Puigredon acompanyat de Francisco Bamés 
i M:ircelino Domingo en una visita que feren a Cer
vem el 5 de julio! del 1936-, com a prova per de
mostrar la culpabilitat de l'encausac. L'execució es 
produí el 28 de julio! cid 1939. Segons el proce::di
ment, i com recull la h.istoriografia contemporilnia, 
Puigrcdon fou denunciat pels cerverins J. T. B., A. 
R. C. i R. S. A., i la denúncia fou refor\;ada amb el 
testimoni de J. A. i amb els informes de l'akalde J. 
M. C. d. M., la Guardia Civil i els dirigcnts de Falan
ge Española Tradicionalista i de les JONS. Domenec 
Puigredon fou elegit alcalde de Cervera el 28 de 
maig del 1936 per ERC. Després del cop militar del 
18 de julio!, comen~ava la Guerra Civil i la revolu
ció. El 2 d'octubre del 1936 es constinií l'Ajuma
ment «antifeixista,, integral per representants de les 
formacions CNT, UGT, ERC, Unió de Rabassaires, 
Acció Cat::ilana i POUM, i n'era elegit alcalde M::i
nel Ambrona Tudela; Domenec Puigredon no for
ma pare de la nova corporació municipal. (ll 21 de 
febrer del 1939, Doml!nec Puigreclon, que no creía 
que hi hagués cap motiu per fugir de la ciutat, fou 
dcúngut a Cervera i ingressá a la presó. Poc després 
fou sotmes a un procés «sumarf.~imo de 11rge11cia., 
el marcat amb el núm. 763, que est11 dipositat al 
Tribunal Militar Tercer de Barcelona: <Audiloria de 
g11ent1 de la 4" ,·egi6n militar. Procedimiento suma
rísimo n • 763, contra Domingo P11igredó11 Borr11ix. 
/. .. / PALLAMOS: Que debemos ccmdenary condena
mos al enccirtado Domingo Puignu/6,i Borrul.,c a 
la pentJ de muerte./ ... ] Barcelona 17 de /1111/0 de 
1939. Año de la Victorir,. f. .. / Diligencia ejecución.
Siendo el 11/gar de ejecución las inmediaciones del 
Cementerio M11nicipc~I. Una vez ejecutado el Médico 
O.José García flojo, previo reconoci111ie1110 del c11er
Po de los reos certificó su ejecución. 28 de Julio de 
1939.-EI día 28 de Julio de 1939,fue enterrado en 
la fosa especial 11 º 3 del Cementerio de Lérida,. 

\Alltor d~ la fotografit,: Jm;1p Satttl. P1'0fJlelt1ri tle In copla: /0011 
Sal111.J 
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Safarejos municipals de la Rambla, 1939. D'esquer
ra a dre1a, Teresina Botines Ramon, Pepita Martíne::z 
Romero (de La Perfumería), Pilar Ubach Griolcs ¡ 
NlÍria Riera Companys (monja), que formaven part 
de l'equip de !'Auxilio Social, les quaJs ajucktven a 
alimentar la gent neccssirada. Els me::njadors cstaven 
situats on avui día hi ha Cal Pere Armengol (al xam
frit entre el carrer de Santa Arma i la Rambla). L'Au
xilio Social era una organit7.ació d'ajuda humanitilria, 
estrucrurada i escesa arreu del territori cspanyol, que 
existí des de la Guerra Civil fins a mitjan anys setan
ca. Conslin11da dumnt la Guerra Civil espanyola, esca
va vinculada amb la Sección Pemcnina de la Falange 
Española i seguía un model similar al que funcionav-d 
a l'Alemanya nazi. Aquestes ajudes, inícialment ate
ses per voluntaris, esraven destinades a donar menjar 
a les víducs i als orfes de guerrd. Les despeses de 
!'Auxilio Social es cobrien amb aportacions voluntii
ries i espontinies, pero, a mesurn que l'org,mització 
creixia, s'hagueren de buscar noves fom1es de finan
,;amcnt, transformades en uns donaúus fixos mensu
:i Is obtinguts per rnitja ele pressió social a les classes 
acomodades, que es veien obligades a participar-hi, 
ja que es considerava una desafecció cap al regim 
qualsevol negativa a conLribuir-hi. Els govemadors 
civlls s'cncarregaven d'evitar que fa recaptació dis-
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minuís, amb diferents mesures repressives, una de 
les quals consistía a fer pública en la premsa local la 
idenútat deis desafectats. 

(Pro¡,t1•Ii,,-ft1 d~ tt1 tmm1ti!: Pilar U/J(lcb Grloles.) 

Pla<;a de Sane Miquel, J6 de genc::.r del 1940. Des
filada de falangistes cerverins, armats amb fusells, 
passanr per la pla91 de Sant Miqucl. A !'esquerra hi 
havia una banda de música que an1enitz.,va la des
filada, mentre nens i grans feien la salutació feixista 
ami> el bra,; aJ~t. Als baixos de l'cdifici del fons hi 
havia una carnisseria i el fom de pa de Ca l'Andre::u, 
i al pis supe::rior s'hi instal·la la comandanci,1 milit:1r. 
Aquesta desfilada ern dins el programa d'actcs pcr 
commemorar el primer aniversari de l'entrnda de les 
tropes franquistes a Cervera, que fou el 16 de ge
ner del 1939. Alires actes de la cclcbració foren una 
proccssó del Rosari de !'Aurora, una missa amb cant 
de •Te Deum•, una ofrena de corones de flors de fa 
Sección Femenina )' Ciudadanos al •monume1110 e, 

los Caídos, i una representació de •pastorcil/<>s>. Els 
falangistes que:: desfilaven en primer 1erme eren An
toni Curt, una persona no identificada, Ramon Cuñé 
Vilaró, Joan Ca macho Segura i Castella (fuster). 

(Proplelflrl di! la CofJitJ: , 1CSG.) 



Plai;a de la UniversiL'lt, vers el 1940. Ciutadans de 
Cervera fent, amb la ma al~da, la saluració teixista. 
La presencia de soldats i mcmbres de la Falange de 
fora de la ciutal, a la clreta de la imatge, indica que 
el final de la Guerra Civil encara era recenl. Es cles
coneix el moliu de la concentració, lot i que devia 
ser important, ja que els balcons del carrer, corres
ponencs als actuals edificis núm. 5 (Anna Maria), 
7 (Fotogralia Pral) i 9 (Sastrería Miret) de la plac;:a 
ele la Universitat, cstavcn endomassalS. Alguns deis 
cerverins idcntilica1s són Dolores Font (al centre de 
la fotogralia); Josep Balcells Sala, que seria alcalde 
ele Ccrvera entre els anys 1948 i 1953 (al seu darre
re); Antonio Rubinat •Ton Caminante-, amb gorra, i 
l'Elies, botcr (al seu darrerc). 

(Propla1i11·/a de la copf,i, Mo11/Sl!rra1 (iusp,.) 
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Cemem.iri, 10 de novembre del 1940. Trasllat al Ce
mentiri deis cleu feretres que recollicn les restes deis 
religiosos assas.~inacs, el juliol del 1936, al Mas C!aret 
i a !'Hospital. El julio! del 1936 la revolució ele les es
querre~ havia triomfat a Barcelona i grups i columnes 
de voluntaris soruen de la capital crun.i ele Saragossa 
per ajudar els companys anarcosindicalistes¡ ele camí, 
havien ele passar per Cervera. El 21 de juliol, alguns 
pistolers envoltaven ja l'edilici universitari i l'Ajunta
ment instava e.!s claretians a abandonar-lo davant del 
peri U. Els religiosos, vestits de seglar, es disposaven 
a fugir. E!s malalts anaren cap a !'Hospital; molts, al 
Mas Claret, eles d'on marxaren, dividits en dos grups. 
La mort e.Is esperava en cliferents cleslinacions, eles 
de Ciutadilla lins a Lleida, passanl per l'l lospital, el 
Mas Ciare! o el Cementiri. Quatrc anys dcsprés, el 10 

de novembrc ele! 1940, es pogueren trobar i identifi
car k:s resti,:s deis germans as~-assinats. Deu füretres 
recollien les restes ele les trenta-dues victimes a l Mas 
dareL i a l'Hospit.al, a més de les deis pares Jaume 
Giron, Pere Sit~es, Emili Bover, Enrie CortadeUas, 
Joan Prats i Ángel Pérez i deis germans Ramon Roca 
i Ramon Rius. Després, els feretres foren traslladats 
per les Juventudes Católicas i escortats per falangis
ces al Cemenliri, per enterrar-los. La comitiva comen
c;:a a la casa-co!-legi deis Pares Missioners (després 
de ser traslladats en dos viatges amb ca.mió des del 
Mas Claret) i posteriorment es féu el funeral oficial 
a la Parroquia. L"oració fúnebre la dugué a termc el 
pare Lluís Pujol, company ele comunitat de les víc
limes i professor deis cstucliants. Els cos.ws havien 
estat exhuma1s al Mas Claret (12 de marc;: del 1939), 
Cervera (4, 5 i 11 d'octubre del 1940), Castellfo!lit ele 
Riubregós (12 d'ocrubre del 1940), Cubclls (16 d'oc
tubre del 1940) i Sant Martí de Tous (31 cl'ocrubre del 
1940) i dipositaL5 en un primer moment al Mas Claret. 
Passats cls anys, el 1947, s'edilicit un mausoleu pcr 
a!s claretians assassinats. Alfa foren traslladades totes 
les restes. Hi romanen totcs excepte les del pare José 
Xifré, superior general i cofundador deis clarctians, 
les despulles del qua! s'inhumaren a Vic el 6 de no
vembre del 1999, proceclents ele Cervera. Segons que 
consta en la documcntació de l'epoc-a, e!s non,s deis 
,martirs,, eren: •Jaime Girón, Pedro Sirjes, Juan Buxó, 
Emilio Bover, Manuel Font, José Ribé, Julio Leache, 
Francisco Simón, Antonio Elizalde, Emi!iano Pascual, 
Eusebio de las lfcras, Constanr.ino Miguel,Jenaro Pi
nyol, Rerrugio Tamarit, Antonio Capdcvila, Luis Jové, 
José Serrano, Manuel Solé, Juan Prats, Enrique Cor
tadellas, Rarnon Roca, Buenaventura Rci.-xad1, Miguel 
Rovira. José Ros, Femando Castón, Narciso Simon, 
Francisco Marco, Nicolás del C,mpo, Francisco Mi
lagro, Pedro Vives, José Ferrer, Dionisio Arizaleta, 
Evaristo Bueria, Ramon Rius, I.rineu Jiménez, Angel 
Pérez, José Loncan, Francisco Canals, Francisco Sola 
y Juan Senosiaim•. 

(Propietaria tli! la copia: Ten,sa Rlus Camps.) 



Paranimf de la Universitat, hivern del 1940. Vish-a 
al Paranimf de la Universitat, acabada la guerra, 
del general d'enginyers relirat de l'Ex:ercit espa
nyól, Ilclefonso Güell. En la visita l'acompanyaven 
Josep Trilla Bacardit (alcalde), Ricard Sala Aldoma 
(exalc.-alde), Teodor Ubach (barber conegut com ,el 
Grioles--). Josep Vives i Josep Hoselló (linent d'in
fonteria), entre d'altres. Aquesta imatge resulta sig
nificativll per dos motius: per l'ensorrament de la 
volta de la cúpula durant el bombardeig nocturn 
de la legió Condor que patí Cervera I' J de gener 
del L939, i pe! mur de maons que s'al~a davant de 
!'altar barroc del Paranimf ele la Universilllt pocs 
dies abans del 18 de julio! del 1938. Ali,;ar aques
ta paret fou molt lent i, a més, queda a la meilat 
perque s'acaharen els maons. Aquest episodí del 
mur proreccor 1é la seva petita historia, perque es 
considera que l'encert d 'aquesra última iniciativa li 
pertoca en gran manera a Antoni Gil Ortín, afiliar 
a la CNT i, des del 22 d'octubre del 1936, regidor 
de Cultura i Finances de l'Ajuntament revolucio
nari, del qual era alcalde Manci Ambrona Tudela. 
Gil l111via estat harber al carrer Major de Cervera, i 
entre els cercles obrers de la ciutat ern tingut per 
un intel-lectual i un bon orador. Fou cap comar
cal del Consell ele l'Escola Nova Unificada (CENU), 
promogué que l' institut de segona ensenyan~a <lu
gués el nom de S:rntiago Ramón y Caja! en comp-
1es de Marcellno Donúngo, i des de l'Ajunt:ament 
revolucionari posa a disposició del Frederic Gómez 
Gabernet recursos marerials i humans per intentar 
salvar 101 el patrimoni historie que fas possible. El 
juliol del 1937 fou mobilitzat i incorporar a l'Exert it 
RepubHdi; el 6 de febrer del 1938 el feren presoner 
al front d 'Aragó i el processaren per la denúncia 
d 'un cerverí. Fou condemna1 a dotze anys de reclu
sió, deis quals en complí trenta-tres mesas, ja que 
se li aplica la redcmpció de la pena pe! treball i la 
bona conducta. En sortir de la presó, obrí un taller 
metal-lúrgic a Barcelona. 

(A111or de lfl foto11rnfia: Gómez Gra11. Propletarl de la copla: 
t lCSC.) 

Plai,;a dels Martirs (actualmenr, pla~a de Pius XII), 
principí de la decada del 1940. Acte públic expiatori 
per l'enderrocamem de l'església de Sant Francesc 
de Paula, celebrat a l'esplanada que avui és la pla
~ de Píus XII. En primer terme lli llavia integrants 
de la Sección Femenina de la Falange portant ban
deres i esrenclards, juntament amb infants de .la Sec
ción Juvenil, que feren una ofrena floral. Al fons, 
entre el nombrós públic, hi havia la presidencia, 
amb els macers de la ciut:at al davant. Al lloc on 
actualmenr es rroba el Casal Parroquial hi l111gué 
l'església de Sant Francesc de Paula, que el 19 de 
julio] fou saquejada, com rotes les altres de Cervera. 
A mitjan 1937, l'Ajuntament prengué l'acord de 
constmir una plai,;a en aquest indre1 per fer-hi el 
mercar, per la qual cosa s'enderroca l'església i 
el convem. Les vicissituds de la guerra, pero, no 
perme1eren tirar endavanr el projecte. Gran part 
del públic assistem a l'acte es trobava sobre els en
derrocs del convent, que ocupava molt de terreny 
(limirava pel darrere amb els habitatges que donen 
al carrer de la Universitat -actualment, carrer del 
Canceller Dou-, alguns deis quals foren constru1ts 
als terrenys que ocupava la fabrica de sivelles Ra
mírez; d'altres, els tres primers, tocant a la plai,;a de 
Pius Xll, es construiren al voltant de l'any 1745). 
En la nova urba1útzaci6 se cedi terreny per fer més 
gran l'esplanada, és a dir, la plap de Pius XII i la 
rambla de Uuís Sanpere. 

(Propletarl de la coplt1: ACSG.) 
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Pla,;a de Lluís Sanpcre (actualmem, pla~ de San
ta Anna), 16 de gen..:r del 1943. Nombrós grup de 
¡oves bailan! sarda.nes, en presencia de molts cer
vcrins que assistien a l'acte i també d'alguns mili
tars, davant ele )'Auxilio Social. Du.rant moles anys, 
el 16 de gencr es commemora la liberación de la 
ciutat, o sigui, !'arribada de les tropes franquistes. 
Entre les activitats del programa d'actes d'aquell 
any destacaven !',Airosa dfana, de la banda del Re
gimiento de Infantería núm. 116, l'ofrena de ílors al 
monument als CaiguLS en memoria dels rmárli1-es 

de la cr11zad,i,, una desfilada militar, l'audició de 
sardanes i una vetllada coreogrilfica a carrec de la 
Sección Femenina de la Falange Española Tradicio
nalista i de les JONS de lleida, a benefici dels volun
taris de la División Azul, al Teatro Círculo. No era 
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la primera vegada que hi havia sardanes en la post
guerra ccrverina, ja que a la Festa Major de l'any 
1939 jase n'havien hallar. 

(Atllor de la fotograjia: Gómcz Grt:m f'ropielari de la ci'Jpft1: 

;tCSG.) 

Carrer de Santa Anna, 23 de setembre del 1945. Vi
sita de les autoritats municipals i provincials a la 
seu de l'Auxfüo Social, en el marc d 'una Festa Major. 
Durant la Festa Major de l'any 1945 s'inaugura el 
passeig de Jaume Dalmes; aquest indret passa a la 
ciutat quan l'Ajuntament pogué recuperar el terreny 
on els pares clareti;ins tenien l'hort mentre estigue
ren instal•lai.s a la Univcrsitat. El principal acle de 
la celebració fou una desfilada del Frente de Juven-

cueles de Lleida en aque!>'t lloc, davant .les autorita1s 
municipals i provincials, les quals també visitaren al
tres llocs de la ciutat, com la seu de )'Auxilio Social. 
Aquesta institució de la Palange, que ec:s dcscnvolupa 
a la postguerra, durant el primer franqujsme, tenia 
la missió d'atendre les necessitars bilsiques de la po
blació més vulnerable, les dones i els nens. A Cerve
ra, la seva funció principal era el repartiment d 'ajut 
alimentari per intentar mitigar Ja terrible fam que es 
passava en aquell període. Es trobava al carrer de 
Santa Anna, a la cantonada ::unb la rambla de Calvo 
Sotelo, instal•lada al local que havia estat la Pastis
seria La Palma, de Joan Fornclls, a qui, en acabar 
la guerra, Ji fou expropiat. L'Auxfüo Social estigué 
biruat en aquest inclret fms a mitjan anys cinquanta, 
encara que en aquest darrer període la seva activitat 
era practicament inexistent. En la imatge hi veiem, 
d'esquerra a clreta, l'agut7il Eusehi Rufau •Canets•, 
Luis H..:mándcz Palmés (cap local del Movimiento), 
Josep M. Boque1., Francesc Domenech Bosch (se
c.-retari de l'Ajuntamenl), Josep Balcells Sala (primer 
tinent d'alcdde), Josep Cisteró (alcalde) i José Car
rer-.tS Cejudo (govemador civil i cap provincial del 
Movimiento), entre aJtrel> autoritaLS. Més a la drel:'d 
hi ha els macers ele la cimar i uns joves falangistes. 

(Alllor d1• lt1 fotograji11: Gómez Grtm. l>ropietarl de la coprm 
, ICSG.) 

Molí del Grau, 31 de mari;; del 1973. Dinar campestre 
amb una paella gegant, celebrat amb motiu de la 
cloenda de la J Assemblea Comarc.-al de la Joven
tut de la Sec:garra. [.a cloenda Lingué lloc el 31 clt: 
mar~ del 1973, i hi assistiren el governador civil de 
Lleida i altres autoritats provincials i locals. Durant 
diversos dies, una cínquantena de joves treballil in
tensamenL en sis ponencies, després d'haver realiL
zat enquestes a uns quatre-cents joves de Cervera i 
cl'altre:, localitat~ de la comarca. En l'acte de clausu
ra, fet davant un d'auditori ple de joves, hi prengue
ren pan les diferents ponencies, amb tots els seus 
membrcs. També hi intervingueren Rafael Oliver, 
sotscap provincial del Movimiento; Joan Salat, alcal
de de Cervera, i el governador civil de Lleida, José 



Aparicio Calvo-Rubio, que pronuncia la llic;ó magna 
de l'As~emblea. En la imatge, entre els comensals, 
s'hi veuen Jaume Carbonell i M. Clara Prous (segon 
i tercera per )'esquerra); els dos homes de la dreta 
són el govcmador, José Aparicio Calvo-Rubio, i l'al
c-,ude. Joan Salat. 

(Pl'Upletarl do la copia: Ettsebl Or/1::,} 

Círculo de Cervera (actualment, Casal de Cervera), 
15 de juny del 1952. Dinar de redactors, coi·labora
dors, autori1a1s i amics durant la celebració del vuite 
aniversari de la rcvisu1 Segarra. El 15 ele juny del 
1952 se celebra el vuite aniversari ele la sonida al 
carrer del primer numero de la revista Sega,·ra. Els 
actes ele la festa foren: missa a l'església de Sant An

toni, oficiada per Mn. Bajona; ioauguració a la Sal:1 
Colom d'una exposició d'obres del pintor holandes 
Joop Stckelenburg, amb pinrures de temes cerverins 
i segarrencs; conferencia del poeta Rossend Perelló 
sobre Mn. Cinto Verdagut:r, en la commt:moració 
del 50e aniversari de la seva mort, amb una expo
sició de Lota la seva obra a la biblioteca, i el dinar 
de redacLOrs, col,laboradors, autoritacs i amics. En
tre els assistents a la celebració hi havia, d'esquerra 
a dreta i de clalt a bai:x, dempeus, Pepe Cos, Pcre 
Riba, Pepe Vidal, Josep M. Boquee, Jaumc Magre, 
Emili Rabel!, Carlos Rossieh, Ramon Turull, Joan Sa
lat, Permn Ra;,;quin, Josep Mestres, quatre persones 
no identificades, Miqucl Razquin Jené, Josep Bat
lle, una persona no identificada, Ramon Térmens i 
Luis Hernández Palrnés; asseguts, tres persones no 
idenrificadcs, Jesús Quintana, una persona no iden
tificada, Josep Perran l.amich, Maria Camps Duran i 

Francesc Domenech Bosch. 

(,1111<,r d,• la jo1ogrt1fii1: (;dmaz Grcw. Propfotnrl ,ft, '" ciJ¡,la: 
Jo.e¡, ,11. 11/JaclJ.) 

Casa Massot-Dalmases, 1955. Recepció a la Casa 
Massot-Dalmases del nunci papal Ildebrando Anlo
niutti El diumenge 20 de mar<; del 1955 el nunci del 
papa a Espanya, monsenyor Ildebrando AntoniuUi, 
visit/1 la ciutat de Cervcra convid.at pe! Patronal de la 
Passió. El programa d'actes dura tres el ies. El dissab
Le 19, diada de SamJosep, hi hagué un repic de cam
panes i una cercavila amb banda de musica, i s'il·lu
minaren cls edificis oficials i comer~os que s'adheri
ren a la benvinguda. El diumenge 20, una caravana 
de cotxes i motos ana a rcbrc el nunci a Bellpuig, 
d'on soniren cap a Cervera per arribar-hi a mig matí. 
A Cervera fou rebut a la plai;a de Lluís Sanpere per 
autoritats civils, militars i religioses. Acte seguil, es 
dirigiren cap a l'església de Santa Maria, on el bisbe 
de Solsona, monsenyor Vicent Enrique i Tarancón, H 
dona la benvínguda. Després de descobrir una pla
ca que dóna d nom a la plac;a de Pius Xll, al jardí 
de la Pergola, se serví un apat a la Casa Dalmases, 
que aleshores era el palau del Baró del Bullidor, que 
fou la residencia del nunci durant la seva estada a 
Cervera. A la tarda assistí a una reprcsentació de la 
Passió al Teatro Círculo de Cervera (acrualment, Ca
sal de Cervera) i, posteriom1ent, )'alcalde de Ccrvera, 
Antoni Xucla Riu (al centre de la imatge), ofeñ una 
recepció a l'Ajuntament. Després de recórrer els car
rcrs de Cervera, on rebé un homenatge popular, se 
serví un sopar de gala al saló de la Casa Dalmases. 
El dilluns 21 es decreta dia de festa a Cervera per 
tal que Lota la població pogués assistir a la missa 
solemne que el nunci celebra a dos quarts de nou 
del matí. En acabar, s'acomia<la deis ciutadans i ele 
les autoritats i abandona la ciutat. En la ima1ge, en 
primer pla, hi apareixen Joaquim de Dalmases i Jor
dana, Antoni Xucla i monsenyor Antoniucci. 

{Propiewrt de lfl copia: familia X11rlil.) 
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Pla~d de lluís Sanpere (actualmem, pla<:a de Sama 
Anna), 21 de maig del 1960. Carmen Polo i les scves 
nétes, acompanyades de la comitiva, dirigim-se al 
Teatro Círculo, en la seva visita a Ccrvera. Duranl 
la visita, l'c:;posa del general Frd!IC0 assistí a una 
represcmació extraordinaria de c,·isto, misterio de 
Pr4si611, en sessió de tarda. Cervcra s'endomassa ele 
festa per rebre la primera dama de l'Estat i, al llarg 
de toL el recorregm de la comitiva. que s'iniciil a 
l'mringuda de Cmalunya, s'hi col-tocaren diversos 
ares de benvinguda. La recepció es dugué a tcrme 
a la plac;a de Sanra Anna, al peu del monument als 
Caiguts, i fou presidida pel govemador civil de Llei
da, el bisbe de Solsona, l'alcalcle de Cervera i el 
Consistori en ple. En la imatge hi ap:ireixen, d'es
querra a drcta, l'esposa del govcmaclor civil; al seu 
darrere, !'alcalde ele Ccrvera, Antonio Xucla; M! del 
Carmen i M.' de la O (tapada pel ram de flors) Mar
tínez-Bordiu a dret:a i esquerra de Carmen Polo; 
lgniisi:t Comas, esposa de l'alcalde, i a la dreta, el 
governador civil, José Antonio Serrano Montalvo. 

(A111or de la ft,togmjio: Gómer Grt111. Proplotarl de lfl cópla; 
Jamllln Xuclil.) 

1960. Dinar de comiaL ofert pels membres de la Cor
poració Municipal a !'alcalde sortint, Antoni Xucla 
Riu (1923-2001), que ho fou des del 24 d'ocrubre 
del 1953, quan substiLUí Josep Balcells Sala, fins al 
26 d'octubre del 1960, que fou nomenat peral cilr
recJosep M. nazquin Jené. Hi assistiren -en el sen
tit de les agulles del rellotge- Salvador Gasol Per
manyer, Carlo~ Rossich Franquesa, Joan Salat Tar
rats, Antoni Xucla Riu, Antoni Trilla Ramon, Agustí 
Castella Roca, Miquel Razquin Jené, Joan Boronat 
Felip i Josep M. Civit Breu. 

(Prn¡,foturlu de lfl copla: E.11/MI" Boroutll.) 

Camp de futbol, estiu del 1965. lnauguració de les 
piscines. patrocinades per !'empresa f'errocolor -
Vida! Germans. Aquestes piscines, anys més tare!, 
foren ccdides a l'Ajuntament de Cervern. Al mateix 
temps que s'inauguraven, molt a prop, a la mateixa 
carretera ele Guissona, es constni"ien els pisos ele 
l'EMSESA. Aquells bloc.~, amb un total de cent ha
bitatges, :t.leshores semblaven moh lluny del centre 
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urba, igual que les piscines. El creixement ele la ciu
tat, pero, ha acabat integranL :imbelós espais al teixiL 
urba. Els piso~ de l'EMSESA, com la major pan del 
bani adjacent, eren eminentment populars, i aca
baren acollint gran part de la població que arriba a 
Cerverd en les successi, es onades migratories. 

l'HRFJL: 2. Antonio Freix.es, 3. Jordi Companys, 8. Jo
scp Pral, 10. Josep Puig, 11. Sújar, 13. SOLO, 18. José 
Paredes. 20. Joan Bergada, 22. PeircL, 23. Concepció 
Boquet, 24. Josep Fort, 25. Maria Armengol, 26. Ele
na Armengol Cera, 27. Peláez, 28. Ran10n Armen
gol Cern, 29. Antonio Carcasona, 30. Manuel Muñoz 
13lanco. 31. Angelina Vergés, 32. Amonio Momero, 
33. Juan Angel Collado, 34. Ramon Pont. 35. Muñoz. 
36.Josep Hidalgo, 37. Petanas, 38. Muñoz. 39. Josep 
Montero, 41. Jesús Aranda, 4-2. M. Llu'ísa Perostes. 

(Propiet<1rla de la có¡,,a: A 11¡¡a/111a l'<'f'1/ltS.) 

Madrid. 1968. Recollida del nomenament de presi
clent de la Diputació de Lleida per part ele Josep M. 
Razquin Jené de mans deJ ministre Manuel Fraga 
lribarne, en l'acte que Lingué lloc a Maddd. Josep 
M. Razquin Jené, fül de Ferran Razquin Fabregat i 
Ramona Jené Solé, nasqué a Cervera el 14 de íuny 
del 1929; estudia la carrera de Dret i la de Filosofia 
i Llerres (Historia) a Saragossa. El 1956 comern;;a a 
exercir d'advocat a Cervera. Fou nomenat alcalde de 
Cervera des de l'any 1960, substituin1 Antoni Xuclii., 
fins a t'any 1969. Pou prcsident ele la Diputació de 
Lleida entre els anys 1969 i 1974, cirrec des del 
qual, entre altres coses, contribuí al restabliment 
deis csrudís universitaris a Lleida. Represemant 
el grup d'Aelministrnción Local. el 1969 esdevin
gué procurador e11 Corles. Ocupa djversos ciirrecs 
dins l':1dministració provincial els anys finals deis 
franquisme. Personatge cultivat i d'iunplia cuJrura, 
exercí la docencia universitaria, rebé diverses dis
tincions i escrigué i pronuncia conferencies sobre 
diferents personatges histories. Des del 1973 fins 
al 1994 fou subdfrector de la Biblioteca de Catalu
nya. Entre la seva obra escrita, a banda deis textos 
periodístics, cal destacar La Universidad de Cen,era 
(1976) i, sobretot, Gen/ de la Segarra (1997). D'al
tra banda, la relació entre Manuel Fraga lribarnc i 
Cervera fou habitual durant el pcríode que va ser 
ministre d'lnformación y Turismo (1962-1969). Les 
seves visites a Cervcra forcn nombrases cluram 
aqucsts a-nys. En la primera, l'any 1963, assistí a una 
funció de la Passió i inaugura la urbanització ele 

la pJa~ de Madoz. L'any 1966 visita les obres del 
complcx turístic ele la Passió (hotel, cafeteria i te
atrc), visita que repetí l'any 1967. La darrera visita 
fou l'any 1968, per assistir a una representació de la 
Passió al Gran Teatre, inaugurar l'any anterior. 

{l'rc,¡,it•tflrl de lfl ciJJ)ltJ;jom, Saint.) 

Paeria, 1969.Joan Salat,José M. Nlartínez Val iJoscp 
M. Raz.quin a la sala de plens de la Paeria, duram 
l'acte ele presa de possessió de l'alcaJdia per pan de 
Joan Salat. El 22 de mar~ del 1969, Joan Salat lar
rats prengué possessió de l'alcaldia de Cervera, en 
presencia de Josep M. Razquin Jené, president de 
la Diputació i antecessor seu en el cilrrec, i del go
vernador civil de Lleida, José M. Martínez Val. Joan 
Salat entra a l'Ajuntament el mes de febrer del 1958 
com a regidor del ter~ familiar i, posteriorment, fou 
únem d 'alcaldc. Després cl'onze anys com a regi
dor. exercí el can-ce d'ak-alde durnnt vint-i-sis anys, 
fins al 1995. Durant el període democratic gu:inya 
quatre eleccions consecurives amb majoria absoluta 
(1979, 1983, 1987 i 1991), com a cap de Uista de 
Convergencia i Unió. Joan Salar Tarrms (Cervera, 
6 de maig del 1920 - 22 de febrer del 2008) fou 
la figurn central i principal ele la política cerveri• 
na clurant tot l'últim terc del s. xx. Era fill d'Antoni 
Salar, administratiu del Sindicat, i d'Emília Tarrats, 
la C¡ual, a més de la casa, ta.mbé portava la botiga 
d'espardenyes conjuntament amb l'avi Salat, que en 
controlava la fabricació. Des de petit havia tingut un 
caracter inquieL, actiu i observador; de jove i aduh, 
desplegil la seva aetivitat en molts fronts, :t més de 
la polític-.1, com el teatre, l'excursionisme, l'activital 
cultural i molt especialment la Passió de Cervera. 
1-lavia curs:11 estudis, en modalitat Ujure, de peri
tatge mercantil a l'Escola d'Alts Estudis Mercantils 
ele la Universirat de Barcelona. Fou mobilitzat per 
l'ExerciL Republicil als disset anys amb la famosa 
•lleva dcl biberó•; gaircbé acabada la Guerra Ch•il 
travcssa els Pirineus, i fou presoner al camp de 
concentració d'Argelers, per acabar finalment en el 

que els nacionals tenien a Santona (Cantabria). Oes
prés de ser reducat per l'Exercit Nacional el 1939, 
comen91 un periple que no acabaría fins al 1945. 
Quan finaJment com:1 a Cen•era, el juny del 
1945, havia passat set anys de servei militar. Es posa 
al capclavant ele l'espardenyeria que l:t familia tenia 
oberta als baixos de Cal Xucla des que els seus a\'is 
s'havien estable,-r. a Cervera, l'any 1893; amplia i mi-
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llora el negoci familiar, passam a la fabricació me
canica d'cspardenyes, reformant la botiga i servint 
els principals magatzems de Tarrega, Lleida, Man
resa, Vic i altres indrets. Després, el 1950, compra la 
Casa Cisteró i amplia el negoci amb una sabateria. 
Vim-i-tres anys més tard, amb la mon del seu gcr
ma Antonio, i atesa la intensa dedicació a l'alcaldia, 
tandt el negoci. En l':imbil familiar, el pal de palier 
de la família fou sempre la seva esposa, Antonieta 
Noguera Mércé (Cervera, 30 de novembre dd 1919 
- 28 d 'agosl del 2001), modista ele professió. amb 
qui es casa el 8 de setembre del 1945 i amb qui 
tingué quatre fills. 

(AJl/or da lfl /otograjia: Gómez (;rn11 Pmpli•tarf de lfl c/Jpia: 
Joa11 S(l/fll.) 
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Lleure i cultura: la historia vital 

El lleure i la cultura sorgeixen de la Lradkió i la idiosincrasia d'un poble, 
de manera espontania, directa i practica. És el motor d'unió i es basa en la 
memoria de la gent, en la transmissió i en l'essencia de la forma de vida, 
en un entorn públic. El primer a formular una definició de cultura partint 
de l'antropologia fou E. B. Tylor, que la definí com un tOt complex (art, 
moral, idees, etc.) adquirir per l'home coma membre d'una societat. 

A principis del segle xx la vida cultural, associativa i recreativa de Cervera 
adquireix un gran dinamisme, i incideix en les activitats lúdiques i d'esbar
jo. La vida cultural crei.x i es desenvolupa. Les fotografi.es que tenin1 a les 
mans són un fidel reflex d'aquesta vitalitat. 

Enlairar el Poli del Ce!. La revedla de Sant Pere o Sant Joan a l'espai del 
Teatre Casal, •La conga•, caminada a Montserrat, el Molí de la Roda (men
jant la mona), campaments, Centre Excursionista, l'agrupament escolta, 
Jocs Florals, exposicions de fotografia, passejades, berenant al molí de Fiol 
o al molí del Grau, l'Aspirantat d'Acció Catolíca, l'educació en el lleure, el 
Centre Agrícola, el Centre Obrer lnstructiu d'Unió Republicana. Esports: 
futbol, basquet, ping-pong, futbolí, billar, boxa, banys a la bassa deis Con
dals, auca de l'estiu, tir al plat per la Festa Major, curses ciclistes, Club 
Cerveri de Sports, lennis, Secció d'Escacs del Casal ele Cervera, hoquei, 
victories, derrotes, combats. Música: orquestra Juventud Eléctrica, solfeig, 
festes majors, instruments en carro, instruments al col!, cercavila, joves, 
Orquestra Orotava, Nuevo Ritmo, Los Sisney's, La Principal de Cervera, sar
danes, sardana de germanor, concurs, Jovencells, Sane Jordi, rotllanes, dan
saires, baU, carameUes, marxes fúnebres, Lluís Llach, Coral Lacetania, Coral 
Infantil Nova Cervera, cursos de música, carrers, places, bars. Teatre ele la 
Passió, Jesús, Sant Sopar, teatre, cartellera, Teatre del Casal, Teatre Princi
pal, el Casino Principal, Don Juan Tenorio, El alcalde de Zalamea, Brot 
Escenic, Grepp Teatre, Cristo, misterio de Pasión, Judes, els mercaders del 
temple, sala ele ball, grup drama.tic del Casal Catala, La pecadora, humor, 
tendresa, el barrí de la vida, Uotges, el gaJliner, els pastorets, antiga bibli

oteca, poemes de Nadal, Rosa de Betlem, Ramon Turull, Mateu Carbonell. 

Cervera engalanada, Cervera en l'esport, Cervera en la romantica aventura 
de volar, Cervera incentivanr la Uengua i la literatura. Fotografies, esdeve
niments, somsiures. 
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Capes, barrets, bombins, corbates i llac;os, banyadors, boines, mallots, cu
lots, tubulars, camisa de manigues moll amples, sense coll, blau electric, 
botons daurats, armilla, americana, sabates, espardenyes, baITetina, meda
lles, mocador. 

El lleure i la cultura han configurat l'essencia activa cerverina, com un 
patrimoni que perdura i configura la personalitat social de la nostra ciutat. 

Música 
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[MTPC] 

1890. Probablement, El Porvenir Cervaricnse, la pri
mera banda de música, tal com foren concebudes 
en la modemitat, de la qua! tcnim clocumentació. 
Aque.sts músics acostumaven a tocar els diumcnges 
als passeigs de Cervera. Tmcrpretavcn polques, mar
xes, masurqucs o rigodons. Eren a LOLS els barris, 
camavals i carameUes, o amenitzam els casinos de 
la ciutat, pero també tocaven les marxes fúnebres 
en alguns enterraments i les sardanesa les places, o 
!',Himno de Riego•, insubstittüble en qualsevol actc 
públic de car-acter republica. Tamhé era imprescin
dible el cor 1..3 Fraternidad_ El L891, n'hi havia tam-

bé un altre, La Constancia. i el L903, L'Onzena, que, 
segons que diuen els periodics de l'epoca, era molt 
nombrosa i parlicipava en la Pesrn de S:mt Magí 
i en eJs grans esdeveniments, tOC'.u1t conjumamenc 
amb El Porvenir Cervariense. En la fotografia es pot 
apreciar que els integr.u1LS de la banda duicn el 
vestit cornplet, de mudar, amb !'armilla, que alguns 
mostren, mentre que en la resta se'ls pot endevinar, 
encara que portin l'america.na cordada. És destaca
ble tamb~ la corbar.a i, especfolmem, les i.-abares, 
que no era el calc;:at habirual, ja que rothorn anava 
amb espardcnyes. 

(Pro/1/etar/ ele la copla: IICSG.) 
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Cal Venturera Foix (?), vers el L900. 1.ntegrants de 
l'agrupació El Progreso. Sociedad Coral y de So
corros Mutuos, segons que consta en la banderola, 
que duu la data de •mayo 1900•. La decoració del 
lloc era una reproducció gaireb<:: exacta d'una de 
les habitacions de l'Alhambra de Granada. Proba
blement es t.ractava cl'un patl exterior que hi havia 
a Cal Venturera FoLx (actualment, Cal Vigara), que 
reprodu'ia un pati arab. Podría ser que aquesta coral 
hagués participat en algun concurs deis que s'acos
rwnaven a fer a Barcelona. L'any 1893 havia dirigit 
l'agrupació Francisco Quintana, un barceloní esta
blerr a Cervcra, i acoscumaven a participar camant 
en funcions ele ball, col•laboram amb la banda mu
sical El Porvenir Cervariense. Entre les peces que 
enronaven en aquelles ocasions hi havia el xoris , El 
gondolero,, la polca ,l..a casern,, el rigodon ,Néts 
deis almogavcrs•, el vals-jota ,Las galas del Cinca• o 

419 

295 

l 1 ti 

la canc;:ó americana ,Niña graciosa•. El 19 lO el clirec- 420 
tor de l'agrupació cantaire era Francisco Domenech 
l'itó. En la imatge, port.aven tots el vestil de mudar 
i la mareixa barretina, que clevia ser el distintiu de 
l'associació. El rellotge cite cadena i les sabates eren 
signe de la voluntal de vestir-se amb la correcció 
que requería el momenl, així com les medalles que 
alguns duien a la solapa. 

(Pro¡,ictarl de /11 copitJ; J,;an Cinca.} 

1940. Orquestra Juvenn1d Eléctrica, conegurs po
pularrnem com Els ElecLrics, fom1acla --de dalt a 
baix i d 'esquerra a drcta- pcr AnLoni Oriol Pinós 
(trombó de colissa i fiscorn), Ramón Rubinat Por
tella (trompeta), Xavier Colom Serra (contrabajx i 
piano), Jaume Trilla Lladó (saxofon i violí), Ramon 
Fusté: Gabarró (batería i percussió), Ferran OrobiLg 
lngla (saxofon, violí i clarinet) i Agustí Cos Com
panys (saxofon i violí). Formada just després de la 
Guerra Civil, havia de presentar-se amb un nom 
en casrella. Tots els seus membres havien estudiat 
solfeig. Tocaven t.ant a Cervera com en les festcs 
majors de les rodalies, on es trasllaclaven arnb tren 
quan podien, pero sovint havien hagut de crnns
portar el~ instruments amb carro. Enc:1ra que eren 
epoques difícils, es vestien de manera formal pcr 
donar un roe de seriositat al seu grup: L'amises amb 
manigues molt amples, sense colJ, botonacla al la
teral -a l'estil nis-, de color blau electric i amb 
botons daurats, confeccionad<:es per la senyora l3o
quet, modista. Tan aviat interpretaven música del 
ball com feien una cercavila. Era una formació molt 
jove; tap deis membres encara no havia fer el ser
vei militar. S'explica que en una ocasió en la qual 
act1iaven a Castellnou de Seana, en acabar el ball 
de niL, estava toe nevat i ningú no els pogué acom
panyar, per la qua! cosa hagueren d'anar caminant 
fins a Bellpuig, amb tot !'instrumental al coll, per 
tal d'agafar el tren. El seu primer 110111 fou Ritmo 
Club; en dcsfer-se la banda, Antoni Oriol (rrombó) i 
l'erran Orobirg (saxofon tenor) s'uniren amb tot un 
grup de músics pcr formar el Nuevo Ritmo. 

(Autora rle lfl /otogrof1<t: Ntírla G"ómez Gra11. l'ro¡,ieiar/ de lt1 
cóplil: Rtm,on Fw;té Gttbar-r6.) 

1946. Alguns deis components d'Ocho Astros (d'cs
querra a dreta, Simó Giribet, Jaume Portella i Anto
nio Solé, i al seu darrere, Jau me Trilla, Lloren,; Su bi
as, Martí llosell i Josep Térmens), tocant durant les 
c..uamelles organitzacles per Acció Catolica. Com a 
professionals que eren, portaven vcstit, en contrast 
amb cls caramcllaires. Acabada la guerra alguns 
deis xicots joves que havien :Lrriba1 de la mili i d'al
Lres que, per cliverses circumstancies, no hi havien 
anat tornaren a mostrar intercs per reorganir¿ar les 
activirats culrur-.tls queja existien a Cervera als anys 
trenta. Fou així com es forma el grup musical Ocho 
Astros, amb nom en cascella, com corresponia a la 

po~tguerra. Així, Josep Térmens (trompeta), Martí 
Rosell (trompeta i batería), Simón Giribet (piano), 
Jaume Portella (saxofon i violí), Rarnon Solé (saxo
fon i clarine!), Antonio Solé: (violí) i Ramon Pagés 
(batería) constim'iren una ele les primeres orques
tres deis anys quarant.a - l'alcra fou Juventud Eléc
tric;,1. Més endavant s'hi afcgiria Llorenc;: Subías, que, 
amb el clarinet, toca amb ells per primera vegada el 
I 945, en unes caramelJcs, i continua acruant amb 
el grup en la Pasqua deis anys següents, així com 
en les sardanes que es ballaven cls mesas <l'estiu a 
la plac;:a de Santa Anna. 

(Autor da la /otografia: c;6mez Gra1<. l'ropieu,rf de lt1 co¡,ia: 
JJOretlf S11blíJS.) 
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L947. D'esquerra a drcta, Melcior Trilla Ninot, Pepo: 
Tella Torres, Antoni Oriol Pinó~ (trornbó), Agustí 
Cos Companys (saxofon), Francisco Tasi;,s Ginesta, 
Ferran Orobitg lngla (saxofon rnnor i clarin;,t) i Ra
mon Fusté Gabarró (batería). membres de l'orques
tra Juventud Eléctrica. Quan es desintegra l'or-
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questra Ocho Astros, cls músics que qucdaven bus
caren altres companys i e:. constituí l'orqu;,stra Ju
ventud Eléctrica. No tan sois hi bagué una modifi
caci6 deis components, sinó que es rnodernitzaren 
quant a !'uniforme, per tal de donar una ima1ge que 
s'adeqüés millor a la de les grans orquestres del país. 
(,lutor //,• Jt, Jotogmfia: Gdma Gm11. Prr!pll'liJrlfl //e In cc)p/11: 

Cnrme Com11.s Se1tfl/n110.) 

Círculo de Cervera (acnialment, Casal de Cervera), 
clecada del 1950. Orquestra Orotava, 1ocant a l'esce
nari del Teatre del Casal, en el traJiscurs cl'um1 rcvet
lla. O'esquerra a dreta, eren Sim6n Giribet {piano, al 
darrere), Ramon Arbós (maraques), Lloren~ Subia.~ 
(vcu), Jaurne Ponella (maraques), Ramon Rubinat 
{trompeta), Ramon Solé, (pals de ritme) i Joscp Rie
ra {bateria). L'Orquestrn Orotava es crea el 1948, en 
desfer-se els Ocho Astros. Aquells dies, Carlos Ac.ín 
acabava d'arribar de fer el servei militar a les Cana
ries. Quan s'estava gestant el nom del nou grup, ell 
suggeñ el d'Orotava, que fou rapidament acceptat, ja 
que sonava cxotic. Els músics que !'integraren forcn 
Jaume 1'rilla (saxofon ah i clarinet), Toni Solé (violí), 
Simón Giribet Puig (direcció i piano), Jaume Porte
lla (saxofon tenor i violí), Ramon Térmens (contm
baix),Josep Riera ,el Nen• (bateria) i Ramon Rubinat 
(trompeta). En man:ar de la ciutat Jaume Trilla, el 
substirní Llorenc; Subias, que rocava el saxofon ti,
nor i el clarinec i, a més, cantava. El 1950 Ramon 
Térmens es trasllada a Barcelona i fou substitu'it per 
Ramon Arbós, que tocava la Lrompeta i aprengué a 
tocar el contrabaix. L'any 1951 Llorenc Subias ana 
a fer el servei mfütar, i fou subsLitu'iL per Ramon 
Castells, que bagué d'anar a la mili l':1ny següent. 
El grup queda definitivament formal quan aquest 
retorna de la mili, l'any 1954. en els seus inicis to
caren a.l Casal, en el ball de la Lemporada d"hivem, 
pero després d'una recüdda presentació a l'espai La 
Granja de Tarrega, els contractaren per actuar en 
aquesL lloc cada estiu, dumm 1rer,1e anys, amh un 
exit assegurat, pcrqui: eren els qui tocaven les pe
ces més modcmes. El secrct era que. en comptes 
d'esperar que les parLitures els arribessin de les cdi
torials, Ramon Rubinat i Ramon Castells, que tenien 
radio, escoltaven l'espai de canc;ons dedicacles, que 
era Uavors molt popular, i com que tenien molt bona 
o'ida, anaven a cantar-les a Simón Giribet, cd qual 
les posava en solfa per a cor el gru p i ja les poclien 
assajar els divenclres per tocar-les els diumenges. A 
Cervera hi actuaven en les festes assenyalades, com 
els balls d'alguns barris, el ball de tarda ele la Festa 
Major, per SanLa Cecília, etc.; mentre que al Casal 
eren habiruals en les revetlles de Sam Joan i Sant 
Pere, organitzades a l'espai dedicat al cinema, que 
s'adequava posant el fossar deis músics a !'altura de 
l'escenari i il-luminant-ne les llotges. També tocaven 
en els balls organit:7.ats pel grup Mart.:s y 13, quan 
coincidien aquestes dates, és a dir, quan era dimarts 
13. Normalment es vestien amb americana bl;iva, 
pantalons de color bebe i corbata lluent verda. 

(Autor de la fotografía: G6111cz Grtw. P,-opieU,r/ dt• la cópla: 

UtJl'fJ1l~ $11/Jla>.) 

+2.j 

1958. Francesc Oriol, Ramon Bernaus, Rosa Hemán
dez i Ferran Orobitg, intcgrants del grup music-.il 
Nuevo Ritmo. Es forma .:n substirució del Juventud 
Eléctrica i actua fins al 1964. Encara que tocava pre
ferentm.:n1 a les festes de Cervera i rodalies, foren 
contractats també a Barcelona, Madrid, Saragossa 
i Perpiny?t. Amb els guanys pogueren comprar ¡a 
una furgoneta, que conclu'ia Raimundo Fusté. Una 
de les claus del seu exit fou la incorporació de Rosa 
Hernández com a vocalista, una noia elegant, amb 
molt bona veu i ritme. Ferran Orobitg n'era el cap. 
Els componcnts originals del grup eren Josep Tella 
(trompeta), Miquel Clotet (trompeta), Antoni Oriol 
(Lrombó), Josep M. Oriol (contrabaix i trompeta), 
Jaumc Gomi1 (wu), Ferran Orobitg {saxofon te
nor), Jesús Quintana (piano i violí), Ramon Bernaus 
(saxofon contralt), Joan Ferrer (saxofon contra.Ir) i 
Ramon Falip (bateria). Més tard s"hi incorporMen 
Ramon Clotet (trompeta) i nosa Hernández (veu). 

(Propietmi ti~ lfl cilplti: A woul Come/In.} 
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1948. Cobla La Principal de Cervera, dirigida per 
Francisco Oriol, formada per Pepe TeUa Torres, M.i

quel Clotet Minguell, Francisco Oriol Trilla, Josep 
lbars, Josep M. Oriol Pinós, Josep Goma Pipó, Fcr
r:m Orobitg lngla, Jesús Quintana Conca, füunon 
Bernaus Domcnech i Joan Farré Rosinés (d'csqucr
r-.i a dreta i de dalt a baix). És la primera cobla cre
ada a Cervera amb inslmmcmts propis de cobla, ja 
que just després de la guerra es locaven sarclanes, 
com algú deia, «en castella•, perque ho feien sen
se tamborí, tlabiol, tibie, tenor:1, trombó de pistons 
o fiscorn, sinó amb els instruments orqucstrals. El 
grup adquirí els inscrume111s necessaris i aprengue
ren a tocar-los amb profcssors de Barcelona. Mentre 
aquesta cobla aco5tumava a tocar a l'espai obert del 
davant de la CNS (Central Nacional Sindical; acruaJ
mem, Cemre Obrer), els component5 de l'Orquestra 
Orotava ho havien fet, sense els instrumcnts iclonis, 
a la pla<;a de Uuís Sanpere (actualment, pla<;a de 
Santa Anna). 

(Propletarl de In copla. ,ICSG.) 

..,5 

1960. Car1ell de presemació de l'orquestra Los Sis
ney's. Deis iniciadors deis primers conjunl!. (Juven-
1ud Eléctrica, Ritmo Club i Nuevo Ritmo Cervcra) ja 
només en quedava Ferran Orobitg, que continuava 
sem el cap de colla, encara que deis vcterans tam
bé hi tocaven Ramon Bernaw; i Ramon Clotel. El 
cartel! els presemava amb un vcstit informal, per 
fer l'efec1e de modernital, pero quan 1ocaven da

vant del públic, s'unifonnaven amb pantalons clars 
i americana fosca o bé arnb vesrit i corbata. En la 
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imatge hi apareixen, d'esquerra a dreta, Ramon Car
boneU Sales (guitarra baixa), Bonavcntura Sanfeliu 
Roca •Rayo• (batt:ria i veu), Alejandro Robert Nada] 
(veu), Ramon Bernaus Domcnech (saxofon i Aautí), 
Ramon CloteL Ribera (trompeta) i Ferran Orobitg 
tngla (saxofon). 

(Proplurarl de la copin, Joan Cinca.) 
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Dondars arup 

,_ 

Sala Colom (Pastisseria Colom), decada del J 960. 
Grup musical Los Cervix. Els membres del grup 
eren, d'csquern1 a drcta, Ramon Bonjoch (orgue), 
Josep M. Riera (batería), Ton Riera (cantanl), Josep 
M. Orobitg (guitarra) i Manel Bacardí (baiX). Tam
bé havia formal pare del grup Jordi Badia (baix), 
que fou substitui'l per Manel Bacardí. El 16 de maig 
del J 965 es presenta al Teatre del Casal el conjunl 
musical Los Cervix. Aquest grup cerverf considera 
que nccessitava un nom identificador, que úngués 
a veure amb la ciutat i, a la vegada, que sonés mo
dero; per aixo pensaren que l'acabament en -ix era 
el més apropiat. Tenir en el conjunt Ramon Bon
joch, que podia interprel:ll.r les pect!s musicals no
més senúnt-les, suposa per al grup que poguessin 
eslrenar les cani;ons més modernes sensc esperar 
rebre'n de les editorials les partitures correspo
nents. Als anys vuilanta se'ls torna a veure actuar. 
El 6 de gener del 1981 ho feren al Gr.in Teatre de 
Cervera, a benefici de la Creu Roja de Cervera, amb 
els mateixos components que es vcuen en la foto• 
grafia, pero amb Manel Bacardí a la guitam1 i Joscp 
M. Orobitg al baix. 

(,lutor de Ju [Qtogn,fut: Jtmme 80T1jocb. Pro¡,1,,u11·/ tle /11 c/Jpla: 

Joa11 Cinca.) 

Gran Tcatre de Cervcra, decada del 1960. Oondars 
Grup, formal 1>er -de davanl a darren .. ~ R:unon 
Riu (veu i guitarra), Lloren<; Subias Ferrer (saxofon 
i clarinet), Ramon Casu:lls Cos (saxofon, clarinel i 
violí), Joscp Riera Bricva (batería) i Ramon M. Xuda 
lliu (orgue). Als anys sei'Xanta, es desféu l'Orquesua 



Orotava, perque tant el seu director, Simón Giribei., 
com els interprets Ramon Rubinat i Ramon Arbós 
cleixaren la ciuta1. Els tres que quedaren fom1aren 
un nou conjunt, juntarnent amb Ramon M. Xucla i el 
vocalista Ramon Riu: el Oondars Grup. Aquest grup 
acrua durant dos o tres anys. 

(Propietarí dt' la cópla: Jaum" Casti!ILt Burtm11.) 
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Parroquia de Santa Maria, 1974. Concert de final de 

curs de la Coral Lacerania. Aquesta coral es crea l'any 

1972 quan un grup de persones de Cervera, motiva
des pel can!, i sota la clirecció i l'impu.ls de Mn. Nar

cís Saladrigues, comen~ren a assajar al Casal Parro-

quial. L'any 1974 es consolida amb un nou clirector, 
Mn. Josep Va.la, que la clirigí duranr quinze anys, i a 
qui relleva novament Narcís Saladrigues, fins a l'any 
2001. Llavors n'agafit la clirecció Jordi Morera, fins 
al 2003, i poSteriom1ent, xavicr Pon:;. Actualment la 
dirigeíx la ccrverina Rosa Puig Oniz i Isabel Badia. 

Plllll'IL: l. Mn. Jaume Vilardell, 2. Mn. Narcís Sala
drigues, 3. Mn. lgnasi Montraveta, 4. Magí Castella, 
5. Joan Huguer, 6. Ramon Fitó, 7. Ramon Falip, 8. 
Antonio Oomenjó, 9. Alexandre Robert, lO. Amadeu 
Comorera, ll. M. Ángels Vilardosa, 12. (no identifi
cada), 13. Josep Armengol, 14. Teresa Ribas, 15. Ju
liana Puig, 16. (no identificat), 17. Paquita 13usquels, 
18. (no identificada), 19. Ramon Castella, 20. Rosa 
M. Mestres, 21. M. Dolors de Nuíx, 22. (no identifi
ca!), 23. Ramon Closa, 24. M. del Carme Vilalta, 25. 
Laureles Carulla, 26. M. Oolors CarboneU, 27. (no 
identificada), 28. lgnasia Comas, 29. Roser l..ópez, 
30. Oolors Simon, 31. .Blanca Cuñé, 32. Elena Ca
macho, 33. M. Dolors Ibáñez, 34. Encarnació Hu
guei., 35. Anna Vidal, 36. Ramona Secm1eU, 37. Elena 
Armengol, 38. Josep Vita. 

(PropiNllri di! la cóp/t,: familia Carbone// VldfJI.) 
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Gmn Teatre de la Passió, 18 de mar<; del L97 l. Con
cen de presentació de la Coral lnfru1til Nova Cer
vera. Segons l'articlc de presentació de la Coral In
fantil Nova Cervera que figura en la revista Segmn1 
dt:l 15 de mar~ del 1971, la coral estava formada 
per uns cent cinquanta nens i nenes de set a dot.ze 

anys.Assajava dos dies a la setmana al coJ•legi de la 
Sagrada Pamília, en espera que s'inaugurés l'edifici 
del Casal Parroquial (el 20 de juny del 1971), que 
passaria a ser el local social de la coral. Segons 
que s'explica en l'article, la Coral Infantil Nova Cer
vera tenia dos equips que passaven al davant, un 
de responsables i un de direcció. El primer estavn 
form:u per Ramon Bernaus, Josep Corbera, Jaume 
Llobet, Antonio Puig, Lluís Sanfeliu, Ramon M. Xu
cla, Naúvita1 Puy i Ramon Turull. L'equip de dircc
ció el formavcn Pilar Cosrafreda, Nativitat Puy, Ra
mon Bernaus i Josep Franquee. Pocs mesos després 
s'afegí a l'equip de dfrecció Narcís Saladrigues. 

PF.Rl'IL: 1. Jau me Trilla, 2. Max Turull, 3. Julia Prado, 4. 
Antonio Sitges, 5. Ramon Melgosa, 6. Dolors Ra.ich, 
7. (no identificar), 8. Roser Palomero, 9. (no identi
ficat), 10. Antorú Oriol, 11. Juli Granel!, 12. Ramon 
Gom:i, 13. Ramon Sola, 14. Albert Pedra.1.a, 15. M. 
Angcls Oriol, 16. Núria Duran, 17. Santiago Sanfeliu. 
18. Emília Suau, 19. Llobera, 20. Trini Rufar, 21. Sal
vador Noguera, 22. Dolors Pont, 23. Rosa M. Gómcz., 
24.Jacqueline Comella, 25. Carmc Subías, 26. Marga
rita Espigares, 27. Juliana Martí, 28. Rosa Ninot, 29. 
Antonia Sánchez, 30. Dolors Tolosa, 3l. Miquel Puig, 
32. Anna Porrcdon, 33. Montse Melgosa, 34. Leonor 
Molina, 35. Rosa Farré, 36. Merce Oriol, 37. (no iden· 
tifical), 38. (no identificat), 39. Josep Gual, 40. Alex 
Prado, 41. Blanca Cuadros, 42. Baqueró. 

(Autor de la fotografía: Jawui' Boujoc/J. Proplouu'i de lt1 có/1/a· 
}OS<!pGt1tJI.) 
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Gran Tea1re de la Passió, 18 de mar\; del 1971. Con
cert de presentació de la Coral Infantil Nova Ccr
vera. St!gons informacions de la revista Segan-a, la 
Coral Infantil Nova Cervera nasqué el 6 de febrer 
del 1971, i el 18 de mar~ d'aquell rnatei:x any fou 
la seva presentació en el marc d 'una trobada de 
corals que s'organi1za al Gran Teatre de la Passió. 
Hi participaren dues corals infantils - Mestre Güell, 
de Tarrega, i Nova Cervera- i dos orfeons -Nova 
Tarrcga i Andom1. Curiosament, toles quatre enti
lats corals han perdurar fins als nostres dies. 

Pr.a,~L: l. (no identificat), 2. Ester Font, 3. Eugeni 
Fransoy, 4. Jordi Gcné, 5. Mane! Forcat, 6. Monl
se Rubina1, 7. Maribel Granell, 8. (no idencificat), 
9. Carme Farré, 10. Ramon Vendrdl, 11. Ramon 
M. Marradcs, 12. Dolors Calafcll, 13. Juanjo Tri
lla, 14. Mareu Carboncll, 15. Montserrat Uort, 16. 
Maite Morell, 17. Enrie Miquel, 18. Julián Puig, 19. 
Albert Turull, 20. Teresa Puig, 21. (no idenüficat), 
22. Jaume Montravera, 23. Ton Uort, 24. Ramon M. 
Razquin, 25. (no identificat), 26. Pepi Sáncl1ez, 27. 
Cristina Fuentes, 28. Jaume Biosca, 29. J..luisa Cas
lells, 30. Maurici Boldú, 31. Carrne Tella, 32. L-it11-.1 

Caras()!, 33. (no identificat), 34. lmma Duran, 35. 
Coroca Fransoy, 36. (no identifica1), 37. Maite Mire, , 
38. Antonia Farré. 

(,l111or de la foto1J,m}ifl: ja,mw Ho11jocb. Propicrarin do la cópla: 
Maria 'l'r/1/(I.J 
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Paeria, vers el L972. El mestre Emili Pujol, durant la 
inauguració dt:l curs internacional. A !'esquerra, hj 
apareix el paer en cap, Joan Salat, i el presidem de 
la Dipucació dt: Lleida,Joso:p M. Razquin Jent!. 

(Pt'llple111rl de la co¡,/11, ,ICS(;.J 

1972. El mestre Emili Pujol (al centre), arnb els seus 
alumnes l lopkinson Smith (a !'esquerra) i Armando 
Marrosu (a la dreta), durant el curs a Cervera. Els 
cursos de guitarra, Uaüt i viola sota el guiatgc d<d 
mestre E mili Pujo! comen<;aren a Lle ida el 1965 i a 
partir del 1969 es continuaren a Ccrvera, fins a l'any 
1976, ja que el mestre s'hi trobava bé i el 1.aranna 
de la gent i el duna hi ajudaren. ~ classes s'im
parúen en espais amplis i adequars, com els de la 
Univcrsitat, i l'allotjament es feia en un Hotel Can
ciller recentment estrena!. En :1queUs temps els cur
sos duraven un mes i l'allucncia cl'alumnes variava 
d'uns quinze o vint, al prlncipi, a una trentena, els 
quals Pujo! sorprenfa per la profundj[at deis seus 
consells i la seva manera de veure les coses, sem
pre raonada. E.Is cursos del mestre Pujol acabaren 
l'any 1976, quan el mestrt: tenia noranta anys, i en 
aquells moments eren un esclevcniment social pera 
una ciurat petita com Cervera. 1 és que els carrers, 
les places i els bars s'omplien de música interpre
tada de manera espontania pels alumnes, qui;,, pt:r 
uns mes, feien seva la capital de la Segarra. Acabada 
l'activilat del mestre Pujol a Cervera, el guitarrista 
José Luis Lopategui hi porro el seu curs cl'estiu des 
del 1978 fins al 1982, any en el qual es crea la Ca
tedra de Música Emili Pujol, que prognuna un curs 
internacional estiuenc -impartit, en un principi, 
per alumnes del mestre Pujo!- que mira ele seguir 
les petjades i l'esperit deis cursos que el mestre ha
via fet. Els cursos, al principi, duraven quinze dit:s 
complets i comen~aren amb trenta-dos alumnes de 
guitarra inscrits. Posceriorment el curs ana creixenc 
en oferta instrumental, fins a brindar, finahnenl, tot 
el venrall d'instruments simfonics, guitarra, piano, 
música de cambra i orquestra. El curs, que s'ha des
i;,nvolupat ininterrompudamcnt fins avui, congrega 
entre dos-cents cinquanta i tres-cents alumnes vin
gul:i principalment d'arreu del país, pero també de 
la resta d'Europa, d'America i del Japó. 

(Prop1e111rf de la copla, ACSG.) 

Casal, 2 de febrer del J 969. El ca.ntautor Lluil, Llach 
signant autografs a tres noies de Cervera -Angeli· 
na Vergés <?.!barró, a la seva dreca, i Paquita Martí 
Suau i Concepció Puig Puig, a la seva esquerra-, 
després del recital que oferí al Teatre del Casal. 
Uach destaca arran del seu ingrés als Sctze Jutges 
(1967) i ha esdevi.ngut una ele les figurt:s més po
pulars de la Nova Can<;ó catalana. Darrcrarnt:nt ha 
publica! una novel -la, Memória d'rms ullspi11ta1s, i, 
després de retirar-se de la música, es dedica també 
a l'art de la vinicultura. 

(1111mr dt• la fmoyrafia, Josep Bmlle. Propletllrlt1 dt• la copia, 
A 11gcl/1w Vergé>",) 
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Pla~a de la Constitució (ac1uaJment, pla<;a Major), 
ver:; d 1908. Bailada de sardanes de dues rolllanes 
no gaire ben articulades, ja que els dansaircs es col
locaven sense fonnar parelles. Logicament, era un 
dia de festa, perque gairebé tots els senyors anaven 
amb vesLil i només alguns deis espectaclors cluien 
la camisola típica de la feina. Així L'Om els homes, 
i fins i 101 cls nens, duien duen el cap coben, no
més les senyores que porLaven davantal es cobrien 

arnb mocador, potser perque havien deixac per uns 
moments la llar i no havien pogu1 penlinar-se com 
s'acosrumava. Sembla que sota les voltes, al costal 
del carreró, un guardia civil comemplava la dansa 
amb la roba oficiaJ deis dies assenyalats. Per la in
clinació del sol, era al migdia, i per les pecsianes 
abaixades, devia ser ple esliu. La cobla devia estar 
situada clavam de l'Ajumamenl, i la foto fou presa 
des d'algun deis balcons. 

(Pro/Jietarl de la copia: ACSG, /01,s ,1g11sti D,mm / Snnpon:.) 



l'lavi de Uuís Sanpere (actualment, plac;a de Santa 
Arma), 1932. Ballada de sardanes. Pels veslits de la 
genl, devia ser un dia festiu de tardor o primavern. 
Contrasta la roba usada per la gent jove i la deis més 
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grans, ja que els homes del primer grup portaven 
un vestit gairebé igual que els actuals, tot i que en 
destacava !'armilla. Molts, a més, havien prescindit 
de la gorra. A les noies, la faldilla els arribava als ge
nolls, mentrc que la gent gran conscrvava els anlics 

habits, com la parella recol;,.ada al fons: !' home por
tava encara la camisa negra, i la dona, la manteleta 
i la faldilla gairebé fins als peus. Altres homes, en 
canvi, vestien de vellut i portaven faixa. El pentinat 
femení era una cabellera curta, tallada a la parisi
en. El terra presemava petites mjolcs hidr'lullques, 
an1b cercle central. La primera bailada de sardanes 
a Cervera tingué lloc l'any 1906, davant del Cate del 
Come~ (actualment, Gran Cafe). Ara bé, la tradició 
sardanista a Cerver'.t s'inicia el 19 de juny del 1918, 
quan, en una serie d'acres d'homenatge a Pl"dt de 
la lliba, se celebra el primer conccrt de sardancs a la 
plac;a de Lluís Sanperc. Fou també entre el 1918 i el 
1919 que es forma la primera colla sardanista a Cer
vera, anomenada PubiJJetes. El costum de la bailada 
de sardanes els diwnenges d'estiu s'anava arrelant 
així en l'anima deis cerverins. El 18 d'abril del 1948 
nasqué la cobla La Principal de Cervera, i el 30 de 
maig del matehc any, en l'aniversari de la publicaci6 
del primer número del quinzenal Sesarra, aques1a 
cobla oferi una llu'ida auclkió de sardanes. El dia de 
Tots Sants del 1948 es cre,1 una ag.rupació sardanis
ta que fou la respon!.'11blc de l'organització de mol• 
tes audicions de sardanes durant aquells anys, com 
les de la festa de l'Homenatge a la Vellesa o les ba• 
llades de la Festa Major. El 1952 es comen~aren a 
impartir curscts per comptar i repartir sardanes. El 
1956 es constituí l'Agrupació Sarclanista Coll de les 
Savines, i la colla local Esclat de Joventut oblingué 
el sise premi en un concurs regional celebrn1 a Tar
rega. 

(l'rof)letari de In cl)¡,ia: ACSG".) 



Mas Ouran, setembre del 1933. D'esquerra a dnc:ta i 
de dalt a baL", Antonio Cur1, Pilar Lucaya, Francisco 
Puig (cap de colla), Concepció Puig, Antonia Ru
binat, Salvador Botines, Pilar Ubach i Joan Ubach, 
rnembrcs de Tots Gcrmans, colla de sardanistes d<= 
Cervera, després de participar i guanyar el concurs 
de sru·danes de la Festa Major. El diumenge 24 de 
setemhre del 1933, a les dotze del migdia, se celebra 
un concurs de sarda.ncs a l'envelat de la so<.:ictat de 
ball La Violeta, instal•lat a la plar;a de Lluís Sanpere 
(acrualment, pla<;a de Santa Anna). La cobla que hi 
actuava <:ra La Principal de Sabadell i hi participa
ven trt:s colles sardanistes: La Farigola, de Mollerus
sa; Tots Germans, de Cervera, i Els Patriotes, també 
de Cervera. El jurJt estava format per Anton Vallés, 
Joan M. Camacho, Josep Sambola i Josep Boquet. 
El primer premi -cent pesseres en metal•lic- se 
l'endugué la colla Tots Germans, pcr havcr tret la 
sardana r<:vessa més ajustada en el seu repartiment. 

(1I111or de la ful(1grajit1: C,6mez Gm11. Propfe11,ria de lt1 ciipla: 

Pilar (1/,adJ Gr/oles.) 

La Pcrgola, 1956 o 1957. lnicis de la colla sardanis-
ta Jovencells, amb C-inne Ortiz, Rosita Guardia, Pere 438 
Riba, Montsen·at Guspi, Isabel Vives, Maties Subias, 
Josep Armengol, Josep Corbern i Miquel Pont (d'e!.
querra a clrem i de clalt a baix). J..a colla Jovenc;ells de
buta a l'envelat de la Festa Major del Sant Crist el 28 
de secembre del 1957. És la colla que ha conegut més 
generacions de cerverins, i que actualm<=nt sCc:gueLx 
gaudim de la sardana. Pero hi ha hagut altrcs colles. 
!.a primera de la qual es té constancia és la Pubilktes 
(1918-1919); després, 'fots Gem1ans i Els Patriotes 
(anys trenta); Joventut Dansaire, Promesa de Gem1a
nor i Esclat de Joventut. El 1961, amb motiu de la ce
lebr:ició del primer concurs provincial de calles sar
clanistes, es constituí la Nova Segarra, que baila uns 
c-.1torzc anys. En la Festa Major del 1962 aparegué la 
colla Joia, que només baila un any, els components 
de la qual passaren a les colles Jovencells i Nova Se
garra. Finalm<:nt, l'any 1967, en la celebrnció dt:I Dia 
de la Sardana, debuta la Oemil Jovencells. 

(Proplotilr/(I de la cüpit,, Mo11L,om>I Guspf.) 

8ellpuig, 1964. Colla deis Jovencells, en el concurs 
de sardanes de la Fes-ta Major de Bellpuig. En la 
imarge hi apareixen, d'esquerra a dreta i de dalt a 
haLx. Josep Ortiz, Josep Corbera, Josep M. Armcn
gol, Joscp M. Llobet, Josep M. Lloveros, Fmncesc 
Bravo, Marta Rovira, Mercc Segués, Ramona Comas, 
Dolors Vila, Mcrce Torné i Pilar Revira. Aquesta co
lla cerverina comem;a a ballar l'any 1957 i ha par
ticipal en els concursos que s'han dut a tem1e a les 
terres de Lleida, així com també en concursos, exhi
bicions i aplecs en altees punts de Catalunya i de la 
Catalunya del Nord. També ha ballat en un concurs 
a Madrid (1982) i esrigué prescnt en la inauguració 
deis Jocs Olímpics de Barcelona (1992) i en aplecs 
internacional.s europeus. 

(A111or de la Jo1011rafltl: /i11dal, de &ll¡mig. Pru¡,lvwrl de /" 
copiu: f" m 1/ia Pcdrós l'/1,t.) 

Pla~a de la Universitat, entre el 1965 i el 1967. Mer
e~ Segués, davant ele la taula, í Josefina Roselló i 
Josep Corbera, en la diada de Sant Jordi, duranc la 
qual l'Agn1pació Sardanista, mitjan~ant Ómnium 
Cultural, es dedica a la venda de llibre.~ per recaptar 
fons per a les sardanes I les colles. 

(PM¡,letaria do /t1 ciJ¡,ia: Atercé S,,gul-s.) 
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Pla~ de Lluís Sanpere (actualmem, pla<;a de Santa 
Anna), abril del 1967. Diada de la sardana, amb el 
debut de la colla Oema Jovencells. Les collcs Joven
ceUs i Nova Segarrd apadrinaren la Dema Jovenct:
lls, creada per ser el planter ele la colla Jovencells. 
La Dema Jovencclls es presenta )'abril del 1967 amb 
motiu del Oia dt1 la Sardana, en una bailada a la 
plai;-,1 de Santa Anna. Es doni1 el fot que hi havia el 
doble de noies que ele nois; per aquest motiu, es 
feren dues rotllanes, una a.mb dansaires de la colla 
nova i, en l'altra, els nois de la Jovencells fercn de 
parella a les noies debutants. En aquesta primera 
hallada oficial estigueren acompanyats per la colla 
cerverina Nova Segarm. l.a Dema Jovencells ba.lli:I 
alguns concursos, pero no gaires, ja que els cfansai
res anaven passant a la Jovencells. En la imarge hi 
apareixen -partint ele la primera noia de carJ i en 
el sen1it de les agulles del rellotgc- Carme Bonct, 
Francesc Bravo, Mcrce Segués, Josep M. Lloven1s. 
una persona no identificada, Josep Corbcrn, Dolors 
Vila, Víctor Lluelles, una persona no idenlifi<:ada i 
Celestino Sánchez. 

(ll11tor d,, la fi1togn¡/i<t.: Jmmw 8011Jocb. Pro¡,lctm·/ el~ la ci,plt1, 
fm1111/n Pedros VI/a.} 
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Pla<;a Major, 1967 o 1968 (?). Galop d'entrada a 
la plac;a Major de la colla juvenil cervcrina Oema 
Jovencells, en el concurs de colles sardanistcs. Els 
concursos de sardanes tenen tradició a Cervera. 
L'any 1945, el dimarts de la Festa ,\,fajor del Sant 
Crist, se celebra un concurs local, que es repelí I' 1 
d'octubre del 1947. L'any 1948, també arnb motiu 
de la Festa Major del Sant Crist, es féu un concurs 
comarcal, en el qua! participarcll sis coites, i que 
~•anyaren les colle~ Jovemut Dan5aire i Promesa 
ele Germanor, ambdues de Cervera, i Ginesta Mom
serr:uina, de Sant Guim. El 25 de secembre del 1949 
tingué Lloc el primer concurs regional ele colles sar
danistes, i el J 96 l se celebra a Cervera el primer 
éoncurs provincial. En la imatge hi apareixcn, d'es
querra a dreta i de dalr a baix, Teresa Badia, Joan 
Pctanas, Carmc Riern, Tgnasi Orobitg, Remei Pral, 
xavier Franquesa, una persona no identificada, Ma
nci Bacardí, una persona no idemificada, Joan Puig 
i Joaquim Niubó. 

(Autor ti« lfl fo1<1grufia: Jt111111e IJ011Jocb. Propli!1?1rla d11 la ciJ¡,ia: 
.IJ/Jr/11 'f'rilla.) 

Pla,;a Major, setembre del 1970. Final del concurs de 
sardanes ele la Festa Major de setembre i, concreta
mem, la sardana de germanor en la qual participen 
toles les colles a l'acabament deis concursos, la qual 
fa pales el nombre ele sardanistes que participaven 
en el concurs de la Festa Major ccrverina. 

(llutor de lt1 jotografim j,wme Boujocb. Propiatárla de In copla: 
Ma r/<1 'fl-flla.) 



Teatre 

Tc:1tre Principal, 1920. El Teatre Principal, engala
nat pcr celebrar-hi un ball organitzar pcr la socierat 
de ball La Violeta. De.~prés d'haver format part del 
convent de Sant Antoni fins a la desamortització 
del 1835, s'utilit7..ii coma reatre. Un deis primers pro
piecaris que consta al Registre de la Propiecat, amb 
data ele 9 de juny del 1877, fou el Santo 1-tospital 
de Pobres Enfermos de Cervera. El segücnt propi
etari fou Ramon Llobet Llobet, veí de Cerverd. En 
una escriptura del 1882 es constata que aquest edi
fici s'utilitzava com a maga11.em de vins, fins que 
hi aparei.x com a Teatre Principal, a l.-Omen<;ament 
del s. xx, entre el 1916 i el 1919, que passa a mans, 
entre ahres propie1aris, deis gennans Isidoro i Se
bastia Comas St!villano, fins a finals cid~ cinquanta. 
En aquesta epoca, el Teatre Príncipal fou un teatre 
polivalent, sens dubte, el qual tingué uns anys d 'es
plendor i de gran accivitat. El local tenia una cabucla 
d'enrre se1-centes i vuit-centes persones, distribu'ides 
en una platea general, a banda i banda de la qual hi 
havia IJ01ges. Al pis superior hi havia el galliner i uns 
rengs de seients fixos, encarn que antigament, al pri
mer pis de l'eclifici, hi havia hagut un bar. S'hi repre
senta, per primer.i vegada després de la guerra, la 
Passió ele Cervera, concrerament el dia de SantJosep 
de l'any 1940, en scssions de tarda i nit, grades als 
propie1aris, els germans Comas, que cecliren el local 
i claudicaren a la petició del seu am.ic Mn. Andreu 
Rovira. Per a tal esdeveniment, se substitiiiren les 
sessions habituals de cinema per les representacions 
de la Passió. A partir de l'any següent i fins a l'any 
1966, les represen1acions de la Pa,;sió es feren al 
Teatro Círculo de Cervera (actual Casal de Cervera). 
Al Teatre Principal s'hi feien, també, tota mena de 
funcions de variétés i de bon tearre, com ara obres 
d'Ángel Guimera i de Maria Vita, de la Companyia 
deTeatre Catala. No bi faltaren exhibicions de balls de 
saló, de balls infantils, competicions de boxa i reci
rals de poesia. L'empenta deis dirigentS del local i la 
gran acceptació i afluencia deis cervcrins, principal
ment de jovent molt actiu i amb ganes de passar-ho 
bé, motivaren la creació de la socielat L'Olla, c¡ue 
depenia del Tea.ere Principal, en la qual s'organit
zava, com a activitat principal, el carnestoltcs. Els 
joves dissenyaven i elaboraven dísfresses, carrosses 
i canc;ons. Després d'haver passar per uns quants 
propietaris més, a principi deb vuitanta l'cdifici fou 
enderrocat per construir-hj un bloc ele pisos. 

(Prapletarl de la cópla:Joa,i Cinca.) 
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Lleida, decada del 1940. Grup de cerverins i cer
verínes (d'csquerra a dreta i de dalt a baix, una 
persona no identificada, Miret, Canne Codina, Rosa 
Minguell, Maria Trilla, Pere Riba i Francesc lbáñez), 
en un cate de la rambla d'Aragó de Lleída. Aquest 
grup, junt amb alLres persones, es trasllada a Lleida 
per interpretar, al Teatre Principal, la sarsuela La del 
manojo de rostis. Aquest genere musical era molt 
popular a Cervera durant la primera meitat del s. xx. 
Moltes de les sarsueles que es representaven eren 
inrcrpretades per cerverins, pero en les grans testes 
es contractava companyics importants. 

(Propictilrlll dl! /ti capl<J• Anglllll RlbaJ 

Teatro Círculo ele Cervera (aclualment, Casal de 
Cervera), 29 de juliol del 1950. Repartimem de Rei
nar después de morir. Al Teatro Círculo es presen
ta !'Agrupación Stucliurn, s<'Jta la direcció de Josep 
Vilalta Esteva, que representa el drama en vers de 
Luis Vélez de Guev.ira Rei11~u- después de morir. En 
la fil'xa de l'obra s'hi indicava que la recapració fou 
de 3.001 pessetes. El diari L&r Mt1ñant1 en destaca 

cd personatge lnés de Castro, a cirrec de M. Oolors 
Vtlalca, que ,adquirió los mayores tintes expresivos 
así como el de Príncipe, til q11e dio tiltm·a y ner,,io 
srifioiente Mateo Ct11·bonell, que ray6 e11 lodo ma
men/o en una gran interpretación. El rey Alfonso 
ft,e 11i1Jido, intensa y realmeflle por Litis fbáñez / ... / 
La figura de Blanca de Navarm., infa111a desdefia
dti, f11e encarnada con si11gult1r dontiire y mc1es11·ín 
por Mtirfa Teresa Fe1-ran Cmnps f. .. !José María Raz
q11 in interpretó con buen sentido y aplomo el pnpel 
de condestable/ ... /•. Hi col-labor;. cambé com a rap
sode Josep Solsona. El repartiment fou, d'esquerra a 
drera i de dalr a baix, el següent: Pepe Ríu (com a 
Egas Coello), Josep M. Razquin (Condestable), Llu
ís lháñez (rei Don Alfonso), una persona no iden
tificada, M. Dolors Vilalta (Doña Inés de Castro), 
Mateu Carbonell (pñncep Don Pedro), M. TerE.'53 
Ferran (infanta de Navarra), Mariano Xucla (Alvar 
González), M. Dolors Carbonell (Violante), Ramon 
Sala (Brito), M. Pilar Vilalta, M. i\ssumpció CarboneU 
(Alonso), Pere Ferran (Dionís), Montse CarboneU i 
Moncse Ferran. 

{Prople1arl de• la có¡,la: /ami/la C<1rlxmell Vida/.) 

Teatre de l'Acció Catolica (Universitat), 1951. Es
to! ele gent jovc que Mn. Bajona havia convenc;u1 
de buscar una manera d'esbarjo adient ram a les 
nece.%itats de llcure d'aquestes persones com a 
l'ajustament a una moral catolica. En la imatge hi 
apareLxen, d 'esqut:rra a dreta i de dale a baix, Ma
riana Fus1é Gábarró, Paquita Rossich Franquesa, 
Nuri Oliveres Solé, Montserrat Torrens (?), Merce 
Bordcra Paya, Teresina Armengol Sucarrats, Maria 
Rosell Ponl, Maria Blanch Camps,Juliana Puig Cap
devila, Montserrat Bordera Paya, Rius Verdés, Cin
ta nosich Comas, Antonieta Bertron Llacum1, Pilar 
Vilalta Arau, Montserrat Oliveres Solé, una persona 
no identificada, 'Ion Puig Llanes, Magí Mirc1 Corta
delles, Pilar Miret Cortadelles, Ton Salat Tarrats, Mn. 
F,ance~c Bajona Pintó, Joscp füus Verdés, Albert 
Raich Parran, Joan Porredon i Joan Salat Tarrats. 

{Autor tic la forogmfu,: G'<fme,z Grart. Propiclária de la copla: 

C/11/tJ Ros/cb Co,,ws.) 
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Plac;:a Major, agost del 1954 .. Actors i figurants du
rant el rodatge de La pecadora. Ignacio F'. )quino, 
director cinematografic catalil, escollí Cervera per 
rodar-hi La pecadom. Els motius de l'elccció fC>ren 
les arrels de la ciutat pel que fa a Je.o, representaci
ons de la Passió de Jesucrist i les evocacions evan
gcliques de Maria Magdalena, la dona esclava del 
pecat que trona el c-.imí de salvaci6 als peus del dolc;: 
rabí. També hi intlu"ircn els múltiples angle~ de pri• 
mera qualitat cinemalOgrilfiCil de la ciutat i, molt 
especialment, el fet que el director volia assolir el 
mateb( exir que havia obtingut el rodatge d'Eljudes 
a Esparreguera, amb l'acruació cstel-lar de )'actor 
Antonio Vilar. El guió de la pel-lícula estava basal 
en el fictici paral-lelisme del personatge evangelic 
amb el seu interpret en les representacions de la 
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Passió. To1 Cervem s'hi lliura, i molla gent hi in
tervingué com a extra, en els rodatges d'exte;:riors. 
La premsa de )'epoca (Segarra) inclicava que, amb 
aquesta filmació, Cervera s'havia convertíl en u1111 
especie de Meca del cine. La ciutat esdevingué un 
estudi: la plac;a de Sant Miquel (recepció de ferits), 
la Universitat (centre de rccepció d'un turmentat 
grup ele deshcrctats ele la fortuna), la pla~,1. Major 
(que reuní manifeStacions populars), l'església de 
Santa Maria (m0$1rant la seva bellesa), el ca.rrer 
Major (processons) i els voltants de Cervera (com 
a paisatges palestins). Els actors foren Cam1en de 
Lirio, Rafat:I Romero Marchent, Armando Monmo, 
José Snatomll •Sa1.a•, Barca Barry, Carolina JJmé
nez, Carmen López Lagar, Felipe Pena, Manuel Gas, 
Fernando Vallejo, Josep M. Angelac, José de Ocón 
Eslava, Rosa Moragas, Ramona Cubeles, Antonia 

Manau, José Palomo, M. Crisiina Palau i Manuel 
García. El nivell tecnic era optim: Berenguer, un 
deis millors operador~ espanyob, i un equip ele cec
nics, entre els quals hl havia Górnez Grau, el .¡010 

fija cervariense.. S'assegura que aquella era la pri
mera pel-lícula d'una serie que es rociaría a Ccrvera. 
Es creia que escava naLxem una ,estrella,. Carmen 
de Lirio, la protagonista, confessava: ,Me gusla la 

ciudad y por simpalía he acepl&ldo la f11vilaci611 de 
ac111ar aquí en las próximas fiestas,. La pel-lícula 
s'estrenli a Cervem el 10 de desembre del 1954 al 
Teatro Círculo, en una sessió de gala. El 17 de de
sembre es projecta a Barcelona, al Cine Montecarlo, 
on assistiren diferents personalitats del món de la 

cultura, aixi com ce;:rverins residents a la capital. 

(,1111or de /11 fotogmjia: (;61111.!'Z Grm,. Proplcwrl de ltt copla· 
ACSGJ 



Pati de la Universitat, 1955. D'esquerra a dreta, M. 
Teresa Alsina Bacardí, Marta Oomenech Puig, M. Do
lors Vilalra Arau, una persona no identificada, M. 
Teresa Pont Trilla, Dolors Goma Fabregat, Montserrnt 
C.1.rbonell Razquin, Maria Rosell Pont, Maria Blanch 
C.-imps i M. Carme Fontova Almenara, en la linalit
zació del curs d'e.scola de la llar. La Sección Femeni
na de la Falange finalil:7.il el curs amb un festival de 
danses populars catalanes als pacis de la Un.iversitat. 

(Proplettirla de la ci;pta: M Dólors Gomil Fabre¡¡flt.) 

Teatrc de l' Acció Catolica (Universitat), temporada 
1958-1959. D'esquerm a drela, Pere Armengol,Joan 
Salat, Ramon Vilalla,Josep M. llamas,Josep M. Miret, 
lsiclor Rosich, Ramon Cu.ñé,Joan Vila, Carmc Estany, 
Montserrat Bové i Maria Blanch, actors ele Cervera 
que participaren en una obra al Teatre de l'Acció 
Catolica. Aquesta associació organit7a moltes activi
tats durant les clecacles deis cinquanta i seLxanta. A 
més del grup de reacre, que fonua l'associació Scena, 
s'organitzaren caramelles, catequesi per als infants, 
una tómbola benefica, cinema, etc. Ten.ien la scu a la 
corre de la Universitar del carrer del Canceller Dou, 
prop de les escoles, en la qua!, amb !'empenta d'un 
jove ca pella, Mn. Francesc Bajona, com,tru'iren un tea
tre i habilitaren altres e:.pais a fi de poder-hi realitwr 
les activitats de lleure i reunions. 

(Pro¡,lctnrls de In ci,pia: Ccmue Esta u y i fsidor Roslc/JJ 

Teatro Círculo, 1 de gener del 1959. Represenració 
de l'obra teatral El fabrican/ de Natlals, escrita i di
rigida per Ramon Turull Bargués (1922-2003), que 
fou estrenada al Teatro Círculo (després, Casal de 
Cervera), l'l de gcner del 1959. En la imatge s 'hi 
veuen, d 'esquerra a dreta, Angelina Colom, M. Do
lors Vilalra, Ramon Turull, Ramon M. Xucla, Lluís 
lbáñez, Antonio Bové i Joan Colom; el repan:iment 
el compleraven Conxita Palip, Amadeu Comorer.1, 
Ramon Tiisics i Ramon Cuñé. L'obra era una crítica 
suau i humoríslica, gens estridenr, de la incipient 
perdua o emmascarament ele l'espcrit nadalenc dar
rere deis béns materials. Deia !'autor que •he inten
tar amanir amb humor, un humor basat en la ten
dresa com correspon al perfum del dia en que rota 
obra "5 desenrotlla, i amb irnnia, una ironía blava, 
sense espoleta, la seriosítar, la intenció del tema. 1 
servir-les rores dues amb un llenguatge planer, amb 
el nostre catala de cada dia, perque els personatges 
i llurs sentimems semblin d 'aquest barri, dd barri 
de la vida, i no de l'altre, del barrí de la lirerdtura•. 
Durant la decacla deis cinquanta, i sobreror a partir 
del 1952 -quan féu trenta anys, ene-ara solter-, 
Ramon Turull es dedica amb especial intensitat i 
exit a la tasca d 'escriptor teatral. Sen.se deixar ni 
la docencia ni la constant dedicació periodística, a 
partir cl'aquella data se succeirien diverses obres, 
algunes de les quals, premiacles en certamens na
cionals, que el sin,aren entre els dramaturgs emer
gents de les gencracions de postguerra en Uengua 
catalana, al costal de Josep M. Folch i Camarasa o 
Josep M. &pinas. Dues d 'aquestes obres foren , a 
més, public:ides dins de l.i popular col·lecció de 
textos reatrals de !'editorial Nereida. Es tracta d'/J/ 
fabrica11r de Ncidals (1959) i L'mnor /mea a la parla 

0958), que fou sens dub1e el seu major exit, amb 
lllés de cinc-centes rcpresentacions, junt amb la 
seva versió deis pastorcts, Rosa de Be1/e111 (] 959), 
que es representa encara. 

(Autor el~ la fotograjia: Gómez Gra11. Proplewrl de le, copla: 
/a111tl/c, n,m/1 R11l,i11m.) 
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Biblioteca (carrer Major, J 5), principi de la decada 
del 1960. D"esquerra a dreta, una persona no id,m
Lificada, Amadeu Comorera, Carme Estany, Matcu 
Carbonell. Rosina Quintana i Joan Salat, en la lec
tura de teaLre a !'amiga biblioteca, concretament de 
1/ctmlet, de Shakespe.'lre. dirih>il per Mateu Carbo
nell. En aquells anys s'acostumava a fer aquest tipus 
d'activitat; entre altre::; obres llegides, i que foren 
adaptadcs i dirigiclcs per Mateu Carbonell Razquin, 
tertim Cyrano de Be,-gente, de RosLand; Capitán 
después de Dios (1962), de Jan de Hartog; Suetio de 
una 11ocbe de 11era110 (1964), de Shakespeare, etc. 
Durant els anys seixanta i setanta també es llegien 
poemes de Nacl-tl, concretament la vigilia d'aques
ta dfada, mentre s·esperava que arribé:. !'hora de 
la missa del gall. Emre els poemes llegiL~ tenim el 
poema ,Sueño de la esLrella (Balada de Navidad),, 
de Josep M. Razquin (1961), o el , Poema del pes.sc
bre, i el ,Poema del rabada, (1962), d'Emili Rabel!. 
També se'n llegien d'altres de Josep Solsona o del 
mateix Mateu Carbone!!. 

(1'1-c,¡,/utarl di.' lfl copla. ft1milfa Cflrbo1wll Vitlfll.} 

Decada del 1970. Víctor Morales i M.' del Cam1en 
Rondón csccnificant una obra. L'any 1962, Víctor 
Morales Guillén, natural ele Navarra pero aragones 
d'adopció, i la seva esposa, M.ª del Carmen Rondón 
Aparicio, natural de Madrid, decidiren quedar-se a 
viurc a Cervera i posar fi a molts anys de carpa 
teatral amb la companyia ele Paco largo. DuranL els 
anys q1.1e Víctor Morales estigué a Cervera -morí 
l'any 1989- promogué, dirigí i interpreta un seguic 
de funcions amb la seva esposa, els seus lills i un 
grup d'aficionats locals, entre les quals es recorclen 
La mw·al/a, Donjua11 Tenorio, La, cigüeiia dijo si, 
Morena C/a,-a, El dia,-io de Ana Fra11k, etc. El 1974 
destaca Nosotros, ellas y . .. el duende, ele Carlos Llo
pis, mole present en les cartelleres del seu temps, 
que obtingué un exit rotund, per l'agudesa deis di
alegs, l'originalitaL de les siwacions i, especialment, 
per la gran interprctació. Per rant, l'any 1997, amb 
motiu de la Roda de Teatre organicwda pd Brol 
E~cenic del Casal de Ccrvcra, es torna a representar, 
per recre un calid homcnatge a la memoria de Víctor 
Morales, protagonista i director de cantes obres dra
matiques. Tres generacions Morales es rcuniren en 
un rcpartiment únic: l'avia, M.' del Carmen Rondón; 
els seus fills, i alguns deis seus néts. Víctor Morales 
també fou director durant uns anys ele les represen
tacions de Cristo, 111/s1e-rio de Pasión. 

(Pro¡,ie1t11·t do la co/)lfl: flmi/1/a Mom/es Ro,it/611.) 

Teatro Círculo de Cervera (actualment, Casal de 
Cervera), temporada 1964-1965. Repartiment de !'o
bra ele José Zorrifü1 D011j11(ln Tenorio, representada 
al Teatre del Casal i dirigida per Mateu Carbonell 
Razquin. La Secció de TeaLre del Casal fou molt fruc
tífera durant uns anys. Eren moltes les persom,s que 
panicipaven en les obres i sovim s'hi feien repre• 
sentacions. Segons el tipus d'obm i les cnracterísti· 
ques deis pcrsonatges s'optava per un.s actors o un~ 
altres. El Tenorio era una ohm que s'acostumava a 
representar pcls volts de la festivitat ele Tots Sants, 



;11cs que, en una pare de l'argument, s'invoquen els 
esperlts deis clifunts. La representació d'aquesta 
obra fou t:tn reeLxida que s'hagué de representar 
..:n divcrses ocasions. En la imatgc hi apareixen, 
d'esquerra a drc~ta, Ramon Vilalta, Amadeu Como
rera, Rosina Quimana, Ramon Cul'ié Vilaró, Mateu 
Carboncll Rmr.qujn, Joan Salat Tarrats, una persona 
no identificada, Carmc Estany, ,loan Colom i lsidor 
Rosich. 

(Praplctiu·la d~ ,,, cuplw Cumr<' Fsrauy.) 

Teatro Círculo de Cervera (actualment, Casal de 
Cerver'J), 1968. El grup de l'Agrupació Sardanista, 
en la representació al Tcatre cid Casal de Cervcra 
de l'obra teatral El tfmid de dos quarts de de11, de 
Francesc Lorenzo Giicla. Encara que no fos un grup 
teatral propiament dit, era normal que ¡i(guna colla 
es decidís a posar-se damunt l'escenari, pt:rque Cer
vcra tenia una tradició teatral mol1 forta, des deis 
inicis del s. X)(, i qui més qui menys tenia algú a casa 
que s'havia relacionat amb )'escena. En la imatge 
s'hi identifiquen, d'esquerrn a dreta i de dalla baix, 
Josep M. Llamas]Ové,Josep M. Llovcras Canosa, Ce
lestino Sánchez Picdrabuena, Josep Manuel Seoane 
Sambola. Ángel Martínez Olmeda, Ramona Ciwler 
l'ont, Joan Martorcll Puigdomcnech (director), M. 
Dolors Vila Llobet, Merce Scgués Llobet i lsiclor Ro
sich Comas (apuntador). 

(Propletür/11 de la copla: Men:e Sog111!s.} 

---
Gran Teatre de la Passió, decacla del 1970. Grup de 
teatre de la gcner.ició deis setanta, vinculat a I' Agru
pació Sardanista, en la rcpresentació d' El alcalde de 
Zala111ea. A Cervern, l'afecció al teatre havia estal 

frucúfera des de 1emps enrere. Als anys quaranta, 
es té constancia del Grup Esccnic Miquel Marto
rell, de.: la Joventut de l'Acció Cacolica, dd Cuadro 
Lírico d'Educi1ción y Descanso i ele la Companyia 
de Joan Masachs, que havien interpretat de mane
ra sistematica Don Juan. Te11orio per Tots Sanes, i 
diverses sarsueles ele gran exit. AJs anys cinquan
ta, sorgí l'Agrupació Te:nrnl Scena, düigida Lluís 
rbáñez, que estigué en actiu durant més cl'una dcca
da interpretam obres importants. Als anys seLxanra, 
l'Agrupació Teatral Scena, dirigida llavors pcr Mateu 
Carbonell, treballa conjuntamem amb el grup Her
manos Largo, que dirigía Víctor Morales; aquesta 
companyia organitzii amb gran exit djverses obres, 
entre les quals cal destacar Don J11a11 Te11orio o El 
dial'IO de A11na Frank. AJs anys setanrn, continu:1-
ren les representacions teatrals, sota el guiatge del 
Te:ure de l'Agrupació Sardanista, dirigida per Joan 
Manorcll. 1 c.:ncara postcriorment, als anys vultan
ta, lingué resso el Brol Esd:nic, i als noranta, el 
Grepp Teatre, que encara esta en actiu. En la imac
gc s'hi identifiquen, cl'esquerra a drcta i de dalt a 
baix, Francesc Brnvo, Joan Ramon Piqué, Alexandre 
Robcrt, Baqueró, Roscr Enrich, Josep M. AJejandre, 
Joan Martorell, Solé ele Tarrega (o Joan Prnt Pascu
al), Ramona Gal>arró, Anclrc.:u L.acalle, Teresa Piqué, 
Jcroni Calafcll,Josep M. Eroles,Josep M. Casanoves, 
r.krce Segués, Ramon Enrich i Ramon Pedrós. 

(Proplelllrl (/u lll có¡,ifl.•ji11111//f/ Pedr6.< 1'//11.) 
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Dea1da del 1960. D'esquerra a dreta, Jaume Carcaso
na, Josep í'igueres i Francesc Vall en una rcprcsenia
ció deis pastorets al TeaLre de l'Acció Catolica, vestit5 
de dimoni, figura que fonna pan de la traclició de les 
representacions deis pastorets. Gairebé LOIS els autors 
d'aquest genere teatral, que sol representar-se durant 
les fcstcs nadalcnqucs, inclouen aquest pcrsonatge, al 
qual donen un caire simpatic i, a la vegada, entn:mali
at, accentuanl-nc la picarclia maliciosa per ral que con
traresti amh la candidesa deis pastors i la seva bondar. 

(l'ropfetarl de la copta: F.11rlc Carcasona.) 

TeaLre de l'Acció Catolica (Universitat), 1962. Grup 
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d'actors i col•laboradors de les reprcsentacions de.Is 458ai!ll'i'l'"T,..._.,...~-----s:.::am-
pastorets de l'Acció Catolica, que tenien lloc clins 
l'edilici de la Universitat. S'hi cntrava perla torre del 
carrer del C'lnceller Dou, que és a prop de l'escola 
Jaume Balmes. Als anys cinquanta i seixanta solien 
interpretar-se duram les fcstes nadalenques. S'hi re
pn:sentaren els pastorets de Folch i Torres i el classic 
Rosa de Bellem, de Ramon Turull, amb els personal
ges del Burí i el Farra, tan familíars per als cerverins. 

PERF11,: l. (no identifical), 2. Josep M. Armengol Petil, 
3. (no identificar), 4. Canne Ortiz Bernaus, ;. Elena 
Cos Gusart, 6. Josep Puig lomé, 7. Carme Pedrós 
Puig, 8. (no identificat), 9. Manel Pedrós Puig, J0.Jau
me Binefa, 11. Anton Pedrós Puig, 12. Ramon Camps 
Bernaus, 13. (no identificat), 14. (no identificat), 1;. 
Joan SalatTarrats, 16.Joscp M. Goma Raich, J7, Con
cepció Puig Pifarré, 18. Tarda, 19. Ramona Porredon 
Capdevil::i, 20. (no identificar), 21. (no identificat), 22. 
Tarda, 23. Magi Raich Brufau, 24. Tarda, 25. Angelina 
Colom Parran, 26. M. Teresa SalaL Noguera, 27.Josep 
Trilla Cle, 28.Josep Orti7. Bernaus, 29. Leandre Baclia, 
30. (no identifical), 31. Pc.ret, 32. Ricardo Felip. 

(l'ru¡,iutarl de /t, c,)pla: ACSG.) 
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Casal, 1967. Jaume C:irbonell, Jaume Boquet, Mi
quel Raich i Javier Morales (d'esquerra a dreta), ac
tuanr en els traclicionals pastorets. Els personarges 
que represe.ntaven eren els deis pastors que rebrie.n 
l'anunci del naixement de Jesús i anirien a adorar-lo 
al portal de Berlem. 

(Propie/llri de la co{'ill:/amf/fa C<1rl1mwll l'ldt1/.) 

Teatrc de l'Acció Catolica (Universitat), final de la 
decada del 1960 o principi de la dd 1970. Probable
mem, una represenració deis pastorets, que aquells 
anys eren interprerats per grups molt joves. L'es
cena plasma l'adoració al portal de BeUem. En la 
imatge s'hi identifiquen, d'esque.rra a drera, el fill 
del senyor Tarda, Armando Sarrate Llamas, Antoni 
Bonet Trilla, M. Carme Moralt<s (mare de Déu) i 
Senén Vilaró Coma. 

(P,-opletari <le la copia: A<,."'SG.) 

Casal, 26 de novembre del 1977. Intenrenció de Ma
teu Carbonell, en el marc de l'homenatge a Joan 
Marrorell Puigdomcnech. Amb la col-laboració del 
Parronat de la Passió, del Casal de Cervera, de la 
Coral Lacetania, de l'Agrupació Sardanista i de 
l'Agrupació Teatre lndependent, se celebra aquesl 
homenatge amb motiu de les se.ves bodes d'or en 
el teatre .. Per a ::1ques1 t<Sdeveniment, es pos11 en es
cena l'obra d'Alfonso Paso 48 bores de felicitar. A 
cominuació, per finalitwr la festa, hi imervingue
ren Ramon Vilella, amb acordió; M::tteu Carbone.JI i 
Víctor Morales, com a rapsocles, i Josep Oniz, com 
a tenor -amb l'estrena de la can<;ó •Cenrera,, com
posta per Simó Giribet, sobre una poesía de Josep 
Solsona-, acompanyat al piano per Ramon M. Xu
cla. L'homenatjat rememoni velles interpretacions 
en L'bere,, de la baronía i el se.u paper de Judes a 
la Passió. Es rccorda la seva trajectoria com a actor 
i director teatrals, així com la seva condició de pri
mer director de la Passió, en la seva versió acrual, i 
co,n a interpre1 de Judes. L'endema, diumenge, tin
gué Uoc u1, dinar d'homenatge. 

(Autor de la fotogmfm: G6mez Gm11, Propieta,·/ <le la ciJpla: 
Jamf/lá Carlxmc/1 Vf<ial.) 
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Teatre Principal, 13 d'abril del 1935. Grup drami\tic 
del Casal Catala interpretant el drama bíblic d'An• 
gel Guimeril Jestís de Nt~tzaret, dirigil per Miquel 
Martorell, i concretamenr !'escena del sanedrí, en la 
qua! s'identifiquen els person.rtges representat.s per 
Josep Armengol (un deis creadors del Poli del Ce/), 
Ramon Jordana i, interpretan! el paper de Jesús, Jo
sep Sambola. Tal com indicava el cartell anunciador, 
elaborar per Arts Grafiques Prunés, en aquella ma
teixa representació clestacaven ja com a personatges 
importants, entre d'altres, Joan Martorell (Jucles). 
Josep Jordana (Barromeu), Anlon Vilanova (san! 
Felip), Emili Rabell (Malcos) i Ramon Bernaus (Ab
non, i, poSteriorment, interpreta el paper de Jesús 
du.rant vint-i-cinc temporades de la Passió). Cal des
tacar també la importancia de Ramon Térmens (mú
sica), i de Josep Lucaya i Miquél Manorell (apunta
dors). El vcsmari era de Casa Paquita, de Barcelona; 
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la perruqueria era de Borrell, i els decora is eren fets 
expressament per Vicen, Lluís. E1s preus en aquell 
moment eren d'una pesseta i mitja per butaca; la 
lloLja de sis seients costava quinze pesseres i !'en
trada general, una. Als anys vint ja s'havia produ'it 
una revifalla impressíonant de 101 allo que escava 
relacional amb la joventut, la cultura, l'esbart, els 
Jocs Plorals, la música i, naturalment, també el te
acrc, que rurigia Mn. Arques. En aqucst sentit, hi 
tingué un prot.agonisme important la Federació de 
Joves Cristian.s de Catalunya i les representacions 
de teatre a l'Agrícol. Pel que fa, concretament, a les 
representacions de la Passió, tenim dades documen
tades, fins i toe visualment, de la representació del 
1935 al Tealre Principal. El 1936, que s'inaugur:i el 
Teatre del Casal Catalil, s'escenifici\ altra vegacla el 
drama quaresmal Estampes de la Passi6, amb el text 
de Rossend Perelló i Josep Sambola com a director. 

{A11tor <le In Jb10gmfia, Gómoz Gm11. Prof}iotarl de la copla: 
1ICSG.J 
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Círculo de Cervera (accualment, Casal de Cervera), 
decada del 1950. Escenes del Sant Sopar i del Cal
van, quan el personacge de Jesús era intcrprccat per 
Ramon Bernaus. L'origen de les representacions de 
la Pa.$Sió es remunta a la segona meicat del segle 
xv, amb rcferencícs documentals a partir del 1481, 
quan es represencava a l'esglésía de Santa Maria de 
Cervera, de manera popular, un ,~Jisteri de ta PttS
sió. Aquesta data la converteix en una de les més 
antigues d'Europa. Un documcm del J 534 menciona, 
a més deis actors, també els autors del text de la 
Passíó, els sacerdots cerverins Baltasar Sanc;a i Pere 

Pone, que n'interprecaven els principals personatges. 
Quan d concili de Trento (1545-1563) prohibí tot 
acte no litúrgic a !'interior deis temples, les repre
sentacions es realiraren a !'exterior de l'església, 
concretament a la plac;a de la Sebolleria, al <.'Ostat del 
temple de Santa Maria. Els interprets ja no eren els 
sacerdots, sinó la gent del poblc. L'any 1795 s'impri
mí a l'Estampa Univ<:rsitaria el següent Uibret: Llas
timos(I tragedi(I, que repmse11w ta Pr,ssió, y mol'/ de 
Cb,-jsto senyor nostre. Dividida en los difemnts acles, 
y pt,ssos de ell<t. Com¡x,sta pe,- 1111 dellOt de ta Sa11u1 
Casa del l lospital de ta Ciutat de Vicb, ab lo motiu 
de haberse representa/ en ella lo emy 1752. Va anya-

didc, ta Com>ersió de la Magdalena. Al segle xrx es 
repn:scnta la Santa Passi6 de Nos11-e Senyorjes1u:rist, 
segons el 1ex1. dc fra Anton de Sant Jeroni, monjo 
de Montserrat. Posteriorment, les represencacions 
passaren a ['interior deis teatres, i les darreres es
ccnificacions, anteriors a la Guerra Civil, foren Jesús 
de Natzarat, d'Ángel Guimerá, el 1935, i Estampes de 
la Passió, de Ros.~end Perelló, la quaresma del 1936. 
Acabada la Guerra Civil, do:, ¡oves poe1es locals, Emi
li Rabell i Josep M. S:irrate, escrigueren un nou cext, 
m¿s fidel als evangelis, d'una banda, i cl'acord amb 
les noves tecniques escenografiques, de l'altra. Du
rant la quaresma cid 1940, s'estrenrt amb un extra-



ordinari exit Cnsto, misterio de Pasión, actualit7,aci6 
de les escenificacions medievaJs d'un Misteri de la 
Passió. La primem tempon1cla de Cristo, misterio de 
Pasión es representa al TeaLre Principal. Des de l'any 
J941 fins al 1966 es representa a l Teatro Círculo. I el 
día 12 de marty del 1967 s'estrenava el Gran Teatre de 
la Passió de Cervera. La música, originalmcnl escrita 
pel mcstre Jesú.s Quintana, fou adaptada a orques
Lnl simfonica pel mestre Jorcli Castella, gravada l'any 
2007 pcr l'OrquesLra Simfünica Jullii Carbonell de les 
Tem:s de Lleida, amb la participació de les cor.i.ls 
Gines!R i lnfantil Nova Cervera i amb la veu solista 
de la soprano Mireia Rossich. Actualment és la músi
ca que acompanya les cscent.!S d1: la Passió. 

(Prople/tlrl ti<• lc-s c//pic•·:fam/Ur, Razq11l11.) 

Teatro Círculo de Cervera (actualment, Casal de Cer
vera), decada del 1950. Paquito Vilanova 13alcli1Jou, 
cerveñ polifacetic, exercint de maquillador d'un deis 
personatges de Cristo, misterio de Pasión, concre
tament Ramon Tasies Ginesta, brillam interpret de 
Judes des dd 1947 fins aJ 1990, paper que compa
ginava amb el del paralític que curn Jesús en acabar 
!'escena deis mercaders del temple. La seva interpre
tació era tan apassionada que es convertí en una de 
les figures més populars de la represent:ació. Com 
que tenia un local comercial, acostumava a invitar 
els seus clients a gaudir de la Passió, i real.mene que
claven Lan extasiats amb l'execució del seu paper que 
es converrien en uns enrusiastes propagandiStes, tant 

de la seva botiga com de les scvcs intcrpreracions. 

(,tutor et,, lu fotogmfia: G(5mcz Gruu. Proplelarl de la cop/t,: 
Ramon 77,s;us Gin«'itli.) 

Circulo de Cervera {acrualmenr, Casal de Cervera), 
1964. Homenatge a Ramon Bemaus amb motiu del 
25e aniversari com a interpret de Jesús a la Passió. 
En acabar l'acte, els apostols )'obsequiaren amb un 
•Sant Sopa"' com a record d'aquell dia. Ramon Ber
naus crea, conjuntament amb e l maquillador l'ran
cesc Vilanova, la imatge de Jesús que perdura fins 
que Josep M. Armengol --que l'havia substit:u'it
deixa d'interpretar el paper de Jesús. A part de la 
cara, que es Lreia d'una estampa que els dos tenien 
al camerino, s'havien de depilar tant el lors com les 
carnes cada seLmana. En la imatge s'hi identifiquen, 
d'esquerra a dreta i de dalt a baix, Zacaries Esteve, 
R:unon Tasics, Josep Baró, Cipriano Oriol, Jaume 
Morell, Ramon 8ernaus, Antoni Martí, Ramon Cor
tadcllas, Salvador Soteras, Josep Minguell, Jaume 
Bonjoch, Joan Porredon i Josep Carcasona. 

{Propictarl de l,1 cópir,:Jo.<ep Ca,'Cl,so,u, RUIN!//.) 

Playi de Pius XII, 1967. Plaly'.i de Pius XU, abans de 
!'actual urbanil7A'lci6. Em l'any 1967, quan s'inaugura 
el Gran Tcatre de la Passió (el 12 de mar~). A !'es
querra de la imatge encara s'hi pot vcure l'estat de 
les obres i, d'altra banda, no hi ha l'edifici de ,la Cai
xa,, constru'il el 1968. Al fons ele la imatgc s'hi obser
va també la Pergola i el brollador, inaugur,Hs el 1950. 
Una gran quantital d'autocars omplia tant la plac_a 
com la rambla de Calvo Sotelo (acrualment, rambla 
de Lluís Sanpere), cls quals portavcn cls cspectadors 
a les rcpresentacions de la Passió. La majoria venia 
de l'Aragó o d'altres indrets de parla castellana, la 
qual cosa h:1 servit per justificar que, fins fa poc, les 
rcprl!Sentacions es fes.~in només en aquesta Ucngua. 
En aquells moments d'esplendor, el Gran 'Ieatre te
nia una capacitaL de 2.200 espectadors i s'hi feien 
fins a catorzc representacions de la Pas~-ió. 

(Propictarl de la cQ¡,/a:Joa11 Salm.) 
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1918-1920. Formació del Club Cerverí de Sports, 
que suposa els inicis del futbol a Cervera d'una ma
nera seriosa. Fou la primera referencia del furbo! lo
cal amb un club pcrfecrament estructural grades a 
una junta en la qut•I figuraven noms molt conegulS 
de la vida cerverina: Pasqual Riu, Miquel Camacho, 
Pranccsc Riu, Josep Vilalta o Joan I..afargue, entre 
d'altres. El president fou el patrici Agustí Duran i 
Sanpere. En la imatge, els tres darrers jugadors de la 
fila de dalt són Ramon Riu, Joscp Riu i Casimir Riu, 
i els trc~ darrers de la de baix, Angel C-u-ulla Torra 
(porter), Francesc Castells i Pere Carulla Torra. 

(Proplet/Jrié> de fa cópla: A1111ell11a Salllamaria I M. Rosa 
Canilla Solé.) 

Camp de futbol de la Pineda, 1916. Porta d'cntra
da del primer camp de furbo!, situat a la raval deis 
Caputxins (actualmenl, avinguda de Catalunya), a la 
finca denominada la Pineda, d'esúl modernista, pro
pi de l'epoc.~. Fou inaugurar el 20 d'agost del 1916. 
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En la fesra inaugural se celebra un partit amb el 
Ta.rrega J>C. Els inicis del futbol a Cervera es remun
cen cap al 1909, o possiblement abans. Les pnmeres 
noticies que trobem escrites en la premsa local, a 
Nuevo Ambiente, corresponen a l'agost del 1914, 

quan s'oferí a una colonia escolar, procedem de di
ferenrs col•legis de Barcelona i composta per uns 
vint-i-cinc nens de vuir a dorze anys que s'allotjaven 
a la Casa de la Misericordia, la gran pla<,a del ma
gatzem de vins del senyor Marisrany per jugar-hi 
partits de futbol. Les re.fcrencies a !'existencia d'un 
camp de futbol propiament dit aparegueren per pri
mera vcgada en un •manifest• del 7 de juBol del 
l916 que deia: ,¡CERVERINS! Essent-nc Lan necessa
ri la fundació d 'un CAMP D'ESPORTS no solament 
per esbarjo i distracció, sin6 també per a la salul 
física i moral en que avui n'esta tan necessitacla la 
nostra joventuL ( ... (,. Uavors es crea el Club Cerverí 
de Sports. La dat:1 oficial de la inauguració és el 20 
d'agost del mateix any 1916. Coma acres, s'hi cele
bra un partil de futbol entre un combinat de Tarre
ga i Cecvera i una audició de sardanes de la banda 
La Familiar, de Tarrega. L'l de gener del 1919, el 
primer equip guanya per 3 a 1 l'equíp de Lleida, en 

el partit inaugural del camp de Joventut Republi
cana. Aquest segon camp devía estar situat, més o 
menys, on hi ha l'acLual camp de futbol. No fou fins 
al 8 d'abril del 1917 que trohem una notícia que fa 
referencia al furbo! a Cervera d'una manera seriosa. 
A Santa Coloma de Queral1 s'organitú un partil en
tre l'equip de l'esmentada població i el Club Cerverí 
de Sports. També tenim noticia, el dia 15 del mateix 
mes, d'un altre partil, aquesta vegacla a casa nos
tra, amb el Tarrega PC, ,ganando por ungoa~. Aixo 
demostra que el futbol ja gaudia de plena activital 
i organiczació. La premsa de !'epoca recoma les cro
niques deis partits, en les quals figuraven les a.line
acions. Eren habiruals els noms de P. Riu, Giribet, 
Oliveres, Pagés, J. Ríu, Ubach, Foix, Fabregat, Bové, 
Comorera, Clavera, Tarrue.Ua i Balcclls. Aquel! ma
teix any, el 1917, es poi comprovar l'csclat del fui
bol cerverí, ja que sor!,>Í el segon equip, que disputñ 
un partir amb el segon del Tilrrega. Aquest segon 
ream eslava composL pels joves Ubach, Marimon, 
Piqué, Batalla, Garriga, Poix, Jové, Comorera, Cas
tañé, 8alcells i Pié. 

(Propiqtarl de /11 ci>pia: AlSG.) 



Camp de futbol de la Pineda, 1925. Equip de ful
bol del Club Deportiu Cat.ala, aparegul als anys vinl, 
formal per GraeJls, Massafrers, Goma, Posiclls, Vila
nov::t, rusté, Josep Ortiz, Filomena, Joscp Jcné Grau 
,Fustcr Nou•, Carboné, Vallés, Castells, Planes i Josep 
Armengol ,Armengolet. (d'esquerra a drcta). Aquest 
equip prot.agonit7.a l'csport rei a Cervera les deca
dcs anleriors a la Guerra Civil. Jugava partits con
U-J ciutats cl'arrcu ele C:ttalunya, t.anl de la zona de 
Barcelona úgualada, Martorell, Esparreguera) com 
Ueidatana (Lleida, Tarrega i altres pobles i ciuta¡;, ve
'ins). En l'equip hi luvia alguns cc.rverins de renom, 
com, per exemple, Josep Oniz, que clurant molts 
anys fou tenor solista de les Completes del Santíssim 
Mi.stcri; Josep Jené Grau ,Fuster Nou,, campaner de 
J'església de Santa Maria i gcrma de Joan Jené Grau, 
famós cerverí instal·lat a !'Argentina i iru,trumentista 
de bandoneó, o bé Josep Armengol ,Annengolel•, un 
clt:ls principals promotors del Poli del Ce/. La Gase

Ja de Cervera, del mes de maig del 1929, ho glossa 
amb tola mena de. lloances, cronique.s i pet:mes, com 
per excrnple: cSalul als jogadors que en la palestra \ 
Assolíren quedar triomfadors; \ Veniu companys, or
ném sa noble testa \ Amb e.Is llorers que son merei
xedors ... •. A principis deis anys trema, concretamenl 
la temporada 1930-1931, el CD Catala participa en 
el campionat de la provincia de Lleicla, en la primera 
categoría. També aquell any tingué Uoc un partil en 
henefici deis nens í nenes de Casa de la Caritat entre 
el Mollernssa i el CD Catala, amb l'assistencia d'un 
nombrós púb)jc, la qual cosa clemostra que el fuú>0l1 

des de sempre, ha tingut sensibilitat per les causes 
humanitaries. D'altra banda. en el perio<lic Cervem 

del 24 d'octubre del 1931 s'esmentava una junta ge
neral dcl CD Catalil: ,Es féu l'elecció de la Directiva 
que per unanimitat., fou acceprada la següent: lsiclre 
Aymerich, Salvador BaJcells, Joan Salat, Anroni Bové, 
Josep Morell, Jaume Tella, Jaume Pomés, Sala, Pau 
Vida!, Miquel Comorera i Vinyes. S'acorda anar al 
campionat provincial, pe;:r lo qua! la Junta designaria 
una prima pels jugaclors que hagin estaL disponibles 
pcr rot el campiona1>. Aquesta és la primera nota do
cumentada de l'ús de ,compensacions, economiqucs 
per als jugaclors. Posteriom1ent, en la Festa Major de 
serembre del 1932, s'anunciava un partit molt espec
tacular entre l'equip reserva del FC Barcelona i el CD 

C:llala, el qual, davant la cmegoria del seu adversari, 
actuaria refor<;at per valuosos jugadors. La tempora
da 1932-1933, el CD Catala es proclama campió de 
la província de Lleida. En aque.Us anys es formaren 
equips de jugadors ¡oves, els quals duien el nom de 
jugadors que havien clestacat en la historia del nostre 
futbol: Penya CasteUs, Penya Massafrets. La premsa 
assenyalava: ,Creiem que el públic ha ele protegir 
aquests jugadors modestos i joves que són e.Is que 
en dies no llunyans han de suplir els titulars del CD 
Catal:t•. En definitiva, es crearen el que acn1alment 
són les escoles de futbol. El julio! del 1933, en el diari 
local All&l11f, aparcgué un cxtens comentari en el qua! 
es deix:wa constancia de les dificultats economiques 
que patia aquest espon. Pero, com sempre, malgrat 
aque~'te~ dificultats, el futbol continua ... 

(Prop,eiurf d<' la copta: ll.nlónl J'i111d.) 

1932 o 1933. D'esquerra a dreta i de dale a baix, 
Rafe! Vaguer, una persona no identificada, Miquel 
Riera Brieva, una persona no identificada, Enrie 
Bergada, Emilio Sucarrats, Boladeres, una persona 
no identificada, Pere Serra i tres persones no iden
tificarles, me.mbres de l'equip de futbol cerverí ano
menat Club Deportiu Catala. L'any 1933 guanya el 
campionat provincial. 

(Prop/qtarl di' lll copla: ACSG.} 
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C,unp de futbol de la Pineda, 1933. Espectadors i 
Guardia Civil en un partil de futbol a l'antic camp 
de la Pineda. Quan es disputava un partil que es 
preveia conflictiu (com ara Cervera-Tarrcga), la 
Guilrdia Civil, muntada a cavan, custodiava el camp 
i, cspcciaJmenL, l'afició, que aquells anys cstava 
molt motivada. Les rivaJitaLS :unb ciutats ve"ines en 
relació amb el futbol havien comem;at. Durant els 
dies 9 i 12 del mes de maig del L918 es jugaren uns 
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parúts entre els equips del Cervera i el Tarrega, en 
els quals es disputaren una copa de l'Ajuntament de 
la ciutat ve·ína. El dia 9, Cervera guanya peri a O. En 
el parLil del dia l2 a Tarrega, l'equip cerverí aban
dona c1 camp i renuncia a la copa, en primer Uoc, 
per substitució de jugadors, i en segon lloc i princi
palment, per la parcialiL.'lL de )'arbitre. Així sorgiren, 
dones, les primeres divergencics amb et Tarrega FC. 

(Ar,tor di' la fotografia: Gclmez Grat1. Propietarl de la copla: 
ACSG.) 

Camp de futbol de la Pinedá, 1934 (?). Equip del 
Club Deportiu Catala de Cervera, que mantenía un 
raonable equilibri entre victories i derrotes a la LU
ga Provincial, en la quat s'cnfrontava amb ets equips 
de les diverses capitals de comarca, així com amb 
el de Lleicla. El públic era nombrós, especialmem 
en les grans fcstivitats. En algunes festes majors de 
setembre, s'havia trobat amb la competencia de te~ 
curses de braus. Entre les persones ele la imatge s'h.i 
identifica Pere Riba {segon perla clreta). 

(Propietaria d~ In cópia: 11. Dolor:; I/Já,lez.) 

Camp ele futbol de la Pineda, 1943. Grup d'espcc
tadors recolzats a la tanca del camp de futbol de 
la Pineda de Ccrvera, prop de la porta cl'entrada 
al recintc. Aquest camp de futbol romangué actiu 
enrre els anys vint i els anys cinquanta, i veié ju
gar diverscs generacions del futbol cerverí. El camp 
-conegut després com la Pineda- est,wa ubicat 
en un lerreny del senyor Camps, que lloga a l'Ajun
tament durant aquestes decades. Quan s'acaba el 
contractc, aquest esport torna a practicar-se aJ camp 
actual de la carretera de Guissona, on ja s'havia ju
g-.i.t anteriormenr, a principis del s. xx. Els nens hi 
anavt"n a jugar acompanyats de tes seves mares, 
que passaven el temps cosim o llegim algun llibre. 
També era un lloc d'esbarjo molt recomanat pels 
metges d'aquell tcmps -els doctors Goma, Nuix o 
Lucaya-, perque deien que !'olor aromatitzant deis 
pins anava molt bé per als constipats. El camp te
nia una zona de bancs que pcrmetien asseure-s'hi 
recolzant l'esquena a la paret. També hi ruwia unes 
quantes tribuncs a peu de terra, que podien ser llo
gades pels aficionat.s més incondicionals. 

(Proplewrl de lfl co¡m,:ft1milit1 R/11 Solsor1a.) 

Camp de futbol de la Pineda, 1947. Equip del Club 
Deportiu Cervcra -d'esquerra a drcta i de dalt a 
bao:, Jaume Elias, Josep Dols, Joaquim Oliva, PralS, 
Salvador Puig, Pujol, Miquel Servet, Mas, Benito, 
Malina i Giménez-, en un partil de Copa Catala
na, contra el segon equip del FC Barcelona. Du
ram aquell.s anys, el Cervera jugava un campionat 
entre tot Catalunya i s'enfrontava amb equips com 
el Vilafranca, el Vic, l'Espanya Industrial, l'Horta, 
el Sant Anclreu o el Badalona. En aquest cquip hi 
destacaven dos jugadors pcr damunt deis atcres. El 
primer era Joaquim Oliva -en la imatgc, el tercer 
comem;ant per !'esquerra-, un defensa central nas
cut a Guissona que fitxa pel Ccrvera abans d'iniciar 
una reeixicla carrera csporriva a la Primera Divisió 
cspanyola. Oliva juga després al Sabadell, continua 
un Lemps a l'Espanyol i acaba fitxant pt:I Rcial .Ma
drid, on juga a l'elit del nostre futbol durant quatre 
temporades. L'altre geni del moment fou el cerverí 
Josep Scrvet -en la imatge, dret, el prlmer per la 
dreta-, un completíssim davancer centre que firxa 
pcl FC Barcelona en el triinsit deis anys quar.i.n
ta--<:inquanta. Servet, que arriba a cobrar una fiom 
de 25.000 pesseces, no Lriomfü al Barr;a perque no 
es cuidava gaire i cntrenava molt poc. Toes ets qui 
el coneixien expliquen que de qualitat li'n sobrava, 
per haver pogut Lriomfar en e.l món del futbol. 

{Propletarl ,te la copla: Ja11me #/la,, Ra/clJ.) 
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1949. D'esquerra a dreta i de dalL a baix, Jaume 
Elias, Clua, Sola, Dols (proceden! del Caste::116 de 
la Plana), Masgrasó, Prais, Mom-ros, Pid1 (mas~at
gista), Ardevol (procedent del Celta de Vigo), Dfaz, 
Benito, Saura i Gori, membres de l'equip del Cluh 
Deportiu Cervern de Primern Categoría Regional /\, 
en la qual participaven equips de les prlncipals ciu
tats del país. Aquella temporada l'equip baixit de 
categoría i la següent disputa el Campeonato Pro
vincial de Educación y Descanso. 

(Propil.llflrl lle lo copla: .fosep Cttrcttmm, Rabel/.) 

Camp Municipal d'Esports, temporada 1958-1959. 
Equip de futbol de l'epoca en la qua! es retorna a 
la compctició oficial, integrat, d'esquem1 a dreta i 
de dah a bai.x, per Ramon Cloret, Francisco Abarca, 
Agusú Batalla, Lloren~ Llobera (Ca la rola), Joan 
Pacho, Vicente Badenes, Miquel Torné, Francesc 
Domenech,Josep Puig, Enrie Domenech i Bonaven
tura Sanfeliu ,Rayo,. Després del període d'esplen
dor deis anys quaranta, amb el Cervera competint 
contra els principals equips ele Catalunya, la decacla 
deis cinquanta fou rufícil per al futbol local. Des del 
1951 , que el Cervera disputa l'últim Campeonato de 
Educación y Descanso, i fins a l'any 1958, que jugñ 
el torneig de Primera Categoría Provincial, organit
zar perla Federació Catalana ele Futbol, no parricipit 
en cap competició oficial. Durant aquest temps tm 
el fücbol que es veié a Cervera foren partits amisto
sos, algun torneig d 'aficionars i partirs de l'equip ju
venil. Les causes foren ruverses: la impos.sibilitat de 
formar un equip amb jugadors locals (alguns deis 
quaJs fitxaren per equips professionals), dificultats 
economiques, la impossibilitat de trobar relJcu a la 
junta rurectiva i la inruferencia general deis afici
onats. En aquest períocle es produí el traslJat deis 
parcits del carnp de la Pineda a l'estadi de la ~-arre
tera de Guissona, després d 'unes obres que comen
~ren el 1947 i que s 'allargaren durant més de cleu 
anys. Mentre les obres no s 'acabaven, l'esplanacla 
del nou esradi s 'utifüzava pera competicions de tir 
al plat i per fer-hi prktiques amb corxe per 1reure's 
el carnet de concluir. 

(Proplatarl de la copla: Mlq11al Tomé.) 

Camp del Thrrega, vers el 1958. Equip de l'Acció Ca
tolica, integral per Josep M. Bergacla Codina, Antoni 
Cornellana Rius, Josep Serra Lardies, Agustí Guardia 
Gabarrós, Jau me Carcasona Vila, Francisco Val! Cor
nellana, Daniel Llena Porredon, Ramon Ansotegui 
Puig, Francisco Burgos López, Ramon Carreres Cor
raclelles i Juanito Royes Larroya (d'esquem, a dreia 
i de dalt a baix). 

{J>roplatorl d <: la copla: .f<>-<ep & •rgadi1.) 



Camp d'espons, 1959. Las Águilas, equip de futbol 
cerverí de finals deis anys cinquanta. Duram aqudla 
dccada. el futbol cerverí paú una important crisi i 
duram uns anys es deixa de compelir. A tinals de la 
dccacla, es posa fil a l'agulla perqué':: es pogués re
cuperar progressivament el futbol a la ciutat. El pa
u-ocinador fou Joan Vall Magre. Josep ServeL, primer, 
i Jaurne Abarca, després, formaren i antrenaren un 
grup de ¡oves que, amb el nom de Las Águilas, juga
ven partiLS comra els joves deis pobles i ciutats ve"ins 
(Verdú, Bellpuig, Mollerussa, ere.). Marcaren una al
ua epoca historica i ohriren el cami cap a la consoli
dació definitiva d'aquest espon en l'ambit social de 
la ciu1at. En la ima1ge s'hi identifiquen, d'esquerra a 
dreta i de dalt a baix,Josep M. Orobitg,Jaume Pinós, 
Ramon Carreres, Jaume Carcasona, Ramon Canosa, 
Joaquim Brandon, Josep M. Flores, Joan Valverde, 
Antoni Riera, Josep Antoni Semi, Ramon Ansotegui, 
Francisco Burgos i Alexanclre Camps. 

(Propietllrin rle lfl cu¡,iw Ange/11111 Roca.} 

Camp ele futbol, 1969. Equip CF Cervera-Perrocolor, 
participant en el campionat provincial d'aficionats 
de l'any 1969. Durant aquells anys, !'empresa cer
verina Ferrocolor (després, Tres Uves) patrocinava 
el futhol ccrvcrí, i es jugava un campionat arreu de 
la província. Aquest fou un equip •pont• entre la 
desaparició de Las Águilas i la creació d'un onze, 
molt semblant al de lll fotografía. que comenc;aria 
a competir a Segona Categoría Regional a princi
pis deis anys setanta. L'equip era una barreja de 
jugadors vcterans, com, per exemple, Miquel Torné, 
Francesc Domenech o Pere Segués, i jugador:, joves, 
com llamon Font, Joan Puig o Amadeu Serra. En 
la imatge s'hi identifiquen, d'esquerra a dreta i de 
dalt a baix, Pere Segués, Ramon FonL, Amadeu Ser
ra, Miguel (guardia civil), Salvador Bordes, Francesc 
Domenecl1,Josep Anton Serra,Joan Rocaginé, Faus-
1ino Porta, Miquel Torné, Joan Puig, t.-liquel Pérez i 
Mario Martíncz. 

{Pro¡,letnrl de la copla: Mlq11e/ Torn6.) 

Camp de futbol, 1977. Equip de futbol del Cervera -
Tres Uves parlicipanl en el campionat de Segona 
Categoría Regional. Eren els primers anys del futbol 
federat a Cervcra després de la paus,i deis anys cin
quan1a i de la major part deis seixanta. Entrcnadors 
tom Gabriel Lloreta o Caries Vázquez donaren un 
impuls imponant a l',esport rei, cerverí d'aquells 
moments. El Cervera d'aquella epoca tenia tantS 
jugadors forans com locals (Merce era de Guisso
na; Closa, ele Tarroja, i Ribera, Rafa, Tomas i Jaume 
Marimon, de Tora) i competía més que bé, ja que 
solia acabar els campionats en la part mitjana-alra 
de la taula. En la imatge hi apareixen, cl'esqucrra 
a drei.1 i de dalt a baix, Josep Fonoll, Joan Rius, 
Ramon Font, Jaumc Marimon, Jaume Pinós, Antoni 
Acín, Miqud Merci::, Josep Glosa, Uuis Ribera, Rafa 
López i Tomas. 

(Autor d~ la futografia: G6moz Grau. Propietarit1 lle lt1 cO¡,ia:. 
Ros,,r l'olll ffflbi!ll.) 
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Viella, julio! dd 1956. Equip de basquet feme.ni de 
Cervem despla,;;at a Viella per jugar-hi un partil 
de la Fcsra Major contra l'equip e.le basquee de la 
Secció Femenina e.le Lleida. En la imatge hi aparei
xen, de d'esquerra a dreta i de clall a baix, M. Teresa 
Pont Trilla (acompanyam), Teresa Camps, Linda de 
Lis (vocaUsta de l'OrquesLra Coi, de Benissanct), Ro
sina Quintana, Angels Morell, Cam,e Comas Bosch 
(acompanyant), Montserrat Bové, Dolor~ Curt, l'en-
1renador de la Secció Femenina de Lle.ida i Carme 
Estany. L'equip cerverí era entrenat per Ramon Rau
re1, lot i que no apareix en la imatge. Aquells anys, 
no hi havia compeüció femenina oficial a la provín
cia de Lleida i e.Is equips jugaven parüts amistosos 
contra equips de localitats properes, en molts casos 
conjuntament amb l'equip masculí. 

(Proplt!tt1ri de lfl cúJ1/t1, Joscp Cr,rcasona Rt1bell.} 

Pati de la Universitat, 1958. Camp de basquet del 
paú de la Universitat, on e.Is equips de CB Cerve• 
ra clispucaven els seus partits des del J 956. L'equip 
femení. L'equip feme.ni vestía bmsa blanca i faldilla 
verda. En aque.11 moment al camp hi havia Paqui
ta Farr-,rn, M. Teresa Banús, Juanita Planes, Marta 
Domenech i llosina Quintana. En finalirLar aquella 
temporada, la 1958-1959, es feren diverses millores 
al carnp, a causa de l'ascens de l'equip masculí a 

·., 



Primera Oivisió Nacional. Es canviaren les cistelles 
de la imatge, de doble supon de fusta, per unes 
amb supon de formigó i laulers d'una sola pe~a. 
Amb la renovació deis taulers es canviaren els cer
cols; es referen les mides del camp, segons el que 
manava la Federació E:.panyola de 8asquet, i se 
centra aJ pati, ¡a que fins llavors no ho estava, ates 
que un tauJer cstava pcnjat en una de les pilastres 
de les arcadcs. El terreny de joc es huida uns vint 
centímetrcs i es rcompfí de terra de totxa nes uin
xades per absorbir les primeres aigües en cas de 
pluja; ai..xo dona un característic color vermeU a la 
pi~ta. Els treballs els fercn membres de la junta i 
alguns jug<1dors, i per pagar els materials s'obrí una 
subscripció popular. 

{Autor t1,, /11 /Dto1:,,,·ajitJ.• G6mez Grau. Propiv1t1.ri ti,• lt1 ciJpía: 

ft1111(1i11 Comas Arú1wg1,s,J 

Universit<ll de Cervi:ra, t<:mpol".ida 1959-1960. Part 
deis jugadors de l'equip stenior masculí de basqucl 
de Cervera -<!'esquerra a dreta i de d'.!lt a baix, Jau
me Corsdles Ortínez, Emili Parceriss¡¡ Sola, Jordi Vall 
Benaiges, Francesc Domenech Puig, Manolo Cabrero 
Perrer, Joan Vall Benaiges, Josep M. Soteres Soteres, 
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Jaume Orgué Martf, Anton Pedrós Puig i Manuel Oíe:r. 484 
Jordana-, prep:1ratS per jugar la Higa de Primera Oi
visió, trofeu Gonzalo Aguirre. L'únic camp di: basquet 
e.xistent estava situat als patis de la Universitat; inau
&>1.1rat l'any 1956, fou utilitzat duranr uns deu anys. 

(f'IY)p/c1arla de ltt copla: Carme Co111<1s SeL1/llt1110.J 

Pa1i de la Univen.itat, l962. Equip femení del CB Cer
vera, que jugava a primees deis anys seixanta al pati 
de la Universitat, entrenat per Francesc Domenech. 
Aquest equip participava en un incipient campionat 
provincial, basat en partits, sense cap oficialitat, con
tra rivals tradicionals, com el Borgci, Blanques o el 
11UTega. Hi havia mole pocs equips de biisquet feme
ni :i la província, i l'equip de la SP Lleida estava molt 
pee damunt de tots, ja que es proclama campió d'Es
panya de Segona Categoría. En la imatge s'hi iden
tifiquen, d'esquerra a dreta i de dalt a baix, M. An
gels Térmens, M. Teresa Lafargue, Carmjna Lafargue, 
Merce Mingucll, M. Teresa Valés, Francesc Doménech 
(entrenador), M. Dolors Vila, Aurca Vilanova, M. Llu'i• 
sa Colom, M. Dolors Montiu i LeOnor Brandon. 

(Pruplc1<1r/ de lo cópi,.,.fr111111ia Pcdrós V//a.) 

Pati de la Universitat, temporada 1961-1962. Equip 
del CB Cervera de la temporada, que juga a la Sego
na Divisió Nacional, al trofeu Gon7~'llo Aguirre, for
mat per Alhert Llona, Anton Pedrós, Joan Cots, Fran
t·csc Domenech, Ramon Capdevila, Pau Holgado. 
Jaume Ximéni:z (entrenador), Antoni Morell, Manci 
Ribera, Francesc Alcoberro i Faust Porta (d'esquerra 
a drcta i de dalt a baix). L'equip, dones, era entrcnat 
per l'exjugador Jaume Ximénez Portclla, i presidit 
per Josep Carcasona Rabel!. La competició inclo'ia 
equips de Ueida i de l'Aragó. El campionat el guanya 
el Club Tritones, de Saragossa. L'anecdota d 'aquella 
tempornda fou que el dissabte de la Festa Major de 
setembre es juga un imponant partir amistós entre el 
CB C-.ervera i cl Costa Brava Stars, un cquip format 
per jugadors in1ernacionals espanyols i algun d'es
tmnger, que s'havia format a l'estiu per fer partits 
d'exhibició arreu de Cacalunya. En aquest equip hi 
jugaven els intcrnacionals Nino Buscaró, del Joven
tut de Badalona, i Alfonso Martinez, del Picadero de 
Barcelona. Aquest darrer, un destacar pivot deis anys 
seixanta, refo~ l'equip steníor del Cervera. El partir 
suposa un autentic esdeveniment ciutada. 

(A111or de, la fo1ogr<ljit1: Gómez Gran. P1'0plett1rl tle la cópla: 
.tlnton Pedr6s.) 
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Camp Municipal d'E.sports, 1966. Partic de Segona 
Divisió Nacional, trofcu Gonzalo Aguirre, enu-e el 
C8 Cervera i el Club Milsa de Lleida -nou cqujp de 
la capital de la província, qu1:e 1:es forma de la fusió, 
aquella mateixa cemporacla, deis histories Sícoris i 
Antorcha. En la imatge s'hi identifica Anton Pedrós 
portant la pilota i iniciant una entrada a cistella, 
i altres jugadors cen•erins, com Jaume Corscllcs 
Ortínez, Porta o Daniel Uona, o bé ·n10 Dies, Mano
lo de Vega i Manel Dies, del Milsa AS. En destaca, 
també, el detall del marcador damun1 de la paret i 
cls encarregats deis canvis deis números. 

(Alllor de la fotogmjia: Oóme;,: Cmu. Propictari de la cópia: 
A11to11 Pcdrós.) 

Camp d'esports, 1966. Primer campionar infantil lo
cal de basquee. La pista se siruava emrt: el camp de 
futbol i les 1>iscines, al lloc ocupar acwalment pel 
Pavelló Municipal d'Esports. 

(Propictt1rl do /11 cópln:fam/1/a 811/cells Mareé.) 

Pista deis Pares Clarelians, 1968. Equip femenf 13, 
integrar per M. Clara Prous, M. Llu'isa Vidal, M. Oo
lors Villaró, Paquira Marcí, M. Rosa Samacana, 
Dolors PujoJ, Angelina Vergés, Concepció Boqucr, 
Concepció Puig i Leonor Jaques (d'esquerra a dreta 
i de dalt a baix), que juga el campionat provincial 
la temporada 1968-1969. Era un equip •planter• del 
primer equip femení, que aqucll mateix any jugii 
a la Primera Oivisió femenina. Tates les jugadores 
d'aquests equips sorgien del col-legi de J¡, Sagra
da Família. Aquest equip femení B queda en setena 
posició en un grup de deu equips. El Tilrreg-.i i el 
Dacsa Balaguer dominaren la competició. 

(PrQp/etllrlt1 de lt1 copla: A 11gelfua I ergl!s.} 

1969. Equip seruor masculí de la temporada 
1968-1969. Jugii els seus partits a la pist'<1 del Pares 
Claretians, com la res1a d'equips del CB Ccrvera. 
Fins llavors, tant els entrenaments com les compe· 
ticions es realitzaven al Camp Municipal d'Espo.rt5, 
en una pista enu-e les piscines i el camp de futbol. 
Oesprés d'un mal i.nici de temporada, l'equip si!nior 
acaba fem un campionat acceptable i amb una co
meda classificació, a més de consolidar un equip la 
majoria d'integrants del qual eren cerverins. L'equip 
de la imatge, :1bans de disputar un partil que fou 
arbitral pe.l també cerverí Ramon Rauret, e&1.ava in
tegra, , d'esquerrd a dreta, per Miquel Bureu, Nor• 
berto Liso, Jau me Rius, Daniel Llona, Leandre Badia 
(en1renador), Fau~-cino Porta, Maria Riera, Josep M. 
Puig, Manci Alsinell:i i Jaume Corselles. 

(Propletnrl de la copla: Maria Rli!m Anglarlll.} 

Pista deis Pares Claretians, 1969. O'esquerra a drera 
i de dale a baix, Elisenda Perran, Carmina Laforgue, 
M. Carme Cáceres, Inés Carbonell, M. Dolors Villar· 
roya, Gemma Villarroya i Victoria rusté, membres 
de l'equip femení del CB Cervera Esplai. La tem
pomda 1968-1969, l'equip fe.mení del CB Cervera 
Esplai competí a Primerd Divisió Nacional, en el 
grup C, amb equips de Catalunya, l'Aragó i Ca~-telló, 
després cl'haver assolit l'ascens la temporada ante
rior. Per donar més caliu i ambient ::ils partits, es 
decidí traslladar el basquee del camp d'esporrs al 
centre de la ciutat, a la pis1a deis Pares Claretians. 
El campió d'aquest grup C fou el Mataró i el CB Cer
vera queda en sisena posició deis vuit equlps que 
l'integraven. Tot i que en principi només havien de 



perdn, la cacegoria cls dos darrers cquips, finalment 
les cerverines es veieren obligades a disputar una 
fase de promoció, en la qua! no pogueren eludir el 
descens, que les condemna a baixar novament a ca
tegoría provincial. L'equip era entrenar per Francesc 
Domenech i, a més de les jugadores de la fotografia, 
integraven la plamilla M. Jesús Martí i Maria Boquct. 

(A111ordu lt1Jotogr(Jf111• Jt111111e Bml}oc/J. PmpietlJrill de In cópln: 

l'ictonn Fusté l')omeJJj6.) 

Pista deis Pares Claretians, temporada 1972-1973. 
Equip senior masculi del CB Cervera, integral per 
Franccsc Domencch Puig, Daniel Llona Porredon, 
Amon Pedrós Puig, Josep M. Sierra Manzano, Ra
mon Trilla Parré, Míquel Burcu Camars, Jaume 
Bureu Camats, Joan Parra Cahero, Ramon Burgos 
L6pez, Armand Sarratt: Llamas, Agustí Roch Jimé
ne;,;, Josep Colom Llamas, Jo,111 Bergada Codina i 
Leandre Badia Ahad (d'esquerra a dreta i de dale 
a baix). L'equip juga el campionat provincial i en 
queda ca.mpió, amb un cota! de vint-i-vuit punts, 
per davant deis lleidatans del Club Sícoris. Aquest 
equip, que cstava format per jugadors totalmcnt de 
casa, féu una de les millors Lemporades que se li 
rccorden, al senior cerverí. La plantilla estava molt 
equilibrada, entre jugadors veterans i jugadors jovcs 
que empenyien fort i que donarien un bon relleu al 
basquet local. 

(A11tur tlv la Jmogmjia / prop'"1t1rl de la c()pla: t11111m Pc:d1·ás.) 

Pavell6 Poliesponiu, temporada 1977-1978. Equip 
júnior masculí del CB Cervera, que juga la tem
porada 1977-1978, format per Joan Bergada (en
trenador), Josep Esttve, Joan Cerquecla, GuWem 
Aldoma, Joan Samacana, Max Turull, Julián Puig, 
Antoni RC>drígue;,;, Ramon Tella, Juli Rodríguez i 
Jose Lópe1. (d'esquerra :i drcta i de dalt a baix). 
Es jugava, en1.,Ha, com a Tres Uves. Era obligato
ri terur l'cquip júnior per poder competir amb el 
senior, que aquel! any jugava una Segona Divisió 
Regional. A rnés, a lguns d'aquests jugaclors júniC>rs 
refor~aven, quan convenía, cls grans. Aquest grup 
de júniors lluita diverses temporades contra l'An
Lorcha de Ucida pel can1pionat provincial d'aquesrn 
categoría. 

(Proplumr/ de la cóplt1: Ma.,· Tumll.) 
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Círculo de Cervera (accualmcnl, Casal de Ccrvera), 
23 o 24 de desernhre del L950. Partit de ping-pong 
jugat entre la campiona d'Espanya i Catalunya, Loli
ta Moliné, i el jugador local Jaume Garriga, un deis 
jugadors de més nivell de la ciutat duranl :iqucUs 
anys de postguerra, amb una presencia multillldina
ria de públie. El partil s"emmarcava en la celebració 
dut.-i a rerme els dies 23 i 24 de desembre del 1950. 
pel Club Ping-Pong de Cervera. per tal d'inaugurar 
el seu local social al Casal, amb un seguit de partits 
d'exhibició entre imporlants figures d'i\mbit catala i 
espanyol d'aquell, aleshort:s, popular csport. 

(ProJ>i~larl ele la c~pla:Josep Cun:asmta Rt1bell.) 

Círculo de Cervera (actualmem, Casal de Cervern), 
23 o 24 de desembre del 1950. Josep Carcasona, 
presiden! del Club Ping-Pong de Cervera; Lolita Mo
liné, vuit vegades campiona d'Espanya i de CataJu
nya; Caries Gil, segon classificat deis campionats de 
Catalunya i entrenador de l'equip nacional, i Albert 
Dueso, campió d'Espanya, t:n el marc de la festa 
celebrada pel Club Ping-Pong de Cervcra. el 23 i 24 
de desembre del 1950. El festival d'exhibició fou 
un esdeveniment social destacat en aquell rnornent. 

(Propletarl de la copla: Josep Carcaso11a Ra/X!II.) 

Esplai, 1968. D'e.squerra a dreta, Cisqueta Fabregat, 
Carme Font, Miguel Martorcll i Mcrcc Scgués, en el 
campionar de la provincia de Lleida de lenn.is de 
caula. A finals deis anys quaranta i durant l.1 decada 
deis cinquanta aquests campionats estaven organit· 
zats per Educación y Descanso. A Cervera hi havia 
hagut una gran atecció a aques1 esport, que era al
hora barat i entretingut. 

(Proplt'ft)rlfl de 1,, cóp/11: Morce S,-gué.<.} 

Sal[! superior de la Cafeteria-RtJstauranr Esplai, 
1969. Jugadors dels dos equips de ping-pong que 
hi havia a Cervera a finals deis anys seixanta. Els 
jugadors dempeus (Jaurne Costa, Anton Pedrós, Ra
mon Balcells i Antoni Parran) jugaven amb el cluh 
de l'Esplai, i els que apareixen ajupits (Pepe Farré, 
lsidor Rosich, Ventura SanfeLiu i Josep M. Goma) 
pertanyien aJ club del Casal. De fot, tols cls jugadors 
s'havien formal al Casal, on, durant les decades deis 
cinquanta i seixanta, l'csport del ping-pong assolí 
una pr,nicipació i un nivell fon;a ahs. Es participav:1 
en campionats provinciali, i en forc;a ocasions el ten· 
ni.s de taula cerverí s'hi proclama campió. A fümb 
deis anys seixanta i principis deis setamn, la prilc• 
lka del ping-pong comenr,:a a decaure a la ciurat. 

(Prr,¡,ietarf lle /11 d1pl11: 11111011/ Farr·t111 To/dril.) 



Afores de Cervera, decada del 1950. Competici6 de 
lir :d plat que es desenvolupava tradicionalmem a 
Cervera durant la Festa Major de setembrc. Un ti• 
rador apuntava l'objectiu, mentre genl amb carros, 
amb vestirs més aviar d'abric -atesa la inestabilitat 
del temps dura.nt aquelles dates- i amb boines, i 
algun home encorbacat o :dgun altre en cos ele ca
misa l'observaven. 

(1l111or de la fotogrc¡fia: G611wz Grau. Propiotarl de la copia: 
.ACSG.) 

Camp de futbol, serembre del 1958. Guanyaclors de 
la competició de tir al plat duta a terme durant la 
Festa Major. El guanyador del concurs d'aquell any 
fou Francesc Domencch (al centre); Antoni Morell, 
a la scva dreta, i Josep M. Llobec, a la seva esquerra, 
foren el scgon i el tercer classifical, respectivament. 
El lir al plat, tradicional esdeveniment cerverí de les 
festcs del Sant Crist, era organitzal, aleshores, per 
la societat de ca~dors. Els premis eren populars i 
els donaven cls comer~os i les entitats ele la ciutat. 
Solien participar-hi quarama o cinquanta tiradors, 
alguns dels quals eren especialistes de les ciutats 
ve"ines amb moh renom. 

(l'ropfotarl de la cüpla: foseµ M. Uolx.'/.) 

C:uup de futbol , setembre del 1967. Concurs ele tir 
al plat, en el rnarc de la Festa Major de Ccrvcra. 
Ac¡uells anys, el tir al plat era un esport for<;a :lrrelat 
a les nostres comrades. Es disputava al camp de 
futbol i era organitzal per !'empresa Fcrrocolor. So
lía ser un acle festiu trndicional del segon dia de la 
Fesra Major clcl Sanr Crist. Hi participavcn tiradors 
cervcrins i el'altres pobles i ciutals ve"ins, la majoria 
deis quals solien ser ca<;adors. En la fotografia hi 
apareixen tres timdors drets, ja que es competía en 
landes de tres, el primer deis quals per !'esquerra 
és Eusebi Ortiz Melet. Al fons, assegut, amb visera, 
hi havia Jaume Carulla Casals ,Jaumarro,, un deis 
liradors més populars de les decades deis seixanta i 
setanta. Actualment, el concurs de tir al piar es porra 
a terrnc al barrí deis Ametllers, a l'indret conegul 
com la punta del Bici. 

(Propieft)r/u d,• lc, copla: PIiar F111.,-a11 Solé.) 
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Entre la decada del 1920 i 1:1 del 1930. Cursa que 
arriba a Cervera durant els anys del -pionerisme, 
ciclista, si s'ha de jurjar per la maner.1 de vestir de 
les persones, de la qua! destacava la indumentaria 
deis ciclistes: mallots i culots d'epoca, i els tubulars 
enrotllats al cos. Ouram aquells anys les curses no 
tenien cap tipus d'assessoramem tecnic o mecanic. 
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Els ciclistes s'havien d'avituallar als bars i a les boti
gues de la carretera, i les competicions comenc;aven 
a primeres hon:s del mati i podien acabar de nit. 
La imacge podría correspondre a alguna edkió de 
la Voila a Catalunya, cursa de la qua! es disputa la 
primera edició l'any 191 l. 

(Pmpletari dt• la copla: 11CSG.) 

Pla',.-:t de S,u1t Miquel, 28 de se1embre del ·1941. Cur
sa ciclista, organitzada per Educación y Descanso, 
duta a renne durant la Festa Major del Sant Crist, 
que circula parcialmenr pels c:arrers de Cervera. Al 
fons de carrer, hi havia un cartell anunciador d'ac1j
vit:11.S de baU a la pista Nuevo Ritmo. En un primer 
pla s'hi veuen les fa~anes de dues cases, la harheria 
de Cal Góme:r., regentada per Frt!deric Gómez Ga
beme1 (darrere la vidriera), que més endavan1 dcixa 
el seu negoci per dedicar-se a tasques de recerca a 
l'Arxiu Comarcal, i la botiga de Cal Cisteró, que an
teriorment havia estat la pastisseria de Cal Tarruell, 
la qual, des d'un :1.ccés al carrcr, oferia a la niainada 
que anava a escola als matins els trossos de dol~os 
o pastissos que havien sortil defectuosos de !'obra
dor. El retol deia •Calzados Cister6,; per una de les 
cntrades s•oferia la venda i per l'altra, la repanició 
del cal91t. E.I 1950, la fanúlia Sala1 compra aquest 
establiment i hi dugué a terme algunes modificaci
ons, com ara la utiliizació d'un sol accés, encara que 
a !'interior conservava el doble cspai, que ells em
praren per separar la venda de sabates de la d'es
pardenyes. D'aqucsta manera continuaven el tipus 
de comen; que havia obert l'avi Salat al carrer J\'lajor. 

(,1t11or de lfl forogmj/a: G6mez Grt111. Proplewrl d<• la copia, 
ACSG.) 

Túnel de la carretera N-II, decada del 1960. Pas de 
la Vuelta Ciclista a España pel túnel de Cen,era. La 
cursa seguía la direcció Barcelona-Ueida, i tingué 
lloc cap a les primeries deis anys sei.xanta. Oarre
re deis dos ciclistes, hi anava el cotxe de l'orga
nittador d 'aquesia historica prova ciclista, que, en 
aquells 1emps, era el diari base El Correo Español -



El Pueblo W4sco. Aquest diari organitza la Vuelta en
tre el 1955 i el 1979, i el clireccor de la prova era el 
periodista. base Luis Bergareche. Els :rnys seixanta 
suposaren un importanl impub pera la ronda inter
nacional espanyofa, que tingué com a guanyadors 
els millors ciclistes del moment: A.nquetil, Poulidor, 
Gimondi o Jansen. Al seu pas per Cervem hi hagué 
la presencia d'un nombrós pública dalt i a baix de la 
carretera, cosa moh habitual en aquelles decadcs, ja 
que una prova com aquesta feia sortir mig Ccrvera 
per veurc-la. Encana no havia arribat la televisió en 
directe i les carreteres s·omplíen d'aficionats a tot ar
reu on passaven ds ciclistes. En la imatge, damunt del 
túnel, s'l1i aprecia un gran cartell de propaganda 
deis pneumiltics per a cotxe firesrone. 

(Autor de la /0Iogmjia: 11g11sli Me.Vires. Proplc/arl de la cópifl: 

ACSG, fo,~< Alluslí I Joscp MeMro,.) 

Passeig de Jaume Balines, 1974. Equip de les Tres 
Uves, parúcipam en la Volta Ciclista a la Segarra, 
integrat per Francesc Domened1 (patrocinador i di
rector de l'equip) i els corredors Josep M. Erales, 
Xavier Carbonell, Ramon ComeUes, Ramon Clop i 
Josep l'onoll. Aquesta volta fou organitzada clurant 
eres anys (1972, 1973 i 1974) per gen1 de Cervera 
relacionada amb l'esport de la ciutat (Jaime Ávila, 
Joaquim Brandon, Ramon Rauret, etc.). Les clues 
primeres edicions les guanya Josep Llort, de Cer
vera, i la tercera, Simó, de la Penya Ciclista Colomi
na, de Ueicla. En f1questa darrera voila, del 1974, hi 
corregué Jau me Vilamajó, que després seria ciclista 
professional. 

(Prople/arl de la ,:i,p/a: Francesc Domimecb.) 

Círculo de Cervem (actualment, Casal de Cervera), 
2 de man,; cle.1 J 947. L'escaquista catala Antonio Me
dina, que aquell any es proclamaría campió d'Es
panya, fent u.nes simultanies ---és a clir, jugant amb 
tots alhora- amb un grup ele cerverins al Casal de 
Cervera, amb motiu d'una trabada especial. Medi
na fou campió d'Espanya en set ocasions, els anys 
1944, 1945, 1947, 1949, 1952, 1963 i 1964. Aquells 
eren uns anys ílorents per als escacs, i el Casal orga
nitzava alguns acles i esdeveniments especialment 
importams, cant pel conúngut com pels partici
pants. Hi ha constancia en la premsa ele diferents 
jomades: el 2 de mar<; del 1947 s'havien celebrat 
aquestes simulcanies amb Antonio Medina, al Saló 
Rosa del Casal, en que juga un total de trenta. parti
cles simultanics, de les quals en guanya vint-i-cinc, 
féu taules en tres i en perdé dues (contra Casimiro 
Riu i Pere Ninoc, del Club Ajedrez Cervera). Hi ha 
const.'lncia d 'alrres simultanies, contra Angel Ribera, 
el 23 de mar<; d 'aquell mateix any i el 7 de febrer 
del 1956. En la imatge, entre els jugaclors hi havia 
~spar Jené (primer jugador), Paquico Vida! Prats 
(segon jugador, que aconseguí trofeus en diverses 
ocasions a Cervera i a Valls), un jugador no identifi
cat i Miró de la Boriga Nova (quan jugador). Orees, 
darrere, s'hi identifiquen Carlos Rossich Franquesa 
i Alberto Raich, en primer i segon terme, respecti
vament. 

(A111ord,, lafolOgmjia.• Gómez Gr1111. Prople1t)rit1 tl••la copia: M. 
Doll>rs Gomá Fflbr<.-gat.) 
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Casal ele Cervera, 1967. Seccló d'Escacs del Casal de 
Cervera. Amb motiu de la visita del mestre interna
cional Anlonio Medina, campió d'Espany;i d'escacs, 
s'organirlil una cxh.ibició de partides simultanies i 
partides a cegues, en les quab s'enfrontaven diversos 
jugador.; cerverins amb l'al·licient de poder Fer w1a 
partida, encar::1 que només fos per un dia, amb un 
deis jugadors d 'escacs amb més renom en aqudl mo
ment. La Secció d'Escacs del Casal competía, llavors, 
en el campionat provincial amb jugadors com Placid 
Lfadós, Paquito Vidal, Carlos López, Jaume Castells, 
Maurici Fabregat, Josep E.5tany o Paquito 13onet. En 
la imatge s'hi identifiquen, d'esquerra a dreta, de 
cara, Amadeu Comorera, Placid Lladós i Agustí Bata
Ua, i d'esquena, Paquito Bonet i Josep Eslany. 

(A111or ti<• la f0togmfla: Josup M. S;Jré,,·. Proplulflrl de la copla: 
f':C/110,-d J\llonlit1 d1.t NuL1:.) 

Bassa deis Condals, 1941. Crup de joves davant de 
la bassa deis Condals, amb el serr-.1t de Montpaó al 
fons. Els cerverins a qui agradava nedar hi anaven 
cada estiu a fer-ho. En l.1 im;itge s';iprecien els mo
dels de b,myadors de nois de !'epoca: aJguns eren 
complets, ja que els rapaven bona pan del cos, i 
d'altres, més modcms, eren un scnzill eslip. Als po
bles no estava ben vist que les noies es banyessin 
al mateix temps que els nois; per tant, a les piscines 
es feien torns. En la imatge hi apareixen, d 'esquerra 
a dreta, Ramon Ramon •Teto•,Joan Camacho, Alfon
so de Cal Morrut i dues persones no identificacles; 
ajupits, Josep Carcasona, Juanito .Lafont Marimon i 
Paquito Bonet (de Cal Delfín). 

(A11tor de la fotograjia: (i<lmer Gm11. l'ropiNari de lt1 dipla: 
Josep Carcaso11t1 Rt,lx:11.) 

Bassa deis Condals, estiu del 1949 (?). Crup de per
sones banyRnt-se a la bassa deis CondaJs. La bassa 
deis Condals era l'indret on moltS cerverins, joves i 
no tan joves, homes i dones, anaven a banyar-se els 
estius. En la revista Segarra del sctembre del 1949, 
Josep Ballle dibuixava una auca de l'estiu acompa
nyada d'aque5t text: •El bautismo del ag11a lo ban 
recibido (en 1111 orden ¡x1gat10, se en1/e11.de) una 1111• 

trfdtt reJJrese11tcteión de Jodas las razas, gremios y 
clases sociales que viven en Cervera y que aiios atrás 
eran refractarios a estas blg/én/cas (l.;).pansiones de 
zambullirse alegremente delllro de w1a balsa con ri
betes de píscf11a. No sabemos de ningún ,·écord, allí 
establecido, a no ser el de la b11e11ttfe. Aquella subl
dittt del lúnel que, después del baño, uno tie11e que 
lragm-se pedt1leando ... Todo sea pa,-a el bien del de
porle y como e11tre11mnie11to en 11/stas a esta plsci11t1, 
todavía en neb11losa, del nuevo campo de deporle~. 
Alguns deis qui s'hi anaven a banyar recorden el ca
mió sensc baranes de la palla d'lsidro Solé, que feia 
pagar una pesscta pel u:aje<.1c des de Cervera fins 
a la bassa. En la imatge hi apareixen, d 'esquerra a 
dreta i de dalt a baix, quatre persones no identili
cades, Enrie ~1rcasona, Romulo Cavalda, Ermengol 
Armengol, Pepe Riu, GaJí, una persona no identific:1-
da, Anconio Guix, Barrachina, Joscp Forc, Josep Fa.rré 
(Cal Balaguer), Albert Cabarró, Josep Torra, Isidro 
Solé, Rovira (matalasser), Julián Puig, Lltús Melgosa, 
dues per.;ones no identificades, Cama, Josep Oriol, 
una persona no idenlificada, Miquel Martorell, Án
gel Melgosa, Ramon M. Vilalta, Joscp Simon, dues 
persones no identiflcades, Ramon Closa, Josep Roch, 
Julián Granell, Llorcns (Ca la Pola), Josep Carcasona, 
una persona no identificada, Maré, Miralk-s, una per
sona no identificada i Josep Solé ,ele les AmetlleS>. 

{l'ro¡,letarl do ta cópln:Josep Cart:(ISOl/ll llt1bell.) 



Piscincs, l!nlre final de la decada del 1960 i princi
pi de la del 1970. Nens nedant a les amigues pis
cines de Cervera, que havien cstat inaugurades l'cs
riu dd 1965. L'acte correspon a les habituals festes 
i demostracions que es feien en acabar els cursels 
de 1lataci6 de l't:stiu. Hi feien acte de presencia les 
autoritats de la ciutat i s'entregaven premis (normal
mem, medallcs) als joves que havien participat en 
el curse1. Era un esdeveniment 11:adicional de l'estiu 
cerverí durant les decades deis seixanta i setanta. 
Al fons de Ja imatge s'hi veuen les grades de la Pis
ta Poliesportiva, que es construí com a primer pas 
pcr fer-hi després el Pavclló Poliesportiu. Formaven 
pan del complex csportiu creat per Ferrocolor -
Tres Uves. 

(Proplu//lrl d¡, ifl có/>lfl: Fmnccsc 1Jo111e11l'cb.) 
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Círculo de Cervera (actualment, Casal de Cervera), 
1943. Diferents boxejadors i persones vingudes a 
Cervera a presenciar el primer combat qut, es fei:i 
a la ciutat. Vers el 1943 i fins a l'any 1950, aproxi
madament, a CerverJ hi hagué un gran ambient de 
boxa, amb jovent amateur que s'il-lusionava i que 
entrenava sovinL en un gimnas instal•lat als baixos 
del Cale llspanya (]'actual Gran Cate), els propieca
ris del quaJ els cediren aquest espai gratu'itament. El 
gimniis era bastant complet, amb zona de lluita i en
trcnament, i cambé cLisposava dt! dut:xes. Amb cerca 
freqüencia es realitzaven campionacs amb partici
pan1s destacars. En aquelJa epoca, boxejadors pro
fessionals i amateurs venien de Barcelona i de les 
rodalies a Cervera, i quatre o cinc ¡oves cerverins, 
boxejadors amaceurs, promovien campionats que es 
duien a termc a la platea del Casal, on instal•laven 
el ring. L'aucliencia era molt nombrosa per la po
pularital de la boxa en aquells temps. Els assisten1s 
s'acomodaven als seients que se sicuaven al voltanl 
del ring i a l primer pis del Casal. Les dones també 
assiscien als combacs. L'atracció era importanl, no 
només perquc era una novetat, sinó també perquc 
els boxejadors eren de renom i combaúen mole bé. 
L'administrador del Casal era Josep M. SecaneU, de 
Tarroja, a qui només calia propasar un campional i 
de seguida estava disposat a condicionar i cedir el 
local pera aquesta finalitat. Els organitzadors cobr:t· 
ven entrada pcr l'assisrcncia :ils combats i ai:x.í pa
gaven els boxejadors. El combat principal de la vet
llada cl'aquell dia fou entre Prenta i Mane! 1'.struch, 
situats drt'.ts al darrere i a banda i banda de Sans, 
el seu representant del Club Deportivo de Boxeo 
de Barcelona. En la imatge s'hi identifiquen, dreu., 
d'csquerra a drcta, Cristóbal (de Barcelona, boxeja
dor de la categoría pes mosca), Prenta (boxejador 
professiona]), Sans (del Club Deportivo de Boxeo 



de Barcelona). Manel Estruch (boxejador profes
sional de Barcelona), Gracia (entrenador del Club 
Deporcjvo de Boxeo de flarcelona), Lluís Jbáñez 
(cerveñ i boxcjaclor amateur), Antoni Guillem (dra
paire del carrer Major; fou qui engresca la colla de 
cerverins a la boxa i també els feia d'entrenador) 
i Enrie Carcasona (cerverí, boxejador amateur du
ran! un 1emps, campió el<! Catalunya i més tard sots
campió d'Espanya; es dedica profcssionalment a la 
boxa durant un temps limitat, ja que, per motius 
familiars, a les primeries deis anys cinquanta deixa 
aques1a activirat). El primer de baix a la dreta era 
,El Madriles•, cerverí; la resta eren persones de Bar
L-elona vinculades al món de la boxa que vingueren 
a veure aqucst combat, que t:ra el primer que es 
feia Cervera. 

{Autor de lt1 fotografia: G6mc;: Gra11. p,.oplotarf de lt1 copla: 
ACSG.) 

Decada del 1940. Enrie Carcasona, box.:jador pro
fessional. Enrie Can.:asona t:ra natural de Freixenet, 
pero als setze anys s'eswblí a Ccrvera. Després de 
la guerra, quan tenia uns disse1 anys, comen~ a 
boxejar al gimnas del Cafü Espanya. Als wvuit anys 
se n'ana a fer el servei militar a Barcelona. Allil co
men~1 a entrenar en djversos clubs. Amm deis di
fercnts combats que ana realitzant, pujit de ruvell i 
es presenta al campiona1 de Catalunya, en el qua! 
quecla campió. També féu una estada de quinze dies 
a Sant Sebastiií per participar en el campionat d'Es· 
panya, del qual queda subcampió. Patí lesions de 
di\'ersa consideració du.ram cls combats, com an 
una cella partida. No fou fins a !'arribada del primer 
fill que decidí retirar-se de la boxa professional, tot 
i que continua boxejant com a aficiona1 uns quants 
anys més. 

(J'ropiett1rf de la cópin: E11ric Can:c,soua.) 
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Pista Jardí (passeig de José An1onio; actualmenl, 
passeig de l'F.stació), 1951. Jugadors d 'hoquei del 
Club Patín Ccrvera. Abaos de crear l'cquip de biis
quet, el jovent es divertía amb l'hoquei i el ping
pong. La presentació de l'equip d'hoquei es dugué a 
teri11e duram fa Festa Major, i jugaren contra cquips 
de molt renom, com ara !'Igualada i el Lle.ida. Els in
tegrants d'aquest equip eren: Bonaventura Sanfeliu 
•Rayo,, Francesc Domenech, Joan Muñoz, Josep M. 
Puig, Enrie Domenech i Antoni Farmn. 

(T'ropleu1rl de lt1 c.éJpia, , tnumi Farrt111 7bldrél,) 

511 

Pista Poliesportiva, vers el principi de la decada del 
1970. Partil d'hoquei sobre patios. les grades del re
cinte eren plenes de gent, en una epoca en la qual 
encara no s'havia caben el Pavclló, al costar de les 
piscines velles. Un deis equips competidors era, 
possiblement, el List:11 Azul de Ueida. 

(Propiewrl de la cópla.: Frtmcesc Doml!m'<'./J.) 



Primera decada del s. x.x. Partida de billar duta a 
terme en un cslllhlimen1 púhlic, si s'ha de jutjar 
pel penja-robes de darrere. Es podría tractar de la 
Cambra Agrícola Oficial de la Segarra i Urgell, enti• 
ta1 coneguda popularment com l'Agrícol, que l'any 
1908 adquirí una caula per a les seves instal,laci
ons. Es conta que el primer billar que hi hagué a 
Cervera l'instal-la lgnasia 13rach, més coneguda com 
a ,Nasa Tabaco,, que regencava un cafe (al primer 
pis de la casa núm. 133 del carrer Major) on eren 
molt ben acollits els estudiants deis darrers anys del 
funcionamcnt de la Universi1at. A finals del s. XlX 

era normal veure en la revista El Distrito de Cerve
rtl l'anunci de venda de mules per al billar, la qual 
cosa implicava que hi havia possibles compradors. 
De fet, durant els primers decennis del s. xx, toles 
les cases senyorials 1enien l'habitació dedi<.'ada ex
clusivament a aques1 ¡oc. En aquell moment, alguns 
establiments tenien caules de billar als seus locals, 
per a gaudi deis seus clients i :J.5Sociat:,. 

()>ropletnri tk In cdpla:Jom, C/11c,1.) 

Pista de tennis darrere el camp de la Pineda, vers 
el 1945. Un grup de populars tennistes cerverins 
de la decada deis quaranta, concretament Francesc 
Vida!, Carme lliu, Josep Batlle, Pomés, Josep Fer
ran,Juanito Lafont, Caries López Arrucbo (metge de 
cap(j'.alera de molts cerverins, almcnys durant tres 
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dccadcs del s. ,¡x), Be:uriu Amoró~ i Ramon Turull 
(d'esquerra a drera i de dalt a baix). En aquesta 
epoca es jugava a umnis en una pista ubicada a la 
pan del darrere del camp de futhol de la Pineda. 
En destaca la roba deis tennistes del momem, més 
propia d':rnar a passejar un dia de festa que no p;is 
per a la prktica d'una activital esportiva. Jugar a 
tennis, aleshores, renia una connotació de persona 
esnob i moderna. 

(1>1YJplcti1rfa de la copta: ,lf. Dolurs Gvma Pab,~,gflt.} 

Pista Poliesportiva (al cosrat de les piscines), 28 
de julio) del 1973. Acte de presemació de tots els 
equips esportius de Cervera, sobretot de futbol 1 
de basquet, que en aquells momencs patrocinava 
!'empresa Ferrocolor - Tres Uves. El Oia Tres Uves 
consisú en la cloenda. durant el matí, del segon curs 
de natació, dirigit pel monitor d'Jgualada Juan Pala 
Tallo, i el repartimem ele medalles i premís; a la 
tarda foren presenrats els equips de futbol, b:tsquct 
masculí, basquet femení, ping-pong, morocros, atle
tismc i natació; finalmem, els equips senior i alcvi 
de basquet femení jugnren un partil contra Bala
guer i Santa Coloma de Queralt. L'acte tingué lloc 
a la Pisra Poliesporriva que es construí al costitt de 
les piscines i que, anys més tard, es convertiría en 
el Pavelló Poliesportiu Tres Uves, posteriorment ba
tejat amb el nom de Francesc Oomenech. 

(Propietarl de la cñpia: Frt111cesc Domi!,u.>ch.) 

Vers el 1950. Atletes cerverins arnb la torxa per als 
campionats nacionals d'atletisme. Prcviament s'ha
via fet una convocatoria des de la delegació sindical 
d'Educación }' Descanso per formar ds equips d'at
lctes, els quals havien de recollir la torxa deis jocs, 
com si es tractés ele la flama olímpica, al seu pas per 
les ciu1a1s lleidaranes, per dur-Ia fins a Lleida, on se 
celebraven a lgunes de les compelicions. La torxa 
s'encengi1é al monestir de Montserrat i la destinació 
final era Valladolid, on se celebraven cls campio
nats nacionals d'atletisme. Fou recollida al límit ele 
la província, més concretament a la Panadella, pcls 
atletes cerverins, acompanyats per una nombrosa 
caravana de corxes i motos que pertanyien al Moto 
Club de Educación y Descanso. El pas de la torxa 
per Cervera fou apoteosic, i s'acompanya la festa 
fins a prop de Tarrega, on la cominuaren els atleces 
de la població vefoa. En la imatge s'hi identifiquen, 
d'esquerra a elreta I de dalt a baix, Leandrc Badia 
Ubach, Jordi Pinós, Francisco Oomenech Puig, Ra
mon Clotet Ribera, Jaume Xjménez PorteUa i Pere 
Lladós Batalla. 

(Propte1<1rlr, de 1,, copla: M. Toros,i So/ti Urgell.) 

Pista de Cal Solé (passeig de José Antonio; acn1al
mem, passeig de l'Estació), setembre del 1952. Ex.hi
bició de patinatge arústic de la campiona d'Espanya 
de patinatge Edurne Echevarriela. Aquesta patina
dora cscigué acompanyada d'un patinador d'elil, i 
l'espectacle constinií un esdevcniment iJTepetible, 
ja que era poc habitual en l'ambit social cerverí. 
L'acte tingué lloc durant la Festa Major de setembre 
del 1952, el mateix día que es féu la presentació de 
l'equip d'hoqueJ sobre patins de Cervera. En l'e.'<
hibició, hi havia molra gem, i fins i lot s'hi oferi 
scrvei de bar. La pista de Cal Solé era un lloc habi
tual, durant aques1.s anys, per a les sessions de ball. 
Puntualmem, rambé s'hi practica patinatge i hoquei. 

(Pro¡,fctari de la c/Jpia:Josep M . 7Hl/a Ra111011.J 
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Mallorca, 1 de maig del 1928. Membre.s del Centre 
Excursionista del Casal Cerverí, duranc una excursió 
a Mallorca, entre els quals s'identiliquen Mari::mo 
Sobrevila Ar1igues (m:Irit ele la bibliotecaria Merce 
Jl,lasvidal, al darrere, a ]'esquerra) i Pau Vidal Diné 
(pare de Paquito Vida!, al darrere, a la clreta). El 
Cen1re Excursionista del casal Cerverí organiczil un 
viatge a Mallorca, al qua! s'apuntaren vinr-i-un cer
verins. Allí llogaren uns vehicles. amb una capacita! 
pera set-nou persones caclascun. D:trrere del cotxe 
s'hi poden veure unes oliveres impressionats, típi
ques de les llles. L'excursió consistia en la visita a 
Palma, els castells de Bellver i Son Vida, Manacor, 
les coves del Drac i deis Hams, Porrocristo, Vallde
mossa, Deia, Sóller i els jardins d'Alrabia. 

{Propleliirfos dr la copla: Carme Sobre111/a Mro,l'ldal I A11gclf>1a 

Gui.x Aymericb.) 

AJps su'issos, 1975. lntegrants de l'expedició del 
Centre Excursionista de la Segarrn, davam del refugi 
de mont Cerví. L'hivem del 1972 na.squé el Centre 
Excursionista de la Segarra per donar una sorrida 
més al lleure deis joves cerverins. Uns quants aficio
nats a la muntany:i promogueren l'emitat i en cons
tini'iren la primera junta directiva, formada per onze 
membrcs: Lluís Sanfeliu, Angelina Estany, Teresa 
Ramon, Josep Mosoll, Pasqual Rosich, Josep Corbe
ra, Merce Scgués, Dolors Tosa!, Pelip Uuelles, Josep 
Gasol i Dolors Rivera. La primera seu fou el Casal 
Parroquial i rilpidament arribaren al centenar de so
cis, nombre que es manlingué els anys següents. 
Les acúvitat:S que dugueren a tenne foren nombro
ses: acampades, cursets de socorrisme i de moni
tors de joventut, sorrides al Pirineu (Aneto, Puig
mal, Posets ... ) ... També sorgí un nucli d'escaladors 
que, després de nombroses sortidcs a Montserrat i 
al Montsec, assoli un nivell suficienr per escalar el 
Cerví (4.478 m) l'any 1975. Els integrams d'aques
ta expedició, identificats en la imatge, foren Pere 
Valverde Serrano, Ricard Cots Massana, Jose López 
Melción, Javier Herrero, Josep Fusté Roig, Amadeu 
Comorera Sanz, Senén Vilaró Coma i Joan López 
Melción. Un altre gnip conSlituí una secció d'espe
leologia l, en el camp del senderisme, s'assumí el 
marcarge i el manteniment deis trams del GR 7-1, 
de Pinós a Rubina1. AJ principi deis anys vuitanta, 
el volum d'activitars comens:a a caure a causa de 
l'abandonamcnt per part deis socis més actius, i a 
partir del 1984, el Centre ja només existía en els 
arxius de la Federació. No fou fins a l'any 1990, que 
es refunda amb gem nova, que torna a assolir els 
ni\rells d'activitat deis anys seranea. 

(Propletarl de la cópla: Pero Vait<wl~.) 



1957. Grup de joves de l'Acció Catolic-a, durant una 
excursió de les caramelles a Montserrat. Acció Cato
lica, moviment nascul a Espanya el 1926, es refor~ii 
de.sprés de la Guerra Civil, amb el nacionalcatolicis
me irnposat a l'Estat, que es féu present en totes les 
parroquies, i que tenia com a objcctiu propagar 1:i 
cristian.irzació de persones i estructures. Per acon
Stiguir-ho era mol! important conscienciar cls més 
joves. Emrn en crisi a finals dds anys seixanta. Els 
dies festius es reunien en un cspai dins l'ecüfki de 
la Universitat, on feien cuina, teacre i altrcs accivi
tats. Cada any, a me;:s, feien c:1ramellcs i cls pas10-
re1s. El scu cap era Josep Roca. 

PcRFlL: l. Pere Vita L.c·1fargue, 2. Josep Ortiz Bernaus, 
3. Josep M. Rovira Comas, 4. Arturo Segarra, 5. Joa
quirn Vaguer Peropadre, 6. J0S<:!p M. L.lobera, 7. Sal
vador Llohet, 8. Antoni Cornellana Rius, 9. Antonio 
Abella Minguell, 10. Rossendo Montagut, J J. Josep 
Bergada Codina, 12. Antonio Puig Tomé, 13. Jo
sep CorncUann Riu~, L4. Pere Guardia Gabarrós, 15. 
Tornas Mestre, 16. Josep Raich Brnfau, 17. Ramon 
Tella Comas, 18.Josep Roca, 19.Josep Sala Llaveras, 
20. Pere Rarnon Pont Tarragó, 21. Agustí Guardia 
Gabarr6s, 22. j()Scp Sánchez, 23. Pere Ro.sel! Riera, 
24. Joan Setó Pellicer, 25. Josep M. Rius leila. 

(Prvplel()r/<1 de /<1 copla: Curn1<• Comos Sw/110110.} 
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Carrcr del General GüeU, principi de la decada del 
1960. Crup de nens i joves de l'Aspirantat de l'Ac
ció Catolica, fundat a principis deis anys cinquanta 
per Josep Roca, posant davant de •la Caixa,. Aquesta 
associació tenia com a fimtlitat l'educació deis nois 
en el lleure. Es reunien al primer pis de la torre de 
la UniversitaL (al carrer del Canccller Dou, prop de 
les escoles), on també hi havia, a la planta h:üxa, el 
cinema-teatre de l'Acció Catolica. En un principi, 
l'activitaL lúdica més import.anl era el ping-pong. 
Com a ajudams del senyor Roca, en aquells anys, hi 
havia els germans Antonio i Joan Puig Torné. L'oc
rubre del 1963 s'inaugurii l'instirut laboral Antoni 
Torroja. Aquest fer suposa la ¡x:rdua deis locals a 
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la UniversitaL. Pero un vicari nou, Mn. Joan Monta
ner, cls cedí una pan del seu habitatge de la Casa 
Caritat, concr<;,Lament les habitacions del davant, 
que donaven al carrcr Major. on col-locaren el ping
pong, un futbolí i un billar. Entre altres activitats 
que organitzaven hi havia les colonies cstivals a Pe
guer-.i. Així dones, durant aquests anys es portaren 
a terme activítats que anaven a cavall entre l'Aspi
rantat i les coloníes d'estiu. A principis deis anys 
setanta, Mn. Ramon Rota Canal els cedí uns terrenys 
on hi havia hagut el convent de Sant Francesc de 
Paula, o deis Pares Mínims, on es construí un casal 
parroquial. S'hi traslladaren i fou aleshores quan, 
essent rector Mn. lgnasi Montraveta, que havia tor
nat entusiasmat cl'una sorticla a la muntanra duranL 

la qual havia trobat molts grnp:. d'escolte", e,, pro
posa de crear un agrupament. De fet, ja fou un pas 
natural: aspirantat unit a colonies és igual a escol
tisme. Le:, actes de l'Aspirantat de l'Acció Catolica 
foren cedides a l'Arxiu Comarcal. En la imatge hi 
apareixen, d'esquerra a dreta i de d.'lh a baix, Joan 
Puig Torné, Emili Sucarrats, Angel Gutiérrcz Ortega, 
Ramon Pedrós Puig, Josep Roca Fusil?, un mosscn 
no identifkat, Antonio Puig Torné, Joscp M. Nogue
ra Sagués,Jaume Maja, Leopold Cos Marimon.Josep 
Puig Torres, Jaume Carrercs Cortadclles, Francisco 
Rossich Batalla, Josep M. Riera Simon, Joan Puig 
Torres, Antoni BonetTrilla. Lluís Pont Canela i Pons. 

(Pro¡,letarl di• la cópia,fa111íllt1 Pedros 1·110.) 

Estació de ferrocarril, julíol del 1972. Grup de joves 
cerverin:, disposats a passar quinze dies al campa
mene del Flamisell, que organitzava )'Organización 
Juvenil Española (OJE). Per arribar a la seva elesti
nació, anaven amb tren ñns a Lleida i aJlí agafaven 
el de la robla ele Segur. Des ele la capital del PaJlars 
Jussa fins a la Pobicta de Bcllveí, a un quilometre 
del campament, eren transportats amb autocar. i el 
darrer tram el feien a peu. El Frente de Juventu
des, a tr-.ivés de )'O.JE, tenia muntats diversos cam
paments (Flamisell, Altron ... ) que acollicn nois de 
tota la província de Lleida. A Cervera, Francisco 
Ávila fou )'impulsor d'aqucstcs activitats. Com que 
er-.i professor d'eelucació física de l'institut Antoni 
Torroja, engresca alumnes i pares perque hi par
ticipessin. També recluta monitors i fins i tol sub
ministrava l'equipament necessari i obligatori per 
poder-hi anar. Aquests campaments sorgircn com a 
alternativa a les colonies tradicionals que altres en
titats dedicades a l'csplai juvenil, com l'Aspirantat, 
realit7..aven. El funcionamem de l'OJE era el d'una 
organització paramilitar, amb uniformes, distribuci6 



---

deis nois en esquadrcs i cenrúries, hissada i arri
ada de bander:1 en formació i cantant el •Cara al 
sol, cada dia ... Les activitats que s'hi feien eren di
verses, pero en deMacaven les lisiques (practica de 
diferents csports) i les religioses (missa diaria des
prés de llevi1r-se), amanides amb la logica carrega 
icleologici, del regim franquista. La major acLivitat 
de l'OJE a Cervera ringué lloc entre els anys 1968 
i 1973, i la scva decadencia coincidí amb l'apari
ció de l'cscoltisme. En la imatge s'hi identifiquen, 
d'esquerra a dreta i de dalt a baix, Josep M. Scrés, 
Josep M. Erolcs, Ramon Arme;:ngol Cerd, Eduard lla
fega~, Antoni Oriol, Juli Granell, Jost:p Claudi Se
rés Gómez, Josep M. Farreny, Joscp Castella, Max 
Turu!J Rubinat, Josep Gené Balcclls, Pacxi Sala lzu
riaga,Josep Pipó Comorera,Jaume Biosca,Joscp M. 
Riu, Salvador Noguera Vilalta, llamon Te.lla. Jaume 
Camps, Julián Puig i Xavier Porredon Bernaus. 

(Alllor clt• /11 fmogrc!fit1: Gómttz- Gm11. PropMar/ tlo lt> t/J/>ltt: 

Josep G/!11~ Balccll.<.) 

Pla~a Major de Taüll, esliu del 1974. Grup crescoltes 
cerverins. L'estiu del 1974, l'agrupamem escolta re
alitza els primers campaments d'esdu. Els rangers, 
menats per rucare! Cots i Pepe Montero, acamparen 
durant dotze dies a Taüll, i pujaren diverses mun
canyes ele la zona: Besiberri, Comaloforno. Montar
do ... L'escollisme a Cervera nasqué a principis deis 
anys setanta, tol i que fou duram l:i decada anterior 
quan asscnta les bases. Pels volts de l'any 1963 ar
riba a Cervera un vk-ari jove, Mn. Joan Montaner, 
que es féu c:1rrec de l'Aspirantat de l'Acció Catolica, 
branca infantil-juvenil de l'Acció Catolica, que fun
cionava des del 1950. Mn. Joan introdui a l'Aspi
rantat tecniques de funciomm1em de les colonies, 
que en el fons eren part del metodc escolta i qut:: 
en serie;:n la llavor. Així, el 197 J un grup de jovcs 
amb cena experiencia en el clesaparegut Aspirantal, 
i amb les indicacions rcbudes deis responsablt::s de 
l'escoltisme lleidat,'i, s'enfronl~ amb una tasca edu
cativa que ha arribar fins avui. El lloc on l'cscollismc 
comenc;a les seves activitats fou lt::5 golfes del recent 
constnt'ir Casal Parroquial, local ofert pel r<:,ctor, Mn. 
Ramon Rota, al nounat agrup1m1cnt. En la inuuge 
s'hi id1mtifiquen, d't::squerra a drcta, Ramon ·rc11a, 
Eloi Avila, Guillem Aldoma, Josep Turull Balcclls, 
Joan Santacana Vélez, Jose López Melción, Joaquim 
Granell, Bonaventura Casajoana i Josep M. Tolosa. 

(Prop,etarl de la cópia:Jose Lóper .llolclti11.) 

Valldarqucs, 1975. Campamem d'estiu de la lUli
tal de r:mgers dt, l'Agrupamcnt Escolta Coll de les 
Savines de Ccrvcra. L'estiu del 1975, l'agnipament 
estrena la rectoria de Valldarques com a lloc d'cs
tada. Els caps de la unitat eren Joan San taca na i Jo
scp Puig, i les cuineres, Conxita Caus i la targarina 
Montse Domingo. Encara avui, el dia que ,-'acaba el 
campamenl, els pares pugen a recollir cls scus fills, 
momem captat en la imatge. 

PERl'IL: J, Josep Puig, 2. (targarí no iclentífical), 3. 
Josep Mosoll, 4. Consol Bosch, 5. Enrie Miquel, 6. 
Ramon Coma, 7. Carme Calaíell, 8. Magí Venclrell, 9. 
Amparo Palomero, 10. llamon Melgosa, 11. Montse 
Domingo, 12. Juli Granel], J;S. Ramon Vcndrell, 14. 
JosepTosquella, 15. Ton Llort, 16. Conxita Caus, 17. 
Jaume Coma, 18. Jordi Oardé, 19. Juanjo Trilla Bo
tines, 20. Joan Santacana, 2J. Enrie Miquel Bosch, 
22. MaLeu Carbonell, 23. Montse Miquel, 24. M. A.n
gcls Vcndrell. 

(,111,or tle la /otogrnjit1: Jt111111e /)011/ocb. l'mpleltlrl de/" cóplt1: 
Agrup,m,e,11 /Iscolla I G11/a l'o/1 ele 1,-s Stwl,ies.) 
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Valldarques, estiu del 1975. Grup de daines de 
l'agruparnent escolta de Cervera, al pati de la recto
ría de Valldarques. L'cstiu del 1975, la majoria d'uni-
1a1s de l'agrupament escolta de Cervera (daincs. 
guíes, caravel-les i ritngers) realitzaren cls campa
ments a la rectoría de Valldarque~. Aquesta casa, 
pcrtanyent a una parroquia del bisba1 de la Seu, 
Í<)u cedida als escoltes cerverins perque s'encarrc
guessin de la gestió. En la imatge s'hi identifiquen, 
d 'esquerra a dreta i de dalt a baix, Rosa Parré Mora 
(cap), !Jnma Falip, Núria García, Rosa Farré, Anna 
Marso!; ajupides, Marisa Miret, Rosa M. Morell, Mer
ce Oriol i Montsc Rivera (cap). L'altra cap de la uni
tat era Montse Gasol, i el cuiner del campament, el 
seu pare, Josep GasoJ. 

(A111or dt' la fótograftll, Jm1111e B011Joc/J. Propletarl de In copla: 
,1,¡mpament Escolta í G11ia Col/ d~ los Sm,fnos.) 

Molí de la Roda (Veciana), 1968. Grup de joves de 
Cervera -entre el,, quals hi havia Sara Fernández, 
t.-Usteri Rivera Raicl1, Oolors Vila Llobet, Rosa M. 
Regí i Carme Bonet Trilla- i d'altres comarques 
en una trobada de joventul al Molí de la Roda. El 
Molí de la Roda és un indret prop de Sant Maní de 
Sesgueioles, on, durarll els anys cinquanta i seixan-
1a, s'acostumava a fer trobades d'amics, a menjar 
la mona cls Dilluns de Pasqua, etc. El Molí de la 
Roda era la casa senyorial dels barons de Segur. 
En aquest lloc s'hi localitza un deis principal:; nai
xements del riu Anoia, en el recorregut del qua! e5 
constru"íren divuit molins fariners el s. xvm, que fun
cionaren fins al XIX. L-i roda que accionava el molí 
es dcsm~ntella l'any 1981. 

(Propictnrl do /11 ca[Jlll, f11111i//a Pcdr/Js V//11.) 



Pla93 Major, 24 d'abril del 1963. Grup femení, a 
puni de sortir a fer lll tradicional caminada fins a 
Montserrat, que tenia diverscs ctapt.-s. En la prime
i-.i, les noies arribavcn a la Panadella, on dormien. 
t:cndema, assistien a missa a Santa Maria del Camí i 
esmor7.aven en aque.-;1 poble. El dinar es fcia al Bar 
Canaletes d'lgualada, i posrerionnent, el grup de 
nois, que venia directament de Cervera, s'hi afegia 
i anaven tot junts fini. a Castellolí. Allí, els nois dor
mien a Cal Marino i les noies, a Cal Beres. L'endema 
al matí s'anava fins a Montserrat, on s'arribava a 
!'hora ele dinar. A la nit, elesprés ele la veúla, toú1om 
es quedava a dormir a les cel·les del monestir. En la 
imatge hi apareixen, d'esquem1 a clreta, clempeus, 
M. Carme Carcasona, -Paquita Porta, M. Cam1e Or
Liz, M. Dolors Tosal, una persona no identificada, 
M. Carme Estany, Lurcles Carcasona, Magda Pont, 
M. Rosa Raich, Montserrat Companys, una persona 
no identilicad:i, M. Cam1e Cal:ifell, una persona no 
identificada, Nuri Oliveres i dues persones no iden
Lificacles; agenollades, Angelina Colom, Lidia Puig, 
l\lerce Segués, una persona no identificada, Paqujta 
Farran, M. Carme Pedrós i M. Rosa Morros. 

(Autor de 1<1/otografi,,: C6me:: Crau. Propietaria de la copla· M. 
Camw Caltifell Ribera.) 

l'la<;a Major, L970. Grup de noies de Cervera i de la 
resta de la comarca abans de sorrir cap a Montser
rat a peu. Era costum, el 24 d'abril a les quatre de 
la tarda, i després de la benedicció a la Parroquia, 
emprendre el camí, per arribar a fer nit a la Pana
della. El 1970 hi assistiren quaranta-nou pelegrins. 
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Les noies que hi anaren eles cl'lgualada foren Carme 
Bonet, M. Rosa Villarroya, Mb1.eri Rivera, M. Dolors 
Trilla, Concepció Civit, Elisenda Ferran i Enriqueta 
Maja. Des de Castellolí, hi anaren Isabel Ferran i 
Cisque1a Fabregat. Els joves que hi anaren d'una 
sola tirada foren Salva<.lor Bacard[, Ramon Pedrós, 
Antoni Martí, Josep Ortiz, Jesús Carhonell i Miquel 
Puig, i en dues tiradcs, Magí Miret, isidro Cinca, 
Pere Trilla, Josep M. Ubach, Marián Trilla, Francesc 
Cos, Josep Pinós, Joan Solé, Josep M. Llaveras, Sal
vador Bordes, Salvador Puig, Miquel Fontova,Josep 

M. Fontova, Goma i Josep Goma. Des d' lgualada hi 
ani\Josep M. Vill::irroya, i des de Cas1ellolf, Francesc 
Rossich. En la immge s'lu identifiquen, d'esquerra 
a dreta i de dalt a bajx, Llu'isa Vida!, M. Rosa Rose-
116, Trini MingueU, M. Teresa Ramon, Dolors TosaJ, 
Roser Montiu. M. Teresa Niubó, Pujo! (de Tarroja), 
Sellés (de Tarroja), Roser Clot, Montserrat Colom, 
Merce Segués, Adela Tosal, Dolors V-t.la, Pilar Peiret 
i Concepció Puig Castella. 

(Propietária de ft1/Qtograflt1: /11crc:éS,'[l.ttés.) 
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Carrer del General Güell. L960. Probablement, be
renar que s'organitzii amb motiu d'alguna fcsti\litat 
religiosa, en un local situat aJ carrer del General 
Güell (després. la Llibreria Rossich) on es feien re
unions de la parroquia. Als anys seixanta, al primer 
pis d'aquesta casa, anomcnada cambé Ca la Paula, 
hi visqueren, durant uns eres anys o quarre, unes 
noies religioscs scghlrs, que feien apostolat per tot 
Espanya i subsis1icn de la carita! deis conciut'ldans 
o de fidels de 1·Església catolica. AJla hi organitza
\len activitats per als nt:ns i nenes de Cervera, com 
treballs manuals, carequesi, etc. En la imatge hi apa
rcixen -en el sentit de les agulles del rellotge
M. Jesús Martí, Emília Martí, Teresa Sala, M. Angcls 
Cepero, M. Carmen Fargues, Ramona Díaz, Cannc 
Torró, Rosa Bergada, M. Teresa Dergadii, Garme Al
sinella. Mafia Riu, Antonia Tella, Con..xita Torró, En
cama Muñoz, Fclip. una persona no identificada i 
Paquita Riera. 

(Propietaria de la cópia: Emflia Marti S11au.) 



Afores de Cervera (?), principi del s. xx. Membres 
de la societal cerverina, entre els quab hi havia Sal
vador Montiu Reñé (el quart., dret), en una jornada 
al camp. Era comú, entre els senyors de la classe 
alta cerverina, trobar-se per fer una passejada i una 
berenada posterior en alguna de les masies deis vol
tanls de Cervera, com era el cas dd molí de Fiol (o 
Filio)) o el molí del Grau. A més, era normal anar 
a (.'a,;ar polles d'aigua al Torrent. 135 curiosa la in
dumentaria d'aquest gmp, més propia d'assistir a 
un dub social que d'una tarda esportiva. Les capes, 
de vegades folracles amb seda, cls barrets del lipus 
bombí, les corbates i els lla~os de les camises ele 
coll dur i l'esretica geneml situcn aquesta fotografia 
a principis del s. x:x. 

(Propletari dula copla: &lrwrd ft/011/111 tle /1'11/x.) 

Portal deis Pous, 1934 o 1935. Grup de canalla amb 
g~bies d',>cells ca~ats al ram. Aquesta tea1ica con
sistia a buscar arbres ben apomats (és a dir, cspes
sos), prcferemmenl alzincs, on es posava creueres 
(creus fctcs amb Wstons petits) untades amb vese. 
Aquesta substancia enganxosa es venia a les adro-
gucries. Quan un ocell es posava a l'arbre, s'hi que
dava enganxat. Per atreure els ocells, se n'ulilit.zava 
un ele mascle com a reclam. L-i ca~ al ram es feia 
en colles de tres o quatre nois, prove"its ele gabies 
on duien diferents classes cl'ocells: verderols, ca
demeres, pinsans, passerells, lluers ... En la imarge 
hi aparcixen, d'esquerra a dreta i de dalt a baix, 
Salvador Solé Coll, Conxita Fom, dues persones no 
identíficades, Pere (de Cal José), quatre persones no 
idenlificades, Salvador Ubach i Ramon Closa. 

(A11tor dl• In fotografin: Slm611 P11/g. Propicl()rfa de la copla: 
F//omo11a l'//aplmw.) 

Carrer ele Santa Anna (al fons, Cal Casanelles; avui, 
Joíeria Gisel), 1960. E11; senyors Espino i Martínez, 
clesprés d 'un dia de cacera, o possiblemelll ananl a 
Ca la Doloretes deis Ous (actualment, al costal de 
la Joieria Gisel), establimenl que es dedic:iva a la 
compravenda de cac;a, per vendre-li les peces ca~
des. Cal destacar la n:tida de les liebres, i el fer que 
s'hagin extingit al tcrme. A la paret s'hi pot veure 
diversos carLells: del derergent Bíg Bay, de les pel
lícules programades duranl la l'esra Major (Alm so

ciedad, Crimen para recién casados i Escrito sobre 
el uie-1110), del Domund, de les eleccions sindicals i 
de Calisay. 

(Propletarl d<' la clJpia, Ramo11 Mo,•tf.l>.) 
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Camp de Pere Nuix (carretera de les Oluges), 1935. 
Po/1 del Ce!, rodejat de bona pan del grup que cons
truí l'avió, posant, orgullosos, al seu cosrat. El diu
menge era un dia ideal per gaudir dc:I Poi/ de Ce/. En 
el lateral del cos ele !'avió s'hi podia llegir Cervem 
•A•, que era el nom del que ells consideraven que 
n'era el primer protolip. En la imatge hi apareixen, 
d'esquerra a dreta, Miqucl Regí Campabadal, Ven
tura Fabregat Pinós, Maria Foyé (periodista i pilor), 
Jaume Bonjoch Boladeres, una persona no identi• 
ficada asseguda dins !'avió, Josep Armengol Marú 
i Ramon Badia Bonet, i clrets, francesc Domenjó 
Font, Salvador Botines Ramon,Joan Armengol Marú 
i Ángel Riera Companys. 

{A111or ,Je la Jotograjit,: G"ómez Gmu. Propletllrlfl de la cópltJ: 
Jl/(lria 'fri/la.) 

Camp d'Alfés (Llt!ida), 6 d'octubre del 1935. El Poli 

del Ce/, provant d'enlairar-se. Un grup d'amics de
cidí construir un Pot1 du Ciel a Cervera, amb una 
gran precarietat de mitjans i seguim les instruccions 
del seu creador, el frances Henri Migne1, que escri
gué com construir-lo en el Uibre le spo,·1 de l'air, 
publicat el 1934. Segons l'auLOr, !'avioneta (modcl 
HM-14) era simple, segum i de baix cost. 'Encara 
que qui se sabia les instruccions de memoria era 
Claudi Gómez., en realital es pogué construir gracie5 
a la destresa i l'habilitaL de Josep Armengol, ajudat 
pcls seus germans, Joan ¡ Martí. Claudi en filma un 
reportatge Litulat His10.-ia i incidencies del Poi/ del 
Ce/ Ceroera •A•. El lloc on provaren !'avioneta fou el 
camp d'Alfés, de Lleida. Tot i que amb prou feines 
s'enlaidi, ells tiraren endavanc el projecte i foren 
possible la funda.ció de l'Aeri Club de Ccrver.i, la 
primcm junta del qual fou constitu"ida per Josep Ar· 
rnengol, Francesc Domenjó, Claudi Górnez., Jaume 
Bonjoch, Melcior Oriol, francesc Vilanova, Angel 
Riera, Felip Elies, Miquel Regí, Ventum Fabregat, 
Ramon Badia i Martí Martí. 

(Autor de lt, Jotografia, G6mez Gm11. Pm¡,ietcrrl ,Je Je, dJ¡,lm 
ACSG.) 



Camp d'Alfés (Lleida), 6 d'ocn1bre del 1935. Clau
di Gómez Grau, Jaume Bonjoch Boladeres, Venn11:a 
Pabrega1 Pinós i Miquel Regí Campabadal al costal 
del Poli del Cell, áccidental. Als vohants de Cerve
ra no hi havia cap camp aclarit per poder enlairar 
el Poli del Ce!; per lant, decidiren d'ana.r al camp 
d'Alfés, de Lleida, per provar son. !)'un sorteig per 
decidir qui seria el primer, d'cmre tots els amics, 
a pilornr-lo, en sortí agraciat Claudi Gómez. Quan 
('avió agafü velocitat, topa, imprevisiblement, amb 
les rodcres produ1des pcls carros que travessavcn 
sovim el camp per fer-hi drecera, i bagué de fer una 
brusca maniobra que l'enlaini, pero que, tot seguil, 
ocasionii l'accident aeri que destrossa l'avió, del 
qual el pilot soní il-les. 

(Propletnrl de Íll cópfa:jamflltt Ra:u¡11f11.) 

1935. Claudi Gómez sostenim una replica en miniatu
rd de Cer11em ,,1 •. Després de l'accidem, i destrucci(>, 
del Poli del Cel duranr la seva prova d'cnlairament 
al camp d' Alfés, de Lleida, els promotors clecicliren 536 
reconstruir-lo, i la manera cl'obtenir diners per al fi
nans:ament fou l.1 construcció d'una replica en mini-
atura de !'avioneta Cervera <A•, per sortejar-la. Se'n 
comen~ la reconstrucció, pero l'esclat de la guerra 
al cap de pocs mesas cleixii el projecte a mirges. 

(Autor de la fotografia: G6mez Gnm. Propil'lflrl de la copta, 
tlCSG.) 

Camp d'aviació de Cervera-Oluges, 22 de setembre 
del 1935. Grup de gent posant davanl d'una avio
neta durant el Gran Festival d'Aviació. L'Aeri Club 
de Cervera, que s'havia constiruH paral-lelament 
a la romantica aventura del Poli del Ce/, organi~1 
el primer Grao Festival d'Aviació a l'aerod.rom de 
Cervera, situat en un terreny de Pere Nuix, al quilo
metre 2 de la carretera de Sam Ramon, prop ele les 
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Oluges, que havia escat més o menys condicionar. El 
festival aixec-l molla expectació i un noclrit grup de 
cervcrins es desplar,;a a peu, amb bicicleta i fins i tot 
amb vehicle fins al camp per veure l'esdevenimem. 
L'exhibició era a carrec de dfferems pilors de l'Es
cola d'Aviació de Barcelona. Pero el plal fon de la 
jornada matutina eren els vols que s'anunciaven de 
l'avionern C'eroera •A•, nom amb el qual havia estal 
batejal el Poli del Ce! -nom generic que prenien 
totes les que seguien el model de l'enginyer frances 
Hen.ri Mignet amb el seu Pou du Ciel- I' J 1 d'agosl 
del mateix 1935. Al llarg de la seva cuna historia, 
el Poli del Ce/ s'enlaira poques vegades i a no gaire 
altura, certament. La darrcra vegada fou !'octubre 
del matei..x any a l'aeroport de Lleida, a Alfés, amb 

l'esperam;:a que una pista més !larga ajudés l'cnlai
ra.rnent. Pero la poca, per no dir nul-la, capacitació 
deis promotors -com ells mateixos reconeixien
no ho féu possible. Quan tcnien prevista la recons
trucció del Ceroera ..A• esclat:a la Guerra Civil, que 
també s'e.mporta aquest somni. En la imalge s'hi re
coneixen Pepe Riern Companys, Ramon Pagés Cor
bera, Martf Maní Scgarra, Montserrat Boronat Felip, 
Ramon Marcí Fabregat, Joan Fornells Sala, Ra.mon 
Badia Bonet, Ventura Fabregat Pinós, Josep Mcstrcs 
Freixes, Joan A.rmengol Martí, Josep Armengol Mar
tí, Jaume Bonjocl1 Boladeres, Cinto Bertran Musoll 
i Ramon Graells. 

{Autor de la fotQgrafia: G6mez (irau. Pro¡,letarl de lt1 cópia: 
ACSCJ 



J 933 (?). Reina de la festa deis Jocs Florals i les seves 
dues damei. d 'honor, en una ima1ge fet"I posterior
ment en un cstudi fotografíe. Les noies -d'csquer
ra a drcca: una noia no identificada, Pilar Ubach 
Grioles i Maria Trilla, esposa de Jaume Bonjoch
buscaren la plasmació d'un día tan Lranscendcnc. El 
guanyador del premi de la Flor Natural en ds Jocs 
Florals tenia el priviJegi d 'escollir la reina de la festa 
i les scves ducs damcs d'honor. 

(Autor dt> la fatogrt1JiLI~ Gó11wz Grau. Proplelilrla di! Jt, cópla: 
Pilar U/Jacl) Crlolcs.) 

Team: de la Jovemut Catolica, JO de setembre del 
1933. Grup fonnat pel guanyador de la Flor Natural 
deis Jocs Florals i d'alguns accessits, acompanyatS 
per la reina i les dues cl:tmes d'honor, elegides pel 
guanyador de la Flor Natural. L'Ajuntament de Bar
celona, per ral d'incemivar la conebcem;a de la Uen
gua i de la literatura catalanes entre la gent jove, 
torna a instaurar els Jocs Flor.:,ls l'any 1859, de la 
qual cosa es donava notícia en 101a la premsa ca
talana, en la qual gairebé sernpre es publicava una 
part del poema que havia guanyat la Flor Nacural. 
A Cervera, el 1933 els organit7it. la Secció Cultura i 
Esbart de la Joventut Catolica, amb la partieularitat 
que, en comptes de ser un certamen obert, només 
hi podien participar els membres de l'associació. La 
quantitat assignada als pn::mis no cm gens rnenys
prcable, perquc qui guanyava la Flor Natural (per 
al millor poema d'amor) obtenía 25 pessetes, i els 
altres dos premis ímportantS, l'Englantina (a fa mi
Uor composició patriotica) i la Viola d'Or (a la millor 
poesia de tema religiós) es valoraren en 20 pessetes. 
En aquesta ocasió la Flor Natural fou per a Josep 
M. Sarrate i el seu poema ,Cercan! l'amor>, i, per 
t,-illl, fou ell qui tinguC:: l'honor d'escollir la reina i 
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les dues dames. La eomissió del jurar estava fonnada 
peJs reverends Dr. Ramon Gras i Mn. Pere Anglarill, 
JosepJordana i el secretari,Josep Lucaya. En la imat
ge hi apareixen. d 'esquerra a dreta i de dalt a baix, 
Josep Mcstrcs (aceessil), Antonio Curt, Pepe Lucaya 
(secretari del jurat), Josep M. Sarmtc (Flor Natural 
pcl poema ,Cercant l'an10r-), Emili Rabell Hiera (ac
cessil), una persona no identificada, Pepeta Albare
da (dama d'honor), Lola Güell (presidenta), Canne 
Camps (dama d'honor), una persona no identificada, 
Enrie Casanelles (premi de prosa), una persona no 
idelllificada i Josep Pedrós (premi de prosa). 

(Autor r/e la Jotogmf,a: G611wz Cra11. Pro¡,ietflrl r/e /tt clJp;,,, 
ACSG.) 
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Antic Arxíu Historie Municipal de Cervera (baixos 
de la Qisa Duran i Sanpe.re), 1930. Exposició rem· 
por-.i.l de l'obra del pintor Josep Batlle i del foto
graf Claudi Gómez Grau. L'home del mig és Josep 
M. Capdevila, crític d 'arl. Josep Batlle Campderrós 
(1909-1978) nasqué a Granyena de Scgarm. El scu 
avi matem cm un home apassionat de la natura, el 
qual li desvetllii l'afició d'observar les plantes, !'es
tima cap als paisatges i l'amor pels !libres. Des de 
molt jove demostra un gran entusiasme pel dibuix 
i s'hi inicia dibuixam les scvcs germanes i alt-res 
elements quoticlians del seu entorn. Aquesta añció 
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s'accentua en l'adolescencia, epoca durant la qual 
rebé for~ orientació i influencia de Mn. Ramon 
Garriga i formació de !'Academia de Dibuix Bai
xas, de Barcelona. 1anmateLx, tingué dificulta1s per 
adaptar-se a la ciutat i als ambients rígids de for
mació, que xocaven amb el seu caracter impulsiu, 
desinhibit i anarquic. Durant !'estada a Barcelona, 
Josep 13allle conegué diversos pintors de renom, un 
deis quals fou Rafe! Benet, que li aconsella que re
tomés a Granyena i dibuixés i pintés els paisa1ges 
de la S1::garra tal com els entenia, sense influencies 
ni interferencies pictoriques. El 1931, Batlle féu una 
cxposició a la Sala Parés, on se sentí realment con
sagra1 com a p.imor. Es troba ;1 gust a Granyena, 
envohal pcls seus familiars i pcr un ambient amb 
fe1s senzi.11s i quotidians, elements que perfilaren 
la sev:1 trajectoria profcssional i humana. Després 
d'una epoca marcada per la Guerra Civil i la post
guerra, roma a inrercssar-se per la pintura i amplia 
escenaris geografics, que es reílecteixen en els seus 
quadres. Allil on havia tingut un taller de díbuix, al 
carrer Comba! de Cervera, hi instal-la, l',rny 1958, 
un taller de fotografia, ambit en el qual s'havia ini
cial amh t:I seu ;i,mic Claudi Gómez Grau. Els seus 
ínicis fotografics esligucrcn fortament marca1s per 
l'ull del pintor, que buscava la bellesa del paisatge, 
de les formes. Aquesta faceta professional comporta 
l'abandó definitiu de la pintur.1 creativa, tot i que 
durant un temps féu alguns treballs per enciirrec o 
dibuixil de memoria vis1es de Cervera en color. Al 
principi deis anys seranta deix11 definitivamenr la 
fotografia i fou a les darreries de la seva vida que 
els scus pensaments, cls seus records i les seves 
enyorances foren vcrs els seus quadres i especial
ment vers els paisarges que havia pinL'lt. 

(1t111or ele la fmogrt,f1.t1: G611wz Grt11,. f>nJpietarl de '" cópla: 
IICSG.) 
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Sala Colom (Pastisseria Colom), probablement se
tembre del 1.946. Assis1cnts a una exposició de pin
tura duta a terme durant la Festa Major del Sanl 
Crista la Sala Colom. Els anys 1946 i 1948 s'hi feren 
exposicions col-lectives de diversos artistes de Cer
vera, i l'any 1947 se n 'hi féu una deJoscp Ballle. En 
l'exposició del 1946 s'hi mostraren olis, aquarel-les 
i dibuixos de Ramon Cabré, Jau me Llobe1, Antonio 
Deu, Montserrat Ponrova i Miquel Razquin. La Sala 
Colom era una sala que hi havía a !'interior de la 
Pastisseria Colom, i que servia per fer-hí exposi
cions i actuacions musicals. En la imatge hi eren 
presenrs les famílies més ,significa1ivcs, de Cervera, 
alguncs de les quals només venien a la ciutat de 
julio! a setembre. 

PeR~1t: l. tincnt coronel l lerrero, 2. Jau me Ferran, 3. 
Emili Rabell Riera, 8. Ramon Duch, 10. Josep Ferran 

Lamich, 11. Simó Giribct, 12. Xavier Colom Scrra, 
13. Montserrat !'erran Camps, 14. Carme Balcells Se
gala, 15. M. Dolors Vllalta Arau, 17. M. Coloma Civil 
Breu, 18. M. Carmc Pontova Almenara, 19. M. Rosa 
Duch, 20. Tcresina Botines, 2J. Blanca Herrero, 22. 
As~umpció Ríu Calvet, 23. Milagros Nori:1 Güell, 24. 
Joan Capell Marimon, 25. M. Lltffsa Vida! Hospital, 
26. senyora de Sant Guim, 27. Montserrat Vida! Hos
pital, 28. Montserrat Fontova Almenara, 29. Isabel 
Elies Raich, 30. Frederic Gómez, 31. Antonia Rabell 
Riera, 32. Pepe Vilalta, 34. Pilar Vilaha Ar¡¡u, 35. 
Sr. Noria, 36. Milagros Güell, 37. esposa del tine111 
coronel Herrero, 38. RamonaJené, 39. M. Teresa Ym
bemon, 40. Sra. del Dr. Duch, 41. Carme Arau, 42. 
Miquel Razquin Jené, 43. Josep M. Civil Breu, 44. 
M. Teresa Ferran Camps, 45. Ramon Duch, 46. Ra
mon Vilalta Arau. 

(PmJ>iolllrl d(• la CO/Jlfl: ls/r/()r Roslcb Comas.) 
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Sala d'actes de •la Cah,:i, (carrer del Genernl Gücll), 
decaua del 1960. Assistcnts a una xerrada el' Agustí 
Duran i Sanpere, a qui es dernana que danés a co
nihxer anecdotes, aspectes i !loes de Cervera que 
considerés interessants. EII hi accedí, pero amb 
la condici6 que no fossin classes rnagisLrals, perque 
no volia impartir simplement una serie de conferen
cies, sinó més avi:it unes xcrrades que possibilites
sin una fluida intervenció deis :issistcnts. 

PhR111.: 7. Joan Capell Marimon, 8. Josep Manuel, 9. 
Regim1 f'arré, 10.Josep M. Balcclls, 11. Ramon Falip, 
12. Jaume Magre ServeL, 13. Roser F'erran Camps, 
14. Antonia Martí. 16. Nicolau Güell, 17. Josep M. 
Vila, 19. Hem1inia Grau Ayma, 20. Roser de NuÍ}(, 
21. M. Dolors ele Nuix, 22. lsidor Rosich Comas, 25. 
Eduard Montiu Codina, 26. Cl:tudi Gómez Grau. 27. 
Jaume Llohet Pont. 

{Propletarl de la ct,pia, /Sidor Rr,-lcb Coma,v.) 

Círculo de Ccrvera (actualment, Casal ele Cervera), 
1950. El Teatre del C.1.Sal, ornamental i preparat per 
al ball de la revetlla ele S:int Joan o ele Sant Pere, que 
no se celebraven la vigília, sinó juSt el clia del sant, 
de manera que podicn contractar les orquesi.res que 
volien a bon preu -als anys cinquanta, l'orquestr::1 
habitual en aquelles dates er.1 la cerverina Orquestra 
Orotava. Els teaves de Ccrvcra, tllnl el C;u;al com el 
Tcatre Principal. podien, en ocasions especials, rreu
re el seu pati de bulaques i anivellar el sol, de tal 
manera que la platea es convertia en pista ele ball, i 
els laterals s'adequaven per fer de llotges, des d'on 
es contemplava l'espectacle, al vohant d 'una caula, 
mentrc es prenia alguna beguda. El cerra de la platea 



del Teau-e del Casal, mitjam;ant un mecanisme, es 
posava totalment pla, la qual cosa es feia especi
alment en les revedles de Sane Joan i Sant Pere. El 
cosmm continua els primers anys de la postguerra. 

{Propiutnrf tic In ci>¡,t,c J. Al. Forcm.) 

Casal. Celebració de la reveclla de Sane Pere o Sam 
Joan, a l'espai del Teatre del Casal. Pera l'ocasió, es 
posaven llocges al voltam de la sala i se n'aniveUava 
el cerra, ja que, quan s'urilitzava com a cinema o 
teatre, la zona de ball era el pati de tes butaques 
i feia pendent per pem1etre a cots els espectadors 
veurc l'escenari. En aquell moment, el grup ballava 
•la conga•, per a la qual s'havia de fer una fila i 
aixecar altemativamenr, pero tots alhora, una cama 
i l'altra. Acostumava a ballar-se al final de la festa. 
En la imacge hi apareixen, d'esquerra a clrera, Josep 
Casceila Nadal, Jesús Perostes Vitales, Merce Rovira, 
una persona no identificada, Conx.ita SalaL, Josep 
Carcasona Rabeil, M. Teresa Giralt Galofré, Marce( 
Vila Galofré, Estrella CerviUa Valencia i Joan Villaró. 

(Propi~lflri de lt1 cl>pifl:]oscp Cm-c,is(/lltl Ralwl/J 

Pone del carrer de Ferran el Catolic, damunl l'anti
ga N-U. Josep Castells practica ne unes espectaculars 
acrobacies. 

{Propteu,rt ele lt1 coplt1, Josep Coste/Is.) 

El~ Condals. Enrie Carcasona, al centre de la imarge, 
sostenim Josep Castells, que practica unes especca
culars acrobiicies amb altres companys. 

(Prap/el(1r/ "" In CÓJ)lll.' )OJO/) Cri.<teil<.) 
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Totes les diacles presentades en aquest capítol, tant si tenen ]'origen en el 
món sagrat o en el profa, comparteixen un seguit d'elements que es van 
repetint en totes elles, cadascuna amb la seva particularitat festiva, de ma
nera que formen el ritual comunitari. 

Com cleia Ramon Turuli, són tres els elements primordials de cota festa: 
marc, motiu i idenlitaL. És Cervera, en aquest cas, el marc, i és cada festa 
que conté el seu motiu, i són els trets particulars de cada una que la identi
fiquen. Tanmateix, les festes han esdevingut, aJ llarg deis anys, un pune de 
trobada de les comunitats i han estat i són la valvula per alliberar la pressió 
del dia a dia. La festa marca un parentesi en la vida quotidiana dels nostres 
pobles i ciutats, són motiu d'alegda, de compartir apacs amb els familiars 
i amics, d'agermanamenL entre e1s conciutadans, amb acres on ni l'origen, 
ni el sexe, ni l'edat o classe social no estan exclosos; una manera diferent 
de viure i conviure, unes dates per reviure ritus ancescraJs, recuperar tradi
cions o fomentar la cohesió social i la integració deis nouvinguts. 

Les festes es van cristianitzar quan comen~aren a celebrar-se al voltant 
d'una advocació a alguna divinitat, pero en realitat, moltes d'elies respo
nen als períodes del treball del camp, solsticis o ritus de pas de la nostra 
vida. En una societat com la nost:ra, cada vegada més organitzada, mar
quen el tempus vital, i s'esperen amb ansia i desig de celebració. 

En aquest apartat ens endinsem en les festes i celebracions de la nostra 
ciutat. Les festes majors estan encap<_:alades per la de Sane Crist (quart 
diumenge de setembre, coneguda també com Festa Major d'estiu), i la del 
Santíssim Misteri (6 de febrer, Festa Major d'hivern), que venera el Lignum 
Crucis o tros de la Vera Creu. També trobem les festes menors: les deis 
barris de Sant Francesc (Sant Antoni de Padua), Sant Cristofol, el Carme o 
Sant Magí; d'altres que s'han perdut, com la festa de Sant Antoni Abat (17 
de gener) o la del Cor de Maria (23 d'agost), o d'altres que han anat can
viant o s'han recondu"it, com la de Corpus o la de carnestoltes. 

Observarem cambé que, els anys posteriors a la Guerra Civil espanyola, 
totes les festes adquireixen un caracter marcadament religiós. L'anomenat 
nacionalcatolicisme es mostra en totes les manifestacions religioses, en 
les quals participen representants de les jerarquies civil, religiosa i militar. 
També eren regulades les celebracions en les quals s'aplegava un bon 
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nombre de conciutadans, ja que, abans d'organitzar cap acre, calia dema
nar aulorització al Govern Civil de la província, el qual rectificava o dene
gava la sol-licitud. Veurem com, en acabar la Segona Guerra Mundial, ates 
que el Govem se senLia més vulnerable, comen~aren a proliferar noves 
entitats, com centres excursionistes i parroquials, des de les quals s'anava 
inculcanr el sentiment identitari a les noves generacions. 

En l'apartat dedicat a les caramelles, es mostra que havien estal organitza
des, abans de la guerra, per la Joventut Republicana o per la del Casal Catala, 
i que ho foren, després, pels grups ele catecisme, Acció Cacolica o Cor Clavé. 

Grades a la religiositat popular, s'han conservar culees, veneració a sanes 
i a aJtres divinitats que han configurat les festes i, amb elles, els rituals: 
pelegrinatges, tríduums, novenes, toes de campanes, processons, seguicis, 
aplecs, sopars de germanor, canlades o balls popuJars. 

Així, les festes interfereixen en el vaivé de la vida quotidiana anual, les sen
tim nostres, ens bi identifiquem, i continuen vives, cambé, grades a la vo
luntat de persones i d'entitats, que han treballat o treballen per preservar-ne 
l'autenticitat, tant de les festes religioses com de les de caire rnés popular. 

Cervera és una ciutat lica en festes i celebracions; totes, tant sisón més des
racades o menys, són igual d'imporcants per sentir-nos orgullosos de la nos
tra ciutat i per contribuir a mantenir el patrimoni cultural de la nostra terra. 
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Verdú (?), entre el 1910 i el 1915. Cavallets, a,1ome
nat~ popularmenl Cf.1/Jallitos, de Salvador Colomer 
Bartolí, natural dt: Sabaddl i casat amb Claudia Mo
rera Sola, instaJ.lats en un indret dcsconegu1, que 
podría ser Ve,·dú. Aquesta at.r.tcció, des del 1930 
lins al 1981, se situava cada any, per la Festa Major, 
:i la p la,;-.i de Sant Miguel. L'cmpresa, anomenada 
Els CabaJlitos ele la Claudia, es documenta eles del 
1897. N'és descendent i propietari Josep Martínez 
Colomer, natural de Cervera i veí de la ciutat, quar
ta generació en el negocí, que actualment regenta 
auros de xoc, fireres inflahles i xurreries, una de les 
quals es troba a Cervera, situada gairebé al mateix 
lloc on el seu avi posava els emblemarics •caballi
tos deis cavalls•, on hi havia Lot tipus d'animalons 
que pujaven i baixaven mentre es giravolt.:tva. Cal 
destacar que l:1 seva avia, Claudia, fou una clona 
cmprenedora en el negoci i benefactora ele )'Hos
pital de Cervera. 

(Autor de lafotogmfit1 1 propfclllrl de la cóplll; Gómer Gra11.) 
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Carrer de les Verges (actualment., carrer del General 
Güell), decacla del 1920. Sorlida d'ofici de l'església 
de Sant Antoni. En aquesta església es 1roba el Sam 
Crist en honor del qual es fa la Festa Major de Cer
ver.t, que té lloc el quar1 cliumenge de setembre. ¡\ 

l'acabament de la missa. acompanyats per diferenL~ 
elements de cultura popular i, en aquest cas, també 
per una banda de música, ds regidor.; municipals i 
el paer en cap anaven, en comitiva, fins a la plai;.~ 
Majar. Aquest recorregut es feia amb l'acompanya
ment deis C'iutadans i en un ambient fesLiu. En pri
mer pla, s'hi pot veure les trampes de la ciutat, que 
eren un joc de timbales posades damunt d'un 010-

ble de fusta, que es traslladaven a peu. Per aquest 
motiu, eren utilitzades en rccorrcguts cuns i a !'inte
rior d'edificis. Componien aquest conjunt un músic, 
que s'encarregava de fer-les sonar, i dos portadors, 
responsables deis seu despla<;ament durant el re
corregul. Tot i que no se'n pot precisar la data de la 
creació. se sap que és anterior al s. xrx. A més de les 
tr:impes, Cervcra disposava d'un joc de dues timba
les, que, posades clamunt un cavall, es feien sonar 
en cliverses fesres i actes protocol·laris. Anaven cla
vant ele les processons i dds seguicis, obrint pas i 
assenyalant el recorregut. El conjunt el formaven un 
Limbaler, munrat clalt de la cavalcadura, i un patge, 
que guiava el cavall. 

(A111or ,,., la Jorownfin I P•YJJ)fctorl d¡• la coplt,: Gómez Gra11.) 

Pla<;a de Sant Miquel, 24 de setembre del 1916. Cer
cavila (tradicionalment anomenada pasacalle) de la 
Festa Major de setembre, amb els tres gegants que 
en aquells moments tenia la ciutat de Cervera. Eren 



un geganl negre -que sobrevisqué a l'incendi que 
es produí l'any 1894 al magatzem on es guardava 
tor el material de cultura popular, d qual destruí 
les quatre parelles de gegiints que llavors tenia la 
ciutat, uns nans i una aguib- i la pareUa que es 
compra a Barcelona, juntament amb una compar
sa de nans, l'any 1901. Conegurs com a Gegants 
Vells, representaven una parella de reís medievals. 
Estigueren en actiu fins a l'any J936, i feien la seva 
ap:u:ició pública en quatrc fcstcs: dues de religioses 
(Corpus i Sant Misteri), una de civicopolitica (la Pro
cessó del Puro) i una de caire popular (la Festa Ma• 
jor ele serembre). Aquesta darrera es desenvolupava 
en forma de cercavila el dissabte a la tarda, vigilia 
del primer dia de festa. Gegant.5, nans i banda de 
música amenitzaven l'ambient de., la ciuta1. El matí 
del diumenge, els gegams acompanyaven la Corpo
ració Municipal de~ de l'Ajuntament fins a l'església 
de Sant Antoni, on tenia lloc l'ofici en honor de Sam 
Crist. Aquell :iny, després de l'ofici, les auroritats i 
els padrins es dirigiren a l'església de Santa Maria 
per beneir la senyera de l'Orfeó Cerverí. 

(Alltor de lafotograjia: Per<> Almac,.'l/es. Propie1ttrl de ICl copia: 

Dip111acló de Barce/011a.) 

Envelar de la Fes1a Major, decada del l 940 (?). Ba
ilada de sardanes, amb motiu de la Festa Major del 
SanL Crist. El públic anava ¡1 l'envelat per assistir a 
audicions de sardancs o al concen de la tarda o bé 
per prendre-hi algun refresca l'hora de l'aperitiu. 

(;lwor de la fo1011rafi,1; Gómez: Gra11. Propiólttr/ rf<• la cóp/t<; 
ACSG.) 

Envelar de la Festa Major, setembre del 1947. Baila
da de sardanes a l'envelat de la Festa Major. A les 
festes majors del 5am Crisc s'instal·lava un envelac 
a la plac;:a de Lluís Sanpere (ac1ualment, plai;a de 
Santa Anna), que s'utililzava, a més de per fer-bi 
el hall, per fer-hi concerts i ballar-l1i sardanes. AJ 
vohanl hi havia una Lribturn o llotja, coneguda po• 
pulam1em com a palco, on es podía seure per con
templar l'ambient i descansar si no es ballava. 1-li 
havia gem que es reservava aquest espai d'un any 
a l'altre, havem-ne pagat previamen1 una quoca. La 
Festa Major era tol un esdeveniment, i la gent jove, 
nois i noies, es posava les millors gales per anar 
a ballar sarda.ne~, ja que er.1 una bona oportunitat 
de relacionar-se entre ells. En la imatge s'hi iden-
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tifiquen, d'csquena, Carme Piqué, i seguint per la 552 
dreta, Joscp c,,lom, Dolors Llamas, Joan Oliveres, 
Paquica Vallés i AJfred Carcasona. 

(Propictilr/11 dt• la cópia: Dolürs Ll,mu1>.) 

Envelat de la Festa Major. Diferents parelles ballant, 
entre les quals hi havia Magí Raich i la seva espo• 
sa, a l'envclat de la Festa Major. L'envelat s'instal·la
va cada any, scns falL-i, per la Festa Major dd Sant 
Crist, a la plar;a de Lluís Sanpere (actualment, plac;a 
de Santa Anna). Era una insral-lació polívalent, és a 
dir, servia tant per ballar sardanes o escoltar el con
cert com per als balls de festa. Un deis actes era l'or• 
ganitziu per la societal de hall La Violeta del Casal 
Catala. Duranc aqueslS dies. a més d'aquest c,,nvelac 
n'hi havia un altre de muntat per la Jovenni1 Repu
blicana, que se situava al pati ele davam de la seva 
seu. Ambdues encirars comperien contínuament per 
aconseg.iir la millor qualital en els balls, en cls con• 
cerlS i en les audicions de sardanei, que preparaven. 

(Propiett1ri de la copla:Jos~p Ut1icb.) 
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Carrer Major, serembre del 1956. La Corporació Mu
nicipal, al seu pas pel a,rrer Majar, dirigint-se a l'es
glésia de Sant Antoni des de la Paeria per assistir a 
la missa d'ofici de la Festa Major del Sant Crist, que 
se celebra el quart diumenge de setembre. Actual
mt:nl, aquesta comiri\'a és acompanyada pel seguid 
festiu. qm: inclou el drac lo Carraco Bilandó, la Ta
r:isca, el cérvol Tibau, eb tabalers deb Bombollers 
i deis Diables Carranquer~, .ils cavaUets, cls gcgants 
Guillcm i Almodis, les timbales, la senyera de la 
ciutat, els macees i els grallers. En primer termt:, 
acompanyani la comitiva., s'hi observa l'anomena
da Banda del Regimiento (,Banda Dh~sionaria de 
Lérida,, scgons el progmma oficial de la festa); en 
segon tenne, els macers i les auroritars, presidides 
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per Anionio Xucla ruu, ala1lde de la ciutat (al mig 
i amb ullcres de sol); a la seva esquerra, Josep Ci
vit Breu (regidor); a la seva dreta, una persona no 
identificada; darrere seu. els regidors Antonio Trilla 
Ramon, Joan Boronat Fdip (metge), Salvador Ga
sol Permanyer, Agustí Castella Roe.,, Carlos Rossich 
Franquesa, Francesc Oomenech Bosch, Joan Salat 
Tarrats i l'agutzil, el scnyor Domenjó. 

(Prop/~larf tle 1ft coplrt.· jamflla C/1•/t Folll/JL'fJ.) 

Envelat de la Festa Major, setembre del 1965. Ba
ilada de s:1rdanc.s a l'inrerior de l'envelat del Ca
sal, qut: tenia lloc dins cls acles de la Festa Majar 
dt: ~etembre, a l'hora del vermut, ~1mb una gran 

anuencia de públic. L'cnvelat del Casal, situat a la 
pla~ de Lluís Sanpere (actualment, pla<;a dt: Santa 
Anna), fou durant molt de temps el pum neural
gic de l,1 Festa Major de se1embre. Als anys se.tanta, 
amb la construcció del Gran Teatre de la Passió i 
del complex de l'Esplai, Cervera gauclí de dos enve
lats: Casal i Esplai pugnaven per aferir espectaclcs 
i interprets de primera fila. Així, es recorcla que, en 
una festa major, l'Esplai contracta el famós cantant 
Mike Kennedy (cxvocalista del grup Los Bravos), 1 

el Casal, Pop Tops, també moh reconeguts durant 
aquells anys. En la imatge s'hi vcuen, a la rotllana 
central, Joscp M. Roch. r.tontserrnt Llamas. una per
sona no identificada, M. Teresa Pont, Bcnet Olesli, 
Rosa Olcsti i els germans Ninot. 
(Autor ,le la fmografui: Jt11u11e 8011/ocb. Propl~lflrf t1,, la copia: 
j(J(m C/11ca.) 
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Plai;a de la Universitat, 196J. Els nens Anna Serés 
Gómez. i Joscp Claudi Serés Gómez, asseguts als ca
valleL~, somrients i il•lusionats. És tradicional que, 
durant les testes majors, a més deis envelats, s'hi 
instal-lin, als pohles i a les ciucats, els esperats cabtt
llitos, nom generic u1ilit7.at per denominar tant les 
atraccions que contcnen cavalls que pugen i baixen 
i que alhorn giren en moviment de rotació com cls 
que inclouen diferents mitjans de transport (com 
avions, cotxes, camions de bombers, motos, bici
cletes, etc.). Sí que se'n difcrenciava el nom, pero, 
quan es tractava de •pujara les cadiretes,, ja que, quan 
el mecanisme arrancava, se'n cargolaven les cadc
nes, de manera que .s'obtenia un moviment de ro
tació i Lranslació alhora, que feia molt engresc:1dor 
el ,viarge-. Com a anecdota, és destacable que a les 
hores punta, un ,viatge> costava el mareix, pero du
rava menys temps. 

(,lutor tlv lt1 Jatogrt,jia: Nurl 6"6nwz Grnu. PropfetUrla ria lt1 
copia· , 1111111 S,.,n!s Gó11U.'Z.) 
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Plac;;a de la ConsLirució (actualment, pla~ Major), 5 
de gener d1ctl 1916. Cavalcada de Reis, al seu pas per 
la pla<,a Major. El dia dt: Rt:is és una festivita1 d'ori
gen cacolic que se celebra el 6 de gener, després de 
la magica nit del 5, duran1 la quaJ els reis Melcior, 
Gaspar i Baltasar deixen els regals que els nens i 
nenes han demanat mitjanc.am una cart:1, els dies 
previs a la diada. Aquesta festa, anomenada mm
bé de l'Epifania, commemora la visita que, segons 
sant Maceu, feren a Jesús, al portal de Betlem, uns 
savis, o mags, o astrolegs, o sacerdots zoroastrians, 
o reis, que provenien de diferents indrets del món: 
l'un, de l'Ásia; l'al1re, d'Europa, i l'altre, de l'África. 
L'anaven a adorar, i ti dugueren, com a ofrcna, or, 
c::ncens i mirra. Aquesta festa és celebrada majorita
riamem a Espanya i a Italia. A Cervera, actuahnent, 
:irriben amb carrosscs que han estaL guarnides per 
entitalS vinculades al lleure i la culrura de la ciutat. 
AJ llarg deis anys, aquesta cavalcada ha sofert trans
formacions; s'cxplica que cls Reis hi han arrib:11 
a cavaJL, amb tren, amb camió i amb carrossa. Cal 
destacar pero, els i111ys en els qua!~ fou organitzada 
per l'anomenal 8:11.ar París, un negoci regentat per 
lgnasi Arques (germa de Mn. Arques), sit1.1at al car
rcr Major, núm. 109, que s'anunciava com a mer-



ceria, cotilleria, perfumería, quincallería, botiga de 
cai<;at i d 'articlcs de regal, etc., i que tenia com a 
soci i dependcnt Francisco Ramon Fabrcgat. D'Igna
si Arques s'explica que era un personatgt: original, 
una mica esventat, pero col•laborador i altruista. 
Fou ell qui tingué la iniciativa d'organitzar la Caval
cada de Rcis fins a l'any 1918, que passii el negoci 
a Ramon Salat, el qual el transforma en un comer(; 
dt: robes, que posteriorment, l'any 1928, es convertí 
en la Mercería Vilalta. Deis anys que el Ba;,,a.r París 
organitzava la Cavalcada sabem que, els dies previs 
a la diada, es repartía un fuU humorístic anome
nat Crida Real, que indicava l'itinerari a seguir per 
la comitiva, el qual comen~ava al carrer de Jesús i 
transcorria pels carrers de Sant Fraacesc, Sant Cris
téifol, c-.irrer Nou, Barcelona, Monrseré, Cases No
ves, places del ¡',falader·o. Sant Oomeaec, Sant Magí, 
Buida-sacs, Estudi Vell, pla~ Major, carrer Major, 
pla~ de Santa Anna, la Rambla, carrer de Sant Fran
cesc, places de Sant Miqud i Madoz, carrers de les 
Verges, Llibcrtat, raval deis CapULxins i carrers de 
Soria, Victoria, Burgos i Combat. Es repanien les jo
guines a domicili, amb un recarrec de deu centims. 
El centre d'operacions era el pis de claJt del Bazar, 
habitatge d'lgnasi Arques. 

(Propl,wrl de /(1 CO/Jlfl: t lCSG.) 

Teatre l'Agrícol, Nada) del 1932-1933. Els Reís 
d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats 
deis seus respectius patgcs reials; tots, perfectament 
guarnits per a l'ocasió. El 'leatre l'Agrícol, si1uat al 
carrer Major, núm. 89 (actualment, núm. 79), era el 
punr de reunió de tots els participams en la Caval
cada de Reís, organitzada per la Jovenru1 Catolica. 
Duram aquestes dates, en aqucst reatre ram.bé s'hi 
feien representacions teatrnls, concrerament els dies 
de Nadal i Reb, és a dir el 25 de desembre i el 6 
de gener. En la imatge s'hi poden identificar Jaume 
Bonjoch (rei negre) i els dos patges del mig: Fran
cesc fuáñez Benet i Ramon Minguell Mas. 

(Autor ele /11 fotograjia: GómtJZ Gmu. Propletm·I dt• /11 copla: 
j()(m Cl,ict1.) 

5 de gencr del 1963. Cavalcada de Reís, clurant la 
qual Ses Majestats entraven a la ciutar a cavall, igual 
com s'havia fct en les celebracions documentades 
de comen\;llments del s. xx. De fet, quan els Reís 
comenr;aren a desfilar perla ciutat an1b plataforn1es 
arrossegades per tractors i, més tard, amb automo
bils, se la seguí qualificant com a Cavalcada de Reis, 
com un rcflex d'aquell moment que els Reís Mags 
entraven a cavall --<:om s'obst:rva en altres imatges. 
En la fotogralia s'hi identifica, d'esquerra a dreta, 
Anita Sambola i Paquita Rubinat, que duia en bra
c;os el seu lill Max. 

(Autor de la fowg,·ajia: Góme.:. Grau. />roplewrl rl~ la copla: 

Jamllla 1'11r111/ R11bl11m.) 

1969. Josep Gual a la carrossa del rei ros, Jo:.111 Por
redon, duran! la Cavalcada de Reis d'aquell any. Al 
llarg deis anys se1a111a, la Cavalcada sortia del Sin
dical i anava fins a la placa Major, on Ses Majestats 
feicn el parlament des del baleó de la Paeria. Les 
carrosses reials estaven muntades damunt dt! 1rac-
1ors i els nens hi acct:dien amb l'ajuda deis seus 
familiars. Allí entregaven la seva carta, rebien uns 
caramels i es forografiaven amb el rei corresponent. 
A diferencia de llavors, acrualmenc no es pot pujar 
a les carrosses durant la Cavalcada i l'entrega de 
caries deis nens es fo a la pla~a Major, a pt:u pla. 

(,l111or de lt1 fotografia: G6111ez Gm11. Pn,plcu1rl ele la copit1: 
ft11nfllt1 Gua/ '/On-esc1,1:,,.~n11a.) 
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Carrer Victoria, 1915. Processó de prerrogativt:s pel 
robatori del Samíssim Misteri ele Cervera. En aques
ta processó hi assistiren representants de quinze 
pobles de la comarca, així com moltS fidels de la 
ciutal. Previament, es portaren a termt: cliforents 
actes religiosos, dur-,uu cls clies 23 i 24 de gener 
del 1915. El Lignum Crucis, o fusta de la ere.u, que 
es venern el 6 dt: febrer. dur-<1nt la Festa Major del 
Sancíssim Misteri, fou robat en dues ocasions. El pri
mer robarori es produí l':my 1619. L'au1or fou Joscp 
J3alaguer, que confessa la seva culpa al superior del 
convent de Sant Agustí, Mn. Ramon Arqué. Malgrat 
que confessa, que es pcnedí del fet i que desistí 
de rebre la recompensa. fou lliurnl al Tribunal de 
la lnquisició de Barcelona i fou sentenciat el 9 de 
mar<; del 1620. El seu pare, Joan Balaguer, fou con
clemnat pel Consell de Cerve.ra el 21 de gener del 
1620. Posteriorment fou degollat. El scu cap fou col
locat en una gi,bia de ferro que encara es conserva. 
i que esta penj:1da davant la port::i anomenada de 
les Núvies, de l'església de Santa Maria . . El segon 
robatori es produí la nir del 14 al 15 de febrer del 
1915. Després d'una investigació llarga i exhausú
va, el 2 de juliol del 1917 es dicta un acte judicial 
donanl per conclusa la causa i se n'ordeni1 el so
brese'imenr. Aleshores, els cerverins demanaren al 
sanr pare, Benet XV, una nova reliquia, que arriba 
a Cervera el 5 de febrcr del 1918, la qual és la que 
s'adora actualment. 

(Amor do la fo1ogmfia: A C/11ca? Pl"opletarf do la coplá: Joon 
Cfuc11.) 

Pla~ de Sant Miquel, 6 de febrer del 1936. Proces
s6, amb motiu de la F'esta Majar del Santíssim Mis
teri, acompanyant el Lignum Crucis. Entre cls actes 
d'aquesta festa religiosa dec:stacava la imposició de 
la relíquia als malalts. En la imatge s'hi veu cls nens 
acompanyant els Gegants Vells i, darrere, a les dues 
voreres del carrer ComhaL, files d'homes amb ciris. 
Les nenes i les dones no podien assistir a aques
ta processó. Els Gegants Vclls es constru"iren l'any 
1901, després que el 1894 es dcstru'issin les quatre 
parelles que tenia la ciutat per culpa d'un incendi al 
magatzcm on es guarclaven. &,-i.igueren aclius fins 
al juliol del 1936, any en el qual, amb l'esclat re• 
volucionari, foren cremats al camp de futbol de la 
Pineda, a causa de la seva vínculació amb acres re
ligiosos. E.Is gegants, juntamenr amb nans, macers 
i timbalei·s, panicipaven també en la processó ele 
Corpus. F'ins a l'any 1948, que se n'estrcna una nova 
parella, Ccrvera no tingué gcgants. La nova parella 
(Guillem i Almodis) fou comprada, juntamcnt amb 
dot7.e capgrossos i dos cavallets, a El Ingenio, mit
jancant una subscripció popular. 

(1l11tor de lt1 fotografia: Gómez (;m11. Pro¡,ietari de la cápim 
ACSG.) 
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Pla~ de Lluís Sanpere (actualment, pla<;a de Santa 
An.na), davant del monumenl als Caiguis; 6 de febrer 
del 1944. Processó del Santíssim Misteri, encap~lada 
per la creu de Sanl Nicolau, obra d'orfebreria que ac
malmcnt es guarda a la capella de la Residencia Mare 
Janer, dita wmbé Casa Caritat. S'hi observ-J, a més, la 
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cúria edesiastica cerverina i una punta del talem que 
aixoplugava el Ligmtm Crucis, custodiat per la Guar
dia Civil. El portan! de la creu aqueU any fou Fran
cisco Solé, a la dreta del qual hi anava Ramon Cuñé 
Vilaró, i a !'esquerra, Jaume Minguell. Darrere del 
gnip de portants s'hi identifica Mn. Andreu Rovira. 

(Proplotarl di! l<1 cúplt1: ACSG.) 

Carrer de Santa Anna, entre la decada del 1950 i 
la del 1960. Processó del Sanríssim Misteri a l seu 
pas pel carrer de Santa Anna. Els balcons estaven 
engalanats amb els domassos, amb motiu del pas 
de la processó, així com amb banderes espanyo
les propies de l't,poca franquisr:1; aixo no obstant, 
destaca el fet que la bo1iga que es veu darrere la 
creu mamé el rt:tol en catalli, i que als aparadors 
s'hi anuncia •tebaixa de preus,, també en catalil. 
Aquesta processó recorría els carrers de Cervera, 
des de l"església de Santa Maria fins a l'avinguda 
de Catalunya, girava cap al carrer Combai i acaba
va de nou a la Parroquia. Se celebrava cap a les 
sis de la tarda, després de una fundó litúrgica, i 
només hi podien assistir els homes i els nens. Ac
tualment, el recorregut 1ranscorre pel carrer Major 
i té lloc després de l'ofici del dia 6, o missa major. 
En primer 1erme de la processó hi anava la creu de 
Sant Nicolau, creu processional cl'orfebreria medi
eval realitzada pel reputa! orfebre Bernat Lleopar1. 
Per la seva qualitat i la seva riquesa escultorica 
és un deis pocs exemplars conservats d'aquestes 
característiques. Aquesta creu fou encarregada per 
conrracte el 8 de julio! del 1435 per la confraria de 
San! Nicolau, queja a inicis del s. xv (el 1411) tenia 
capella propia dins de l'església de Santa Maria. 
Aquesta obr..t rcspon a la tipologia pro1otípica que 
comen,;-;¡ a imposar-se al s. xm i que es perllonga 
fins al s. xv1, moment en el qual st:'n come111;aren a 
esquenrntitzar els models. 

(A111or do la /otogmjit1: Gómuz Gn111. Propiciar/ do'" copia, 
,tCSG.) 



Plar;a Major, 1966. Processó del Sanússim Misteri 
amb el banderer acompanyat dds pendonisles. El 
banderer era Josep Casamitjana (notad), a la dre
ta del qual hi havia Joan Tosquella (secretari del 
jutjat), i a !'esquerra, Antonio Xucla Riu (advocat). 
La junt:i del Santíssim Misteri, fonnada per quatre 
feligrcsos i un sacerdot, era qui decidía qui seria e l 
b:inderer. El sacerdot, normalment, era el rector de 
la parroquia. Un cop acab:u l'ofici del 6 de febrer, 
la junta portava la bandera a casa del ciutada clegit 
com a bandcrer i aquest la llu'ía al baleó durant la 
festa i oferia un refrigeri. A la tarda, i acompanyada 
d'una banda de música, la junta anava a buscar la 
bandera a casa del banclerer. D'alli\ en sortien tam
bé els cordonistes o pendonistes, que havien estat 
clegits pel banderer, els quals portaven la bandera 
durant la processó i es col-locaven al mig de les 
dues files i en una posició avam;ada respecte del 
talem que custocliava el lignum Crucis o relíquia 
de la Vera Creu. 

(Autor de /r,Joiografia: Jn11me !Jonjocb. Proplelllr/ de In cilpla: 

/amf/i" X11c/ti.) 

Parroquia de Santa Maria, 5 de febrer del 1974. Cant 
ele les Completes, que té lloc a Cervera cada 5 de fe. 
brer. Se celebra la Festa Major del Sanlíssim Mb-teri, 
que commemora el prodigi que tingué lloc a l'es-
glésia de Santa Maria el 6 de febrer del 1540, quan 
el poble del Tarros (Urgell) sol-licitil un tros de la 
Vera Creu que un soldat havia lliural a Mn. Jaume 
Albesa quan era vicari de la parroquia de Martorell, 
pero que en aquells moments era ja rector de la 
parroquia de Cervera. El rector del Tarros, Mn. Joan 
Mongay, i e l de Cervern, Mn. Jaume Albesa, dccidi
ren partir el tros de la Vera Creu, o Lignum Crucis. 
En el mornenl de partir-la es va produir el misteri: 
de la creu en va vessar una gota de sang i un tro 

indescriplible va seguir aquel! prodigi. Quant a les 
Completes, són, en realital, una composició musical 
sobre textos d 'una altra oració del d ia: les marines. 
El canvi de nom es deu, sens dubte, a l'habi1ual 
interpretació de !'obra a la tarda, hora de l'oració 
de les complete.~. Són obra deis mesrres de cape
lla Salvador Vidal, autor del primer responsori, i 
Joan Pom, autor del segon. Suposant que aquesta 
coauroria de les Completes fos coetania, caldria si
tuar-ne la composició entre el novembre del 1844, 
que és quan Vid'll entra a la comunitat de preveres 
de Cervera, i el juliol del 1845, quan Pont deba) de 
ser oficialmcm el mestre de capella de la parro
quia cerverina. Ben poca documemació tenim de 
la segona meital del s. x1x, pero sí que es té noticia 
escrita d 'una interprctació de •Solemnes Compleres 
al SS. Mistcri,, sota la dirccció del Rnd. Vida!, l'any 
1864. A partir del s. xx sabem que s'han interpreta! 
reireradamcnt. Mn. Francesc Cornorera (fundador i 
anima del celebre Orfeó Cerven1 en revisa les parts 
vocals de la partitura. La Guem1 Civil espanyola no 
només impos:\ un parenresi en la interpretació de 
les Completes, sinó que, amb la crema de l'arx.iu 
parroquial, desaparegueren totes les partirures, així 
com també tot el material de la capella de música 
de Sama Maria. Acabada la guerra, el compositor 
barceloní Josep Sancho Marraco fou convidat a re
escriure'n la partitura. Caclascú cantava <> Locava 
el que recordava de memoria. La comparació del 
resultar amb un nocrurn origin::il trobat posterior
ment dóna fe de la bona memoria i de l'arrelament 
de la tradició del cant de les Completes a Cervera. 
De,prés de Mn. Comorera, n'assumí la direcció Mn. 
Francesc 13ajona, que hi incorpora veus de nens, 
els quals substitu'iren les dones. Anys més tard, el 
1974, Narcís Saladrigues reintroduí les dones en la 
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interpretació ele l'obra. Oesprés de Mn. Bajon::i, les 

dirigí molts anys Ramon Bern:ms, al qual relleva 
e l també fla11tis1a Ramon M. Xuclii Riu. El 1988 se 
n'iniciil, amb el 1err:1ssenc Joan Casals, una nova 
etapa, amb la in1pücació deis estudiants de l'Escola 
Municipal de Música. A partir del 1992, sota la di
recció de Manuel Valdivieso, s'hi incorporaren nous 
instruments i se'n revisil alguns passatges. El 1998 
n'assumí la direcció Xavier Puig Orliz, que en reto
ca alguns altres passatges scgons l'antiga partitura, 
pero aprofitant-ne alguns aspectes d'instrumentaci6 
i treballant sobre la versió simfonica en ,Versos i 

Glories,, fins que se n'cstrena tota la versió actual e l 
febrer del 2002. La im:uge correspon al primer any 
que s'incorporaren les veus femenines a les Com
pletes, i s'hi identifiquen, en primer pla i cl'esquerra 
a dreta, Ramon Falip (baix), Carme Vilalta, Rairnun
da Oromí, Estela de Mateu (soprano), Dolors Carbo
nell, Anna M. Casajoana, M. Rosa Allisent, Dolors de 
Nuix, Josep Ortjz (tenor) i Ramon Bernaus (direc
tor); al fons, drecs, s'hi por veure Hamon Cuñé, Lluís 
Sanfeliu, lsidre Creus, una persona no identificada 
i Lle6 Sánchez. 

(Pro¡,lmar/a do In copla: Rosa P11/g Ortlz.) 



Porta principal del Casal Parroquial, 1976 o 1977. 
Grup de cantaires de les Completes del Santíssim 
Misteri de Cervera i campaners, concre1:1men1 cls 
primers anys d'incorporació de veus femenines. 
$'instaura el costum, el 6 de febrer, despn:s de l'ofi
ci, d'oferir un refrigeri al CMal Parroquial per al!. 
voluntaris de la festa, és a dir, cantaires, músics i 
campaners. 

PP.n~it: L Antonio Puig Torné, 2. Ramon Fitó, 3. Do• 
lors Carbonell Razquin, 4. M. Rosa Altisent, 5.Jaume 
Armengol Lloses, 6. Ramon Ribera Castella, 7.Josep 
Ortiz, 8. M. del Carme Vilalta, 9. Isabel Costa, 10. 
Mariana Fusté Gabarró, 11. Lleó Sánchez, 12. Ama• 
deu Comorera Cuscó, 13. Antoni Rubinat, 14. Mont
serrat Mestres Dalmases, 15. Juliana Espigares, 16. 
Juliana Puig Capdevila, 17. Lourdcs Carulla, 18. Te
resa Botines, 19. Lídia Sánchez, 20. Maria Trilla, 21. 
Ton Puig Llanes, 22. Lloren~ Subias, 23. Ermengol 
Pipó, 24. Ramon Pedrós Puig, 25. Antoni Bové Bata
lla, 26. Antoni Minguell Molins, 27. Rosa l lemández, 
28. Cannen Llamas, 29. Rosa (vídua Arenós), 30. Mn. 
Frnncesc Uajona, 31. Francesc Puig !Janes, 32. Car
me On.iz Bemaus, 33. Dolors Llamas, 34. Montserrat 
Olivcres Solé, 35. Oolors de Nube Capdcvila, 36. Ra· 
mon M. Xucla Riu, 37. Conxila Salat Bachs, 38. Joan 
Perelló, 39. Teresa Puig Oniz, 40. Rosa Puig Ortiz, 
4 L Teresa Pone Pedrós, 42. Jaume Pont Martí. 

(Pro¡,ictñrl11 di! /11 copla: M. del Can11e Vf/1,ita.) 
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Pla,;a Major, 1958 o 1959. Josep M. Vilaró Coma 
i Senén Vilaró Coma, amb la s1;;va mare, lgniisia 
Coma, davam de l'Ajumamem, :1 la sortida de la 
benedicció el Diumenge de Rams. 

(Propieltirlll tle lo cOpla: lolt111tlll \'Jlar6.) 

Pla<,;a Major, 1962. Nens i nenes de tres families cer
verines (Font Raich, Noguera Vilalra i Raicl1 Min
guell). El Diumenge de Rams s'anava a missa major 
a Santa Maria --coneguda rambé com la Parroquia, 
des que fou única a Cervera- i es benei:a la pal
ma. Els neos port:l\len palmons, i les nenes, palmes 
engalanades amb lla,;os, confitures i altres galin
daines. Era el dia que s'cstrenava el vestil de prima
vera, la qua! cosa marcava l' inici del bon lt!mps. En 
aquesta epoca la benedicció tenia !loe dlns de Santa 
Maria; actualmcnt, es fa fora, a la pla<,;a. En la imat
ge s'hi identifiquen, d'csquerm a dreui i de dalt a 
baix, M. Assumpció Noguera Vilalta, M. Teresa Raich 
Minguell, M. Carme Font Raid1, Tri.ni Minguell rar
ré / Josep Ramon Noguern Vilalta, Salvador Nogue
ra Vilal1a, Francesc Pom Raich, Miquel Raich Min
guell, Dolors Font Raicl1, Dolors Raich Minguell 
Julián l'uig Farré. 

(Propietllrla dl• la copia: M. del Ct1n11f! Vllt1/tt1.) 
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Passeig de la Diputació (acn1alment, plar,;a de la 
Universital), 1968. Diumenge de Rams, a la sortida 
de l'esglt:sia de Sant Antoni, on, durant uns :mys, 
tenia lloc la bencdicció dc.l dia de Rams, i des de 
la qua! s'anava cap a Sa,1ta Maria. Els neos porta
ven palmons; les nenes, palmes, i els adults, alguna 
branca cl'oliver o de llorer. A Catalunyn, són els pa
drins qui regalen les palmes als seus lillols, perque 

les vagin a beneir aqucst diumcnge. La palma, en 
el món grecoromi'i, era símbol d'immortalitat, de 
victoria i de gloria. fll cristianismc dona aquest sig
nilicat a Crist, triomfador de la morL Per 1an1, es 
commemora l'cnlrada de Jesús a Jen,salem, rcbut 
amb palmes com a mostra de lloan,;a. Tamhé als 
m:irtirs se'ls rcpresentava amb la palma de la gloria 
i de la rcsurrecció. 

{Pro¡,letarl dt• la copla: Josep Poml'.s.) 
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Carrer de les Vergcs (acwalmem, carrer del General 
Güell), dccada del 1920. Processó que organitzaven 
els pares cl:uetians en honor al Cor de Maria. En 
aquesta processó hi participaven les dones, que 
eren les portadores de la imatge de la mare de Déu 
pels C-.trrers de Cervera. Les dones vcstien amb mol
ta sobrietar, i es cobrien els caps amb mantellines 
negres, en scnyal de respecte i segons el costurn 
d'aquells anys. Al seu dan-ere hi arrnven els reprc
sentants eclesiastics, ambla indumentaria propia de 
la festa. Els halcons s'cndomassaven i les finesu·es 
d" la Universirnt s'engalanaven pera l'o<:llsió. 

(Alllonle lflfo1ografi11 I ¡,roplctnr-1 tic la cópit1: Góme:r Grau) 

Pla\;a de Lluís Sanpere (acrualmenl, pl:u;a de Santa 
Anna), 1930. Proccssó amb motiu de la fes~1 del 
Cor de Maria (23 d'agost), l'any que fou destinar 
a Cervera el jove pare claretia Josep M. Misser Va
lles. f'ou fundador deis anomenats Oijous Eucarís
tics, que consistien a aSsisrir a la missa de prirner::i 
hora dd mati, cada primer dijous de mes. També 
instaura la Festa de les Espigues. dita ai.xí per la 
scva relació amb el Samíssim Sagrament. Es tractava 
d'un diumenge d"esbarjo a l'any i se celebrava en 
diferents indre1s de l:1 Scgarra: es recorda havcr-ho 
fct a Guissona i al Mas Clarcr. En la foto s'hi pot ob
servar la processó al seu pas pcr la placa de Santa 
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Anna, d'on destaC'.I l'església i, a la dreta, la Con
fitería La Palma, de la família romells. En la pro
cessó hi participaven els feligrcsos, les nenes de 
primera comunió i el.s scminaristes, que portaven 
el capell anomenat bonet, propi deis cclesiastics i 
deis graduats. La imatge que duien en processó ern 
la mare de Déu de l'lmmacula1 Cor de Maria, patro
na deis pares clarctians. El rccorregut anava des de 
l'església de Sanr Antoni fins a la de Santa Maria. A 
banda d'aquesca diada, cada primer diumenge de 
mes se cekbrava la festa del Cor de Maria, amb un 
actc litúrgic a Sam Ant0ni, que aleshores era par
roquia. Postcriormcnt, amb la compra de l'edifici 
de les Mongcs Franceses per pan deis claretians, 
tingué Uoc a la seva seu. 

(A11tQ1· d,• /u fotografiw Ag11.,ti /11cstrcs. Pro¡11clm1 de la có¡,ia: 
,1c,sc;, Jons ,rg11stf I fose¡, Mestn!S) 

Loc-.al de l'Acció Catolica, 1934. Acre públic d'home
natge o commemornció dedicar a la figura del pare 
Antoni M. Claret, amb motiu el" la seva beatificació, 
el 24 d'ocrubre del mateix any. Dam,re de la 1aula 
presidencial hi havia la figura del pare Claree llo
rejada, com a signe d'aquest reconeixement. L'ac1e 
tingué lloc al loc-.tl de l'Acció Catolica, que es troba
va a la planra bajxa de la Unjversitat (on actualment 
hi ha el gimnas de l'IES Antonl Torroja). 1-Li assisti
ren els pares clarctians, ciutad:ms de Cervern i un 
grups de nois que cursava estudis a la congregació, 

els quals s'anomenava padrets. En la tau la presiden
cial s'hi pot veure Mn. Antoni Pon1 Saltó, el Dr. Gras 
(vicari), una persona no identificada i Pepita C,1mps. 

(,lutor tic /11 forogm.f1": Gómez (;ra11. Pro¡,iewr-1 tic fil cO/JftL· 
ACSG) 

Pati deis Pares Claretians, ver~ la decada del l 950. 
Grups de nens i nenes vt:stits de santa M. Goreni, de 
pastorcts de Fatima, de sant pare, de santa Teresa 
de Jesús o de sant Antoni M. Claret, entre d'altres. 
Participaven en la processó del Cor de Maria, que 
tenia lloc pels c-.irrcrs de Cervera a finals d'agost, 
i que comen91va a l'església deis Pares Clarerians 
(acrualmenl, Conscll Comarcal de la Segarra). 

PLu,,11.: 1. Juanito Palma Benei10, 2. Antoni Cornella• 
na, 3. Josep M. llergada, 4. Josep Cornellana, S. (no 
identificat), 6. Josep Raich, 7. Josep M, Pagés, 8. 
(no identilicat), 9. Josep M. Rius, tO. (no identificar), 
Ll. Marta Pomé:, Quintana, 12. Conxita Roselló, 13. 
Maria Tella, 14. Tardf1, 15. Merce Torné, 16. Ramona 
Calafell, 17. Magí Raich, 18. M. Carme Pagés, 19.Jo
:.ep M. Rovira, 20. Josep M. Villarroya, 21. (no iden
tifica!), 22. Antoni Abella, 23. Pilar Tella l3arr.ichina, 
24. Rosa M. Regí, 25. (no identificada), 26. Tarda, 27. 
Mil,teri Rivera Raich, 28. M. Dolor:. Rivera Raich, 29. 
(no iclemificacla), 30. (no idemificat), 31. (no identi
ficada), 32. (no identificada), 33. Antonia Mo:;coso, 
34. (no idenrificat). 

(Pro¡,tu111r-l d,• la clJplrt, .f=t> R11/l!b Bmfim} 
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Probablement, al costal de l'edifici de la Serradora, 
1933. Colla de caramdlaires. entre ds quals figura, 
al centre,Joan Balcells (espos de Maria Cisteró), po
sant davant de la carrossa que constru"iren. Abans 
de la Guerra Civil, a Cervera hi havia dos grans 
grup~ coral~ que cantawn car:imdl~. Un era d de 
la Joventul Republicana, vinculal al Centre Obrer 
lnstructiu d'Unió Republicana, que agrupava ciULa

dans de tendencia republicana i d'esquerres, i que 
tenia la seu al passeig de l'Estació. L'altre grup prin
cipal de caramellaires, amh t:I qual rivaUtwva el de 
la Joventut Republicana, era el del Casal Catala (en
litat fundada l'any 1925), que reunía els cerverins 
de tendencia més conservadora. També hi havia el 
Grup Lloretia Avantguardista, ele la Federació ele Jo
ves Cristia~, i el de la Joventut Catolica. 

(Propltttnrl tle la c(¡¡,la: ,ICSG.) 

Avinguda de Catalunya, 1935-1936. Caramellaires 
de JoventuL Republicana posant pera la foto clurant 
el recorregut del dia de Pasqua. 

(A11to1· de 111 fiJ/ogmfut: G6ma Gra11. l>r-oplelarl de /u co¡,111: 
JICSG.) 

Rambla de Calvo Sotelo (actualment, rambla de Lluís 
Sanpere), 1941. Carrossa de caramelles representant 
un molí de vent, davam del monumem als Caiguts. 
L'associació anomcnada Central Nacional Sindicalis
ta Educación y Descanso -el 1940 era Alegrfo y 
Descanso-, a través de la seva Masa Coral, organit
zava cada any les cantades de caramelles. Per aixo, 
ja des del gener, convocava assaigs parcials per a 
corcles, tal com reflectia, per exemplc, l'anunci que 
aparegué en el noticiad del núm. 14 de la revista Se
garra. del 31 de desembre del 1944: •la Masct Coral 
de Ecl11caci(m y Descm1so en drl11d del acuerdo 
tomt1do en s11 pasada reunión general, empezará 

--.:;..., los ensayos de las tradicionc1/es Caramellas en los 
sig11ie11tes dias: 8 de enero, tenores primeros; 9 de 
enero, lenores segundos; 11 de enero, tenores bajos-. 
Passades les caramelles, amb els diners que s'havia 
recaptat (complementats amh les :ijudes de la dele
gació estatal cl'Educación y Descanso) la Masa Cornl 
organitzava excursions per a tots els participants. 
Les destinacions eren for~a interessants en :1quella 
epoca: Mallorca, Madrid, Valencia, Sane Sebastia, El 
Escorial, la Fira ele Mostres de Barcelona, etc. La 

Masa Coral de Educación }' Descanso n() era l'únic 
grup que sortia a cantar caramelles pels carrer.s de 
Cervera; hi havia un altre grup coral, el ele la Joven· 
tul Masculina d'Acció Catolica. Segons les croniqucs 
de !'epoca, aquests do~ grups oferien un concert de 
caramelles, amb 01111:ons cantade~ en catala, la nit 
del Dissalm: de Glc,ria, a la pla~a Major, i l'endema, 
dia de Pasqua, recorrien cls carrcrs de Cervera •{ . ./ 
llevando ti lodos su alegre 111e11saje de j1we11111d. en 
la gran fies/a de la Resurrección del Seiior f ... ¡. (re
vista Segarra, 31 dt: mar~ cid 1945). En la imatgc hi 
apareixen, d'esquerra a drela i ele daJt a baix, una 
persona nn identificada, Balcells (anomenat Farré 
de Sant Cristofol), Josep Prat (que fou qui constnií 
la carross:i), Joan Roselló, Alfonso Carbonell , Jnsep 
Bacardf Raicl1, Man-acles i Pere Riba. 

(1l111C1r du lt1 fotowafia: G()me:,; Gm11, Pr-opletarl de la ci>pfri; 
ACSG.J 



577 

369 

1( s 1 

Davam de la Universitat, principi de la decada del 
1940. Crup de caramcllaires, moll probablement 
de la Masa Coral de Educación y Descanso. Aquest 
grup coral dugué a terme una intensa activital du
rant els :mys de la poMguerra. Després de la Guerr.1 
Civil, a Cen•era hi havia dos grans grups de cara
melles: la Jovemut d'Acció Carblica - Centro San
úsimo Misttlrio (que agrupava els aspirants -nens 
fins a setze anys- i la joventut masculina) i el de la 
Masa Coral de Educación y Descanso de la Central 
Nacional Sindicalista. El primer grup tenia la seu a 
l'cdifici de la Universitat (a l'ala que fa xamfra amb 
la plac:;a de Piu~ XII), i el st:gon -en la imatge-, 
al passeig de l'Estació, a !'actual local del Centre 
Obrer Insrructiu d'Unió Republicana. L1. Masa Coral 
de Educación y Descanso dcixa d'cxistir i dona pas 

a un altre grup crea1 a principis deis anys seixanta: 
el grup dels nens i nenes del calecisme. 

P~RHJ.: 4. Modesto Parré, 8. Josep M. Serés, 9. Joan 
Roselló, J.l. Ton Soteres, 14. Sebasria Marrades, 19. 
Jost:p Xandri, 20. Joan Tarruell, 25. Trilla, 27. Pepe 
Vidal, 29. Xucla, 30. Pere Maré, 41.Jeroni, 42.Jaume 
Llobcc, 44. Francisco Riera, 45. Lluís Jbáñez, 46. Ton 
Alcobé, 48. Josep Rubinat, 49. Alfonso Carbonell. 
50. Amadeu Comorcra, 51. Joan Pacho, 53. Fcrnú 
Riha, 56. Josep M. Trilla, 57. Oliveres, 59. Hamon 
Costa, 60. Anlonio Castell1l, 71. Enrie Villarroya. 
72. Antoni Civil, 73. Ramon Marcí, 74. Simón Oliva, 
75. Romul Gavaldi, 76. Josep Tarruella, 77. Albert 
Raich, 78. Ramon Bemaus, 79. Ramon Tasics, 80. 
Perra.n Orobitg, 81. Pere Riba, 82. Angel Riera, 83. 
Alfonso Carbonell , 91. Jesús Quintana. 

(PropiL•tarl de la copia: ACSG.) 
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Actual pla<;a deis Martirs, 1950 o 1951. Caramelles 
d'un grup de nois aspirants de l'Acció Catolica, da
vant ele l'amic ecUfici ele Correus (al núm. 1 ele la 
playi deis Martirs), que, durant )'etapa universiti1ria, 
havi:1 estat el col-legi major ele l'Assumpció, i que al 
s. x.~ fou seu de Correus. Aquest grup fou impulsat 
per Francesc Bajona, vicari de la parroquia de Cer
vera entre els anys 1949 i 1953. Duram la seva e.~-

370 

HJSTOl<L\ GRAl'!Ca\ 1)1' CFRVEHA 

Lacia a Cerver::1, Mn. Bajona impulsa la rehabilitació 
d"unes dependencies de l'edifici de la Universitat 
per destinar-les a espai lúcUc; s"hi inscal-la una sala 
de jocs (amb taula de billar inclosa) i fins i tOI un 
cinema -fou el primer cinema infa111il i juvenil que 
hi hagué després de la guerra. Els diumcnges a la 
tarda s'hi organitzaven acLivitacs diverse1>, com ses
sions de cinema, obres de teatre, etc. Cal assenyalar, 
d'altr.t banda, que el programa de caramelles del 
1950 es publica en ca1ala. A més del grup de ca-

ramelles, Mn. Francesc Bajona crei1 una escolanía 
fomiada per un grnp més redu"it de cantaires, que 
participava musicalment en els esdeveniments reli
giosos de la ciu1a1 (celebrncions litúrgiques, el cant 
de les Completes ... ). Sembla que la breu estada de 
Mn. Bajona a Cervera deix:I una gnin empremca en
tre els nens i cls joves que visqueren aquella e1apa; 
així ho demostren les constants visites de Mn. Fran• 
cese a Cervera --duram molts anys fou un /idel par
tlcipant en els actes religiosos de la Festa Major del 
Santíssim Misten- i els diversos homenatges que, 
fins a la seva mort, el juny del 2005, se li dedicaren. 

PERFIL: 2. Angel Jaunwndreu, 4. Ramon Balcclls. 5. 
Ramon Morell, 6. Vken~ Bordera, 8. Lluís Bové, 
9. Ramon Anglarill, 10. Mario Vidal, l J. lgnasi Pal
ma, 12. Casrella. 14. Mn. Francesc Bajona, 15. Ra

mon Vilalta, 17.Jaume Sucarra1s, 18.Josep M. Puig, 
21. Jaume Ximénez, 22. Josep Rosich, 24. lsidor Ro
sich, 25. Pere Corrales, 26. Josep Comas Franquesa, 
28. Tomás Pérez, 30. Gabriel Bosch, 32. Salvador 
Llobet, 34. Josep M. Rubinat, 35. Josep Cos Gusarl, 
37. Josep Corbera, 39. Miquel Sanfeliu, 41. Jtamon 
Molins, 42. Joan Marimon Codina, 45. Jsidre Cinca, 
46. Lloren~ Rubinat, 47. Emilio Parcerissa, 49. Ra· 
mon Camps, 50. Pedrós, 51. Josep M. Novell, 52. 
Salvador Castells, 53. Miquel Torné, 54. Pepito Guar
dia, 55. Albert Rubina1, 56. Antonio Puig, 57. Manel 
Pedrós, 58. Joscp M. Alegre, 61. Jordi Anguera, 62. 
Ramon Carbonell, 63. Jiménez, 65. Ramon ·reJla Co
mas, 66. Josep M. Goma, 67. Josep M. Fitó. 

(AlllOr de la fotograji11: G6111ez Gmu. Pro/>itt1t1rl ti,· '" eóptn: 
fam/1111 Pedré,s.) 
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1959. Excursió ele caramelles del grup de joves de 
l'Acció Catolka a la Selva del Camp. Amb tots els 
diners que es recaptaven en les cant.'ldes de cara
melles, les colles organiczaven una excursió. Aquell 
any hi hagué un petit inciclenL amb !'autocar (de 
!'empresa Graells de Auto Transportes, anteceden! 
de !'actual Alsina Graells), que, a la tornada, no es 
posava en marxa. To!$ els nens i nois del grup, lide
rats per Josep Roca (en la part central de la imargc), 
hagueren d'empenyer !'autocar. 

(Alllor de la Jotogmf,a; AIIIOII Pedrós P11/11. Proplewri do '" 
copla:flu11fllfl P~dró$.) 

Cru°illa entre l'avinguda del Caudillo (acrualment, 
avinguda de Cataluny,1) i el carrt:r Llibertat, principi 
de la decada del 1960. Carrossa de caramelles del 
grup d'aspiranl$ de l'Acció Catolica, davan1 l'antic 
magatzem de Cal Fcrran, la qua! representava l'ecli
fici de l'ajuntamt:nt de Cervera i el campanar. Als 
anys seixanta, Cenera tenia dos grups de carame
lles: el deis aspiranrs de l"Ac:ció Catolica (integrat 
exclusivament per nois i liderat per Josep Roca) i 
el deis joves del carecisme (que dirigía Ramon Der
naus, i el qua! integraven nois i noies). Sembla que 
emre els dos grups hi havhi una forta competencia 
a l'hora ele crear les carrosse,, ele caramelle~ (fin~ al 
punt que s'espiaven duram el procés de construc
ció), i pugnaven per veure quin grup la feia més 
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maca i més elaborada -segons alguns 1estimonis, 
sempre tenia més exit la del grup deis joves de l'Ac
ció Catolica. Malgrn1 aquesta rivalitaL, els dos grups 
compartien csfori;os i sovint, tot i que en moments 
puntuals. s'ajudaven mútu.1ment. Els dos grups sor
Lien a cantar el día de Pasqua pcr Loll, els carrers de 
Cervera; comenviven els més grans, cap a les vui1 
del matí, al barri de Sant Franccsc, i més tard s'hi 

afegien els més joves. En la imatge s'hj identifiquen, 
al fons, drets, Joscp .Raich, Carmt: Ortiz Bernaus, 
Antonio Puig Torné, Mane! Peelrós Puig i Josep 
Pagés, i ncotaLS, Jaume Maja, Josep M. Rius, Josep 
Ortiz Bernaus i Magí Raich; en primer pla, Baró i 
Joan Sans. 

(Proplotária de la copia: Rosti f>11i11, Ortiz.} 



Pla,;:a de l'Estació, principis de la decada del 1960. 
Caramelles del Cor Clavé. L'any 1959 els dircclius 
de }'empresa Ferrocolor impulsaren i finan,;:aren la 
creació d'una coral d'homes (Societai Coral Joscp 
Anselm Clavé) oberta a tota la població, no només 
als seus treballadors. El cor, que comprenia uns no
ranta cantaires, fou dirigit pel mesrre Jesús Quinta
na fins que el traslladaren, a causa ele la seva feina 
d'oficial del Jutjat d'lnsLrncció de;: Cervera, a }'Hos
pitalet de Llobregat. Fou llavors, a mitjan any 1961, 
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qu" n'assumí la direcció el mestre Ramon Bemaus. 
Joscp Anselm Clavé fou l'introcluctor del cant coral 
a Cawlunya, amb la fundació, el 1850 a Barcelona, 
de la Societat Coral La Fraternitai, seguini l'exemple 
del que passava a molts palsos d'Europa, on el cam 
coral popular proliferava. Aquest primer impuls co
ral estigué marc:u per una clara vocació social, ja 
que volia ser una manera de fer música progressista 
i participativa. Els seus mecanismes associatius te
nien com a objectiu una millora de les condicions 
de vida de 1:t classc obrera a través de la pr1tctica de 
l'art. A poc a poc, altres cors volguer"n seguir-ne 

l'excmple, i el 1860 es crea la primera Federació de 
Cors de Clavé, que reunía, ja, més de dos mil cin
taires. A partir de la more de Josep Anselm Clavé, 
el 1874, els cors anaren davallant de manera pro
gressiva, practicament fins a la Guerra Civil. No fou 
fins al 1951 que els Cors de Clavé recuperaren la 
seva activital, assimilats pel regim, i es rcorganicza 
la Federación de los Coros de Clavé. Actualment, la 
Federació de Cors de Clavé disposa de més d 'un 
centenar de corals repartides per tot el tcrritori. 

PERAi,: l. Jeroni Moli, 6. Pere Porta, 8. Ramon Xucla, 
9. Arturo Segarra, LO. lsidor Rosich, LJ. Ramon Ra
mon, l2. Joan Valls, 13. Em,engol Pipó, 14. Eduar
do Montero, 16. Lleó Sánchez, 17. 1bn Guardfa, 18. 
Francisco Hidalgo, 20. Emilio Guirdia, 22. Salvador 
Farran, 23. Josep Fort, 24. AntonJo lsante, 25. Josep 
Comorera, 26. Julián Prado, 27. Joscp Miró, 28. En
rie BergacL't, 29. Josep Pomés, 30. Ramon Falip, 3J. 
Antonio Domenjó, 32. Josep Fa, 33. Francisco Pipó, 
34. Eugeni Guardia, 35. Antonio Vida!, 36. Ricardo 
Sácz, 37. Ramon Tarruella, 38. Francisco Carbonell, 
39.Jaume Sal\'ador, 40. M. Teresa Bergada, 41. Josep 
Puig, 42. Ton Alcobé, 43. Josep Rosich, 44. Jesús 
Sánchez, 45, Antonio Ninot, 46, Álvarez, 47. Ramon 
Puiggros, 48. Agustí Vergés. SO. Ramon Fitó, 51. Pe
pito Guardia, 52. Conxita l3onjoch, 53. M. Do)ors 
Bernaus, 54. Teresa Camat5, 55.Josdina Cornellana. 
56. Santiago Estany, 57. M. Carme E.,,cany, 58. Parré, 
59. Amadeu Comorera, 60. Paquita Regí, 61. Antonio 
Manínez. 62. Rosa Setó, 63. Rosa füus, 64. Dolors 
AJJué, 65. Rosa M. Companys, 66. Rosa Viles, 67. 
Dolors Curt, 68. Marta novira, 69. Angelina Vives, 
70. Ramon Bernaus, 71. Montserrat Vall, 72. Rosa M. 

Tella, 73. Alba Cun, 74. Paquita Baró, 75. R.amona 
Cuñé, 76. Dolors Guspí. 77. Roser Guardia, 78. Celia 
Manínez, 82. lgnasi Orobitg. 

{,t,11ordc la/otc,gmf,a: Ja11me Bo11Jocb. l'ropictilrla dL• la copla: 
!(o..,;,, S~16 Pe/1/cei:) 



Pla~ de l'Esrnció (davanl l'estació de ferrocarril), 
1953-1954. Grup de caramellaires deis aspirants i 
joves de l'Acció Catolica. Les caramelles són unes 
can<;ons i uns balls populars que es canten per Pas
qua Florida. Tradicionalmenl, la temiitica era religi
osa: cantaven la joia de la resurrecció de Crist. Pero 
en els damm, anys han incorporat can<;ons amb 
to fostiu i, en algunes conrrades, ñns i tol satíric. 
Orlginariamenl, els caramellaires recorrien diversos 
masos i cases del poble o ciumt anuncian! la bona 
nova de la resurrecció de CriSt. A canvi, se'ls obse
quiava amb ous, bocifarres, ele. Quan passaven pels 
c-.irrers ele la ciutat, pcr tal d'arribar als balcons, es 
posava una cistella guarnida que em al.,ada amb 
un sistema telcscopic. Era um1 clara referencia a la 
resurrecció de la naruralesa, la primavera. En la foto 
també s'hi observa un ou de Pasqua, el qual cal 
recordar que té un valor simbblic, ja que representa 
el principi ele la vida. 

PeRP1L: 6. Francisco Benct, 7. Josep Comellamt, 8. 
Manci Allué, 9. Anton Pedrós, 10. Francesc Min
guell, 11. Miqucl Martí, 12. Joan DaJmases, 15. Ra
mon Camps, 17. Jaume Maja, 19. l'ere Rosell, 25. 
Rossendo Montagut, 26. Pere Guardia, 27. Jaume 
tlobcL, 28. Joan Solé Elies, 29. Ricardo Felip, 33. Jo
sep Puig, 34. Arturo Segarra, 37.Josep M. Novel!, 40. 
Anroni Corncllana, 41. Sala, 42. Joscp M. Armengol, 
43. Ton Maré, 44. Ramon Tella, 45. Tous, 46. Agustí 
Guardia, 47. Josep Pedrós, 48. Josep Bergacla, 49. 
Manci Alsina, 50. Antonio AbeUa, 53. Mane! Pedrós, 
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54. Miqucl l'ont, 55. Joan Secó, 56. Josep Ramon, 
57. Ramon Ramon, 58. lsiclre Cim."a, 59. Ramon Mo
lim;, 60. Magí Raich, 61. Josep M. Fitó, 62. Jaume 
l.loberas, 64. Josep Orti7., 65. Josep M. Rius, 67. Jo
sep Raich, 68. Josep Roca, 69. Ramon Pedrós, 70. 

Josep Riera Castclls, 71. Sánchez, 72. Antonio Puig, 
73. Francisco Vall, 74.Joan Sans, 75.Jullán Marlíncz, 
76. M.iqucl Canela, 78. Carreres, 80. Joan Palma. 

(Autor di! la fotogrnjia: Gómez Gra11. Proplotarls de la copla: 
famflla Pedros f Joa11 C/11ca.) 



Pla~a de l'Estació (davant l'estació de ferrocarril), 
1963. Caramellaires del grup del catccisme fent-se 
la fotografia tradicional a les escales de l'estació el 
día de Pasqua. 

PF.Rl1L: l. Castells, 3. Tomas Puig, 5. Núria Xandri, 6. 
Antoni Bonet, 8. Angelina Estany, 13. Carme Estany, 
14. Joan Companys, 15. Mercc Segués, 17. Amonio 
Puig, 18. Dolors Falip, 19. Carme Calafcll, 20. Lour
dcs Medina, 21. Rosa Viles, 22. Anna M. Comorera, 
23. Teresa Valés, 24. Montse Aldabó, 25. Concep
ció Marrades, 26. Felisa Cos, 27. Angelina Roca, 29. 
Rosa Curria, 30. Mercedes Sáez, 31. M. Rosa Raicb, 
32. M. Teresa Lafargue. 33. M. Teresa Bergada, 34. 
Ester Lafargue, 38. Pedro Martín, 39. Assumpta No
guera, 40. Ramona Bové, 42. Cam1e Font, 43. Rosa 
Marimon, 45. M. Rosa Villarroya, 46. Josefina Graelb 
Raich, 48. Rosa M. Regí, 49. M. Teresa Vilaseca, 50. 
Carmina l.afargue, 52. Pilar Cucurull, 53. Josep M. 
Riera, 54. M. Rosa Solé, 56. Enrie Villarroya, 57. Rosa 
Parré, 58. Maria Ribera, 59. Angelina Pons, 60, M. 
Rosa Guillén, 68. Castells, 69. Merce Riba, 72. Carme 
Bonet, 73. M. Dolors Millán, 74. Carme Goma, 75. 
Roser Yago, 76. Caries Pomés, 78. Dolors lbars, 79. 
Maria Castclla, 85. Elvira Colom, 86. Mingucll, 87. 
Francesca Fabregat, 89. Josep Armengol, 90. Inés 
Carbonell, 91. R."lmona Calafell, 93.Jordi Companys, 
94. Puig, 96. Francesc García, 98. Ribera, 100. Mis
teri Rivera, 102. Rosa Camps, 103. Dolors füwra, 
104. Maria Boquc1, 105. l)olors Vergés, 106. Angeli
na Vergés, 107. Carme Morales, 108. Antonia Hidal-
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go, 109. M. Teresa Fusté Ortiz, 110. Goretti Alscda, 
111. Carme Codina, 112. Momse Guillén, 113. M. 
Dolors Villaró, 114. Ramon Codina, 116. fü:ni Co
dina, 117. Neus Vall, H9. Miquel Raich, 121. Emília 
Ilové, 122. Conxita Figucres, 123. Concepció Fom, 
124. M. Teresa Raicl1, 125. R:m1ona Lloven1, 126. 

Trini Minguell, 128. Roser Falip, 130. Mercc Magre, 
131.Jaume Ramon Puit Roma, 133.Josefina Boquet, 
134. Concepció 13oquet, 137. M. Teresa Solé, 138. 
Perales, 140. Jaume Boquet, 142. Victoria Fusté. 

(A1110,· d~ la Jotografia: }O><'/J 8atl/e. P,'f.lplctlll'la tic la d1ptt1, 
Mere,) S~11t;s,) 
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Diades assenyalades del calendari 

Sant Antoni Abat 

Carrer de les Vergcs (actualment, carrer del General 
Giiell), 17 de gener del 1920. Comitiva aturada da
vant la porra d'entrada de l'església de San, Antoni. 
al carrer del General Güell, on es venera el sant, 
durant la celebració de la festivitat de Sant Amonj 
Abat, que inclo"ia l'acte deis Tres Tombs. La comitiva 
d'aquest acre estava encapc;alada, al mig, pel ban
derer, al costat del qua!, a banda i banda, hi havia 
els cordonístes, que eren dos cavallers que l'acom
panyaven. Toes ells anaven a cavall, els qual.s també 
estaven guamits pera l'ocasió. 

(Propietaria de la cópln: M. del Cnnne V/In/ta.} 



376 

H!STÓRIA GRÍ\FICA Df. CERVEHA 

585 

586 

Plac;a de la Constitució (actualmenl, play.i Major), 
17 de gener del 1924 (?). Alguns parúcipants en el 
recorregu1 de la processó deis Tres Tombs, duram 
la festivira1. de Sant Antoni Abat, patró deis animals 
de peu rodó i també deis domesLics. Al centre, s'hi 
pol veure el bandercr i, a ambdós costats, els cor
donístes, és a cUr, els cavallers que l'acompanyaven. 
Aquesta festa se celebrn el 17 de gener, dins la set
mana més freda de l'any, anomenada també setma
na deis barbms perquc tots cls sanrs que se cele
bren durant aquests set dies lluebcen una exube• 
ram barba, segons la iconografia religiosa. L'origen 
d'aqu.:s1a festa és incert, pero es coneix que fou 
suprimida l'any 1714, quan es proclama d Dccret 
de Nova Planea. Els Tres Tombs provencn, segons la 
1.raclició, del fet de clonar voltes a un lloc sagrat. al 
voltant d'una reliquia, d'una ermita, d'una creu, cte. 

(Propietarl dr In cu¡,ia: ,1/frecl Ctl>'Cl,SOl1fl.) 

Carrer del General Güell, 17 de gener del 1950. 
Una pan de la comitiva deis Tres Tombs, durant la 
diada de Sant Antoni Abat. A principis deis anys 
cinquanta, crida l'atenció que algunes noies con• 
siclerades de cases benestanls de Cervera -i que, 
pcr tant, havien pogut practic-.ir en algun moment 
!'hípica- comcncessin a participar en la festa. En 
la imatge, s'hi id.:ntifiquen, d'esquerra a dreta, M. 
Carme Fomova, Monc.~errat Ferran Camps i Salvador 
Gasol Pennanyer. 

(A111<>r de la fotografia: Góm<>z Gra11. Propiatarl de la copla: 
fnmf/fa Ferrrm Cam¡,s.) 

C0'7 

Carrer del General Güell, vers el 1950. Moment de 
la celebració deis Tres Tombs, en el marc de la festi• 
vitat de Sant Antoni Abat, el 17 de gener. 'Els gcnets 
passaven pcl carrer del General Güell, deixanl enre
re l'antic Teatre Principal, en d irecció a l'església de 
Sant Anroni ele Cervera, !.in,ada a pocs metres. En la 
imatgc, s'hi pol veure claramem Enrie Carcasona, a 
!'esquerra, í al seu costar, a la dreta, Joan Dalmases. 

(Propletnrl de i« copla: Jon11 Cl11ca.) 
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1936. lnfant disfrcssat ele pierrot, en l'últirn carnes
tolles celebrat a Cervera durant molts anys. La ce
lcbn1ci6 d':1questa festa s'interrompé a causa de la 
Guerra Civil. Així, fou prohibida durant els anys de 
la Dictadura i no es recupera fins a la instauració 
de la democracia. El carnaval és una setmana de 
tr.tnsgressions, ele perm.issivitat i de Ct!rL descontrol. 
Se celebra entre el Dijous Gras i el Dimecre:. de 
Cendra (primer ella de la quaresma), sernpre en llu
na nova. Per tanl, és una festa mobíl. ja que s'ha 
cl'ernmarctr dins el cicle que prccedeix la quares
ma. Entre els anys vim i trema, diferents associa
cions cerverines, com les societats El Llanro, L'Ele
font i L'Olla, competien en les comparses i feien 
que la festa fos moh llu"ida. Acrualment, el carnaval 
a Cervera s'ha convcrtil en una festa popular i lúdi
ca, en la qua! participen des d'escolars fins a colles 
cl'amics que s'organitzen en comparses per formar 
part de la rua. L'Ajuntament en premia les millors 
disfresses. 

(Proplctm·/ tle In coplt1:fi1111il/11 Cttrl1011ell V/dnl.) 
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Rambla cl'i\ngel Guimera (acrualment, rambla de 
Lluís Sanpere), vers el 1922 o 1923. Desfilada de la 
societat L'Olla en la festa del carnestoltes. A la ciut:11 
hi havia djverses associacions que s'agrupaven en 
comparses i competien imcnsament les unes arnb 
les altres per vcure qui feia les millors disfres.~cs. 
Les més actives durant aquells anys eren L'Olla, El 
Ferro i El Llanto, pero també cal esmentar L'Elefanl i 
la Penya Dandi. Els balls que aquells clics orgarticza
va el Casal Catala es feien al Teatre Principal, men
tre que els de la Joventut Republicana se celebraven 
al Saló Catalunya. Els premis atorgatS a les millors 
disfresses avui resuharien curiosos: un armari mi
rall , un llit de matrimoni, un penrinaclor, llums per 
a l'habitació, diferents tipus ele taules, vanoves per 
al llit, fruiteres o rellotges i alrres estris de pardment 
de la llar. Consta que el 1922 el rei Carncstoltcs fou 
Teodor Uhach Miserachs ,el Grioles•. 

(At1tor "" /11 fillQgmjitt I propieu,rl de lt1 co¡,ia· Gómcz Grm,.) 
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Carrer Liberación (acrualmenc, carrer Combar). 
Grup de dones elaboran! una catifa de flors, amb 
motiu de la festivital de Corpus. De vegades, es
caven confeccionades simplement amb petals de 
flors fresques i fullcs d'heura escampades; d'altres, 
formaven dissenys molt senzills, amb motius religi
osos. Les vigilies de la festivitat, s'anava a buscar fu
lles de ginesta, roses o clavells. També s'utilitzaven 
serradures. Primer es feia el dibuL" a cerra i després 
s'anava omplint :11nb molta cura, fins a donar-hi la 
forma definitiva. 

{Pro¡,Marl di' la c<ljJ/a:Jom, Cluw.) 

Baixada de Sane Domenec, 1931. Ve'ins engalanant 
un deis carrers anomenats baixos, conegu1s aLxí 
pel fer ct·estar situats al peu del coll de les Savincs. 
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Anys enrere la processó de Corpus transcorria per 
:iquests carrers. Tot i que les catites no es podien 
fer tan elaborades perque els carrcrs eren mé~ cos
tcn11s1 també es guarnjen els portals de les cases 
amb branques i els carrers es cobrien amb pecals 
de flors. 

(Pro¡,ietari ,1,, lt, copla: IMN, mx/11 MasJ 

1,lat,:a de San! Miquel, 1931. Processó de Corpus al 
seu pas per la pla<;:a de Sant Miquel. Els carrers es 
guarnien amb perals de flors de colors. Era cosrum 
també de posar branques de pollancres repenjats 
al costal de les portes de l.es cases i engalanar els 
balcons amb cobrellits i domassos. Era curiós que 
les dones i els nens veien passar la processó, pero 
no hi participavt:n, ja que era exclusiva per als ho
mes. En la fo1ografia, s'hi pot observar la imatge 

de sanl Cristofol seguida de la que probablement 
era la de la mare de Déu deis Dolors. Aquestes 
imatges no eren les protagonjsces de la processó, 
sinó que acompanyaven el Santíssim Sagramen1. 
la processó de Corpus esra documentad:i a Cer
vera des del 1337, i fou viva fins al comern;;ament 
deis anys se1ama, epoca en la qual l'església dona 
un gir a les manifestacions de religiosit:u popu• 
lar. Fins llavors, sempre s ' havia celebrar a la tardíl, 
després d 'un acte litúrgic; pero a partir d'aquell 
moment es p:issa al matí, després ele la missa ma
jar a Santa Maria, se'n recluí el recorregu1 i es de· 
ciclí que finalitzés a l'csglésia de Sane Agustí. Des 
del 2008, la Secció de Cultura Popular del Centre 
Murucipal de Culrura ha impulsar de nou la tradi
ció d 'engalanar els carrers, que s'ha concen1ra1 :i 

l'espai compres entre l:1 pla,;;a Majar i l'església de 
San1 Agus1í. 

{Pmpieta>t de la ci>pla: /Mfl. tmc/11 M11.,.) 
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Playi de la Universitat, juny del 1939. Primera pro
cessó ele Corpus després de la Guerra Civil, al seu 
pas pcr l'altar de la pla91 de la UniversitaL Duran1 
tot el recorregul es lrobavcn altrcs altars, eles d'on 
el rector bcne'ia els parcicipants arnb la custocUa. I.a 
processó del l939 ja Lingué la 111:issiva anuencia que 
era habitual anteriormem, tot i que una gran pan 
del jovenl encara estava mobilitzat per la guerra, rc
cenunenl acabada. El recorregut fou més curt que el 
tradicional; anii de la Parroquia a la Universit::ll pel 
carrer Major, i torna pel mareLx !loe. Qui portava la 
custocUa, sota el talem senzill, era Mn. Antoni Pont 
Saltó. Entre el seguici eclesiastic hi havia dos sacer
dots :unb capes pluvials i un altre, en primer tcrme, 
que duia la creu de Sant Nicolau. Durant els anys de 
la República es prohibiren rotes les manifestacions 
religioscs al carTer, pero un cop acabada la Guerra 
Civil s'anaren recuperant; una de les primeres que 
es torna a celebrar públicament, 1 la més importanl, 
fou la del Corpus. 

(Amor de la fotogmj,o, G6mL-z Gmrt. Propletarl de lo copia: 
ACSG.) 
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Carrer del General GüeU, 1940. Alear ubicat al carrer 
del General Güell, concretament a l'anomenada pla
ceta de la Bascula. En diferents indreL~ deis carrers 
de Ccrvera es muntaven altars on la processó de 
Corpus es deturava i es donava la benedicció amb la 
custodia del Santíssim Sagrament. En la im:uge s'hi 
identifiquen, a !'esquerra i d'esquena, Jaume Bon
joch, Enrie Companys, Mn. Antoni l'ont i Mn. Anton 
Benet; a la dreta, darren: t:ls angelets, Mn. Josep 
Arques, i al seu costat, Mn. Andreu Rovira. 

(Autor de In fotog,.,,fa,, Gómcz Gmu. ¡>,.oplNar, d~ /11 copla: 
,ICSG.J 

Pla~a de Sant Miqucl, vers la dccada del 1940. Pro
cessó de Corpus. Quan s'atansava la diada de Cor
pus (mes de juny) el jovent i les mestTesses de casa 
anaven a buscar heurn, fullcs de roses (que el mes 
de juny s'esfullen) i branques d'arbres a Fiol (o 
Filio() o :u Molinct. Després d'una celcbració eu
carística al matí, els homes i els nens anaven a la 
processó ele la tarda. l·U assisticn també les auto
ritaL5 civils i mfütars, que se sinrnven darrere o al 
costal del talem que custodiava el Santí.ssim Sagra
mcnr (tal com s'obscrva en la imatge). Davanr ma
teix, un grupel de nenes vestides d 'angelets porcava 
pancretes amb petals de rosa. Cap a finals dels anys 
cinquanta, s'hi incorporaren també els nens i nenes 
que havien fct la primera comunió aquel! any. Els 
gegants i els capgrossos obrien la processó. Els se
guia la crcu processional i, a conlinuació, el grup 
de fcJigresos. Una mic1 més endarrere, es portava la 
crcu de Sant Nicolau. Una banda de música acom
panyava el seguid. Portru11 el talem s'hi identifiquen 
Jaume Bonjoch Miralles i Enrie Companys Valls; en
tre la cúria, Mn. Andreu Rovira, Mn. Josep Arques 
i Mn. Anton Benet; entre la resta, Jaume Camps i 
Ramon Codina. 

(f>,.opietarl de la cópln: ACSG.) 

Pla~ Major, 1948. Joan Salat, Joscp M. Boquee, C:u
me Vilaró, Emili Rabell, Miquel Puig, Josep Pedrós 
i Mn. Antoni Ponr en la prescntació i bcnedicció 
deis nous gegants i nans, davant de la fac;ana de la 
Paeria, durant la diada ele Corpus del 1948. Els an
teriors forcn cremats el julio! del 1936, ja que se'ls 
considera massa vinculats als ritus religiosos. Per 
adquirir les noves figures, s'organit7.a una comissió 
per rccollir diners entre tot el poblc. Es compra
ren a El Ingenio, de Barcelona, i per 1al d'estalviar 
diners demanaren a Carme Vilarc> que en fes cls 
vestits. El preu 101al fou d'J l.741,95 pesse1es, im
port que inclo'ia dos gegants, sis parelles de nans 
i dos cavallets. La parella de gegant,, reprt:sentava 
els Reis Catolics, fins que, als anys vuitanta, I' As

semblea de Joves els canvia el nom i passaren a ser 
Guillem i Almodis. 

(Prop/eu)r/a ,,,, In co¡,ia: , 111gel/11t1.fOrd(IIU/ V/faro.) 
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Carrer Liberación (actualment, carrer Combar), de
cada del 1950. El carrer Combat, engalanaL per a 
la processó de Corpus. La festa de Corpus Chris
ti, d'origen medieval i insrnurada pel papa Urba IV 
l'any 1264, havia de servir a l'Església catolica pera 
la veneració pública del sagrament de l'eucarislia i 
l'exaltació de la presencia del cos de Crist, en contra 
deis qui la negaven. Per aiXo se li atorga un caracter 
d'ostentació. Se celebra el dijous posterior a la festa 
de la Santíssima Trinitat, que a la vegada té lloc el 
diumenge segücnt a la Pentecosta. Per wnt, és una 
festa mobil dins el calendari litúrgic, seixanta dies 
després de la Pasqua de Resurrecció. Acrualmem 
aquesta festa ha estat t.raslladada a diumenge, per 
tal d'adaptar-se al calendari laboral. 

(Propletárla de /{I ci';pf{I: Carmq Comas Sevlllm,o.) 

1952 o 1953. Nenes vestides d'angelets, acompa
nyam la custodia del Santíssim Sagrament en la pro
cessó de Corpus. També havia est:lt acompanyada 
pels nens i nenes que havien fet la primera comu
nió aquell any. En aquesta processó, du.rant molts 
anys, només hi podien assistir els homes. Posterior-
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ment, a principis deis anys setanw, s'hi incorpora
ren les dones, es cleLxa de fer enramades i se'n recluí 
el recorregut, que actualment va des de l'església 
de Santa Maria fins a la de Sant Agustí. En la imatge 
s'hj identifiquen, d'csquerra a dreta, Dolors Rivera 
Raich, Mistcri Rivera Raich i M. Dolors Vila. 

(Autor tle lo fotogmjin· G<imez Grt111. Propfe1;,r1,, dt• fa copla: 
RtWUJIUJ R(1/cb Farn111.) 

Playi Major, 1957. Crup de nen:; portants de cap
grossos. Se'n deducix que Es la diada del Corpus 
perque el:; balcons escaven engalanaL~ amb domas
sos. La fayina del fons pertanyia a la casa de la 
familia Martí (Cal Jesús), que tenia una boriga de 
queviures a la plar,;a. 

PP.RFLL: l. Ramon Font, 2. Enrie Curria, 3. Vilaseca, 4. 
(no identificat), 5. Josep M. Guardia, 6. Albert Por
ta, 7. (no identificat), 8. Ramon CarboneJJ, 9. (no 
identificar), 10. (no identificar), 11. Ramon Pedrós 
Puig, 12. Ramon Vilaró, 13. Josep M. Orobitg, 14. 
Francisco Pedrós Puig, 15. Josep Valencia Marcos, 
J 6. Ramon Canosa. 

(A11/or de lofoJO¡¡rajia: Cimtuleufllfl, tic /Je/da. Propleturl ds In 
C~/>ltJ:ft1111í/ia Pedró..< l'llfl.} 
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Pla~a Majar, 1958. Celebració de la diada de Corpus. 
Els nens i nenes que havien fec la primera comunió, 
acompanyats d'homes assistents a la processó, es
peraven que sorrís el Santíssim Sagramen1 per tal 
d'incorporar-s'hi. Aquclls anys, la roba deis combre
gants era mole més sumptuosa. Les nenes anaven 
vestides com si fossin núvies, i cb ncns, amb vestit 
i corbata o amb vestit de mariner. 

Pl!RF11.: l. Sala (de I' Aranyó), 3. Plácid Lladós, 5. Je
roni Moli, 6. Pedraza, 9. Joan Palma, JO. Josep Ma
nucJ, 11. Flores, 13. Tarruella, J4. Enricjuncosa, J5. 
Joan Mora, 16. Pere Guárdia, 20. Miquel Martí, 21. 
Sala (de l'Aranyó, fill), 22. Arturo Segarra, 23. Perc 
Buchaca, 24. Mario Martínez, 25. Enrie Martí, 27. 
Francesc Xavier Cos, 28. Ramon Bars, 33. Francesc 
Vall Cornellana, 34. Paquito Burgos, 35. Gutiérrez, 
36. Pilar Cucurull, 37. Paquita Mula, 38. Ramomi Co
mas, 39. Assumpció Noguera, 40. Moncse Aldabó, 
42. Jle)isa Cos, 43. M. Dolors Villarroya, 44. Antonia 
Moscoso, 45. Angelina Estany, 46. Tarcli1, 47. Carme 
Rovira. 

(Propi~tárla t/C! la copla: 1ln¡¡el/11a GuL,: ,1) merlc/J.) 
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1959. Grup de nens de primera comunió acom
panyant el Santíssim Sagrament en la processó de 
Corpus. Era cosrum que el ne n que havia aprofitat 
les lli~ons de doctrina (anomenada actualment cate
quesi de comunjó) porcés el pendó. 

PeRru.: 3. Avila, 4. Jordi Companys Serra, 7. Josep 
Subías Navarro, 9. Antoni Casrella Pifarré, 10. Fran
cisco Cuñé Salvadó, J l. Josep Manuel Seoane Sam
bola, 13. Jau me Florcnsa, 15. Josep Mas Segura, 16. 
Joan Puig Torres, 17. Josep Xandri Sala, 18. Jaume 
Burcu Camats, 19. Francesc X. Jaque.s, 22. Santi Cas
rells, 24. Amadeu Serra Lardies, 25. M. Teresa Palla¡;. 

{Autor d¡, lfl foto¡;mfitc Gtimi!Z Gmr,. l'rop"'111ri de lfl copla: 
Victorffl Fusttf l)o11umj6.) 
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1962. Nenes vestides dc primera comunió ,11nb 
motiu de la processó de Corpus. A l'inici deis any, 
seLxanw, amb la iníluencia del concali II del \,11í
ca, l'faglé,aa adopt:1 nOH~' formes, una dc les qual, 
fou els H!Mits de primera comunió, que anys enrere 
havien cMat més sump1uosos. En aquells momcnts 
es can,·ia pcr la túnica de color crema, tant per a 
ncns com per a nene,, wguint l'estil monacal, amh 
sandalic, o sabates com a cal<;at. un cinturó d.., cor· 
dó i una ncu de fusta com a únic ornamenc. En l:i 
imatge, d'e,querra a clrct:a, hi apareixcn M. Assump
ció Cantad10, 1\1. Dolor, Castella, Concepció Boque1 
Eslruch. \1. Dolors \'illaro, una nen:i no idcnlificacla, 
M. Dolor:, Ih:inez, \1. Teresa Travci.sc1 i dues nent.', 
més no idemificades. 

(,l11tord,• lt1f""'flrafin.Jt111111,• &111/c,cb? Prr1¡1Mdrla dt• lt1 rnplu 

11. Dolor. 1/1(111<·::.J 

Carrer del General Gudl, decada del 1960. Enga
lanan! d carrer del Gt.>neral Güell amb motiu de la 
proct.>sso de Corpus Chrhti. Al fons, ,'hi pot obser
var la font que hi havia a l'anomenacla placeta de 
la Bibcula, dita així pcrque darrerc de la font s'hi 
pesavcn c;1rregues de iota mena (camions de p,1lla, 
gra, etc.). En la imatgc ,'hi identifiquen, en primer 
ccnnl!, Rosa Botines l\larcé (vídua Guspí) i altrcs 
membrc, de la família; al fons, a In dreui, Antonia 
de Oro, esposa d' Antonio Trilla (taxista). 

(Prop11:r11rfn ,t,- la cópia 1/11111"'"ª' G11spi.) 



Avinguda del Caudillo (acnialment, avinguda de 
Catalunya), decada del 1950. Nens portanrs deis ca
vallers i capgrossos en un momem de dcscans de 
la proccssó de Corpus. Com que els gegants i els 
capgrossos anaven davant de rot, a una cena dis
tancia de la resrn de la proct:ssó, t:s permetien fer 
una pausa mentre esperavcn que la resta del seguici 
anés arriban!. En la imatge, s'hi veu el capgros del 
cuiner i els dos cavaUets. L'any 1948, una comis
sió constilU"ida per Emili Rabel!, Joan Salat, Miquel 
1>uig, Josep Pedrós i Josep M. Boquet recupera e ls 
gegants, ja que els anreriors havien estat desu-u"its 
durant la Guerra Civil. Els nous es finan,aren mit
jan~m una subscripció popular i alguna donació 
que fercn els comerc;;os de Cervcra. Carme Vilaró de 
Jorclana i les seves filies confeccionaren ds vestirs 
deis geganrs, que s'havien comprac a la botiga El 
Ingenio, de Barcelona, per 3.400 pessetes. El bateig 
d'aqm:sts geganrs i la meicat deis nans tingué lloc 
durant el Corpus del 1948, i el de la resta de nans, 
duranc la Festa Major de serembre del maten: any. 
Foren bene1ts pee Mn. Antoni Pont Saltó, rector, i 
apadrinats pels membres de la comissió i la senyora 
Vilaró. Els geganters foren Dartomeu Segura. conc
gm com a ,Bartolo•, que port.i la geganta, i Jaume 
Profüós, que porta el gegant. 

(/>roptmar/ de /11 d!pia: ,tCSC.) 
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Pla<,:a de Madoz, final ele la decada del 1960 - prin
cipi de la decada del L970. Proccssó de Corpus 
duram !'epoca franquista. Qui acompanyava la co
mitiva religio5-a de sota el tillem eren agcnts de la 
Guardia Civil; a més, s'exhibien banderes espanyo-
les als balcons. 

PFJU'JL: l. Josep Puig Llanes, 2. Francesc Puig Caste
llit, 4. Tomas Puig Casrclla, s. Josep Puig Castellii, 8. 
Roque Blanco, 13. Márquez, 14. Ramon Pedrós Puig, 
17. Ramon Ramon Costa, 20. Mn. Ramon Rota Ca
nal, 23. pare Sánchez, 27. Antonio López, 29.Jaumc 
Almcngol, 32. Xavier Carbondl, 33. Josep M. Bios
ca, 34. Amad<!U Biosca. 

(A111or dü lll foto¡¡rafu,; fll11111e Boujod,. Propiewrl de la cópln: 
famfllll Ra111011 Cllla/W.) 



Rambla d'Ángcl Guimccl (actualment, rambl:1 de 
Lluís Sanpere), decada del 1930. Celebració de S:1nt 
Cris1ofol, al comen~amenl de l'i1vinguda. 

( , tutor do la forograjia: Agustf Me$IIY'S. Propictari de la c.ópla· 
A(SG, fous , tgusli IJ0><1JMc>strvs.) 

Passeig de Jaume Balmcs, 10 de julio! del 1946. 
Grup de noies i un noi amb biciclern, reunirs dar
rere de la Universital de Cervera, amb motiu de la 
feslívital de Sant Crisrofol, duran1 la qual, a la tarda, 
era costum anar a berenar amb el.s amics o les fa. 
mílies a la font de Fiol (o Fillol), simada als afores 
ele Cervera, o també anar a Tarrega amb bicicleta i 
tomar-ne. En la imatge, d 'esquerra a drcta, hi apa
rcixen una persona no identificada, Paquita Bus• 
quctS, dues persones no ident.ificades. Paquita Suau, 
M. Dolors Llamas, Matilde Cardona, Cam1e Turull i 
Mariana Fusté. 

(Pr,;,/1/et"rf de '" copia, J. 1:.11,is Rt1idJ.) 
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Plac;a de Sant Cristofol, lO de juliol del 1949. Cotxe 
engalanat per a la celcbració de Sanl Cristofol. La 

!legenda afirma que, en una ocasió, el sant -al
gunes versions l'idenci.fiqucn amb un gegant; d ';tl
tres, :imb un soldat- va ajudar un infant, que era 
el nen Jesús, a creuar un riu. El norn de Cristofol 
,,e del grec CIIRISTóroRos, que vol dir 'portador de 
Crist'. La Uegenda, considerada apocrifa, conúnua 
cssem popular i explica p1::r que d sant és el patró 
deis conductors. La iconografia catolica el represen
ta portant el nen Jesús sobre les espatlles. Durant 
l'edat mitjana fou un deis sanes més venerats per 
ser, especialrnent, protector de la pesra. Per aixo, a 
101 Europa, es pintava un sam Cristofol a toces les 
emrades de moltcs esglésies i vora les piles cl'aigu11 
baptismal. A Ccrvera, el clia de la fesúvitat tenia !loe 

una benedicció davant de l'església del barri que el 
venera. Actualment, els actes religiosos es limiten a 
una missa tres clies ¡¡bans de la festivirat i un seguid 
ele tot tipus d'automobils, que recorre el barri. 

(/'mpletar/ d,• lll co¡,/<1: /3esc6~.) 

60 

Església de Sant Cristofol, enue d 1945 i el 1950. 
lnstants previs al sermó litúrgic realitzat dins deis 
ac1e.~ religiosos de la festivitat ck! Sam Cristi>fol, el 
1 O de julio l. L'acte tenia Uoc fora de la pt:tita església 
de Sane Cristofol, centre d'aquesr harri del nucli :mtic 
cerveri. ,\ l'csquecra de la imatge, s'hi pot veure part 
del púlpit des d'on es realitza el sennó, i a la dreta, 
la tarima deis músics per al ball de nit, atap<dda de 
gcnr. Pcr poder aguantar el sol i l:,i c-alor del dia, era 
necessari muntar una vela pcr cobrir el soStre de la 

pla,;a, com s'aprecia en la part superior de la imatge. 
Aquesta vela estava confeccionada a partir de borras
ses ccdides pcr diferents pagesos, cosidés entre si. 

(,11110, dt• ,,, Jotogrtif,fl• G6me: Gmu. Propleta,-/ di! la cópia, 
ACSG.) 
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Ba rt e Carme 

Carr1<r Liberación (ac1ualment, carrer Comba!), de
cada del J950 aproximadament. Fes1ivi1at del barri 
del Carmc. Sembla qut: aquesta t:ra una de les tes
tes més populars t:nlre lt:~ barriadcs de Cervera. Al 
matí, s'hi celebrava la missa d'ofici; es posava un 
cendal al llarg del carrer de l'llospital, per si plovía, 
ja que l'església s'omplia de gom a gom. A la tarda 
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s'hi feien sardanes i cóssos per a la canalla. A la nil 
hi havia balJ; les pardJes ballaven el ball del ram, 
en el qual els nois regalaven rams a les noies, i el 
ball del fanalet, en d qua! la parella que aconseguia 
acabar-lo amb el fanale1 ences s'cnduia un premi. 
Toe el barri es bolcava en la festivitat; d dia ant<:rior 
ho deixaven 101 ben guarnit amb garlandes, i hi ins
tal-laven els tendals, per marcar els límilS del barrl. 

Per poder pagar la festa feíen un sorteig i demana
ven la voluntat als ve'ins. En aquesta epoca, Ramon 
Coma, Ramon VUaJta, Enrie Lladós (Cal Batalla) i 
Hamon Morcll s'encarregaven de l'organització de 
la festa. En la imatge s'hi identifiquen Jaume Ma
gre, Cisquet 'rasies, Ramon Morell, Ramon Coma~ i 
Hamon Vilalta. 
(PropM,)l'ffl dt• lt1 copla: Rt1111or1a Miró.) 



Capcllii de les fonts de Sam Magí de Brufaganya, 
abans del 1936. Crup de maginets de Ce_rvt:ra. L"en
dema de la Mare de Déu d"Agost, havent sopat, els 
cerverins devoL~ dt: sani Magí sortien del safart:ig de 
Sant Francesc, amb carros tirats per mules i alguns 
ruquets, per anar a buscar l'aigua. El viatge s'apro
fitava per fer grt:sca i festa. la primera parada es 
feia a Santa Coloma, on, de matinada, menjaven i 
descansaven. Tot seguit, fcien rumb cap a les fonts, 
on arribaven de bon matí. Un cop alla, les dones 
omplien els cilntir:. i els homes anaven a fer boix 
per guarnit", posteriormem, els arganells. També es 
collia ramcts d'cspígol, amb els quals e,; feien este
ses a la placeta de Sant Magí, al carrer ck Sant 1\>Jagí 
i al carrer ele Buida-sacs, per perfumar l'ambient. 
En acabat. esmorzaven i després anaven a la missa 
que es feia al santuari. Hi passaven el dia, fin:. cap 
al lard i, quan s'acabava el rosari, marxaven cap a 
Santa Coloma a fer-hi nit. D'alla en sortien a la una 
de la matinada del dia 18 i arribaven a Cervera entre 
les set i les vuit del matí. En la imatgc, s'hi reconeix 
Ton ,Canya,, que feia de sereno. 

(Prupletarl d,, la có¡,la, ,ICSG.) 

Capella de les fonts de Sant Magí de Brufaganya, 
vers e.l 1961. Comitiva encarregada d'anar a les 
fonts a buscar l'aigua miraculosa. Després de la 
Guerra Civil, Mn. Joscp Arques recupera la craclició 
cl'anar a buscar l'aigua a le:;, fonts de Sane Magí. Al
guns anys, el 15 d'agost. quan els capitans anaven 
a buscar l'aigua i a fer boi.x i espígol, s'organitzava 
una excursió amb autocar des de Cervera per pas
sar el clia a les fonts de Sani Magí. També es feien 
cxcursions el día de l'aplec, el tercer cliumenge ele 
setembre. En la imatge, a !'esquerra, s'hi observa 
el pedró d'lgualada, que havia ele ser el primer de 
més pedrons com a 1esumoni de les cliferents po
blacions de tradició maginenca, i que feia una línia 
d'enllac entre la font l el santuari, a prop del qual hi 
ha l'altre pedró, que correspon a Tarragona. 

PcnF1L: 1. Josep M. Mora Casals, 2. M. Dolors Min
guell Salvadó, 3. Marisa Bueso Carrasquet (ele Binc
far), 4. Jeroni Mora Casals, 5. Teresa Pennanyer Be
rengué, 6. Pere Balcells SatorrJ, 7. Lluís Cortaclelles 
Franquesa, 8. (no identifica!), 9. Jaume Escudé Par
ré, LO. Fernando Vid.al Farré, 11. Jaume Boldú Mon
lraveta, 12. Josep Canosa Llanes, 13. Josep Antoni 
Vida! Salal, 14. Salvador Alseda Sanou, 15. Anto
ni Minguell Anglarill, 16. Roser Font Rabell, 17. 
Antoni Martí Vall, 18. Isabel Elias Raich, 19. Ramon 
Fonoll Balcells, 20. Dolors Farré Balcells, 21. Ra

mon Minguell Farré, 22. Ramon Font Rabell, 23. 
Ramon M. Elies, 24. Antoni Fom Rabell, 25. Ramon 
Sal:11 Vida!, 26. Rosa Minguell Salvadó, 27. Jaume 
Minguell Anglarill, 28. Joan Fitó Vall. 

(Pmpletitr/<1 di! /11 cóp/<1· R/)/j,!r Fo111 Rc,/xJ/1.) 
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Plac;a de Sant Miqucl (coneguda popularment com 
a Pou de Sanl Miquel), agos1 del 1939. El portant, 
Ramon Pifarré Subiram,s •el Vell Raccioner», menant 
una citrrega moll polida i proporcionad:i, amb una 
imatge bastan! gran ele sant Magí, i el scu né1, Ra-
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mon Pifarré Solé --que el succeí com a porram-, 
bevent a galet del ci1111ir. Estaven rodejats de canalla 
joiosa i divertida grades als animals i la música, 
els quals tenien moltes ganes de ser fotografiat5. 
Scgons un reglamem deis devots portants, impres 
l'any 1916, tanta !'entrada com al repartiment, l'or-

dre de col•locació era el de rigorosa antiguitat: el 
més antic, com que anava a buscar l'aigua a la fon1 
de Brufaganya, se situava en primer lloc. En aquesl 
cas, el més antic era Ramon Pifarré Subir:ines. Al 
fons, a !'esquerra, s'hi observa, an1b les persianes 
enfora, els balcons de Cal Montiu; més aval!, el bal-
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có de Cal Pairo (acrualment, la Joieria Gisel), i a la 
dreia, els de Ca la Batlla i Cal Vcnclrcll. 

(Propietarl de /11 cópi11: Assoef11cló llmlcs d<' S11111 t.rc,gi.) 

Pla~ de Lluís Sanpere (acrualmem, pla.;a de Santa 
Anna), agost del 1943. Entrada de l'aigua de Sant 
Magí, la vigflia del dia del sant. Els portants, del pri
mer a l'últim, eren Ramon Pifarré -am.b la carrega 
que du la imatge de sam Magí-, Magí TarrueUa 
i Francesc Carbonell, que acompanyaven la seva 
cavalJeria, carregada amb cantirs plens de l'aigua 
miraculosa de les fonts ele Sant Magí de Brufaganya. 
En aquel! inclret aprofitaven pc.r collir el boix amb 
el qua) guarniricn els arganells i, fins i tot, un pi 
petit, com en !"última cilrrega (de Francest· Castells). 
Els portants, acompanyats de perits i grans, sempre 
els precedía la figura del sane, la banda ele música i 
l'aclministració de la festa. l'ormant una vistosa co
mitiva, desfilaven des de la plai;a de les Verges fins 
a la capella de Sane Magí. Antígament, la comitiva 
s'iniciava al portal que 1anc-,wa el carrer Major; actu
almcnt, aquest acte comen(a a la pla~ de l'Estació. 

(Pmpieuirl de la copi": Assoclac/ó , 1 mies de S11111 Magi.) 

Final del carrer Major, agost del 1939. Entrada ele l'ai
gua al carrer Major --a !'altura de la Casa Duran. mal
gnll que no es veu-, enca!><"'.tlaela per Magí T:irrudla 
Galofre, conegut amb el renom ele •Magí Penjat•, que 
encama la figura de sant Magí duram quarant:1-cinc 
anys. A més, fou el primer a vestir l'habit talar. La seva 
indument1ria la completava un gai;1to decorat amb 
cintes de colors bene"ides, a la ma clrcta, i la bandera 
del barrí de Sane Magí, a )'esquerra. Per fer més ve
rídica la seva representació, es deixava una atape"iela 
harba tres mesos abans de la festa. En relació amb la 
figumció en carn i ossos del sant, es desconeix si s'ha 
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fet de.~ ele sempre, ror i que la referencia escrita més 
antiga remunta a principis de l'últim ter<,; del s. XIX. 

El mateix Magí Tam,ella, en una emrevista del 1946, 
rccordava havcr-ne conegut dos més abans que ell. 
Nens i nenes ílanquejaven la comitiva, i es posaven 
entre els animals per rccollir els canimels que es llen
<,;:1ven. Sahaven i ba.llaven, embolcallars per la música 
d'un:1 banda que no par.tva de tocar americanes, o 
havaneres, i polques. Quan podien, tocavt!:n el vcstit 
de sant Magí o les cimes del gaiato. 

(Propiet11rl de'" oóp/11, Assocl"c/6 Amk.s de Sal// M"gf.) 

Placeta de Sant M:tgí, agost del 1943. Arribada de 
les dirregues, després de la distribució de l'aigua 

per Cervera, a la placeta de Sant Magí, coberta amb 
una singular vela apeda1;:1da, que proregia els as
sistents del sol a la Fesw de Sam Magi. Duram la 
Guerra Civil la vela desaparegué. Per aque~1 motiu, 
s'utilitzava la del barrí de Sant Cristofol i la del barri 
del Carme; pero, com que eren més petites, es com
pleraven amb les borrasses de collir olives i sacs de 
roba, que es cosien amb agulles saqueres i fil d'em
palomar. Fins a l'any 1968 no es pogué comprar una 
vela nova. A !"esquerra de la imatge, s'hi observa la 
taula i el banc deis capitans o administradors de 
la fesra, on s'asseien durant l'ofici religiós, i una tro
na ele fusta des de la qual el reverend celebrava la 
missa, ja que el nombre el'assistents era abundant, 
per la qua! cosa no es cabia dins del temple. 

{l'ropletarl de/" c(Jpla: .4ssoc/11c/6 , lmlcs tlo Sa111 il1agi.) 
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Phu;a Major, agost del 1943. Joves rcpa.rtidors dt! 
l'aigua de Sant Magí omplint els scus clntirs, per 
cüsuibui.r-la entre els cerverins. A ple sol d'agos1, 
els cintirs de terrissa negra de Verclú mantenien la 
frescor ele l'aigua d1.1n1n1 el recorregu1, a partir deis 
quals s'omplien els melancolics canrirs de vidrc bu
fat, per donar aigua als vc"ins, una aigua miraculosa 
que generacions i gencracions avantpassadt!s han 
anata buscar a les fonts de Brufaganya. La !legenda 
diu que, duran1 !'epoca romana, cm temps de pei·se
cució cristiana, sam Magí es trobava detingut i cus
todiat per soldats romans assedegats que el traslla
davcn de la scva cova a Tarragona, per executar-lo. 
Ourant aquest trajecte, en passar per un torrent, en 
féu brollar unes fonts, que encara funcionen acni
alrnent, per apagar la set deis seus botxins. Llavors 
el sant <ligué: ,On el meu gaiato caigui, un riu hi 
naixera,. I hi nasqué un riu anomenat Gaia. Ouranl 
scgles, s'han atribu"it propierats curatives a l'aigua, 
tant per a rnals de coll com pera mals de panxa, i 
ñns i 101 per remc:iar fcbres, enu·e altres afeccions. 
És més, al sanniari de San1 Magí es custodiava un 
,!libre deis miracles•, en el qu,11 s'anotava el nom i 

la procedencia del malalt, quina maJaltia patia i la 
data de la seva curació griicies a l'aigua miraculo
sa. Algunes d'aquestes anotacions rcmunten ñns a 
principis del s. xv1. En la i1muge, al costal esquerre, 
en primer pla, s'hi aprecia Ramon Pomés Mire1 i, 
al darrere, Lluís Benet Porra. Al coscar dret, de da
vant a darrer"', hi apareixen Joan Solé (de Cal Mera), 
Ramon Niuhó Socia11> i Domingo Mestres Benet; a l 
coscar d'aquesta banda, lsidre Farré. La resta de per
sones són Josep Vives, al darrere de Lluís Bene1, i 
Josep Malet (de Ca l'Oromí}, ::rl for1S, amb boina. 

(Propleu,rl ti~ la cbf)lci: .-1.~,oclflc/6 A mies dt, $11111 Mugí.} 

Comern;ament del c.,1rrt!r de Sant Magí, vers el J950. 
Els genets (banderer i cordonisres) i els reparridors, 
cansatS i satisfets, després del repartiment d'aigua 
per Cervern, en un carrer de fa1;anes rústiques de 
pedra, desnivellat i empedrega1, sense pavimem, 
ni enllumenat o clavegueram, amb la capella de 
Sanr Magí al fons, a la dreta. D'esquerra a dreta, els 
genetS són Jaume Pcrmanyer Torres, de Cal Goczo 
(amb un cavall, seguramcnt de L1 Palma); Josep M. 
Morn Casals, que feia de banclerer (el cavall segui·a
ment és del Gasol), i Pere 13alcells Satorra (el cavall 
és del Mas del Cocüna). Els adults de la fila del mig 
són Joan Solé (de Cal Mera), Joan Boldú Montrave
ta, Josep Comorera Tella, Miquel Pont Parré ,Flavia•, 
Antonio Falip Bonjoch ,Calapuig•, Josep Tarré Ra
mon ,Genaro, i Basilio Canosa Pipó; ajupits hi ha 
Francisco Comorera Tella, Joan Canela Domenjó 1 
lsidre Balcells Roca. Per fer més festa, la placeta de 
Sant Magí i els carrers que formen el barri de Sant 
Magí es guarnien amb un deis elements festius més 
traclicionals: els colorirs scrrells de paper. Era cos
tum que els repanidors anessin mudats amb camisa 
blanca, pantalons i sabates de cliumenge. En una 
ma ponaven el ciintir, amb el qual oferien l'aigua 
miraculosa, i en l'alu-a, el mocador de les almoines. 
El mocador era un tros quadrat de roba blanca, fina 
i gran; es nuava per les quatre puntes, de tal mane
ra que formava una ansa per portar-lo i uns bons 
forats per dipositar-hi les aln10ines. Alguns devots 
també donaven ciris, com e l que duia Francisco Co
morera en la imatge. La col-lecta contribu"ia a man
lenir la festa i a fer-la. Segurament, Joan Caneh1 no 
ana a fer el repartiment: en la imatge no porcava el 
mocador i el cirntir era d'aram. deis que es posavcn 
a la taula que els capitans presidien a la placeta. 

(P1YJ¡,iclflrl "" lfl copill, ,tssoclflcló Amfcs di! Stlll/ Magf.} 



Carrer Major, vcrs el 1950. lmpressionant entrada 
de l'aigua, enc-.ip,;alada per tres gcnets -él bande
rer, Josep Tarré Ramon •Genaro,, i els cordonisres: a 
!'esquerra, Antonio F'alip Bonjoch ,CaJapuig,, i a la 
dreta, Miquel Pont Farré •Flavia- muntant nobles 
cavalls, ben posicionats: el cavall del mig, amb el 
c1p cot, i els deis laterals, mirant a les handes exter
ncs. Els guarnimenrs que duien cls cavalls eren de 
llu1menl; els portaven pertot arreu (a la crinera, a 
les regnes i aJ pir), i en destaquen els bridons, sense 
ullt:res. coronats amb uns plomalls. Al darrere, hi 
anava la banda de música. La fotografia oferei:x una 
imatge nostalgica del carrer Major, d'una epoca en 
la qua! els comer(:OS hi eren presents: a la dreta, s'lli 
aprecia la Sastrería Curt, i a !'esquerra, Ca la Pilar de 
les Micges, amb mostrari al carrer, i l'església Sam 
Agustí i la Casa Duran, al fons. 

(Pmp1e111rl tl1.> la copla: Assocl{lcf6 , tmic.< tle St1111 ,\lagf.) 

Carrer Major, agost del 1955. Nenes rienl i possi
blement assenyalant les necessitats que havia fet 
algun animal de la com.itiva de l'aigua que anava t:!n 
direcció a la placeta de San1 Magí. El grup de nenes 
era a la classe de repas d'cstiu a casa del mestre, 
Ramon Carbonell, que vivía a l'antiga Casa Razquin 
(a !'actual carrer Major, núm. 30). Segons Angelina 
Roca, el senyor Carbonell les dei:xil sortir perque 
poguessin veurt:! la comitiva del repartimem. En la 
imaLge, s'hi por apreciar una part de !'aparador de 
Cal Graells Bergada (Cal Plats i OUes) La carrega 
era la de Cal Boquet; es reconeix;a per la retranca í 
pels draps laterals. Segurament era una mula gran, 
coneguda com a mula francesa. Les nenes eren Car
me Porta, Sara Fernández (de la botiga la Ct:!ntral), 
Isabel Garrabou, 1\llontserrat Regué, Angelina Roca, 
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Maria Teixé, M. Teresa Viclal, M. Teresa Ramon (Cal 
Teto), M. Rosa Curri.'i i Ramoneta Díaz. Al darrere, hi 
havia Dolors Rovira i el seu germa, Ramon Rovira¡ 
l'altre home gran no s'ha identificat. 

(Autor de la fotogmjia: Gómez Gra11. Proplutárft1 de lt1 copla: 
A nge/1,ia Roca.) 

Agost del L959. El .sastre Joan Trilla i les modistes, 
vei.ent passar la comitiva de Sam Magí i aprofitant 
per fer un glop de l'aigua miraculosa. La LradicionaJ 
i popular Festa de Sant Magí atreia sempre una gran 

quantitat de públic, que acompanyava la com.itiva 
fins a la placeta de Sant Magí, on aprofüava pcr 
fer una visita a la capelleta o per comprar mides 
bene'ides. En la imatge s'hí identific::t, d'esquerra a 
dreta, M. Assumpció Trilla; María Trilla (el nen); M. 
Carme Pedrós; Josep Giribel (de Cal Vega), reparti
dor; Joan Trilla, sastre; Francesc de Mingo, sastre; 
Pepita Castelló; M. Teresa Balcclls; Antonia Morell; 
Carme Farré, i Concepció Puig Pifarré, bevent un 
glop de l'aigua miraculosa. Les dues nenes d'esque
na no s'identifiquen. 

(Proplewrl ,Jp /" cópia: A.ssoclacló .1lmlcs tlt• Stmt Magi.) 



622 

623 

Pla~ de Sant Miguel (coneguda popularmt!nt com 
a Pou de Sant Miquel), vers el 1960. Repaniment 
de l'aigua durant la fescivitat de Sant Magí. Tant en 
!'entrada de l'aigua com en el repartiment, els por
tants procuraven Huir les seves millors cavalleries. 
Els portants (del primer a l'últim, Domingo Mestrcs, 
Ramon Mas i Josep Canela) guiaven le" tradicionals 
carregues deis arganells -cistells de v[met- per 
parrar els cantirs de l'aigua miraculosa de Brufaga
nya. Recobcrtes de teles roges, es decoraven amb 
boix frese, s'acolorien amb flors de paper i s'anome
nnvcn carregues enflocades. Els animals portaven 
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els millors guarniments, amb picarols i campanctes 
i, al frontal del bridó, s'hi lligava una mida que al 
santuari de Brufaganya es donava a tot:s els por
tants. A més, Domingo Mestres duia una imatge de 
sant Magí cncap<;alant la desfilada d'animals. Tots 
formaven part d'una corrua de carregues, que algu
na vegada havia arribar a ser un nombre considera
ble, de fins a trenta. Fins i tot s'havien fet concursos 
del cavall i de la carrega més ben guarnits. Els rucs 
i les mules carregats d'arganells són la imatge d'un 
melancolic passac de la pagesia, el record d'un barrí 
de Sant Magf humil, eb habitants del qual, majo
ritluiament pagesos, deixaven la batuda a mig fer 

per anar a buscar l'aigua i organitzar la festa. En la 
imatgc s'hi observen dues botigues. una de roba, 
Cal Companys Con hi havia hagut la botiga Fuz
zi), i l'altra, o n hi ha\'ia una parada de verclures de 
Cal Verdú (i on h.i hagué, posteriorment, la bociga 
Duran). En la imatge s'hi identifiquen Domingo 
Mestres Benet •Mingue1,, Ramon Mas Maja ,Tribo, 
i Josep Canela Oliva (els porrams, del primer a l'úl
tim), Oolors Oliva Rosell (vcnedora de verdures), 
Neus Bosch Abella (compradora de verdures), Ven
turera Tasies (al costat de la parada de vcrdures) i 
Joan Casals (amb un nen en brac;os). 

(Proplelarl de la copla: llamo11 RUX?ra.} 

Placeta de Sam Magí, 1942. Oñci religiós celebrat 
per Mn. Josep M. Cata, missioner del Sagrat Cor de 
Maria, amb una nombrosa assisrencia de fidels, en
tre els quals s'identifica Magí Pemmnyer. Fins i tot, 
els més jovenets de la família de Cal Flavfü soniren 
al baleó. Al davant de la fac;ana d'aquesta familia, hi 
havia la tribuna deis músics; a la dreta, una porta 
obcrta, per accedir a la ca pella de Sant Magí, la qual 
s'erigí entre el portal de la Vall i la muralla, de ma
nera que dona nom a l'esmemat portal, a la plac;a 
i al carrer. l..a gran devoció deis ve'jns deis carrers 
de Sant Domenec i de la Vall (accualmcnt, carrer de 
Sant Magí) féu que es demanés permís a l'Ajunta
ment de Cervera i al bisbat de Solsona per edificar 
una capella a sant Magí. Un cop n·obtingueren els 
permisos, es posa la primera pedra el 22 d'abril del 
J787 i s'hi celebra la primera missa el 19 d'agost 
del 1790. Ara bé, !'origen de la dcvoció a sant Magí 
en aquest barrí és molt anterior. Al capclamu¡11 del 
carrer de Sant Magí, hi havia el convent de Sant 
Oomenec o deis Predicadors, on ja se celebro,"d 
la Festa de Sant Magí abans de la constnacció de la 
capella. D'aquesr convent, cal posar-ne en relleu 
la figura del frare Joan Trípols, que fou un deis pro
motors que la casa de Sant Magí, el santuari de Bru
faganya, fos entregada a l'orde dominic.'i a princi
pis del s. xvu. Aquest frare fou diwrses vegades 
prior del santuari ele Sant Magí, com també del 
convenl de Sam Domenec de Cervera. En aqucst 
anar i venir, hauria pogut ser un deis impulsurs de 
l'accencuada devoció del barri ele Sant Magí. 

(Pro{)tewrl dula co{)la: Assoclacl<i ,1111/cs de $mu lrlagl.} 

Barbacana, agost del 1969. Comitiva de reparti
dors de l'aigua miraculosa pujant una barbacana 
molt diferent de l'actual, les torrasses quadrangu
lars de la qua! tenicn teulada i els murs estaven 
practicamem cnsorrats. Cada matí del 19 d 'agost, 
el dia ele Sant Magí, tenia lloc al repartiment de 
l'aigua pels carrers de Cervera. l..a comitiva sor
tia ele la placeta de Sant Magí, enfilant el carrer 
de Sant Magí, per recórrer prirnerament els barrí~ 
bajxos i pujar, després, per la Barbacana, cap a 
la part nova de h• ciutat, tal com es continua fent 
avui. El repartimenl de l 'aigua per les cases és 
centenari; se'n fa esment ja a finals del s. xvm. Tal 
com es pot apreciar en la imatge, la comitiva cs
tava formada seguint e l següenr orclre: la bandem 
de sant Magí, portada pel figurant del sant -en 
aquest cas, Vicente García Sánchez ,el Maño,-; la 
banda de música; els aclministradors de la capella 
de Sant Magí; els port.ants, acompanyant les scves 
respcctivcs carregues cl'aigua, i tds rcpartidors de 
l'aigua, amb els dntirs de vídre. En la imatgc, els 
músics descansaven i la resta feia via per la cos
terucla Barbacana, per arribar a la part alta de la 
ciutat i agafar una mica d'ale. 

(Propletar/ de In á'!J>la: . t.W>elaclá ,tmtc.< tlo &mi Mt,gi.) 
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Salvador Casamitjana Gassó 

Francisca Casamitjana Sobona 

Conxíta Castella Nada! 

Maria Castella Solé 

Francisco Castt:1I6 Gasull 

Sebasria Caus Rius 

Conxita C:ius Torres 

Jo~ep Civil Fontova 

Bcni Codina Parré 

M. Llu'isa Colom Farran 

Ell'ira Colom Rossich 

Ton Colom Serra 

lgn~sia Comas Bacardí 

Ramona Comas Franquesa 

Francesc Comellana Pereta 

Francisca Cornt:l lana Pereta 

Josefina Cornellana Rius 

Josep Cornellana Riu~ 

Marta Cuadros Ciaría 

Antoni Cuadros Viles 

Blanca Cuñé Sala 

Marina Cuñé Sala 

Marta Domenec Puig 

Francesc Domencc Puig 

Anna Domenjó Setó 

Isabel Elias Raich 

Carme Estany Ruhió 

Francesca Fabregat 

Canne farré Camats 

Francisc:1 Parré Elies 

Pepe Farré Ubach 

Tercsina Felip Bergad~ 

Isabel Ferran Camps 

Jaume l'ont Bové 

Con..'tita Font Costa 

Roser Font Rabel! 

Carme Pont Raicl1 

Montserrat Fomova Almenara 

Armand Forcat Morros 

Ramon Franquesa Sabaté 

Josep .VI. Fusté Pelegrí 

Jaume Garral'é Bercngué 

Josep Gcné Balcells 

Francesca Goma Balcclls 

M. Dolors Goma Pabreg-.u 

lnés Goma No"ell 

Frederic Gómez Grau 

Gabriel Gual Maní 

Angelina Guix Aymt:rich 

Momserrat Guspí Morell 

Josep llidaJgo Marcha! 

Angelina Jordana Vilaró 

Joan Lafargue SaJvadó 

Dolors Llamas For~~J.t 

Josep M. Uobct Portella 

Albert Llena Porredon 

Felip Lluellcs Cardona 

Jose López Mt:lción 

Jaume Magre Ferran 

M. Rosa Marimon Franquesa 

Antoni Maní Falip 

Maní Martí Segarra 

Emilia Maní Suau 

Juliana Marú Suau 

Josep Marúnez Colomer 

Robert Ma., 

Josep Mas Segura 

Francesc Mestres Llobera 

Ton Minguell Angl:trill 

Angelina Miquel Novel! 

Ramona Miró Sorribes 

M. Angds Montané Gironés 

Eduard Montiu de Nuix 

Josep M. Mora Casals 

Jaume Morell Fom 

Hamon Morell Jaume 

Encamació Muñoz Vaquero 

Joan Naboa Armengol 

1\I. Assump<:ió Noguer:1 Vilalta 

Núri:t Novel! Vives 

Montserrat ele Nuix Capclevila 

Roser de Nuix Capclevila 

Nuri Oliveres Solé 

Antoi1io Oriol Pinós 

Nuri Orobitg lngla 

Josep Oniz Bernaus 

M. Carrne Ortiz Bernaus 

Assumpció Paredes Calvo 

Anton Pedrós Puig 

M. Canne Pedrós Puig 

Hamon Pedrós Puig 

Pepita Perelló Pont 

Antoni Pintó Paraclt:11 

Dolor:; Pipó Carulla 

Josep Pont 

Miquel Pont Farré 

Montserrat Pont Tarragó 



Teresa l'orredon Bernaus 

Cedlia Pom:don Prats 

r-1. Clara l'rous Llos.::s 

Marina Puig Castella 

Teresa Puig Orliz 

Concepció Puig Pifarré 

Josep Puig Torné 

Josep Puig Torres 

Ramona Raid1 Pamm 

Dolors Raich Minguell 

Alma i\1. R.uquin C:irulla 

Ramon M. Razquin Garulla 

Peret Riba Sisquella 

Eduard Riber::i Jovell 

Ramon Ribera Oliva 

Josep Riu Calvet 

Dolor:; Rivera Raich 

Montse Rivera Raich 

Montserrat Roc::i Fi!lip 

Angelina Roca Garrabou 

406 

HISTÓRIA GRAFIC"A l)f CERVERA 

María del Carmen Rondón Aparicio 

Cinta Rosich Coma:; 

lsidor Rosich Comas 

Maria Rosich Solé 

Francesc Rossich 13:uaU:a 

Josep M. Revira Comas 

Paquita Rubin:u Ninot 

Ricard Sáez Colom 

M. Teresa Salat Noguera 

Joan Salat Tarrats 

Lluí.s Saafcliu Domenech 

Joan Santacana Vélez 

Merce Segués Uohet 

Pere Segués Llohet 

Josep M. Serés Uhach 

Joan Setó Pellicer 

Rosa St!tó Pcllicer 

Carrnen Sobrevíla Masviclal 

Dolors Solé 

Adela Solé Garulla 

Mateu Solé Casanovas 

Salvador Solé Coll 

Fr.i.nce:;c Suau Puig 

Joaquima Torrescassana Cosca 

Maria Trilla Bacardit 

Ramon Trilla Susagna 

Ramon Turull Bargués 

Albert Turull Rubinat 

Josep M. Ubach Molins 

Francesc Vall Cornellana 

Pere Verdés Pijoan 

Angelina Vergés Gabarró 

Arma Vida I Cuadras 

M. Dolors Vila Llobet 

Neus Vilalta Brovia 

Magda Vilamaj6 Capell 

Filormma Vilaplana Pinyot 

Gemma Villarroya Massana 

Amonio Xucla Comas 

Montst: Xudil Comas 



Índex d'autors de les fotograjies 1 

Alegre,Joan, J5, 176,199 

Almacelles, Pere, 549 

Baró, de Barcelona, 246 

Batlle,josep, 16, 31, 75. 174,179.433. 583 

Bonjod1, Jaume, 6, •¼3, 56, 129, 135, 136. 151, 
152, 189, 237. 258, 285. 306. 327. 338. 426. 
429, 430, 440, "141, 442, 490, 524, 'i25, 554, 
56•i, 581, 605, 602 

Brangulí,Joaquim, i X3vier Brnngulí, ch:: Barcelo-

na, 348. 3·19, 353 

Cimadcvilla, de Llcida, 599 

Cinca, A .. 560 

Comcllana Biosc:ct, Uuís, 84 

Comellana Rlus, Josep. 11 J 

Cuyas, 20 

Oomenech, Fmncesc, 127, 130, 172 

Duran i Sanpere, Agustí. 63 

Eudal, de Bellpuig. 438 

For,.a Aerea ltalinnn, 397 

Galceran, Junn, 293 

Galceran, M., 259 

Gómez Grau, 11. 12, 18, 19, 24, 25. 26. 39. 40, 
44, 15. ,;7, 60, 62. 64, 65, 69, 70, 7 1, 78, 79, 

80, 81, 83, 88, 93, 95, 100, 103, 105,109.116, 
117, 118. 124, 128, 132. 133. 134, 137, 138. 
147, 149, 150, 153, 155, 164, 165, 167, 169, 
171, 175, 177, 178, 181, 182, 184. 191, 192, 
193, 19'1, 196, 206, 2l 'i, 217, 224, 228, 230, 
254, 257, 261, 265, 274, 275, 279. 283, 287, 
302, 304. 305, 312, 313, 31"1. 318, 320. 324, 
325, 329, 330, 331, 332, 333. 337, 342, 343, 
34'1, 345, 350, 352, .~54, 357, 360. 362, 366, 
367, 368, .~73, 374, 375, 376. 377, 378, 379. 
380, 381, 382, 383, 384, 387, 389, 391, 392, 
393. 394. í05, 407, 408, 410, .¡J2, 116, -120, 
421, 422, 436, '146, 4'17, 150, 460, -161, 464, 
47 1, 480, 482, 485, 486, 497. 501, 504, 506. 
509, 522. 527, 533, 534, 536, 537, 538, 539. 
540, 547, 548, 550, 557. 558. 559, 561, 563, 
570, 572. 575, 576, 578. 582, 586, 589, 593. 
59•1, 598,601,609. 620 

Gómez Grau, Nuri, 303, 33·1, 555, 419 

Granel!, Quim, 54 

Lumierc, 239 

Martínez, de S:ir.:tgossa, 295 

Mateo, de fü1rcelona, 244 

Merlctli, de Barcelona, 154 

Me.fües, Agustí, 55, 22!, 273. 339. 358, 36l. 502, 
571,606 

Montraveta Capdevila, J. M., 197, 209 

Muñoz, Victoriano, de Lleida, 294 

Olalde hcnnanos, de Barcelona, 371 

Olalde, Lu is de, 166, 252 

Oliveres. Jacint, Mn .. 7. 8, 49. 92, %. 126. 370 

Oriol , Pep, 54 

Pedrós Puig, Amon, 491, 579 

Puig, Simón, 260, 264, 531 

Ramos Cobos, Mnnucl, 1 

Randa.11, Harry, equip de, 395, 396 

Reyes, José, 219 

Roisin, 46, 91, 220 

Roldán, de Pamplona, 297 

Ross, A., 48 

Salat, Josep, 400 

Salvany Blanch, Jos<;:p. 22, 23, 47. 76 

Serés Ubach, Joscp M., 270, 505 

Serra, 51 

TAr l lclicoprers SA, 113 

Thomas, 77 

Vidal Carreras, Lluís Maria, 1,1 

1. Aquest índcx inclou la relació dds autors de les fotografies -sempre que es concguin. De fet, en molls rnsos no se sap qui <;:n fou l'autor, i , per 

t.ant, no s'h i ha pogut ter constar. [Ramon M. Razquin Carull.t] 
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Index de propietaris i dipositaris1 

Agrupament Escolta i Guia Col! de les Savim:s. 
524,525 

Alegre, Agata, 15, 31, 37, 74, 176, 199 

Allué, Dolors, 102 

Archivo lntem1edio Militar Pirenaico, 340, 341 

Annengol, Jaume, 88 

Armengol, Ramon, 305 

Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), 1, 7, 8, 9, 
13, 28, 29, 32, i4, •í9, 50, 52, 53, 56, 59, 63, 
69, 70. 72,73, 78,80,83,92.96.99, 100,101, 
103, 116, 117,126,148, 149. 155,156,164, 
165. 167. 171. 175. 177. 181, 184, 187, 194. 
195. 204, 215, 216. 219, 240, 243. 247, 261, 
265, 268, 312, 313, 314, 336. 342, 343, 344, 
355, 362, 370, 373, 374, 375, 376. 377. 378. 
379, 380, 381, 383, 384, 387. 389, 390. 391, 
393. 399. 402, 405. 4o6, •i07, 408, 417, 424, 
431, 432. 435, 447, 457. 459, .J61, 468, 470, 
471, 497. 500, 501, 509. 534. 536, 537, 539, 
540, 550. 556, 561. 562, 563, 572. 574. 575, 
576. 577,593,594, 595.604,609,611 

Arxiu Comarcal de la Segarrn (ACSG), fons 
AguMí Duran i Sanpcre, 5. 27, 39. 40, 81, 
121, 127, 131, 140, 143, 1 H, 15•1, 160, 2 [7, 
382 . .¡34 

Arxiu Comarcal ele 1::1 Segarra (AC'iG), fons 
Agustí i Jos.:p Mestres. 55, 221, 273, 339, 
358,361,502, 57L.6o6 

Arxiu Nacional de ca1alunya (ANC), 113, 349 

,\s~ociació Amics de Sant Magi. 613, 6l•L 615, 
616,617,618,6 19,621,623,624 

Balct:l ls, Maria. 350. 398 

Balcells, Teresa, 193, 228 

Balcclls Jau me. f'rancisca. 145, 297, 364 

Balcells Mareé, familia, 487 

Benito Delgado, Josep Lluís, 258 

lkrgadil,Josep, 203, q77 

Bcscós, 608 

BiblioteCl Comarcal Josep l'inestres, 385 

Biblioteca de C:naluny:t, 22, 23, 47, 76 

Binefa, Jaume, 231, 2:32 

UoqueL, Antoni, 38, 345 

13oronat l'onoll, Eulalia, 255, 281, :302, 319, 41:3 

Calafell Ribera, M. Carmc, 527 

Ca pdevila Balcel15, Te resina, 318 

Carbonell, M. Dolors, 244 

Carbonell Vicia!, familia, 238, 249, 266, 27 l, 272, 
299.357.428. 445,'151,458,460, 588 

Carcasona, Alfrcd, 109, 22•1, 585 

Carcasona, Enrie, /456. 510 

Carcasona Rabdl, Josep, 465, 475, 481, "193, 194, 
5o6, 507, 544 

C:trulla Solé, M. Rosa, 467 

Castelló Gasull, Francisco, 109, 284 

Q15tells. Josep, 545, 546 

Castells Bertran. Jaume. 139. 161. 162. 427 

Ca~tells Ponella, Francisco, 346 

Centre Excursionista de Catalunya, 14 

Cinca, Joan, 6, 30. 44. 54, 65, 71, 82. ll2, 124. 
128, 163, 166, 168, 182, 279. 331, 418, 425, 
"126.,j,¡3,513, 554,557, 56o, 582,587,590 

Civil Fontova, família, 159, 553 

Colom. F.lvira. 136, 156, 158,282,345,359 

Comas Aránegas. familia, 482 

Comas Sevillano, Carme, 222, 233, 289,296,298, 
337,421,483,520,597 

Comella, Amoni, 423 

Comellan:i Pereta, Francisca, 335 

Cornellana Riu~. f:tmília, 84, 1 J J 

Cornellana Rius, Josefina, 366 
Deu, Argent, 12, 122 

Diputació de Barcelona, 48, 51, 259, 549 

Domenech, família. 127, 130, 172 

Domenech. l'ram.:esc, 50:3, 508, 512, 515 

Elias Raich, Jau me. 474. 607 

Estany, C:1rme, 449. 153 

Estruch Pons, Flora, 10-1 

Fabmgat, Fmncesca, 323 

Fabreg:u, Francisca, 186, 223 

Farran Solé, Pila r, 214, 'l99 

Farran Toldra, Amoni, 496, 511 

Farré Camats, Carme, 316 

Farré Elies, Francísca, 45, Hl 

Ferran Camps, fanu1ia. 257, 277, 283. 586 

Font, Conxita. l JO 

Font Martí. Jaume, 295 

Font Rabel). Roser. 252, 480, 612 

Fort:ll, J. M., 543 

Fusté Domenjó, Victoria, 188, 3o6, 490, 601 

Fusté Gabarró, Ramon, 310, 419 

Fustl! Pelegrí, Josep M., 236, 290, 315 

Gabarró, Ramona. 205 

Cené, famTiia, l.32 

Gené 13alcells, Josep, 30-l. 522 

Gom1t Fabregat, M. Dolor~. 178, 229, 274, 448, 
504, 514 

Gómez Grau. 19, 24, 26, 57, 60, 62, 64, 547, 548, 
570,589 

Gu::il, Josep, 429 

Gual Maní, Gabriel, 174 

Cual Torrescassana, fomília, 559 

GuLx Aymerich, Angelina. 356, 518, 600 

Guspí Morell, Montserrat, 180. 245, 403, 437. 603 

lnstitut Ametllcr d'Art Ilisp:lnic, arxiu Mas 
(IAAH, arxiu Mas), 2, 3. 1, 21, 52, 61, 67, 72, 
85, 94, 210, 211, 262. 591, ;92 

lbáñez, M. Dolors, 191, 472, 6o2 

rES Antoni Torreja, 329, 330, 332 

lnstitm Cartografic i Geologic de C·ttalunya 
CICGC), 20 

lnstitul d'Eslllclis Fotografics de Catalunya 
(JEFC). 46. 77. 91, 220 

Jordana Vilaró, Angelina, 276, 596 

la C:iLxa, 41, 42, 43, J 19, 183, :348. 351, 352, 353 

Llamas, Anna, '1.27 

Llam;is, Dolors, 551 

Llobel, Josep M., 498 

Lópcz Melción, Jose, 523 

Marií Su:lll, EIIll1ia, 239. 291, 529 

Munorell, Rosa M., 317,324,326 

Mas, Roben, 320 

Mesegués Aldabó, l'ranccsc, 190, 192 

Miró, Ramona, 173, 318, 610 

l. Aquest índex inclou toles les persones, familics, arxius i inslitucions que han ceclit les copies de les foiografies que, després deis proccssos corres
poncnts, s'han incorpor:ll en el llibre. Aixo no suposa pas que aquestes persone~ o institucions siguin les dipositaries d'una únic-J copia, sinó simplemem 
que hem utilil.Zllt la copia cedida per les persones i inslir-ucions citades. En la relació s'h i indica, després del nom, el número amb que les fotografies 
apareixcn en el llibrc. IRamon M. Razquin Canilla] 



Montiu de Nuix, Eduard, 251, 288, 372, 505, 530 

.Mon1raveta Capdevila, Josep M .• 197, 206, 209 

Morales Rondón, familia, 452 

Mortés, Ramon, 532 

Muñoz Vaquero, Encarnació, 138 

Naboa Armcngol, Joan, 58, 311 

Oriol, Josep, 33. 36 

OrLiz, Eusebi, 409 

OrtJz Bernaus, família, 208 

Parroquia de SanLa Maria, 241, 242 

Pedrós, Anton, 485. 486, 191 

Pedrós, familia, 325, 578, 579, 582 

Pedrós Vila, familia, 230, 327, 338. 438, 440, 4'i5, 
484, 521, 526, 599 

Pintó, Antoni, 469 

Pomés, Josep. 120, 569 

Pom, Monu;e, 169, 369 

Pont Canela, M. Assumpció, 347 

Prous Llose;;, M. Clara, 185, 307 

Puig Ortiz, familia, 292 

Puig Oniz, Rosa, 17. 87, 202, 207, 213, 256, 260, 
264. 280. 300. 363. 565.580 

Raich Brufau, Josep, 552, 573 

Raich !'amm, Ramona, 598 

Ramon Calafell, familia, 200, 201, 605 

Razquin. família, 16, 18, 25, 68, 79, 86, 93, 95, 
115, 189, 196, 212, 29,1, 330. 386. 392. 394. 
462. 463,535 
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Riha. Angda. 44'! 

Ribalta Montes. familia, 106 

Ribera, .Eduard, Mn., 368 

Ribera, Maria, 108, 323 

Ribera, Ramon, 622 

Riera Anglarill, Maria, 489 

Riu Solsona, familia, 250, 253, 278. /473 

Rius Camps. Teresa, /404 

Roca, Angelina, 321. 478, 620 

Rosich Comas, Cinta, 146 

Rosich Comas, lsidor, 125, .J-49, 541. 542 

Reyes, Ramon, 10 

Rubinat NinoL, Antonia, 263 

Salat, Joan, 11. 34, 35, 75. 89, 114, l 18, 123. 388. 
400,415,416, q66 

Santamaria, Angelina. 467 

Sanz Pereta, Xavier, 198 

$arrate, Joaquim, 218, 225 

Segués, Merce, 107, 234, 439. 454, 495, 528, 583 

Serés Góme?., Ann:1, 303, 334, 555 

Serra, Sandra, 287, 308. 309. 345 

Servei de C'.arnlogació i Conservació de Monu
ments de la Dirutació de Barcelona (SCCI\I), 
66,90,97, 98 

Setó Pellicer, Rosa , 285. 286, 581 

Sobrcvila M.asvidal, Carme. 518 

Solé Piró, Palmira, 367 

Solé Urgell, M. Teresa, 516 

Suau, Teresita, 235 

Subias. Uoren~, 420, -122 

Tamiment Library and Robert F. Wagner L, '\/ova 

York, 395, 396 

Tasies Ginesta, Ramon. 464 

Torné, Miquel, 267. 476, 479 

Torrescassana Costa, Joaquima, 133, 134 

Trilla, Maria, -130, •i'il, 442, 533 

Trilla Ramon,Josep M .. 517 

Trullols, Mana. 170 

Turull, Max. 492 

Turull Rubinat, fanúlía, 179. 293, 450. 558 

Ubach.JosepM.,327,328,333,360, 365,410 

Ubach Grioles. Pilar, 275. 401, 436, 538 

Ufficio Storico dcll'Aeronamica MiliLare, Roma, 
397 

Vall Cornellana, Monu;e, 105 

Valverdc, Pere, 519 

Vecino, Anna, 301 

Vergés. Angelina, 414,433,488 

Vida!, de Montpabu, familia, J29. 137, 142, 146. 
147, 150. 151, 152, 153 

Vila Llobet, M. Oolors, 246 

Vilalta, M. del Carme, 226, 322, 566, 568. 584 

Vilaplana, Filomena, 269, 531 

Vilaró, Jolanda. 567 

Xucla, família, 135. 237, 248, 25--J, 354, 371, 411, 
412, 564 
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Index onomiistic1 

A. R. C., 400 

Abad:!!, Aurora, 227, 228 

Abarca. Francisco. 476 

Abarca, Jaume, 478 

Abartúnez, Abdón, 347 

Abelb Minguell, Amonio/Antoni, 327, 520. 573, 
582 

Acín. Amoni, 480 

Acín, Carlos, 422 

Acín Pranquesa, Carie:!.~, 309 

Acín Gira lt, Ca rles, 328 

Aguado, 189 

Aguirre, Gonzalo, 483, 485, 486 

Agulló de Soler, Beatriu, 356 

AgusLi, Josep, 155 

Alba, Manuel de (bisbe de Solsona), 53 

Albareda, Andreu, 102 

Alb:1reda, Ca I', 102 

Albare<la. Francisco, 102 

Albareda, Raruon, 102 

Albareda, Teresa, 234 

Albareda Comoreca, Assumpció, 356 

Alhareda Guardiola, Maria, 356 

Alb:,reda Jbáñez, Filomena, 356 

Albareda Rossdl, Elvira (de Cal Pairo), 314 

Albareda Semís, Josefa, 222, 539 

Albareda Turnll, Rnmon, 293, 309 

Alhcsa, Jaum.:, moss~n, 565 

Akobé, Ton, 577, 581 

Akoberro, Francc.:sc, -185 

Aldabó, Jaume, 337 

Aklabó, Montse/Montserr-..il, 234, 337, 583, 600 

Aldabó Centelles, Maria, 356 

Aldab6 Ccntellc::s, Teresa, 356 

Aldoma, Florido, 327 

Aldoma, Guillem, 492, 523 

Aldoma, Merct:, 225 

Aldomil Bonjoch, Ramon, 150 

Aldoma Cardona, Ramon. 16 

Aldomil Ramon, Francesc. 150 

Alegre, Elena, 37 

Alegre. Joan, 277 

Alegre,Josep J\I., 578 

Alegre nadie, Agata, 33, 75. 205, 302 

Alegre Ballle, familia, 7•1 

Alegre Batlle, Leonor, 33, 205, 302 

Alegre Batlle, M. del Camí, 75 

Ak:gre Ballle, Maria. 33. 302 

Alegrel, Ca I'. 36 

AlegreL, família, 36 

Alcgret, Ton (anomenat Ton ,:,ermdor,), 36 

Alcgrel Villa, Carme, 356 

Alejandre, Josep M., 455 

Alexandre XVI (Rocleric de Borja), 73 

Alfa, Ca I', 161, 162 

Alfons el Liberal, 73 

Alfons XI II, 375,382 

Alfonso de Cal Morrut, 506 

Allué, Dolors, 581 

Allué, Manel, 582 

Alonso-Martínez 13eá, José. 372 

Alseda, Gorcui, 583 

Alsedii Sanou, Salvador. 612 

Alseda Vives, Salvador, 305 

Alsina, 258 

Alsina, Ca I'. 156 

Alsina, Elvira, ;JO, I 73 

Alsina. Mane!, 276, 281 

Alsina Bacardí, M. Teresa, 448 

Alsina 13acardí, Manuel, 319, 325, 582 

Alsinella, Cam1e, 329, 529 

Alsinella, Mane!, 489 

Alsinella, Mariano, 397 

Allisench Grioles, Fmncisca, 356 

Altisem, M. Rosa, 565, 566 

ÁI va rez, 581 

Ambrona Tudela, Mane!, 400, 405 

Amelia, 322 

Amo, del, 326, 327 

Amorós, Bealriu, 514 

Andreu, Ca !', 402 

Angelal, Josep M., 447 

Anglarill, Cecília, 108 

Anglarill, Gloria, 108 

Anglarill, Pere, rnosscn, 363, 539 

Anglarill Ferran, Dolors, 356 

AnglarW Mateu, Ramon. 309, 578 

Anglarill Vita, Mariano, 368 

Anguera, Jordi, 578 

Anguera Arbella, Fr-ancisca, 3% 

l. Ac¡uest índex indou toLS els noms de le~ persone. idenLilicades que apareixen en les fotografies, 1 t:unbé els dt: les per:;ones que no ap,treixcn ea 
les fotogr:ifies, pero que són citadcs en els textos. També inclou els renoms, els noms de cases i noms de famílics. Per diferenciar el fet que una persona 
aparegui t:n la fotografia, o qut: només sigui citad~, en el text, sense apareixer en la imatge, s'utilitza un eslil de font diforent: quan apareL-x en J,1 fotografia, 
el número és en lleu.1 de pal; quan només és citada en el Lext, és en cursiva. 

Quant a la relació de les persones en l'ínclex, tant hi poden apareixer amb un sol cognom com amb dos cognoms. i a continuació el nom de fonts, 
pero pot haver-hi algun cas en que la m:1teixa persona tingui dues entmde;,, ::1.mb un o amb dos cognoms, o també que hi pugui haver dues persone.-. 
diícrents que es diguin igual i estiguin posades en la mateixa entrada. Hem intentat evitar que aLxo és procluís, pero, de vegades, per la mah1 qualitat 
de l:t fotografia o pel íel de comparar lmatges molt espaiadcs en d temps, no hcrn pogul detenninar del lOl, en el moment de fer l'índex. si era o no la 
mateixa p<.crsona. 

Quan apareLxen renoms o alies, remetem al cognom o nom complet dt: la persona -per excmplc: ,Armengolct (vegeu/osep Armengol Martí),. Quan 
es tracta d'un mossen, com que, popularmcm, de vegadc:; se'ls :momcria pel nom i de veg:ides pel cognom, hem doblat les entradcs en el tcxt, i se'ls 
pot huscar tant pel cognóm com pel generi,· mossen seguit del nom i cognom (per exemple, si es vol localit7.ar mossen Josep Arques, es pot buscar tant 
rcr •Arques, Josep, mosscn• com per ,mossen Josep Arques,). IRamon 1\I. Razquin Carulla) 



Anguera Valentines, Ramona, 356 

AnqueLil. 502 

Ansotegui Puig, Ramon, 337, 477, 478 

Antoniutti, lldcbrando, monsenyor, -111 

Aparicio Calvo-Rubio, José, ll5. 186. ,¡09 

Aranda, 303 

Ar..lnda, Jesús, 414 

Aránegas, Josefina, 107 

Aránegas, Maria, 107 

Arau, Carme, 541 

Arbós, Amoni, 347 

Arhós. Ramon, 346, 422, 427 

Arbós Villobí. Dolors, 356 

Ardevol, .¡75 

Arenós, Con.xita, 303 

Arenós, Ramon, :B4 

Areny, Pere, 63 

Arízaleta, Oionisio, 404 

Armengol, Ca I', 28, 395 

Armengol, Ermengol, 270, 507 

Armcngol, famfüa, 262 

Armtmgol, Jau me, 605 

Armengol,Joan, 357 

Armc::ngol, Josep. 583 

Am1engol, Maria, '114 

Am1eogol, Maní, 534 

Amlengol, Nuri, 300 

Armengol, Pere, 167,449 

Armengol Cera, Elena, 414,428 

Armengol C..:ra, Josep, 428 

Armengol Cera, Ramon, 88, 305, 4)4, 522 

Armengol Lloses, Jaume, 121, 566 

Armengol Martí, carme, 356 

Armengol Martí, Dolors, 356 

Aml,mgol Martí, Joan, 533, 534, 537 

Arrnengol Maní, Josep. •Arrnengolet•, 461, 469. 
533, 534, 537 

Arrnengol Maní, Ramona, 356 

Arrnengol Petit, Josep M. / Josep, 437, 438, 457, 
465,582 

Armengol Sucarrats, Teresina, 4-46 

Armengolct ( vegeu Jo.vep A n11e11gol Ma rt() 

Am1ent.er, Juanita, 231, 232 

Arrnenteres, Joana, 108 

Amalot, M. Teresa / Teresa, 321, 322 

Arnichcs, Carlos, 328 

Amús, Evarist, 184 

Arqué, Ramon, mossen, 560 

Arques, lgnasi. 9, 23, 126, 283, 389, 556 

Arques, Josep, mossen, 345, 363, 461, 556, 594, 
595, 612 

Arrufat, Ramon, reverend, 308 
Arsit Domingo. Teresa, 356 

Asbert Cuatrecases, Oolors, 356 

Asenjo, Maria, 230 

Avila, 60] 

Ávíla, Eloi, 523 

Ávila, Francisco, 334 

Ávila, Jaime, 503 

Avila Benítcz, Joana, 321 

Ávila Pardo, Francisco, 332, 522 

Ávila Pardo, Tomas, 333 

Ayrnerich, 27 
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Aymerich. lsidrc, 469 

Bacardí, Femando, 237 

Bacardí, Manci, 426, 441 

Bacardí, S:tlvador, 237, 242, 528 

Bacardí Raid1. Josep, 576 

Bacardí Raid,, Montserrat, 356 

Bach, 206 

Bach Borbonct. Angela, 356 

Bach Borbonet, Antoni:.1, 356 

Bach Muntaner, Antonia, 170 

Badal Ros, Oolors, 356 

Badenes, Vict:nte, 476 

Badia, tsabel, 428 

Badia, Jordi, 232 

Badia, Jordi. 426 

Badia, Marta, 33.J 

Badia, Teresa, 329. 441 

13adia Abad. Leandre, 325, -J57, 489. 491 

Badia Bonct, Ramon, 270, 533, 537, 534 

Badia Bosch, Dionisio, 325 

Badia Rosinés, M. Dolors, 329 

Badia Ubad1, Lcandre, 516 

Bajona Pintó, Francesc, mossen, 98, 410, 446. 
449, 565, 566, 578 

Balada. Trini, 233. 336 

Balada Bonastre, Dolotes, 233 

Balaguer, Cal, 315, 507 

Balaguer, Joan, 560 

Balaguer, Josep, 560 

Balcells. 300, 468 

Balcells (anomenat Farré de Sant Cristofol), 576 

13a.lcells, Angelina. 229 

Balcells. família, 35 

Bakells, Joan, 284, 286, 574 

Balcells,Josep M., 542 

Balcells, M. Teresa, 234, 621 

Balee! Is, Montserrat, 226 

Balcells, Ramon, 337 

Balcclls, Rosa, 225 

Bakells, Salvador, 469 

Balcells, Teresa, 228 

Balcells Casteras, Ramon, 286, 309 

Balcells Closa, Teresa, 356 

13alcells Creus, lwmona, 356 

Bakells Gras, Ramona, 356 

Ba lcells Perés. Dolors, 356 

13a lcells Roca, Isidrc, 619 

Balcelb Sala, Josep, 132, 348, 403, 408, 413 

Balcells Sala. Ramon, 346, 496, 578 

Balcells Satorra, Pere, 612, 619 

Balcells Segala, Cannc:,/Carmen, 283. 541 

Balcclls Vives, Josep, 297 

Baldillou Albeni, Antonia, 165 

Balmes, Jaume, 29. 38, 39 

Banús. M. Teresa, 482 

Baquero Tarruell, Antonia, 356 

Baquero Tarruell, Merce, 356 

Baquero, 429, 455 

Barata, Rosa, 226 

13ardés Xuriguera. Joan, 345 

Bargues, Dolor5, 293 

llargués. Pepet.1, 293 

Bar¡,'l1és tb,1rs, Josep M., 187 

Bargués Pueyo, Josep M .• 187 

Bargués Segura, Josep, 187 

Bamés Salinas, Francisco J., 388, 400 

Bai·ó. 580 

Baró, Josep, 465 

Baró, Paquita, 581 

Baró MarquiUes, Teresa, 356 

Baró Prats, Agna, 356 

Barón, Joan. 88 

barons de Segur, 526 

Barrachina, 507 

Barraquer, Cayctano, 58 

Barrera, Enriqueta, 224 

Barrufet, joan, 47, 73 

Barry, Barra, 447 

Bars, Ramon, 347, 600 

Barwlo (vegeu Bal'lomeu Seg11.1·a) 

Bac.1.lla, 468 

Batalla, Agustí, 476, 505 

Batalla, Cal, 157. 610 

13atalln, Concepció, 241, 242 

Batalla Rivera, Emília. 356 

Ba1lla, C.1. la, 613 

Batlle Carnpderrós, Antonia. 277 

Batlle Campderrós, Josep, 107, 176. 277. 410, 
507, 514,540,541 

Batlle Campderrós, Leonor. 37. 176, 205. 277 

Balllc Pont, Joaquima, 356 

Béjar, Amonio, 58 

Beleta, Cal. 222 

Beleta. Camilo, 139 

Beleta. M. Dolors, 228 

13cle1a, Merce, 244 

Beleta Badia, Josep, 346 

Beleta Badia, M. Teresa, 301, 326 

Belew Solé, Teresa, 356 

Bellauví, Amoni, 88 

Bellauví, Josep M., 88 

Bellrnunt, J 51 

Benavent, 385 

13enet XV, 560 

Benet, Anton, mossen, 594, 595 

Benet, Francisco, 225, 582 

Benet, Lluís, 617 

Bene1, Paquita, 301 

Benct, Rafd, 540 

Benct, Tert!Sa, 108 

Benet Castelló, Trinital, 356 

Benel Picac.lo, Trini, 350 

Benet Porta, Lluís, 617 

Benito. 474. 475 

Benito Delgado, Carmc, 158 

Benito Delgado. Joan, 258 

13enito Dt!lgado, Josep Lluís, 258 

Benito Prieto, Antonio, 258 

Berenguer, 447 

13erenguer, general, 375 

Benmguer. Jau me, mossen. 367 

Berenguer Puiggros, Ramona, 356 

Bergada, Enrk, 470, 581 

Bergadii. Ramona. 224 



Bergada. Rosa, 529 

Bergada, Teresa/ M. Teresa, 234,529, 581, 583 

Bcrgada Codina, Jo;,n, 414,491.492 

Bergada Codina, Josep / Josep M., 337, 4n, 520, 
573,582 

Bergada Morem, Trinitat, 356 

Bergan!<.:he, Luis, 502 

Bern:\lls, 229 

B..:rnaus, M. Dolors, 284, 581 

Bernaus, Teresa, 233 

Bernaus, Victoria, 307 

Bemau, Bonastrc, Conxita, 324 

Bernaus Domenech, Ramon, '123, 424, 425, '123, 
429,461,462,463,465.565, sn.5so, 581 

Bernaus Gom~, Ramona, 208 

Bemaus Goma, Rosa, 156 

Bemet, l siclre, 334 

Bernini, 48 

Bt:nran, Josep, 242 

Bertran, Lluís, 309 

Bertr.in Llacuna, Antonieta, 446 

Bcrtran Martí. Francesc, 345 

Benran Musoll, Cinto, 537 

Bescós, 270 

Betes, Cal, 527 

Binefa, Jaume, 232, .¡57 

Biosca Carbonel l,Jaume, 305, -130, 522 

B iosca Carbonell. Joscp M., 605 

Biosca Segura, Aroacleu, 605 

Blai, 212 

Blanch Camps, Maria, 336, 350, 446, 448, 449 

Blanco, Roque. 605 

Blanco Cipitria, Guillermo. 1 l 2 

1~oix. Rafael. mossen, 348 

Boladeres, 315. 470 

Bolclú, Dolores, 193 

nolclú. Eduarcl, 325 

Bolclú, Maurid, 430 

Bolclú, Mont.sc, 108, 234, 303, 307 

Boldú Creus, Antonia, 356 

Boldú 1\lontravetn,Jaumt:, 612 

13olclú J\lontr:weta, Joan, 618 

n oldú Solé, Mercc, 206 

Holdú Vallés, Oolors, 356 

Boldú Vallés. Maria, 356 

Bonastr:1, Conxiw, 275 

Boncomtc, 317 

Bonet, Paqui to (de Cal Delfín), 505, 506 

Bonct Corbella, Ramon, 150 

Bonet Farré, Ramona, 356 

Bonet Marrugat. Albert, mossen, 363 

BoneL Tri lla, Antoni, <J-59, 521, 583 

13onet Trilla, C:irme, 326, 440, 526, 528, 583 

Bonjoch, :102 

Bonjoch, Con.xita, 581 

Bonjoch, Jau me, .%3, 557 

Bonjoch, Josep M., 237 

Bonjoch Bolacleres, Fani, 356 

Bonjoch Boladeres, J:iume, 160, 359, 367, 465, 
533,534,535. 537,538 

Bonjoch MiraUt!s. Jaume, 594, 595 

13onjoch Trilla, ConxiL.."l, 231, 233, ;102, 326 

Bonjoch Trilla, Ramon, 163, 237, 327, 334, 3-17, 
426 
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Boquet. 419 

13oquet. cal, 620 

BoqueL, Jau me, 458, 583 

Boquet, Josefin:i, 583 

Boquet Estruch, Conce¡x:ió, 329, 414, 488. 583, 
602 

Boquet Estruch. 1'laria, 306, 490, 583 

Boquer Tomas, Amoni, 38, 150,283,345 

Boquet Tomas,Josep M., 359. 408,410,436,596, 
604 

Borbonet, familia, 248 

Borbonet, Francesc, 58 

Borbons, 86 

13orclera, Vicem;, 578 

Bordera Paya. Merce, 446 

Bordera Payi\, Montserrat, 446 

Bordes, Salvador, 479, 528 

Borja. Roderic de (Alexan<.lre XVI), 73 

Boronat, Cal, 255 

13oronat Borras, Joan, 255 

Boronat Falip, MonLSerrat, 255, 537 

Boronat l'elip. familia, 255 

Boronat Pelip, Joan, 116,255, 28l , 413,553 

Boronat Fonoll, Eulalia, 255. 302. 319, 326 

Borr/1s, l\lanuel (vicari general de la cliocesi), 

183 

Bom)s Balcells, Josefina, 356 

Borrell, 461 

Borres, Cal, 180 

Borruix, fan1ília, 2, 3 

Bosch, Consol. 524 

Bosch Abella. Neus. 622 

Bosch Colom, Gabriel, 325, 578 

Botet, Concepció, 227, 228 

Botet, M. Teresa. 303 

Botines, familia, 6 

Botincb M:1rcé, Rosa, 180, 603 

Botines Ramon, Jaume. 363 
Botines Ramon, Salvador, 363. •136, 533 

13otim:s Ramon. Teresinafforesa, 223, 225, 275, 
401, 541, 566 

Bové, 468 

Bové, Amoni , 397, 450, ,J69 

Bon!, Emília, 583 

Bové, Lluís, 578 

Bové, Mont.se, 307 

Bové, Mont.scrrat, l80, 449,481 

Bové. Ramona, 583 

Bové Batalla, Antoni. 566 

T:lové Bergacla, Fi lomena, 356 

Bové Llorens, Neus, 356 

Bové Q uintana. Ramona, 356 

Bowr. Emili , 404 

Brach, lgn:isia, ,Nasa Tabaco•. 51:3 

füandon, Joaquim, ·178, 503 

Brandon Rodríguez, Leonor, 326,327,484 

T:lravo, Francesc, 325, 438, 440, 455 

Bmvo, Joan, 180 

Bravo, Ju.mito, 346 

Bravo Mestres, Isabel, 356 

Breu, familia, 5, 6 

Brcu Arnavat, Concepció, 159 

Brufau Quintana, Merct', 356 

Buchaca, Pere. 600 

Bueria, En1risto, 404 

nueso Carrasque1, Marisa, 612 

Rühler, germans, 146 

13ureu Canms, Jaume, 49 1, 601 

Bureu Camats, Miquel. 347, -191. 489 

Burgos López, Paquito/Francisco, 337, 477, 478, 
600 

Burgos López. Ramon, 491 

Buscató, Nino, 485 

Busquets, 163 

BusqueL~, Joan, 99 

Busquets, Paquita, 352. 354, 428, 607 

Buxó. Juan, 404 

Cabrero Ferrer, Manolo, 483 

Cáce.re-5, Adalbcrto/ Alberto, 152, 350 

Cáceres, M. Cam1e, 490 

Cacho. Angels, 88 

Calafell, 189 

Calafell, Carme, 524 

Calafell, Oolors, 430 

Calafell, Jeroni, 455 

Calafell, Ramona, 573. 583 

Calafell Ribera, Carme / M. Carme, 24 l , 301,527, 
583 

Calapuig (vegeu Amonio Fa!ip Bonjocb) 

Calvet, Angelina, 278 

Cama, 507 

Cama Ferrer, Josep, 290 

Camacho, Elena, 428 

camacho Altisent, M. Assumpció, 303, 334, 602 

Camacho del Moral, Miquel, 279,376,377,378, 
467 

Camacho Segura. Joan, 268, 386, 402, 436, 506 

Carnats, Modc~to, 109 

Camats Rovira, Montserrat, 233 

Camnt.s RO\'ira, Teresa/ M. Teresa, 233, 286, 581 

Cambó, Francesc. 372 

Camí Prat, Carme, 356 

Caminante, Ton (vegeu A11tó11io Rubi11at) 

Campabaclal, Pepeta. 336 

Carnpabadal Fusté, Anton ia, 356 

Campany, 385 

Campo, Nicolás del, 404 

Camps, 473 

Camps, AléXandre, 478 

C:.1mps, Cal, 184 

Camps, Francisco, 45, 357 

Camps, Jaume, 522 

Cnmps, Pepita, 222, 253, 336, 572 

Camps, R:unon, 578, 582 

Camps. Rosa, 583 

Camps, Teresa, 481 

Camps 13alcclls,Jaume, 184,367,397. 595 

Camps Balcells. Magdalena, 356 

camps l:lalcells, Trinit:n, 356 

Camps Bcrnaus, Ramon, 325, 457 

Camps Bernaus, Teresa, 208 

Camps Calmct, P., 179 

Camps Duran, Carme, 222, 253, 299, 539 

Camps Duran, Maria, 181, 253, 257, 272, 2n, 
283.410 

Canals, Francisco, 404 



Canela, Miquel, 582 

Canela Domenjó. Joan. 282, 618 

Canela Oliva, Josep, 622 

Canets (vegeu Eusebl R11Ja11) 

Canosa,300 

Canosa, Agustina, 287 

Canosa, Antonio. 287 

Canosa, Hamon, 478. S99 

Canosa, Teresina, 287 

Canosa Casals, Ramon, 345 

Canosa Cos, Hamona, 321 

Canosa Llanes, Josep, 612 

Canosa Pipó, Basilio, 618 

Cantó Barcdó. Josep, 21 

Capdevila, Albeno, 39 

Capdcvila. Amonio, 404 

Capdevila, Joan, 337 

Capdevila, Josep M .. 540 

Capuevila, Leonor, 206 

Capdevila. Ramon, -185 

Capdevila, Tcresina, 318 

Capdevila Codina, Rosa, 156 

Capdevila Codina, Teresa, l 56 

Capdl Marimon,Joan. 314, 541, 542 

Carasol, Laura, -130 

Carboné.469 

Carbonell, 1 

Carboncll, Alfonso, 576. 577 

Carbonell, Cal, 46 

Carbonell, família, 40 

Carbonell, Francesc, 614 

Carbonell, Francisco, 581 

Carbonell, Jesús, 528 

Carbonell, Joan, 347 

CarboMII, M. Assumpci6, 445 

Carbonell, Ramon, 578, 599. 620 

Carbonell, xavier, 503, 605 
Carbonell Aldabó, Inés. 306, 490. 583 

C.1rbonell Aldabó, Ramona, 301. 324 

Carbonell Flonet, Mateu, 249, 266, 27! 

Carbonell Esteva, família, 249 

Carbonell Esteva, Jaume, 238, 249. 357 

Carbonell F~~teva, Maria, 244, 249, 299, 356 

Carbonell Esteva, Miquel. 244, 249 

Carbonell Esteva, Ramona, 244, 249 

CarboneU Esteva, Tcresa/fcresina, 249, 356 

Carbonell Razquin, Dolors, 244, 428, 445. 565, 
566 

Carbonell Razquin, Mareu, 244, 445, 451, ·153, 
455,460 

CarboneU Razquln, MonL5errat, 445, 448 

Carbonell Sales, Ramon, 425 

Carboncll Vidal, Jau me, 409, 458 

Carbonell Vidal, Mateu, 430, 52q 

Carcasona, Alfred, 109, 551 

Carcasona, Antonio, 414 

Carcasona, Josep, 397 

Carcasona, Lurdes, 527 

Carcasona, Teresa, 319 

Carcasona Boquet, Carme / M. Carme, 319. 321. 
527 

Carcasona Boquet, Teresa, 321 

Carcasona Boria, Dolors, 356 
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Carcasona Hahdl,Josep, 465,485,194,506,507, 
544 

Carcasona Sans, Teresa, 356 

Carcasona Vila, Enrie, 240, 304, 'i07, 509. 510, 
546,587 

Carcasona Vila, J::rume, 327, 456, 477, 178 

Cardona, Canne, 301 

Cardona, Maria, 223 

Cardona, Matilde, 607 

Cardona, R:imon, 347 

Caries IV, 23 

Carme. 224,230 

Carme,gcrmana,336 

Carmencíta, 319 

Carrasco, Francisco. 3-17 

Cam:ra. Oionisio, 3'17 

Carreras Cejudo, José, 408 

Carreres, 582 

Carreses Cortadelles, Jau me, 327, 521 

Can·cres Corwdelles. Ramon, 327, 477, 478 

Can.tila, Lourdes, 428, 566 

Garulla, Ro~a. 234 

Canilla. Sabina. 303 

Garulla ú1sals, Jau me, ~laumarro,, 499 

Garulla Casanelles, Magdalena, 356 

Carulla Solé, M. Rosa, 104, 105 

CaruUa Torra, Angel, 467 

Canilla Tom1, Carmt', 356 

Carulla Torra, Pere, 467 

Carulla Trilla, Antonia, 356 

Casado, Elo"isa, 307 

Casajoana, Anna M., 307, 565 

Casajoana, Bonavemura, 523 

Casajuana, Ramona, 156 

casajuana Méndez, Enriqueta, 356 

Casa Is, Jeroni, 180 

Casal s. Joan, 565 

Casals. Joan, 622 

Casals Picas, Montserrat, 356 

Casals Tomé, Carme, 356 

Casals Torné, Maria, 356 

Casamitjana, Josep. 564 

Casamitjana, mossen, ;67 

Casanclles, Gal, 532 

Casanelles, família, 2, 3, 4, 5, B 

Casanelles, Pepito, 156 

Casanelles Farré. Enrie, 277, 359,360,362,363, 
539 

Casanows, Josep M., 327, 455 

Casanovas Malet, Dolors, 334 

Cases, Antoni. 51 

Cases, Berenguer de, 275 

Cases, Cristina, 248 

Cases, Josep M., 236 

Cas1ané, 468 

C,stella, 402, 578 

Castella, Antonio, 577 

Castella, Isabel de, 56 

CasteUa, Jordi, 462, 463 

casiella, M. Dolors, 602 

Castdla, Magí, 428 

Castella. Maria, 329, 583 

Castella, Ramon, 428 

Castella Bordes, Frnncisca. 356 

Castellil Gilaben, Josep, 305, 522 

Casu~Ua Metons, Joan, 333 

Castella Nudal, Jo.-;ep. 544 

Caste!E1 Piforré, Amoni, 330. 601 

Castella Pifarré, C.1rme, 307 

Castella Pifarré, Joan, 328, 334 

Castell~ Plassa. Alexandrina. 356 

Castellli Pom, Jau me, t 50 

Castelli1 Pom, Jaumc, 328 

Castellií Rcx.-a. Agu~tí, 413. 553 

Castellana, 317 

Castcllan:t, Conc:cpci6, 287 

Castellana. Dolors, 287 

Castclló, Francisco, 109, 28•1 

Castelló, Pepita, 621 

Castells, 469, 583 

c.,srclls, l'rancesc, /467, 614 

Castells, Francisco, 325 

Castclls, Jau me, 505 

C.-istells, Josep, 545, 5q(¡ 

Castells, Uuisa. 430 

Castells, Salvador, 285, 578 

Castells, Sa nú. 601 

Castdls Bertrnn, Jau me, 161, 162 

Castdls Bordes. f'r&ncist.-a, 356 

Castells CasteUs, Teresa, 356 

Castells Cos, Josep, 346 

Castells Co,,, Ramon, 139, 161, 162, 422, 427 

Castclls Farré, Jaume, 161. 162, 139 

Castells Ponclla, Francisco, 346 

Castdltorl, Berenguer de, 44, 48, 63, 64, 65 

Castón, Femando, 404 

Ca5tro Moreno, Valentina, 356 

Casulleras, Rosa, 229 

C3ta, Josep M., mossen, 623 

Caus, Conxita, 524 

Centelles, Llu1sa, 272, 322 

Centelles, Salvador, 281, 357 

Centelles Pom, Dolors, 356 

Cepero, M. Angels, 529 

Cercós Casa, Ramon. 311 

Cerqueda. Joan, 492 

Cerqueua, Joscp M., 334 

Cerveró Botines, Concepció de. 356 

Cerveró Botines, Merce de, 356 

Cervi, Cal, 229 

Ccrvilla Valencia, Estrella, 544 

Cinca, lsidre, 578, 582 

Cinca, Isidro, 528 

Cintera Ortiz, Ramon. 346 

Ciri:ico, 346 

Cistcr6, Cal, 29, 171, / 78, 501 

Cisteró, casa, 416 

Cisteró, Josep, 29, 363, 408 

Ci:,teró, Maria, 222, 574 

Citoler Pom, Ramona, 454 

Civit, A111oni. 577 

Civil, Concepció, 528 

Civil Albareda, Antonio, 159 

Civil Breu, Amon, / 59 

Civil Flreu, Coloma / M. Coloma, 159,314,362, 
541 



Civit Brcl1, Josep M. / Josep. 159, 279, tl3, 5·11, 
553 

Civit Fome~-¡¡, Jo~ep, 334 

Civil Llobel. Josep. 159. 183. 357 

Clarel, Antoni l\l., 572 

Clavé, Josep Anselm. 581 

Clavera. 468 

Clavera Armcmcros. Garme, 356 

Clavera Armemero~. Pilar, 356 

Clavera Vida!, Pilar, 356 

Clica, Cal, I JO 

Clop, Ramon. 503 

Clos Soteras, Teresa, 356 

Closa, Consol, 307 

Closa. Joscp. 480 

Closa, Ramon, 428, 507, 531 

Clm, Roscr, 528 

Clotcl, Cal, 164 

Clmet, Cecilia. 229, 284 

Clotel. Joaquim. 325 

Clotet, Josefina, 300 

Clotet Minguell, Elena, 356 

Clotet Mingucll. Mlquel, 423, 424 

Clotcl !libera, Ramon, 284, 423, 425. 476, 516 

Clua, 475 

Codina, Beni, 583 

Codina, Cam1e, 444, 583 

Codina, casa, 243 

Coclina, Ramon, 583 

Codina Femm, R:1mon, 31, 345 

Codina Samigosa, Dolors, 25 1,288 

Codina Samigosa, Merc&/lllercedes, 251,356 

Codina Suntlgosa, Rnmon. 243, 357, 595 

Codina Samigosa, Hosa/Rosiw, 251, .~56 

Colén, M. Canne, 307 

Collado, Juan Ángel. 330. 't 1,i 

Collado. Paqulta, l08 

Colom, 305, 31'l 

Colom, Amoni, 331 

Colom, Antonia, 282 

Colom. C;tl. 46, 157 

Colom, Elvir.1, 136, 157, 158,282 . . ~03, 583 

Colom, Francisco, 100, 101 

Colom. 1 lermínia, 222 

Colom, Joan, 158, 282 

Colom, Joan (Cal fümci), 359, ~50, 453 

Colom, Josefa, 21•1 

Colom, Josep. 551 

Colom. Maria, 225 

Colom, Montserrat, 528 

Colom, Pcpeta, 299 

Colom, Pepita, 2•11 

Colom, Ramon, 150 

Colom Ccmelles, Jsidro, 157. 158 

Colorn rarran. Angelina, -'150, --157, 527 

Colom Parran. M. Llu'i.sa, 326, 484 

Colom Llamas. Jost:p, 491 

Colom Serr:1. Joan, 157. 311 

Colom Serra, Ton. 36. 158. 136, 282, 345 

Colom Scrra, Xavier, 157, '119, '541 

Colomi' Bosch, Canne, 352 

Colom.: Vilaseca. Pilar, 356 
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Colomer Bartolí, Salvador, 547 

Coma. Lgn:1si:i. 567 

Coma. Jaumc, 52'1 

Coma, Ramon, 524, 610 

Comas, 173 

Comas, lgnilsia, 35'1, '112. 428 

Comas, Ramon. 610 

Comas ílosch, Carme. 229. 481 

Comas FrJnquesa, Josep, 578 

Comas Franc.¡uesa, ful.mona, 321, 438, 600 

Com,1s Sevillano, Carme, 222, 289 

Comas Sevillano, !sidoro. 143 

Com:is Sevillano, Sehasliil, 443 

Comclla, _)acqudine, 429 

Comellas Samamaria, Valentí, Dr. (bisbc u<: Sol-

~ona), 362 

Comelles Llamas, Ramon, 240, 503 

Comelles Ribera, Rosa, 356 

Comorera. 468 

Comorera, Francesc, mos-~en. 565 

Comorera, Joan, 154, 387, 390 

Comorcra. Joscp, 183 

Comorera, Josep M .• 330 

Comor<:m. Miquel, 155, 469 

Comorera, Mont~errat, 226 

Comorera Cu$CÓ, Amadeu, 450, •151, 453. 505, 
428,566.577, 581 

Comorcra Llanes, Maria, ~56 

Comorera Ll:mes. Paquira, 356 

Comorcra Pomés, 1'1aria, 356 

Comorcr:i Sanz, Amadeu, 5 19 

Comorer:i Sanz, Anna M .. 319, 321, 583 

Comon:ra Solé, Amada, 356 

Comorer:1 Telb. Frnncisco. 618 

Conmrera Tell:1, Josep, 581, 618 

Companys, Cal. 622 

Companys, Jordi, 319 

Companys, M, Rosa, 300 

Companys. Montserrat.. 527 

Comp:111ys. Rosa ~l., 581 

Company, $erra, Joan. 327. 583 

Companys Serrn, Jordi, ,¡ 14, 583, 601 

Company~ Valls. Enrie, 121, .'159, 363. 594, 595 

Conasco Parr.i, Isabel, 356 

Cond:tl, Momse, 307 

Condomines, Cal, 4 

Corbera.Joscp. 429. '137,438, '139. 110. 519. 578 

Corbt:lla B:tda.l, Aguslí, 150 

Corbella Corbella, Carnw. 356 

Corcoll Malé, Josep, 159 

Corder, Cal. 208 

Cornclbna. Antoni, 582 

Cornellana, Cal, 193 

Corncll:tna, Josefina, 105. 366. 581 

Cornellana, Paquira, 104, 105 

Cornt-llana Biosca, Lluís. 309 

Corndlana Figueres, Fr;,ncisco. 335 

Cornellana Galofre, Magi, 11 /, 335 

Cornellana Pon~. Fr:incisco, 335 

Comellana Pons, Isidro, 335 

Comdlana Rius, An!Oni, 337, 0 177, 520, 573 

Cornellana Rius. Josep, //l. 337, 520, 573, 582 

Corr.1lcs. Pen,. 578 

Corrales Gispert, Pere, 345 

Corrales Vallés, Con.Xira, 230. 233, 3 18 

Corselles Onfncz, Jaume, 483. --186. ·189 

Cortadell,1s, Dolors, 224 

Cortadellas. Enrie, 404 

Cortadellas, Ramon. 465 

Coriadelles, 299 

Cortadelle,,, M. Ros.,, 245 

Conadelles l'ranquesa, i.luis, 612 

Corrndellcs Mas. Pilar, 356 

Cos, Francesc, 528 

Cos, Francesc Xavier, 600 

Cos, Josep, 128, 139, 242 

Cos. M. Teresa, 307 

Cos, Pt:piw, 2·t2 

Co.~ Boladeres, Felisa/Felícia, 234,321,583,600 

Cos Companys. Agustí, <119. --121 

Cos Gusarr, Elena. 457 

Ces Gusarr. Josep, 578 

Cos Gusan, M. Teresa, 245 

Cos Marimon, Leo¡x)ld, 327, 521 

Cos Marimon, Teresa, 334 

Cos Pipó, Josep/Pepe, 182, 410 

Ces Sanahuja, Josep, •Eudald,, 173 

Cosn1e, 41 

Costa, AmonVAntoniú, 30, 173 

Costa, Ct:cília, 227, 242, 301 

Costa. familia, 173 

Costa, Jaumc, 496 
Cosu, Ramon. 577 

Costa Alsina, Isabel. JO. 566 

Costa Alsina, Pepe. 30 

Costa Poch, Jaumt!, 304 

Costa Vives, Dolors, 110 

Costafreda, Pilar, 226. 429 

Cot~. Joan, 485 

Cots, M. Amonia, 2'12 

CoLs Massana, Rícard, 519, 523 

Creu Jové. Joaquima, 356 

Creus, Jsl<ln:, 565 

Creus, Josep, 348 

Creus ::ierra, Josep M., 150 

CreusVall,Joan. 150 

Creus Vila. Josep, 304 

Cristóbal, 509 

Cuadro~. 258 

Cuadros, Blanca, •J29 

Cuadros Viles, Antoni, 332 

Cubcles, Rarnona, 447 

Cucurull, 189 

Cucun,11. Domingo, 278 

Cucurull, Pilar, 58.3. 600 

Cucurull Riu, Angels. 278 

Cucurull Riu. Carme, 278 

Cucurull Riu. Domingo. 278 

Cucurull Riu, lgna, 278 

Cucurull ruu, Paulina, 278 

Cuixan, Teresa, 249 

Cularses ( "cgeu Porte/let) 

Cuñé, Blanca. 428 

Cuñé, Cal (Cal Jan), 160 



Cuñé, Ramon, 367, ,i49, 450 

Cuñé, Ramona, 285, 58) 

Cuñé Sala, Marina, 303, 334 

Cuñé Salvadó, Francesc/Francisco. 328, 6ol 

Cuñé Vilaró, Ramon, 115, 186, 402. 453, 562, 565 

Cura ele Nuix. Montserrat, 237 

Curria, Enrie, 599 

Curri.li, M. Rosa/ Rosa, 583, 620 

Curt, Alba, 581 

Curt, Amoni/Antonio, 363, 402, 436, 539 

Curt, Dolors, 481, 581 

Curt Graells, Ramon, 169 

Curt Orobitg, Maria, 356 

Curt Pijoan, .Monllicrral, 356 

Cuscullola, 367 

Cussola Lluelles. Carme, 356 

Dalma$eb, Casa (Casa Mabsot-Dalmases),55. 411 

Dalmascs. Joan, 285, 582. 587 

Dalmases Jordana, Joaquim de, 111 

Dalmases Massot, Faust de, 19, 53, 58, 60 

D::ilmases Pomés, Ton, 309 

D:irdé, Jordi, 173, 276, 524 

Deffon1aines, Pierre, 338 

Ddafuente, Angel, 325 

Delfín, Otl, 506 

Delgado Soldán, Carml:!n, 258 

Oéu, Jordi de, 69 

Díaz,475 

Díaz, Ramona, 529 

Díaz, Ramonetn, 620 

Dies, Manel, 486 

Dil:!S, Tito. 486 

Diez Jord:ina, Manuel, 483 

Digón, Merce, 88 

Doloretes deis Ous, Ca la, 532 

Deis, 475 

Dols, Josep, 474 

Domencch, Enrie, 476, 51 l 

Domencch, Rafael , 183 

Domenech Bosch, Francesc, 112, 163, 362, 381, 
-108, 41 o, 553 

Domenech Fitó, Fr:mcisco, 418 

Domenech l'uig, Francesc/Francisco, l 12, 284, 

476,479,483,484,485,490,491,498,503, 
511,515, 5)6 

Domenech Puig, Mana, 448,482 

Domenjó. 553 

Domenjó, Antonio, 428, 581 

Domenjó. Carmc, 354 

Domenjó Fom, Franccsc, 533. 534 

Domingo, Monrse. 52·1 

Domingo Sanjuan, J\.l arcelino, 388, -iOO, 405 

duc de Miranda, 375 

Duch, Dr., 541 

Duch, M. Rosa, 5'll 

Duch, Ramon, 541 

Duch Marimon, Carrm: • .356 

Dueso. Alben. -194 

Duran, familia. 5, 8, 250 

Dumn, lmnm, 430 

Duran, \Júria, -~29 

Duran Crcus, Maurici, 250 

Duran Furreras, Agustí. 250 
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Duran Grau, Eulilia, 257, 283 

Duran i Sanperc, casa/ C.1.sa Duran, 25, 55, 58, 
81,283,334,540,615,619 

Duran Massó, Mariano, 250 

Duran Sanpere, Agustí, 22, 58, 69, 77, 81, 94, 
98, 152, 179, 250, 257,283,389,391,392, 
467,542 

Duran Sanpere, Joaquirna, 250 

Duran Sanpere, Mon1serr:it, 250 

Echevarrieta, Edurnl!, 517 

Elias, Jaume, 474, .q75 

Elias Berengué, l'epeta, 356 

Elias Cornorera, Antonia, 356 

Elias Raicl1, Isabel, 541,612 

Elics, 403 

Elics, Asunción, 350 

Elics, Ca I', 13, 225 

Elic.s, fclip. 534 

Elies, Rarnon, 347 

Elies, Ramon M., 612 

Elies Cucunill, Jo.~t!p M., 334 

Elies Miret, Josep M., 346 

Elizalde, Antonio, 404 

Enrich, Ramon, '155 

Enrich. Roser. 307, 455 

Enrique Tarancón, Vicent, monscnyor, 15, 300, 
348, 365, 411 

Enríquez Barona, Carlos, 329, 332, 333 

Ermesinda, 65, 73 

Eroles, Josep M .. 455, 503, 522 

Escala Gabarnet. Bealriu, 356 

Escudé Farré. J:iume. 612 

Escudé Tarrudla, Jooquim, 328 

Español, Cristbbal, 320 

Español Cat:ila, Genoveva, 301 

Espardenyer <le Freixenet (vcgcu avf Sak,t) 

Espigares, Juliana, 566 

Espigares, Margarita, 429 

Espinas, Josep M., 450 

Espino, 532 

Esplug:1s Figueras, Montserrat, 356 

Estadella, Dolors, 356 

Estany. Angelina, 519, 583, 600 
Estany, Carme. 229,449,451,453,481,527, 583 

Estany, Josep, 505 

Estany, M. Carmc, 581 

Estany, Ramon, 337 

Estany, Santiago, 581 

Esteva de Moner, Manuela, 249. 266 

E:,Levc, Josep, 88, 492 

Esteve, Zacaries, 465 

Estew Paradell, Petronilla, 356 

Estruch. Manci, 509 

E.',Lruch Pons, Angclc1a, J0-í, 105, 350 

Eudal<l (vcgeu Josep Cos Scma/11¡/a) 

Fa, Joscp, 581 

Fa Colctes, 30:~ 

F:t Colcte:., Antoni, 2-10 

Fabrcgas, 58, 363 

Pabr(:gal. ·168 

Fabn.:gat. Cisqueta. -195. 528 

Fabregat. Francesc.-:i, 583 

Fahregat. Francisco Ramon, 556 

Fabreg;n, Maurici, !86, 505 

F:1bregat C:tstclls, Eduard, pare, 375 

Fahregat Pinós, l'ro,•idencia, 178 

Fabregat Pinós, Ventum, 533, 534, 535, 537 

fages Sarda, Anita, 356 

falip, Conxita, 450 

Falip, Dolors, 583 

Falip, Dominica, 206 
Falip, lmma, 525 

Falip, M. Carme, 107 

Falip, Ramon, 423, 428, 542, 565, 581 

Falip, Roser, 583 

Falip Bonjoch, Antonio, ,Calapuig•, 618, 619 

f.\Jip Farré, Dominici1. 356 

Falip Gom,1, Maria, 356 

Falip Merce, Teresa, 356 

Fargas Alavedra. Margarita. 65 

fargues, M. C:trmen, 529 

forran, Maria, 284 
farran, Paqulta, 228, 482, 527 

Parran, Pilar, 13~ 

Farr.in, Roser, 284 

Farr,tn, Salvador, 581 

Parran Flotats, Carme, 301 

Farran Gabarró, Ramona, 228 

Parran Tñcics, Rafael, 368 

FarrJn Toldra, Amoni, 496, 511 

farras, 189 

Farré, 581 

Farré, Antonia, 430 

Farré, Asunción, 230 

Farré, Carme, 22'!, 230, 430, 621 

Farré, Francisca. J05 

Pam::, lsi<lre, 617 

farré, Jo~ep, ;B7 

Farré, Maria, 224, 272 

Farré, Mocle-.'to, 577 

Parré, Pepe, 31~, 496,507 

farré, Regina, 5•i2 

Parré, Ros:i, 429, 525, 583 

Farré B:ilcells, D1>lors, 612 

Farré BonaMre, Antonia, 356 

Farré Camats, Carme, 229, 316 

Farré CarnaL5, Joscp, 346 

Farré Comptc, Joan, 150 

Farré Durango. M. Carmc, 303 

Farré Farrera, Marta. :103, 307 

Farré Jové, Ramon, 345 

Farré Mora, Ros:i, 525 

Farré Morros, Merc.:e, 356 

Farré Pamunon, Rosar!, 356 

farré Rebola, Maria, 356 

Farré Rosinés, Joan, 424 

Farré Rosinés, Rosa, 356 

Farré Uh,1ch, Mari;!. 356 

Farré Ub,1ch, Tert·s:1, 356 

Farrt Vilalta, Rosa, 30l 

ramc Xudit, Maria. 356 

Farreny. Josep M., 88, 522 

f<:,lip I\, 23 

Felip, 529. 226 

Felip, Ricard(), -157, 582 



Felip Llorens, Eulalia, 255 

Pelip Merce, Teresa, :156 

Felip Munra, Bonaventura, ,el Metge Ros:1,, 255 

Pe.lis de Verdú, Cal, 293 

Pernánclez, 189 

Feroánuez, Sara. 526, 620 

Fern.-índez Vilanova, Dolors, 356 

Femánuez Vilanova, Teresa, 356 

Ferran, 12 

Ferran, Cal, 397, 580 

Ferran, casa, 277 

Perran, Miquel, 276 

Ferran Ball, Antoni, 184 

Ferran Ball, Pere, 183, 184 

Ferran Camps, Carme, 257 

Ferran C1mps, Elisencla, .326, 490, 528 

Ferran camps, Isabel, 28.3, 302, 32'1, 528 

Ferran Camps, Jaumc, 5q1 

Ferran Camps, Maria, 283 

FerrJn Camps, M. Teresa, 283, 445, 5.¡¡ 

Ferran Camps, Montserrat, 257, 283, 445, 541, 
586 

Ferran Camps, Pere, 283, -145 

Penan Camps, Ramon, 257 

Perr:m Camps, Roser, 283, 5'12 

Fcrran Coste, Cecília, .356 

Fcrran Coste, Josep, 327 

Ferran d'Aragó, 56 

Ferran 1..-unich . .toan, 184 

Ferran Lamich. Josep, 184, 277, 283, 410, 514, 
541 

Ferran Lamich, Merce, 356 

Fcrmn Rialp, Merce, .356 

Fcrran Sala, Jo.~ep, 184 

Perran Solsona, Ramon, 283 

Ferrer, 314 

Ferrcr, Joan, 423 

Ferrer, José, 404 

Ferrer, Joscp, 249 

Fcrrer Lbrg, C:il. 226 

f<igueres, Conxita, 303,307, 583 

Figueres, Josep. 456 

Figuerola, Laurea, 254 

Piguerob Morer:1, Ramoa, 254 

rilomcna, 169 

Fines1rcs Puigreclon, 1-1. Carme, .321 

l'incstres Puigruuon, PaquiLa, .321 

Filó. Josep M .. 578, 582 

Filó, llamen, 428, 566, 581 

Fitó, Tarsicí, 3.34 

Fitó Vall, Joan, 612 

PlaviiJ (vegcu Miquel Pom Fan-é) 

Flaviil, Cal, 623 

Florensa, Adolf, 13, 70 

Florensa, .Jaumc, 151,601 

Florensa Ciaría, 150 

Florensa l'inós, Magdalena. 356 

Flores, 600 

Flores, Josep M., í78 

Foix, 468 

Foix, Carlos, 242 

Foix, Vemureta, 418 
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Poix de Sarria. Cnl, 167 

Folch Camarasa. Josep M., 450 

Folch Torres, 457 

Fonoll, Josep, 480 

Fonoll Aynl!~, Rosa 1\1., 334 

Fonoll Balcelb, Jaume, 35 

Fonoll Balcells, Ramon, 345, 612 

Fonoll Halcells, Tercsín:1, 255 

Fonoll Campa. Rosa M., .329, .3.34 

Fonoll F:1lip. Josep, 35, 304, 503 

Fonoll Garriga, Josep, 166 

Fonoll MireL, Josep, 35 

Font, Concepdó, 583 

FonL, Conxila, 531 

Fom, Dolores, 180,403 

Fom, Estt!r, ,¡.30 

Fom . .M:.tnuel, 404 

Foat. i\:eus, 303 

Pont, Ran1on, 206,.3.30,414,599 

Font, Ramona, 300 

Fom, Rosa M., 180 

Font Martí. Conxita, 108, 180, 2.34, 241 

Fom Martí, Jaume, ,Marino,, 295, 566 

FonL Rabel!, Antoni, 612 

Fonl Rabdl, Ramon, 479,480, 612 

Pont Rabell, Roser, 612 

Fom Raich, Caro,e, 329, 495, 568, 583 

Font Raich, Dolors, 429, 568 

Fom Raich, Francesc, 568 

Fom Ripoll, Joaquim, 1 JO 

Fontanet, Cam1e, 356 

Fon1anet Carol, Carme, 356 

Fomanct Carel, Maria, 356 

Fontova, Josep M., 528 

Fontov•J, Miquel, 528 

Fomova Almenara, M. Canne, 4-48, 541, 586 

Fontova Almenara, Moniserml, 225, 541 

Fomova Gra. Rmnona, 356 

forca1, Manci, 430 

Porcal Castells, Pepica, 289 

Foro, Abdó. 375, 376, 377, 378 

l'om ferrer, Conxita, :156 

Pom Ferrcr, Joscpa, .356 

Foro Ferrcr, Ramona, 356 

Fornel\s, família (Cal Palmero), 28, 167 

Fornells, Jaume ,Palmero,, 167 

Foroells Sala, Joan, 537 

Forl, Josep, 414, 507, 581 

l'ort, Ramon, 275 

Fon Graells, Paquita, 356 

Fon Piqut!, M. carme, .303 

Fortuny, 189 

Foyé, Maria, 5.3.3 

Fraga r riharoe, ,\la nuel, J 18, 415 

Franco, Francisco / general Franco. 79. 153, 
302,304, 314,396,39~412 

Franqm:sa. Carme. 307 

Franquesa, Manuela, 105 

Franquesa, Ramon, 3.3.3 

Fr;mquesa, Xavier, 441 

franquesa Camps, Rosa, 356 

Franques:i Gasol, Joan, 181 

Franque~-a Prats, Maria, 356 

Franquct, Josep, 429 

Fransoy, Con..'ill, 430 

Fransoy. Eugeni, •130 

Fransoy, Kik'<I, 307 

FreLxe:.. Amonio, 414 

Fuentes, Cristina. q30 

Fusté, 469 

Fus1é, Dolors, .307 

Fusté, Francesc, 397 

Fusté, Raimunclo, 423 

Fusté, Ramon, 216, 236 

Fusté, Robert, 2.36 

Fuslé, Rosina, 352, 354 

Fusté Domenech, Dolors, .,56 

Fusté Domenjó, Victoria, 188, .306, 490, 583 

Fusté Gabarró, Mariana, 227, 228, 352, 446, 566. 
607 

Fusté Gabarró, Ramon, .310. 419. 421 

Fusté Uuelles, Antonio, 216 

Fusté Mlró, Maria, .30.3, .329 

Pusté Miró, Ramon, 3.33, 3.34 

Fusté Ortiz, Jortli, 88, 240 

l'us1é Ortiz, M. Teresa, 30.3, 329, 58.3 

Fusté Pelegrí, família, 290 

Pusté Pelegrí, Josep M., 236, 290,315 

Fuslé Pelegrí, Núria, 290 

Fusté Pclegrí, Robert/Roberto, 290, 315 

Fusté Roig, Andreu, 3.34 

Fusté Roig, Josep, 519 

Fusté Ticó, Ramon, 150, 151 

Fuster Nou (vcgeujosepjené Grau) 

Gabarró, Alben, 507 

Gabarró, Antoai, 132 

Gabarró, Cal, 7, 156, 205, 227 

Gabarr6, Ramona, 303, 455 

Gabarró Badia, Rosa, 356 

Gabarró Balcells, Antonia, 356 

Gabarró Casa noves, Jau me, 240 

Gabarró Closa. M. Rosa. 321 

Gabarró Solé, Dolors. 356 

Galí, 507 

Galit6 Niub6, ErK-arnació, 356 

Gallén Porcar, Rosa, 356 

Galofre Selg:t. Fmncisca, .335 

Gambús Civil, Maria, 356 

Gangolclls, Joan, 330 

García, 385 

García, Araceli, 350 

G:ircia, Fmncesc, 58.3 

Garci:1, Isabel, 307 

García, Junniia, 241 

García, Manuel, 447 

García, Marianila, 329 

García, Nali, 350 

García, Núrja, 525 

García Rojo, José, 400 

García S/inchez, Vicente, ,el Maño,, 624 

Garrabou, Isabel, 620 

Garriga, 468 

Garriga, Jaume, 493 

Garriga, Ramon, mossen, 540 



Gas, Manuel, 447 

Gasol, 258 

Gasol, Josep, 519, 525 

Gasól, M. Merce, 302 

Caso!, MonL~c. 525 

Gasol Permanyer, Salvador. 135, 413, 553. 586 

Gasol Trullols, AnmI M .• 282, 301, 302, 319, 326 

Gasol Trullols,Josep, 135,302 

Gassó Planes, Maria, 356 

Gassol, Ventura, 386,389 

Gavalda, Rornul/Romulo, 507. 577 

Gaya Boi.x, Margarid:1, 356 

Genaro (vegeu Josep Tarré Rm11011) 

Gené, famjlia, 193 

Gené, Jordi, 430 

Gené, Núria, 307 

Ger\é, Pilar, 108 

Gené Balcells. Josep, 304, 522 

Gené Boldú, Joan, 193 

Cené Prat,Josep, 193 

Gil, Caries, i94 

Gil Onín, Antoni, 94, 388, 405 

Gilaber1 Sanjuan, Rosa, 356 

Giménez, 474 

Gimondi, 502 

Girnlt. 326 

Girah, Amonio, 106 

Giralt, cal, 156 

Girall, Domingo, 150 

Giralt Galofré, M. Teresa, <;44 

Girall Grinyó, Rosa. 356 

Giralt Porta, Domingo. 150 

Giribel, 468 

Giribet, Isabel, 242 

Giribct, Josep (d<.! Cal Vega), 309, 621 

Giribet, Rcmei, 317 

Giribet, Teresa, 105 

Giribe1 de C:i.l Mano, 398 

Giribe1 Puig, Engracia, 356 

Giribe1 Puig, Simón/Simó, 420. í22, 427, 460. 
541 

Giron, Jau me, 404 

Golanó Anguera, Dolors, 356 

Goma, 469, 528 

Goma, Antoni, 363 

Goma, Cal (Cal Cirera), 46 

Goma. Carme, 583 

Goma, doctor, 473 

Goma, lnéi,, 233, 242, 319 

Goma, Jaume, 282, 423 

Goma, Joan, 327 

Goma, Josep M .• 282, 578 

Goma, Josep, 528 

Goma, Meret;:des, J 76 

Goma, Montserrat, 222 

Goma, Ramon, 397, 429 

Goma Corbella, Josep, f 78 

Goma de l'Oli, Cal, 364 

Goma Fabreg,n, Jo~ep, 311 

Goma Fabrcgat, M. Dolors, 178. 229. 448 

Gomit Pedrós, Maria, 356 

Goma Pipó, Josep, .;24 
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Goma Pont, familia, 364 

Goma Rabell, Jaum.:, 345 

Gom11 Raich, Carme. 326 

Goma Raich, Joscp M., 457, ,196 

Goma Rosi;ich, Joscp M .. 328 

Gómez, Cal, 501 

Gómcz, llosa M., 429 

Gómez Bril, Filomena. 356 

Gómez relip, MonL~errat, 302, 324 

Gómt:z Gaberncl, Frederic, 29, 81. 94,382.386, 
389.390,391,392,405, 501,54 1 

Gómez Gmu, Claudi. 261, 270, 283, ,386, 389, 
447. 534, 535, 536. '540. 542 

Gómez Gmu, Frederic, 194, 314 

Gómez Serrano, Baldomero, 114, 1 J 5 

Gómcz Serrano, Femando, 115 

González, Pili, 321 

Gon7..ález, Rosario, 321 

Gori, 475 

Gorro, Pere, 333 

Golzo, Cal, 618 

Gra Farran, Teresa, 356 

Gracia, 509 

Graells, 469 

Graclls, Antonia, 241, 242 

Graells, M. Dolors. 234 

Gradls, M. Teresa, 300 

Gradls, Ramon, 281, 537 

Gradb Bergada, Cal, 620 

Graells Raich, Josefina. 234, 583 

Gramunt Su biela, Josep, 362 

Granel!. C.·mne, 307 

Grnnell, casa, 22 

Granel!, FrancisC11. 254 

Granell, Joaquim. 523 

Grand!, Juii, 429, 522, 524 

Granell. Juiián, 507 

Grnnell, Ma~ibel, 430 

Gras, Ramon, 539. 572 

Grassct, Teresa. 301 

Grau Ayma, Hermínia. 257, 283, 542 

Grau d'Alinyar, $im6, 58 

Grifo!, 326 

Griolcs, el (vegcu n-0c101· l/bt1ch ,H/seracbs) 

Grové, Marta, 230 

Gual,Joscp, 429, 559 

Gua! M:irtf, Gabriel, 132, 174 

Guardia, Emilio, 581 

Guardia, Eugeni. 581 

Guardia, Josep. 347 

Guardia, Josep M .. 599 

Guardia, Pepito, 578, 581 

Guardia, Roser/Rosiia, 230. 581, 437 

Guardia, Ton, 581 

Guardia Gabarrós, Agustí, 477. 520, 582 

Guardia Gabarrós, Lídia, 321 

Guf1rclia G11barrós, Pere, 520, 582, 600 

Güell, llclefonso / general Güell, 33, 292. 405 

Güell, Lota, 272, 336, 539 

Güeil, marn, 95 

Gücll, Milagro.,~. 541 

Güell, Nicobu, 542 

Gücll Doatdla, Rossendo, 99 

Gí.iell casclles, Dolors, 362 

Guerra, 87 

Guerrero. Jorcli, 304 

Guillcm, Amoni, 509 

Guillén. Guillermo. 38, 191 

Guillén, M. Rosa. 585 

Guillén, Montse, 307, 583 

Guimera,Angcl,443,161,462.463 

Guinart Furran, Josdina, 257 

GuLx. 229 

Guix, Antonio, 507 

Guix Puignou, Magdalena. 356 

Guixaró, Dolors, 23·1 

Gub:aró, Rafael, 367 

Gusar1 Lloses, Mon1Serrat. 356 

Guspf, Anna, 180 

Guspí, Cal, 180 

Guspí '.vlorell. M. Dolors, 180, 233. 234, 366, 581 

Gusp1 Morell, MontserraL, 180, 230. 245, 366, .¡37 

Guspí Pijo:1n, Josep, 180 

Gutiérrez, 600 

Gutlérrez Ortega, Angel, 52J 

1 Iartog, Jan ele, 451 

l lellín, Víctor, 137 

ncras, Antoni3, 107 

Heras, Eusebio ele las, 404 

Hemánclez, Rosa, 423, 566 

Hemández Palmés, Luis, 348, 399, 408, 410 

Hernández Perales, Mari. 301 

Herrera, Amonio, 281 

Herrera, Enrie, 382 

Herrera, Jau me, 309 

Herrera Ges, Manuel, 386 

Herrero, Bla11ca(Bl:111quiw, 279, 54] 

Herrero, Javier, 519 

Herrero, Maruja, 279 

!Terrero. Iine111 coronel, 541 

Hidalgo, Antonia, 108, 583 

1 lidalgo, Francisco. 581 

llidalgo, Joi,ep, 330, 414 

!Jolgado, Pau, <i85 

Hospital, Joan de I', 65, 73 

Huguet, Encarnació, 428 

flugue1. Joan, 428 

fbáñez, Filomena, 228 

ibáñez, France~c, 444 

lbáñez, Llt11s, :386, "145, l50, 455, 509, 577 

lbáñez, Ramon, 191 

lbtlñez. Ros:1, 356 

lbáñe7.. Alegrél, Jo~cp, 2'11, 346 

lbáñez fleneL, Francesc, 557 

Jbáñez Jbars, Dolors / M. Dolors, 191, 303, 428, 
602 

!bar, Martí d',47 

!barra, germans, 313 

lb,trm, Manuel. 313 

lbars, Josep, 4 24 

lbars, M. Dolors / Dolors, 303, 583 

!quino, Ignacio F .. 173,477 

lsanlc, Antonio, 581 

J. A., 400 



J. M. C. d. M., 100 

J. T. 8., 400 

Jan, C:11 (Cal Cuñé), 160 

Jané Roca, Frnncisca, 3<;6 

Jané Tunill, Dolor$, 356 

Jané Turull. Ventura, .:$56 

Janer Anglarill, Anna M., 298,299,306 

Jaru;t'.n, 502 

Jaques, Francesc X., 601 

Jaques, Leonor, 307, 488 

_J:1que~. Momse, 23-1 

Jardí, 385 

Jaumandrcu, Angl!I, 578 

Jaumarro (vl!geu Jcmme CcmJ/lt1 Casals) 

Jaume ,Pa i Ali•. 29·l 

Jauml! 1, 73 

Jaume 11. 68 

Jaumi;, Bosch, Josi;,p, 297 

Jaumt: Bosd1, Mercede~. 297 

Jené, familia, 5, 7 

Jené, Gas-par, J 17, 504 

Jtmé Grnu, Joan, 469 

Jené Gr.iu, Josep, ,Fuster Nou,, 469 

Jené Solé. Ramona, 415, 541 

Jené Turull, Bonaventura. 356 

Jeroni, 577 

Jesús, Cal/ Cal Sarmemeta, 156, 173, 599 

Jiménez., 578 

Jiméncz., Carolina, 447 

Jiménez, lrim:u, 404 

Jo:111 rr, 27, 73, 279 

Joaquina, madre, 304, 306 

Johan. casa, 22 

Jorba Canet, Jost'p, 150 

Jorda, Gabriel, 105 

Jordana. Candid, 373 

Jordan:1. familia, 5, 7 

Jordana. Josep, 461, 539 

Jordana, Ramon, 276, 386, 161 

Jordana Baqué, Angela, 356 

Jordan:1 Baqué, Carme, 356 

Jorge, Maria, 301 

José, Cal, 53 I 

Josep .Matalasser de Cal Rovira t vego::u Joscp 
1/arrí Marq11ilé) 

Jové, 468 

Jové, Alllonia, 299 

Juve::. Luis . .¡O,¡ 

Jov.¡, ¡\,Janel. 2,11 

Jow, ,'viaria, 107 

Jové C:1rbonell. Fmncisca, 356 

Jové Cots, Maria, 356 

Jové Sub1r.í. Teresa. 356 

.)ové \'ilad1ich, Teresa, 356 

Jovell H:tclia. Conxita, 368 

Jovdl Vives. Carme, 368 

Juana, 180 

Juliá, Jos.:p, 53 

Juncosa, Enrie, 337, 600 

Juvé Rulló, Ramon, 345 

Kennedy, Mlkc, 554 

Kubal:i (vcgeu iingel Martfnez B11edo) 
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L-icalle, Andreu, 107, 455 

Laforgue, Amonia, 13 

L.'lfargue, Cal, 13, 46 

Lafargue, Carmina. 484, 490, 583 

Lafarguc, Conxita, 13 

L-ifargue, Ester, 583 

L-ifargue, Eudald, 13 

1..afargue, Joan, 347. 467 

Lafargui:. Juanito, 13 

Lafargut!, Lola, 13 

Lafargui:. M Teresa, 484, 583 

Lafargue, Pere, 13 

lafarguc, Peret, 36-i 

Lafargue Deseaux, Alt,jandro, 13 

Lafargue Salvadó, Joan, 13 

Lafom, Juanito, 275, 506, 514 

Lamich Forn. Josefa, 184 

Lara, Francisco, 31¡7 

l.arn del Cid, Manuel, 115 

Largo. herm,inos, 455 

Lavill::i Galindo, Migu<.:I, 332 

Leache, Julio, 404 

Lepe, Cal, 222 

Lirio, Carmen de, 173, 447 

Lis, Linda de, 481 

Liso, Norbeno, 489 

Liso Ubach, PUar. 356 

Llach, Lluís, !33 

Lladós, Enrie (Cal Batalla), 610 

Lladós. l'lacid, 505, 600 

Lladós Batalla, Pcrc. 5.16 

Llamas, Anna, 227 

Llamas, Armando, 181 

Llam::1s, Carmen, 225, 566 

Llamas, Dolors / ,\l. Dolors, 551, 566, 607 

Llamas, Monisi:rrm, 554 

Llamas, Trini. 228 

Llamas Jové, Josep M., 4-19, 454 

Llaqu..:t, M. Dolors, 307 

Llauner (vcgeu Pepe •Llr1111w1>) 

Llavall. As~umpc.:ió, 173 

Llavall Nogués, Cinta, 356 

Llavall Nogués, Eus<)bia. 356 

Llavall Nogués, Prudt:ncia, .:$56 

Ueó X, 7.,~ 

Ueó Feliu, Rosee, 385. 386 

Lleopan, Bo::mal. 47. 563 

Llobcra. 325, 429 

Llol~ra. Carmen, 317 

!.lobera, Joscp M., 520 

Llobera, Lloren~· {Ca la Pol:i), 476 

Llohera, Ramona, 301 

Llohcras, Jaum..:, 582 

Llohel, ErneM, 397 

Llobt!l, Jaumt', 582 

Llobet, Salv,1clor, 150 

l.lobcL. Salvador, 520, 578 

IJobet Bargués, Conci;,pdó, 159 

l.lobi;,t Erales, Victoria, 2·16 

LlobeL LlobeL, Ramon, 443 

Llobet Pom,Jaume, 281,314, 429. 54.2, 577 

Llobct Portelb, Joscp M., 51, 438. 498 

Uob..:t Vernis, Anita, 356 

Llona, Albert. 485 

Llona Porredon, Daniel, 327,477, •186. 489. i91 

Llop, Joan, 69 

Llopis, Carlos, 452 

Llorcles. Montse, 234 

Uordés Esculies, Narcís. 325 

Uorcm.;. Antoni, Dr. (canonge dt! l:i catedral de 
Solsona), 368 

Llorens (Ca la Pola), 507 

Llorens Conangla, Josep, 21 

Llareta, Gabriel, 480 

Llort, Josep, 503 

Llon, Montst!rrac, 430 

Llort, Ton, 430, 524 

liases, Cal, 185 

Uoscs Bosd1, Ramon, 185 

Llosi:s Folll, 309 

lloses Morros. Joan, 185 

Lloses Tunill, Conxita, 185 

Llavera, Magda, 108 

Llavera, lb.mona, 583 

Llaveras Canosa, Josep M., 325. cí38. 440, 454, 
528 

Llovere.~ Blanth, Amonia, 356 

Lluelles Cardon::i. Felip, 237. 328, 579 

Uuelles Cardona, Víctor. 237, 325, 4'1.0 

lluelles Mas, Rosa, 236 

Lluc.llcs San~. Maria, 356 

Lluís. Viccm;. 461 

Lonclln, José. 404 

Lopaleguí, José Luis, 432 

l.ópez, Antonio, 605 

U>pez, Cal, 214 

lcipez. Rafa, 480 

Lópcz, Roser, ·128 

Lóp..:z, Rossi, 108 

López Arruebo. Carlos/ Dr. López, 46, 117, 505, 
514 

López Cabero. Anconi, 328 

López Lagar. Carmen, 447 

López. Mckión, Joan. 519 

López Mclción. Jase, 492, 519, 523 

López. Palacios, José, 328 

l.ópez Vídal, J:1cob:1, 356 

Lon:'nzo Cada. Frnnct:sc, 454 

luc:iya, doctor, 473 

lucaya, Pilar, 436 

Luaiy:i Garci:i, Anita, 356 

Luc:iya García . .Matilde. 243. 299, 356 

Lucaya Trilla, Dolors, .:$56 

Lucap Trilla, Josep/Pepe, 359, 360, 363, 461, 
539 

Macia, Cal, 258 

\laci:i, Fr.1ncesc, 383, 3S4 

Macias, 1\Ssumpció, 314 

,\lladem, Margarita, 88 

Madem Sostres, l\lartí, /77. 180 

Madriles, el. 509 

Madut!ño,307 

M:tgda. 105 

Magí Pi;,njat (vegt!u MagiTarmella Galo/re) 

Magí Penjat, Cal, 206 



\lagre, 315 

Magre, Merce, 583 

Magre Servc1,Jaume, 281,283,338, qJ0, 542,610 

Magne Ubach, Jau me, 338, 382 

Magre Ubach, Rita, 356 

Maja, Enriqucl:l1, 528 

Maja, Gabriel. 241, 242 

Maja, Jaumc. 521, 580. 582 

Maja, Paquilll, 229 

Malet, Joscp (de Ca l'Orom0. 6.17 

Mallorqui, Montscrrat, 350 

Manau, Amonia, 447 

Manela, 107 

Mano, Cal , 398 

Maño, el (vegeu l'icellle Ga,·cía Sáncbez) 

Mañós Mingut!II, Antonia, 356 

Manotcs, Cal, 156 

Manuel,Josep, 542. 600 

Manuel, Rosa. 321 

1'1:ircé Anglarill, Jost:p, 150 

Marchán Cabero, Isidoro, 240 

Marco Huguet, Esmeral<.la, 322 

1\larco, Francisco. 404 

Marcos, ASsumpció, 24 1 

Maré. 507 

Maré. Pert:. 5n 

Ma.ré, Ton, 582 

Maria Tntllols, Ca b, .1 70 

Maria, 139 

Marimon, 468 

Marimon, Jau me, 480 

Marimon, Joan, 183 

Marimon, Ramon, l32 

Marimon, Rosa. 583 

Marimon Codina, ,Toan, 578 

Marimon Plnnes, Ramon, 309 

Marimon Tomé, Ramona, .356 

Marín, J. M., 333 

Marín ,\Jscda, Cam1e, 356 

Marino (vegeu/a11111e Folll Mt1rtíl 

Marino, Cal, 527 

Maristany. 468 

M::tristan}', germans, 84 

miu·ques ,h: Capmany. 298, 299, 306 

marquc5:t d<: la Sisquell,1. cast1 de la, 55 

marqueses de Maguerola, 82 

Márquez, 605 

Marrad<:s, 576 

M.arrades, Josep M., 327 

Marradt:s, R:1mon M., 430 

Marracles, Sebasria, 577 

Marr:1des Calafell, Concepció, 231, 321, 583 

Marrades Foix, Francesc. l 50 

Ma.rrosu, Armando, 432 

Marso!, Anna, 525 

Maní, Antonia, 208, 542 

Martí, Amonio, 241 

Marlí, Emília, 529 

Maní, Enrie, 600 

Maní, familia (Cal Jesús), 599 

Marcí, Juliana, 129 

Martí, Julio, 327 
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Maní, M. Jesús. 490, 529 

Maní, Miquel. 337. 582. 600 

Maní, Nati, 284 

M;1rú l'epet.1. 225 

Maní, llamen. '>77 

Marlí Fabregm, Ambnia, 356 

Marlí Fabregat. Ramon. 537 

Marú Fabrega1, Ro.sa. 356 

Maní Falip, Antoni, .304 

Maní Marquilé, Josep, .,Josep Matalasser de Cal 
Rovir.1•, 292 

lllartí Piula1s, Jesús, 235, 291 

Maní Segarra, l>lartí, 534, 537 

Maní Suau. Enrie, 88. 305 

Marú Suau, Paquita, <133. 488 

\llarú Torres, Andreu, 292 

Maní Torres, Antonia. 292 

Maní Torrcs, Josep, 292 

Maní Torres. Salvador, 292 

Maní Vall, Antoni, 465, 528, 612 

Martín, Pedro, 583 

Martincll, Cesar, 140, 144, 145, 146 

Martínez, 532 

Manínez, Alfonso. 485 

Martínez, Antonio, 282, 581 

Martínez. Celia, .318, 581 

Mllrtínez, Josep M .. 302, 325 

Marúnez. Júlia, 324 

Marúnez, Julián. 582 

M,mmez, Mario, 179, 600 
Munínez, Montse, 224 

Martúlez-Bordiu, María de la O. 4 12 

Marúnez-Bordiu, María dd Carmen, 412 

Martínez Buedo, Angel ,Kubala,. 3-16 

Marúnez Colomer.Josep, 547 

M:mine7. t-lartínez, M. C:irme, 303 

1'1lartínez Olmeda, Ángel, 45~ 

Martínez Romero, Pepi ta, 401 

Martinez Val. José M., 416 

Martorell. 373 

Martorell, Miquel, 455,461,495, 507 

Manorell Puigdomenech, Joan, 364, 454. <155. 
460,461 

Manorell Tarruella, Rosa M., 32•1, 326, 327 

Mas, -174 

Mas, Roben, .'320 

Mas. Hosa, 234 

Mas Maja, Antonia, 356 

Mas Maja, Maria, 356 

Mas Maja, Ramon, ,Tribo,, 622 

Ma:, Segura. Josep, 60 l 

Masachs, Jo:111, 455 

Masgrasó, 475 

Masó, casa, ! I I 

Massafrets, 469 

Massafrets, R:1mon, 109. 315 

Masson~ Bertr:111, Rosa, 3">6 

Massot, Andreu de, 73 

Massm-Dalmases, casa (casa Dalmascs), 55, ·111 

Masvitl11l Coll, Merce, 385,386, 578 

Matamala. Miquel. 347 

Matamala Merce, Rosa, 356 

i\latcu, Estda de, 'i65 

Mathcu Pcrrer, Jos<:p. 3 72 

/lk<la. Amonio. 330 

Mcdinu. Antonio. 504, 505 

Medina. Lourcles . .321. 583 

Melesdmk, Paul, 395 

Mdgosa, Angel, 507 

Melgosa. Llu1s. 507 

Melgosa, Montsc, 429 

Mclgosti, Ramon, l.29. 52,J 

Mensa, J{amon M., S.J., 357 

Mera, Cal, 6P, 618 

1\lerd'.!, Miquel, -180 

Merinos, Mateu, 330 

Mcrli, Angcleta, 105 

MeseguésJové, Francesc. 192 

Mesegués M:ija, Ramon, 190 

M<:stre, Tomas, 520 

Mestres, Agustí. 376. 377,378 

Mestrt,s. Josep, 347 

M<:sLrcs, Rosa M .. -128 

Mestres. 1omas. 242 

Mestr.:s Benet, Domingo. ,Minguet•, 617. 622 

Mestres Capdevila, Antonia, 356 

Meslrcs Dalmases, Montserrat. 566 

Mesm:s FreLxes, Josep. 281, 283, 359, 410, 537, 
539 

Metge Rosa, el (vegeu l:Jo11atJenl11ra Felip M11r-
tr") 

Migcta. Cal, 309 

Mignet. Henri, 534, 537 

Miguel, 109, 479 

Miguel, Constantino, 404 

Milagro, Francisco, -104 

Millán, M. Dolors, 583 

Mingarro, Conxita, 233, 285 

Mingo, Angel de, 173 

Mingo, Francesc de, 621 

Minguell, 583 

Mingudl, familia, 5 

Minguell, Francesc, 242, 582 

Mingutll, Jaumc, 337 

Minguell, Leonor (de Ca la P:tula), 226 

Minguell, Manuel, 58 

Minguell, Mer('/:, / M. Mere~. 327, 484 

Minguell, Rosa. 444 

Mínguell, Trini, 234, 528 

Minguell Anglarill, /\ntoni, 612 

Minguell /\nglarill, Jaume, 562, 612 

Minguell Farré, Ramon, 612 

Minguell Farré, Trini, 568, 583 

Minguell Florensa, Josep, 345. 465 

Mingucll Mas, Ramon, 557 

Mínguell Molins, /\ntoni/A111onio/!'on, 121, 268, 
367,566 

Minguell füesol, Josepa, 356 

Minguel l Rovira, Mane!. 102 

Minguell Salvacló, M. Dolor.;, 612 

Miagudl S:ilvadó, Rosa, 303, 612 

i\lingucll Vall. flon:wem.ura, 356 

i\lingue1 (vcgeu Do111/11go Mes1t-es BeneO 

Minguet 13nllle, Dolors, 356 

Minguct B:illlc, Teresa, 356 



Miquel, Enrie, ;24 

Miqud Bosch, Enrie, f30, 52•1 

Miquel Bosch, MonL~e, 52·1 

Miralles, 507 

Vlirnlles, Aurom, 228 

J\limlles Anguem, Teresa, 356 

MiraUcs Balcelb, Anita, 356 

Mir:illes Sclbrés, Ramona. 356 

Mirel, Antonia, 23·1 

Miret, Antonieta. 107 

MircI. 13lanc-d. 307 

Miret, Js,1bel, J08 

Miret,Joan, 317 

Mire1,Josep M., 367,444,449 

Mirel, Maite, 430 

Miret, M,1risa, 525 

Miret, Roser, 234 

Miret Bonjoch, Antonia, 301 

Miret Cortadelles. J\lagí. 446, 528 

Miret Cortadelles, Pilar, 4•í6 

Miret Cos, Florentina, 356 

Miró ele la Botiga Nova, 504 

11Ur6, Araceli, 326 

Miró, Elvim, 318 

Miró, Josep, 581 

Miró, Pilar, 318 

Miró, Ramona, :H8 

Miró, Rosita, 318 

Miró Parré, Maria. 3'i6 

Misse;,r Wllcs, Jost:p M., 57 J 

Moixó, Cal, 249 

Moixó, familia, /, 40 

Molgosa Fom, Magina, 356 

Moli, Jeroni, 325, 58J, 600 

.Molina, 334. ,17.¡ 

Molina, Leonor, 129 

Moliné, Lolita. 493, 49<1 

Molins. Antonio, 337 

J\lolins, Ramon, 578, 582 

Mongay, Joan. mosscn, 565 

Monné, 189 

1\.lontagut, 363 

Momagut, Josep, 183 

Momagut, Rossendo, 520, 582 

Momané, M. Angeb, 329 

Montancr. Joan. mosscn. 521, 523 

Momero, 2•10 

Momt:ro. Antonio, 4H 

Momero. Eduard, 330 

Montero, Eduardo, 581 

Montero, Pt:pe/Jost!p, 330. 414,523 

Momiu, Cal, 613 

Mo111iu, família, 7 

Montiu, Roseta. 299 

Montiu Codina. Eduard, 542 

Montiu Codina, Jeroni, 25 1, 288 

Montiu Codina, Maria, 2'i1, 356 

\1onIiu Codina, Mercedc5, 251 

Montiu ele Nub,, Eduard, 237, 327 

\1omiu de Nuix, J\1. Dolors. 237, 326, 184 

\lontiu de Nuix, Hos.:r, 237, 528 

\1ontiu Gr:mell, Rosa, 3'i6 

421 

1 r e 

Montiu lkñ¿, Saiv,.idor, 251,288, 530 

Montraveta, Francisco, 206 

Monuavcta, Jaume, •130 

Monl.r",1vcta Cinca, lgnasl, mosscn, J 73, 211 .1 . 242, 
332, i.28, 521 

MonHo.,, 475 

Mora, Isabel, .318 

Mom, Joan. 337, 6oo 
Mora, Montse, 287 

Mora, Pt!pito. 337 

Mor-.1, Ramon, 351 

Mom Casals, Jerooi, 337, 612 

Mora Casa Is. Josep M., 612, 618 

Moragas, Dolors, 362 

Moragas, Rosa, 447 

Moragas Barrct, Frnnccsc, 183, 184 

\!ora l Gakeran, C.1rme, 356 

Morales, J:wier, 458 

Morales, Milagros, 108 

Morales García, Cam1e / M. Carme, 329. •159. 583 

Morales Guillén, Vícror, 452, 455, 460 

Mor:116 Novell, Lluís, 240 

Morell, Angels / M. Angels, 284, 481 

Mordl, Antonia. 621 

~lorell, Jau me, 465 

MOrt!U, ]Ost!p, 276, 469 

Morell, l\1aite, 430 

l\lorell, Rosa M., 525 

Morell, Rosa, 107 

MoreU Alsina, Antonio, 28-1, 325, 485, 498 

J\lorell Alsina, Josep M., 284, 325 

Morell Abina. Maite. 324 

Morell Font, Magin:i, 180, 356 

Mor.:11 Jaume, Ramon, 180. 193, 578. 610 

Morell Salvacló, Teresa. 356 

Moreno, Armando, 447 

Moreno, Conccpció, 329 

l\lorem, Jorcli, <J28 

~1orera Mas, Dolors, 356 

Morera Sola, Claudia, 547 

Morrt!res, Ramon. 214 

Morros, Antonia, 287, 318 

l\lorros. Lola, 287 

Morros, M. Rosa, 319, 527 

Morros, Maria, 223 

,\.Jorros Brnfau, Celestina .. ~56 

Morros Ribó, Antonia, 185 

l\!orrut, C:tl, 506 

J\lonés St!r<:rols, Montserrat. 321 

Moscoso Casado, Antonia, 233, 573, 600 

Mo~ou, Josep, 519, 524 

mosscn Albert Boncr Mam1g:u, 363 

mossen Andreu Rovira, 151,299, 443, 'i62, 594, 

595 

mossen Anton Bcncl, 594. 595 

mo:;sen Anton Pont Saltó, 359. 362, 363, 572, 
593. 594, 596, 604 

mos.~en Casamitjana, 367 

mossen Cinto Vt!rdagut!r, 410 

mossen Frant't!SC 8ajon3 Pinró, 98, 410, 446, 
449, 565, 566, 578 

mossen Franct!Sc Comort!r:1, 565 

mossen lgnasi Mommvera, 173, 241, 242, 428, 

521 

mosscn Jaume Albesa. 565 

mosscn Jaume Bt:,r.:ngui;,r, 367 

mossen Jaumc Vilarddl, ,128 

mossi!n Jeroni Roca, 82. 357 

mossen Joan Mongay, 565 

mosscn Joan ,\lomant!r, 521,523 

mosscn Josep Arques, 345, 363, 461, 556, 594, 
595. 612 

mossen JoSt:p ~l. Cata. 623 

mossen Josep Serra, 365 

moss~ Josep ViL,, 428 

mossen Narcís Saladrigues, 428, 429, 565 

mossen Pere Anglarill, 363, 539 

mossen Rnfael Boix, 348 

mossen Rafael Farran Tacies. 368 

mossen Ramon Arqué, 560 

mossen Ramon Garriga, 540 

mossen Ramon Pinós, 8.1 

mosscn Ramon RoIa Canal, 241, 242, 367, 368. 
521,523,605 

Mula, Paquita, 600 

Mui'loz, I0!l. 41-J, 414 

Muñoz, Encama. 529 

Muñoz,Joan, 511 
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Navarro, JI.lana, LOS 

Navarro, Paquita, 10; 

Nav,11To Camps, Tomas, 150, 151 
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Niubó, M. Teresa, 528 

Niub6 Sociacs, Ramon, 617 
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Oromi, Raimuncla, 565 

Orozco, Núria. 180 

Ors, Merce, 134 

422 

TltSTÓRIA tdlAFI( ¡\ [)E C1'.ltvER1\ 

Ortiz. Pilar. 226. 228 

Ortiz, Teresa. 108 

Ortiz Argelich, Rosa, 356 

Ortiz Bemaus, Carme / M. Cnmw. 208, 300, '137. 
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Pairo, Cal. 314. 613 

Pala Tallo, Juan, 515 

Palau, M. Cristina, 447 

Palau, Pasqual, 363 

Pallru., Camil, 97, 98 

Pall:ls, M. Teres.,. 601 

Palma. lgnasi, 337. 578 

Palm::1, Joan, 582, 600 

P,úma Bene:to, Juanito, 573 
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Pié llurgués, Teresa, 356 

l'iera, 307 

Picra, Teresa, 108 

Pifarré, Núria, 223 

Pifarré, Ramon, 61'1 

Pifarré Solé, Ramon, 613 
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Pinós, Jor<li. 516 

Pinós, Jo~ep, 528 
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Pintó Samamari. Llu'isa, 356 
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Pipó, Dolorctes, 230 
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Pipó, Francisco, 581 
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Piqué. Tcrc~a. 455 

Piqué Vergés, Dolors, 356 

Piquer Pl:tnas, Ramona, 356 
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Planes, Francesc, 108 
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Pomés. enries. 583 
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l'omés, Jaume, 469 
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Pomés, Josep. 581 
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PonL, M. T..:resa, 554 
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Prat, Josep, 414, 576 
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Puig. Joan, 441. 479 

Puig,Josep. 581. 582 
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Puig Llanes, Francisco/Francesc, 436. 566 
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Pujo!, Josep, 51 

Pujo!, Uuis, 404 
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Raich, Josep, 337 
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Raich Boquet, M. Rosa, 301,527, 583 

R:uch Brufau, Josep, 327, 520, 573, 580, 582 
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Ramírt!Z, 9 
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Roca, Joan, 109 

Roca, Miquel. 214 

Roca, Paquita, 108 

Roca, Ramon, 404 

Roca Bertran, Dolors, 356 

Roca Fusté, Joscp. 520, 521, 579, 580, 582 

Roca Garrahou, Angelina, 321, 583, 620 

Roca Rossell, Francisca, 356 

Roca Sastre, Ramon r-1., 243 

Rocagené, M. Pilar, 307 

Rocaginé Casanovas, Joan, 325, 479 

Roch, Josep M .. 554 

Roch, Josep, 507 

Roch Jimém:z, Agusú, 491 

Rodríguez, Joan. 333 

Rodríguez. José Antonio. 333 

Rodríguez Rosich, Amoni, 304. 492 

Rodríguez Rosich, Jul~fulia, 304, 492 

Roig, Jau me. 350 

Roig Tolosa, Margarida, 356 

Romero Marchcnr, Rafael, 447 

Rondón Aparicio, Marfa del Carmen, 452 

Roqué Pinyol. Gloria, 356 

Roqué Pinyol, Ramona, 165, 356 

Ros, José, 404 

Rosa, 566 

Rosalia, 226 

Rosell. Agustina, 222 

Rosell, M:trtí, 420 

Rosdl Pont, Maria, 446, -148 

Rosell Riera. !'ere, 520, 582 

Rosdló, Joan, 576. 577 

Rooelló, José Mari, 330 

Rosdló, Josefina, 318, '139 

Roselló, Josep, 405 

Rosclló Martínez. Antoni. 328 

Reselló Martínez, Con.xiw, 326, 573 

Rosdló Sisquell:t, M. Rosa, 233, 234, 528 

Roser (de Cal Tomas de Casrellnou), 226 

Rosich, família, 36 

Rosich, Joaquim, 397 

Rosich, Josep, 36, 578, 581 

Rosich, Maria. 36 

Rosich, Pasqual, 519 

Rosich, Ramon. 2-Jl, 285 

Rosich Com:1~. Cima/Cintt!t:I, 229,300,446 

Rosich Com:is, lsidor, 449, 153, 45.i, 496, 542, 
578,581 

Rosinés, Conccpció, 227 

Ho:,scll Obad1, Teresa, 356 

Rosscll Pipó, lgnasia, 356 

Rossell Segum, Carme, 356 

Rossich, Franccsc, 528 

Rossich. Mircia, 462, 463 

Rossich Batalla, Franci.~co. 327, 52! 
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Rossich Cases, Jau me, 311 

Rossich de les Pells, Cal, /80 

Rossich Franquesa, Carlos, 139. 241, 2'i2, •110, 
413, 50-t, 553 

Rossich Fr;1nquesa, Paquiw, 1.J6 

Rostand, '151 

Rota C:1nal, Ramon, mo:;sen, 128, 21I, 242, 367, 
368, 521. 523, 605 

l(oure, Rosa. l80 

Roure, Salvador, 180 

Rovlra, 507 

Rovira, Andreu, mossen, 151, 299, 443, 562, 
594,595 

Rovlra, Cal, 292 

Revira, Can111::, 600 

Rovira. Dolors, 620 

Rovlra, M. üolors, 329 

Rovlr:i, Maria, 229 

Rovlra, Merce, 544 

Róvlra, 1\!igucl, 404 

Rovlra, Ramon, 620 

Rovim Brufau, Ramon, 359, 363 

Revira Comas, Josep M .. 325, 337, 520. 573 

Rovira Comas, Ramon, 345 

Rovira Solé, Marta, 301, 438, 581 

Rovira Solé, Pilttr, 301, 438 

Royes, 302 

Royes, Rosita, 284 

Roycs l..arroya, familia, 189 

Roycs Larroya.Juanito/loan. 327,347,477 

Rua Ciroler, Manuel, ,el Parilles,. 381 

Ruhinal, Albert, 578 

Ruhinat. Anna M., 324 

Rubin:11, Anroni, 360, 566 

Rubin:it, Antonio, ,Ton Quninantc,, 103 

Rubinat, Josep, 577 

Rubmat, Joscp M., 132, 578 

Rubinat, Llore n{', 578 

Rubinat, M. Rosa, 326 

Rubinat. Montse, 430 

Rubinar, Trini, 223 

Rubinat Ninot. Antonia, 170. 230, 436 

Rubinat Ninot. Paquim. 179, 230, 293, 350, 558 

Rubinat l'ortdla, Ramon, <119, 422, 427 

Rubió, Momscrrat, 337 

Rubió Balaguer, Jordi, 79, 386 

Rubió Filó, Paquita, 3'i6 

Rufat, Triní, J29 

Rufalt, Eusebi, •Canet,s,, 408 

Sabanés, Juli, 376,377,378 

Sabara, Cal, 170 

Sáez, L.:onardo, 241 

Sáez. Mercedes, 583 

Sáez, Ricardo, 581 

Sala, 469, 582, 600, 600 

Sala, Cisco, 314 

Sal:t, el (vcgeu Celesli¡¡o Roc(I) 

Sala. M. Carmc. 224 

Sala, M. Rosa, 307 

Sala, M:1ria, 225 

Sala, Núria, 300 

Sala, Paquita. 301 

Sala, Ramon, 327. 445 

Sala. Teresa, 529 

Sala Altloma, Ricard/Sala. 37, 215, 376, 377, 
378, ·105 

Sala Canosa, Maria, 356 

Sala lzuri.1ga, Fr:tncesc/Patxi. 240, 522 

Sala Lloveras, Josep, 337, 520 

Sala Martí, Francisco, 121 

Sala Martí, Josep, 121 

Sala Sala, Trinital, 356 

Sala Samacrcu, Teresa, 356 

Saladrigues, Nards, mossen. 428, 429. 565 

Salal, Antonl, 416 

SalaL, Armand, 173 

Salm, avi, l',Espardenyer de Preixener,, 171, 501 

Salat, familia, 171,501 

S:ilat, _loan, 469 

S:i lat, Josep, 183 

Salat, Josep M., 319 

Salat. .MarceJ.lí, 337 

Sal:u, l\liquel, 3'16 

Salat Bad1s, Conxita, 5•i4, 566 

Salar Cortaddles, Ramona. 228. 245 

S:'llat Falip, Dolors, 356 

Sal:tL Fornells, Josep, 181 

Salat Noguera. Antoni, 319 

Salat Noguern, M. Teresa, 237, 301, 319, 'l57 

Salat Tarr.11s. Joan. 36, 112, 114, ll5, 118. /21, 
125, !39, 186, 311,367,409,410,413, '116, 
431,446,449,451,453,457, 553, 596, 604 

Salat Tarr:11s, Ton/AmonVAntonio, 171,416,446 

Salar Vidal, Ramon, 612 

Sales, Josep, 173 

Sa lvacló Llobet, Montserrat, 356 

Sah·ador, Jau me, 58J 

Salvador, Manuel, 397 

Salvany Blanch, Joscp, 76 

Sambo. el (vegeu PClco ,el Smnbo,) 

Samhola, Anita, 230, 558 

Samhola, casa, 103 

Sambola.Josep, 100,701,436,461 

Sampietro Rudolf, Laura, 321 

Sanc;a, Balrasar. 462. 463 

S:ínchez, 582 

Sánd1ez, Antonia, 429 

Sánchez. Celestino, 4-10 

Sánchez, Jesús, 581 

Sánchcz, Joscp, 520 

Sánchcz, Lídia. 566 

S:'lnchcz, Lleó, 565, 566, 581 

Sánchez, pare, 605 

Sánchcz, Patricio, 279 

Sánchez, !'epi, 430 

Sánchez l'iedrabuen:i. Celestino, 454 

Sanchís, José A., 118 

Sancho Marraco,Josep, 565 

Sanfeliu. Miqu<:!I. 578 

Sanfeliu, Santiago, 429 

Sanfeliu Domenech, Lluís, 242, 332, 333, 429, 
519, 565 

Sanfeliu Roca, Ventura/13onaventura, •Rayo,, 
425,476,496, 5JI 

Sanpere, Llub, 27 

Sanpere Carreres, lgnibia, 356 



Sanpere Grioles, DoJors. 356 

Sanpere Labrós, Elisa, 250 

Sans, 509 

Sans,Joan, 337,580,582 

Sans, Maria, 227, 228 

Sans Figucres, C.'lrme. 356 

Sans Ribera, Anna, 356 

Sanl Jeroni, Anton de. fra, 462, 463 

Sanl Martí i d'Ausias March, Francesc de, 57 

San1Torres, Teresa,356 

Santacana, M. Rosa, 303, 307, 488 

S:int:icana Vélcz, Joan, 88, 240, :S05, 492, 523, 
524 

Santamaria, 346 

Santamarta, Marta, 307 

Sarmentelll, Cal, o Cal Jesús, 17.3. 291. 599 

Sarrate, Joscp M., 363, 462, 463, 539 

Sarrate, Paquita, 225, 299 

Sarrnte Corbinos, Aurea, 225, 356 

$arrate Corbinos, Francisca, 356 

Sarr-,ue Corbinos, Joaquim. 218 

Samne Llamas, ArmancVArmando, 330,459, • 91 

Sarries, Dolors / M. Dolors, 303, 307 

Saulcda Felip, Pilar, 356 

Saura, 475 

Saza (vcgeu José Sazalumi/) 

SawLOrnil, José, ,Saza,, 447 

Sebastiil Pedrós. Amonia, 356 

Secanell, Josep M., 509 

Secancll, R:1mona, 428 

Segarra, Arnuu. 2'11. 337, 520, 58J. 582. 600 

Segovia, Maties de, 51 

Segués, Pere, 320, 479 

Segués I.lobet, .Merce. 107, 23-í, 138, 439. 440, 
454. 455, 495, 519. 527, 528, 583 

Segura, Bartomeu, ,Hartolo,, 604 

Segura, Ramona, 226, 354 

Segura, Regina. 275 

Segura, Rossendo, 128 

Seg\lfa, Teresa, 300 

Segura Escudé, Jaume, 240 

Segura Martí, Rosita, 307 

Segura Nada!. Josepa. 356 

Segura Radijales. Teresa, 307 

Segul"'J ~amon, Carme, 356 

Segura Ramon, Emília, 356 

Sellés, 528 

Senosiaim, Juan, 404 

Seoanc Sambola. Josep t-.lanuel. 15-l, 601 

Serés, f 77 

Serés, Josep M., 522, sn 
Serés, Pau, 169 

Serés García. Elena, 303. 329 

Serés Gónwz, Anna, 303, 334, 555 

Serés Gómez, Josep Cl:tudi, 522. 555 

Seró, Prudcnci, 314 

Serra. Elvira, l 57 

Serra. Jost::p. mossen, 365 

Serra, l'ere . .J70 

Scrra, Ramon, el Vd!, 23. 48, 58 

Serra Duch, Josep, 325 

Sen-J Gr.rn, Vtontserra1, 356 
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Scrra Lardies, ,\madeu. -179, 601 

Serra l.ardies, Josep Antoni / Josep Anton / Jo-
~ep, 477. 478. 179 

Scrm Vima, Marina, 356 

Serra Vima, Mere.:, 356 

Serrador, Ton (vegeu Ion Alegre/) 

Serrano, José, -104 

Serrano, Josep, prcverc / Dr. Serrano, 3H 

Scm1110 \1ontalvo, José Amonio, 329, 412 

Serve1, Joscp, 478 

Serve!, Miqucl, 'i7·i 

Servel Servcl, Irene, 356 

St:rvel Servct, Ramona. 356 

Servet Servc1, Teresina. 356 

Se16 Fusté, Josepa, 356 

Sctó Pellicer, Jo:in, 337, 520, 582 

Setó Pellicer, Rosa/Rosiia, 285,286,318, 581 

Shakespeare, 451 

Sicarl. 284, 325 

Sicart, Maria. 229 

Sierra Manzano, Jo~ep M., 491 

Süvia, C:i la, 229 

Simó, 503 

Simon, Dolors, 428 

Simón, Francisco, 404 

Simon, Josep. 109, 507 

Simon, Narciso. 404 

Sisquella Roselló, Pilar, 303, 329 

Si1ges, Antonío, 429 

Sitg0s, Paco, 206 

Sitges, Pere, 404 

Smíth. Hopkin.son. i32 

Sobrcvila Artigues, Josepa, 356 

Sobrevila Artigue;,, Mariano, 389, SU! 

Socia1s, Trini, 350 

Sola, 475 

Sola, Frnm:cse, 345 

Sola, Fram:ii;c:o, 404 

Sola. Momse, 284 

Sola. Ramon, 129 

Sola Franquesa, A.ngel:i.. 356 

Solé, 363, 455 

Solé, Adela, 318 

Solé, Antonia, 223 

Solé, Amonio, 276, -120 

Solé, Cal, 156, 517 

Solé, Francisca, 180 

Solé. Francisco. 562 

Solé. Isidro, 507 

Solé, Joan (de C.11 /.le1~1), 617, 618 

Solé, Joan, 528 

Solé, Joaquim, 18 I 

Solé, Joscp, 128 

Solé, Joscp, .¼3, 507 

Solé, Lourde.~. 2•J 1 

Solé, M. Rosa, 319, 583 

Soh;;, M. Teresa, 583 

Solé, Manuel, 40-1 

Solé, Ramon, ;H7. 363, 420, 422 

Solé, Rosiw, 242 

Sol<:, Salvador. 334 

Solé, Teresa, 225 

Solé, Toní, 422 

Solc Balcells, Jcxm, 284, .309 

Solé Briansó, ,\ntc,nia, 356 

Solé Brufau, Emilí, 181 

Solé Bntfau, rranc:esc, 181 

Solé Brufau, Ramon, 181 

ScM Carulla. Francesc, 328 

Solé Ci,~l. Magdalena, 356 

Solé Civil. Teresa, 356 

Solé Coletes, Enrie. 325 

Solé Coll, Salvador, 531 

Solé Companys, Maria, 356 

Solé Companys, Rosa. 356 

Solé Elic.-;, Anna M., 30l 

Solé Elies, Joan, 582 

Solé Fom, Carmc, 356 

Solé Freixes, Dolors. 356 

Solé Fusté. Ramona. 356 

Solé Pomés, ~lontserral, 301 

Solé Pont, Dolor.;. 334 

Solé Rabada, Momserr:11, 356 

Solé Subirana, Concepció, 356 

Solé Tossal, María, 356 

Solé Urgell, Magch, 321 

Soler Vives, Josep, 170 

Solsona. casa, 24 

Solsona, Paquila, 300 

Solsona Climcmt, Francina, 283 

Solsona Climent. Maria, 283 

Solsona Duran, ls:ibd, 253, 278 

Solsona Duran, Josep, 278. 451, 460 

Sombrerer, Cal, 1 78 

SorianC>, Francesc, 53, 64, 65 

Sorribes Abella, Rosa. 356 

Sastres, Cal, 169, 177, 23q 

Sostrcs Centelles, M~ria, 356 

Sostres Estrada. Ramon. 177 

Sotera, Joa.n, l 05 

Soteras, Salvador, 165 

Soteres, Angelim1, 303 

Sotere.,, S.ilvador, 309 

Soteres. Teresa, 307 

Soteres, Ton, 577 

Sotere., So1eres, Josep 111., 483 

!:,010, 411 

Soubielle. Valemin, 84 

Stekdcnburg. Joop, 4 JO 

Suau, l'lmília. ,¡29 

Suau, Paqulla, 607 

Suau Fdip, Ramon, ,;33 

Suau Grau, Teresa, 239, 354 

Subias, Carme, 429 

Subias, Maties, 437 

Subías Ferrcr, Llor(·n~. 191, -120, 422,427, 566 

Subia~ Navarro, Joscp, 601 

Subir:111cs, familia. 5 

Suc..-arrats, Emili, 521 

Surnrral", Emilio, 470 

Sucarrats, famí!i:i, 37 

Sucarn1L, Armengol, Jau me, 3• 6 

Sucarrnts Vicia!, Jaumc, ,;09, 578 

Sújar, 114 



Sújar Moh.:d:tno, Carmen, 301 

5unytr Raurdl, Josep, 50 

TalJOada. 229 

Taillacle, J~n Louis, 84 

Talaveró. Ann.1 M., 307 

Taló,Jordi, 15~, 158 

Tamarit, Remigio, 404 

Tapia Pinilla, Blaseia, 356 

Tarda,326, 457,457,457,459.573. 573,600 

Tnrragó Nolla, Magdalena, 169 

Tarragó Roca. Ramon. 150 

Ta rrai,;, Emíli:1, 416 

Tarrni,; Turull, Ramona, 356 

Tarré Ramon, Josep. •Genaro,. 618, 619 

Tnrrés Clari.'!l, Pere, 363 

Tarrés Domingo, Arcadi, 235 

Tarruell, Cal, 171, 501 

Tarruell, família, 5, 6 

Tarruell, Joan, 577 

Tarrudl Combellé, Conxi1,1. 356 

Tarruell Combellé. Dolors. 356 

Tarruell Cos. Canne. 166 

1arruell Cos, Magda, 166 

Tarruell Uhach, Joan. 345 

Tarruell Ubach, Josep M., 268, 309 

Tarruell Vilaró,Joan, 166 

Tarruella. 468, 600 

Tarruella (de Cal Racó), 31-1 

Tarrudla, Cecilia (de Cal Magí Penjat), 206 

Tarruella. Felip, 337 

Tarruella, Josep, 577 

Tam,clla, M. C;1m1e. 319 

T:muella, Magdalena. 337 

Tarruella, Maria. 33, 36 

Tarruella, Pepirn, 301 

Tarruella, Ramon, 581 

Tam,ella Condal, Dol<>rs, 356 

Tarrudla Domingo, Antoni (de Cal Racó), 314 

'l'arruella Domingo, Maria, 356 

Tarruella Galofre, Magí, ,Mag, Penjai,, 61<1, 615 

Tarsa. Pepita, 108 

Tilsit!s Gines1a, Franeisco/Cisquel, -121, 610 

Thsies Ginesta, Ramon. 450, 464, 465, 577 

Tasies, Vemureca, 622 

Tassies C:1ses, Bonavemura, 356 

Tassies Case-S, Maria, 356 

TeLxé, M:iria, 620 

Teixidó, Antonia, 108 

Teixidó, Momse, 307 

Teixidó Calafoll, Josepa, 356 

TeLxidó Calafell, Maria. 356 

1'eixid6 Segura. Maria. 356 

Tella, Antonia, 529 

Tdla, Carme, 430 

Tella. Jaume, 469 

Tt!lla, Maria, 573 

Tella. MOnlsl.!rrat, 318 

Tella, füunon, 88,315, '192, 522, 523 

Tclla, Rosa M. / 1'I. Rosa, 241, 581 

1'el1a, Sra. (vcgeu Carme de Ola/de) 

Tdla Barrad1in:1, Pilar, 573 

Tella Comas, M. Carmc. 233 
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Tclla Comas, Ramon., 337. 520. 57 8, 582 

Tc.LI:i Pom, Josep, 338 

Tella Torres, Pepe/Josep, 296, 421, 423. 424 

Térmens, M. Angels, 484 

Ténneru;, Ramon, 139. 36.3, 410, 422. 461 

Térmens Badal. lbmas, 150 

Térmel1b Bosd,, Jost!p, 150 

Térmens Piqué. Ramon, ,Brunel•. 150, 151 

Térmens l'rats. Josep, 398, 420 

Teto (vegeu Ramon Na111011) 

Teto, Cal, 620 

Tix, Cal, 192 

Toldn1, Dolor.;, 322 

'lbldril. Montserrat, 225 

Toldra, Ramon, 170 

Toldra Vilaró, Carme, 356 

Tolosa, Dolors, 429 

Tolosa Cuat!rns, Trinitat, 356 

Tolosn Novel!, Josep 1'1, 240, 523 

Tomas, 480 

Tomas, di.! C:1stellnou, Cal, 226 

Ton ,Canya,, 611 

Ton .Serrador, (vcgeu Ton ✓llegretl 

Ton Caminante (vegeu A/1101110 Rubinatl 

Torne. 176 

Torné, Cal, 273 

Torné, Merce, 108, • 38, 573 

Torné, Miqud, 320, 476, 479, 578 

Torné Casanelles, Concepdó, 356 

Torra, d ·rgualnda, 214 

1brr.1, _losep, 284, 507 

Torra Sernnell, Josep. 2'l0 

Torracles Altiscnt, Joscp, 394 

Torrens, i\lont~erral, 226, 227, 228, 446 

Torres.Jmunc, 175,249,337 

Torres, l\fagí, 24 l 

Torres, Teresa, 293 

Torres Bertmn, Aguslina, 356 

Torres Bertmn, Dolors, 356 

Tom.:s Bcrtran. Rosalia, 356 

Torrescassana CoMa, Joaquima, 13·1 

Torró, Carmt! / M. Carme, 303, 529 

Torró, Conxita, 529 

Torroja 1'1iret, Antoni, 97, 98, 329 

Tosa!, Adela, 528 

Tosa!, Anna M., 234, 2• 2 

Tosal, Dolors / M. Dolors, 107. 23-1, 318, 519, 
527, 528 

1osql1dla, Joan, 564 

Tosquella, Joscp, 52•1 

Tosquella, M. Dolora. 307 

Tous, 337,582 

Tr.1vesset, M. Teresa / Teresa, 303, 334, 602 

Travesset i\!ass:ine,, Jordi, 328 

Tribo (vcgeu Ramo11 Mas Maja) 

Trilla. 229. 577 

Trilla, Angellna, 225 

Trilla, Antonio, 603 

Trilla, Assumpdó / M. Assumpció, 318, 621 

Trilla, Consuelo, 223 

Trilla, Elvira, 282 

Trilla, lmmarnlac.la, 307 

Trilla, J:wme, 2,w, 129 

Trilfa, Joan, 62J 

Trilla, Josep M., 577 

Trilla, M. Dolors, 528 

Trilla, M. Tert!sa, 227, 282, 326 

Trilla, 1'laria, 160. 44,¡, 538, 566 

Trilla, Marián/Maria, 237, 528, 621 

Trilla, l't!re, 242, 528 

Trilla Bacarclit, Jost!p, 399, 405 

Trilla Botines, Juanjo, 4:30. 524 

Trilla Busque,. Consol, 356 

Trilla Clc, Josep, 457 

Trilla Fallp, Inés, 356 

Trilla Parré, R.imon, 491 

Trilla Lladó,Jnumc, 419,420,422 

Trilla Ninot, Melcior, ,121 

Trilla Oromí, Antonio, 305 

Trilla Ramon. AntonVAntonio, 314, 413, 553 

Trilla Riu. Patrocini, 356 

Trilla Seroks, Rosa, 356 

Trilla Vallés, Dolors. 356 

Trilla Vallés. Teresa. 356 

Trípols, Joan, 623 

Troncoso, i\fanuel, 332 

Trullob, Elvir,1, 227, 228 

Trullols Bach, Maria, 170, 317 

Trullols MaSSt!S. Lloren~. J 70 

Tudela, Ca.!, 37 

TuruU, Albert. ,130 

TuruU,C:mne, 225,226,336,350,607 

Turull, família. 293 

Turull, Fmncesc, 293 

Turull. Montserrat. 226 

Turull l3akells, Josep, 304, 523 

Turull l3argués, Carme, 283, 293 

Turull l3argués, Jo~cp/Pepe, 293, 311 

Turull Bargués, Ramon, 179. 279. 283. 293. 3ll, 
-l10. 429, 450, 457. 514 

Turull Casaruana, Josep, 398 

Turull Duch, Joan, 293 

Tun1II Rubin:11, Max, 429, 492, 522, 558 

Ubach, 468 

Ubach, Francisco. 275 

Ubach, Jaume, 359, 360 

Ubach, Joan, 436 

Ubach, Salvador, 'i3 l 

Ubach Grioles, Pilar, 275. 401, 436, 538 

Ubach Miserachs. Teoclor, ,el Griolcs,, 405. 589 

Ubach Molins, Frnncesc, 328 

Ubach Molim,,Joscp M., 333,327,528 

Ubach Regué, Carme, 386 
Ubach Regul', R."lmon, 268 

Ullocl Peri:ra, Conct!pció, 356 

Urbá IV. 597 

Utzet Civil, Victori:i, 159 

V:iguer Peropatlre, Joaquim, 520 

Vagut'r, Rafel, '170 

Valdivicso, Manud, 565 

Valencia Marcos, Josep, 599 

Valés Coma, M. Tcresa /Teresa/ Maite, 326, 327, 
484, 583 

Vall,Joan, 105 

Vall. Montserrat, 105. 301, 581 

Val], 'lcus, 303. 583 



Vall l3enaíges, Joan, 483 

Vall Bcnaige:,. Jordi, 483 

Vall Cornellana, Francesc/Francisco. 105. 302, 
327,456.477, 582,600 

Vall Magre, Jmm. 478 

Vall Marsa, Joscp, 150 

Vall Po111, Ignacía, 356 

Vallejo, Fernando, 447 

Vallés, 307, 469 

Vallés, Amon, 436 

Vallés, Paquita, 226, 551 

Vallés Pctit, Tere~a. 356 

Valle1 Arnau, Francesc de Paula, SJ .. 357,367 

Vall-llebrera, Pere de, 20, 4 7 

Valb, Josep, 153 

Valls !Jamas, Joan, 286, 581 

V:;ilverde, Joan, 478 

Valverde Barón. Paquita, 303 

Valverde Serrano, Pere. 519 

Vázque7., Caries, 480 

Vega, Cal, 309, 348, 621 

Vega, casa, 27, 313 

Vega, Manolo de, 486 

Vega Copons, Anroni de, 27 

Vélez de Guevara, Luis, 445 

Vell Raccioner, e;:1 (vegeu Ramon Pifarré Subí• 
remes) 

Vendrell, Cal. 613 

Vendrell, Doloretes (Ca la Sílvia), 229 

Vendrell, M. Angels, 524 

Vendrdl, Magí, 524 

Vendrell, Ramon, 430, 524 

Vendrell Ramon, Anita. 356 

Ventureta Poíx, Gal, 418 

Venturoso, Cal, 45, 293 

Verdaguer. Cinto. mossen. 410 

Verdaguer Capdevila, Rosalia, 356 

Verdés, Joan, 345 
Verdés, Tríni, 107 

Verdú, Cal, 622 

Vergés, Agustí, 581 

Vergés, Dolors, 583 

Vergés Gabarr6, Angelina, 414,433,488, 583 

Vida!, Amadeu, 113 

Vida!. Anna, 428 

Vidal, Antonia, 230 
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cía Valiño, 159, 214, 368 
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Agramum, carretera el', 380 
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Alfés, 534, 535, 536, 537 
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America del ~ud, 307 
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Amctllers, pb deis, 116, 117, 226, 343 
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Cas1dlolí, 527, 528 

Castellsel"l, 214 

Catalunya, 12, 31, 46, 56, 76, 99, 104, 11,,, 15•1, 
195, 210, 297, 327, 352, 358, 373, 389, j91, 
392, 4;18, 169, 474, 176, 485, 49ó, 493. 494, 
500,509,510 

Catalunya dt:I Nord 438 
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nomes, pa'isos, comincnts, comt:lls, b islxns, arxiprestaLS, barris, c:trrers, plat·es, panides, rius, rieres, torrenls, ponl5, has.ses, estanys, camins, eres, s;;:rres, 
turons, valls, crcus, ponab, masos. finques i qualscvol allre nom de lloc que aparegui en el texl. 

En els '-~iSOs de c-arrcrs, places i similars, t:ls noms amics remeten a la clcnominació acrual, en que es podr:i 1robar 1am la dcnominació actual com la 
denominació, o denominacions, que h::igi Ling,u ameriormcnt; per cxempk:, •Caputxins, carrer dids: vegteu Comba!, cmrer>; i en l'cnlfad::i ,Combat, cam:r>, 
hi Lrobarem ,Combat, carrer / carrer deis Capurxins / rnm:r Liberación•. [Ramon M. Razquin Carullal 
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Cervcra, afores de, 497, 530, 607 
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Ciutadilla, 340, 404 

Ciutat Jardí, 123 

Claree, mas (vegeu Mas Ciare!) 

Codina, mas del (vegeu Mas del Codi11a) 

Coll cl'en Fica, creu del, 7'1, 75 

Comalofomo, 523 
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Líberación, 86, 104, 156, 158, 185, 187, 193, 
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Concabe!la, 271. 300 
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Míl-le11ari de Catalimya) 
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430 

HISTORIA Gni\r ICA DE Cr::R\'f.l(A 
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l'illol, molí de, 530 
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Flamisell, campamem del, 522 
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Macia / carrer de les Verges, 32. :B, 3~- 35, 
36, 125, 169. 175, 176, 1n. 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 222, 230, 234, 293, 366, 
383, 521, 529, 542, 548. 556. 570. 584. 586, 
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Gim:steres. les. 117 

Girona, J2, 96, 110, 344, 394 

Girondla, 99 
Goma, molí d'oli / molí Goma / molí de Ramon 

Goma, 10, 102. 397 

Gra, 368 

Gramuntell, 128 

Gr-.1nada, 114, 418 

Granyanella, 12, 150 

Grn.nyena / Granyena de Segarra, 37, 150, 151, 
176,223,249,275,540 

Gn1u, molí del, 19, 66, 67, 205, 409, '>30 

Guardia de Nogut:ra. 249 

Guimera. 185 

Guipúscoa, 344 
Guissona, ·102, 116, 154, 185, 215, 232, 340, 474, 

480,571 

Guissona, carrcrera de, 123,397, 114,473.476 

H:1ms, COVt:S de!s (Mallorca), 518 
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Hospital, carrer de r, 65, 193 

Hospitalet de Llohregat, l', 581 

l los1afrancs, 35. 150. 238, 249. 266, 315 

l lostalets, ell;, 150 

Igualada, L06, 150, 2J.l, 340, ,169, 515, 527, 'i28, 
612 

llles Balears, 76 

Italia, 307, :196 

lvars <l'lJrgell, 394 

Japó, '432 

Jaumarro, giravoll del, 265 

Jaumc Balmc:s, passcig de, 38. 39, 120, 1.:13, 286, 
.:145, ,,os, 503. 607 

J~-sús, rnrrer de, 'i56 

Jorba, 78 

JoS<:· Antonio. passcig de (vegeu passelg de l'Es-
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Les, 344 

Libcrnción, carrer (vegeu can-er Co111bc1/I 

Liverpool, 306 

Lleida, 16, 59, 66, 67, 7•1, 75, 83, l 16, 217, 218, 
27-1, 293. 294, 297, 338, 338, 341. 346, 373, 

376, 377. 378, 397, 400, 404. tos, -l15, -116, 
432, 438, 444, ,168, .¡69, 47'1, •181, '185, -186, 
492, 502, 503. 512, 516, 522. 53·1, 535, 536, 
537 

Lle::icla, carrer de / c-arrer de Sant Josep, 104 

Lleida, provincia de, 266. 396, 468, .¡81, -195, 522 

Lleó, 296 

Llibenat. carrt:r / raval Je les Verges, 21, 32. 86. 
109, 111, l 73. 215, 219, 220, 556, 580 

Llindars, 150 

Uoh<!t, molí del, 102 

Llor, t:I, 150 

Uuís Sanpere, pla,;a ele (vcgt:u piafa Sama 
An11a) 

Uuís Sanpere, rambla de/ rambla de Calvo So
Lelo / rambla d'Angel Guimera / rambla de 
Sant Francesc / la Rambla, l. 21, 28, ~2. 43, 
119, 125, 127. 130. 132. 133. 236. 290. 339, 
366, 401, 406, 408, -166. 556. 576, 589, 606 

Luchon, 34·1 

\iladoz, pl:t<;a de ( vegcu pfrtftl de la l '11ive1:1-tte1I) 

Madrid a l'ran1;a, carretera ele (vegeu 1wing11da 
de er,taltmya) 

Madrid, l2, l •t, 153, 159, 373, 375, 115, '123,438, 
452, 576 

Mafel, 249 

Magatzems. carrcr dels (vegcu carrer de Vidt1I 
de ft10111palt111) 

Major. carrer. 2, 5. 6, 8, 9, 22, 23, 27, 37, 58, 59. 
79. 81, 87, 100, 101, 125. 126, 128, 157. 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 171, 176, 177, 
184, 190, 191, 194, 195, 223. 233. 243, 254, 
255, 266, 276, 279, 282. 298, 306, 307, 338. 
.:$42, 3•13, 346, 351, 352. 355. 361, 370. 376, 
377. 378, 380. 38 1, 386. 397. 405. 447. 451. 
501, 513, 553, 556, 556, 557, 563. 614, 615, 
619,620.621 
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Conslitució, 8, 20, 21, 24, 76, 125, 156, 157, 
173, 228, 243, 264, 347, 3-19. 356, 362, 365, 
373, 376, 3n. 378, 379, 382, 383, 384, 434, 
·141, 442, 44"', 527, 528, 556, 559, 564. 567 , 

568,585,592,596,599,600,617 

Malgrat, 11 1 

Mallorca, 518, 576 

Mana1:or, 518 

Manotes, giravolt del, 265 

Manresa, 93, 99, 102. 110.2l7,416 

Manrcsa, carretera de / carreter:1 de les Olugcs 
/ c:i rretera de Snm Rnmon, 123, 216. 397. 
533,537 

Manuel !barra, carrer de/ carreró deb P3clres / 
e:1n·er dt> l'l:,;tampa. 3 12,313,366 

Manirs, pla\;:t dcb (;1ctual>, 578 

M~nirs, pla,a deis (vegeu plt1qc1 dP Plus xm 
Marton:11, 76, 469. 565 

Marza. 110 

Mas Clarcl, 70, 95,312, 10·1, 571 

Mas d'en Rosa, 397 

Mas d'en Toni (vegcu Mas Ciare!) 

Mas del Codina, .:197, 618 

Mas Duran, 1, 253, 314, :,97, 136 

M:is Solsona, 379 
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Matadero, pbca del, 556 

M:iwr6. -.190 

Meauzac, 12 
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Mil-lenari de C:11.alunya, avingud:1 dt.:l / avinguda 
del Mil-lcnari / cam, de la Creu deis Ore
neis / passeig del Com,giclor, 74, 75, 117. 
156,397 

Miranda del Ebro, 344 

Molí de la Roda. 257. 526 

MolineL, el. 595 

Mollerussa. 121, 2H, 396,436, 469, 478 

Montardo, 523 

Montclar, 394 

Montevideo, 2'18 

Mon101iu, carrer de, 74, 75, J 23 

Montpalau, 128. 150, 151, 153 

Montpaó. 506 

Montpelk'r. 338 

Mont-roig, 150 

Montsec, 391, 519 

J\lontseré, cacrer de, 556 

Momseré, t1.1ró de. J 7 

J\lon1serra1, 359, •162, 463, 5J6. 5J9, 520. 527,528 

Moro, 1orre del, 17 

N:íjera, 12 

Narcís, molí, 102 

Navarra, 373. 452 

N-U, carretera, 12, 189, 265 

Noguera, la, 66, 67, 93, 141 

Noguera Pal laresa, riu, 394 

Nou, carrer, 292, 556 

Nova York, 395, 396 

Oluges. carretera de les / carretera de Manresa 
/ ~-arretera de Sant lmmon, 123, 216, 397, 
533. 537 

Oluges, creu de le.,, 74, 75 

Oluges. les, 180. 226, 299, 537 

Ondara, riu el'/ el Torrem, 17, 18, 19, 74, 75, 206, 
210, 261, 272, 530 

Onze de Setembre, carrer de I', 214 

Orenets. creu deis, 74, 75, J 17 

Osca, 344 

Pac.Jn:s. '-~meró deis (vegeu can-er de Ma1111el 
Iban·ci) 

Palencia, 99 

Palencia, provincia de, 316 

Pallars Jussil, 522 

P:illars, 250 

Palma (Mallorca), 518 

Pamplona, 297 

Panaclclla, la, %8, 516. 527, 'i28 

París, 281, 338 

Pa1serra, canú de, 2J 9, 220 

Pavia. 150 

l't!guera. 521 

Pei:xcra, la, 272 

Penedcs, e l. 66, 67 

Penelles, 394 

Pere JU el Cerimoni6s, barbacana ele (vegeu la 
Bar/JCICC/IW) 

Pergola, la. 41. 228,323, :B5, 4J 1,437.466 

Perpinya, 423 

Pi i Margall, passeig de (vegeu c111/ngudt1 de D11-
rt111 i Sw,pere) 

Pineda, la, 82. 315,342,397, 168,469,471,472, 
473,474.476, 514. ;61 

Pinó~, 519 
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Pirincu, el/ e ls Pirineus, ,¡ 16,519 

Pius XI l. pl:u;~ de / pla~a deis Martirs, 133, 320, 
335, 406, 411. sn 

Pin de les Vergci;, carrer del 216 

Plans, cabana deis, 199 

Platja d'Aro, 159 

Pobla de Segur, la, 522 

Poblenou, el (barrí de Barcelona), 114 

Pobleta de Bellveí, la, 522 

Polígon Industrial, passeig del. 123 

Pontevedra, 104 

rores, pla,;a deb (vcgeu plar;t1 del Porta/el) 

Portalct, el (pla,;a Santa Anna), 27 

Ponalet, passeig del (vcgeu t11•i11guda de D11m11 
iSc111pere) 

Ponale1, pla,;a del/ pla<;a deis Porcs, 24, 3J9 

Portocrbto, 518 

Posadas, 258 

Posets, 519 

Pous, ca~eta deis, 18 

Pous, els, 18, 208 

l'Ollb, fom deis, 5 

Pous. pont deis, 18 

Polis, portal deis, 17, 531 

Prat de la R.iba, passeig de (vegeu pa.~seig de 
l'EslClciÓ) 

Presiden! Companys, C'd.rrer del, 111 

Puigmal, el. 519 

Punta del 13iel, la (vegeu Biel, p11111a del) 

R:il, camí / camí R.eial, 64, 66, 67 

Rapaldes. les. 207 

Reial, cami (vt!geu camf /?cJ/) 

República, pla,;a de b (vegeu pltu;a Major) 

Reus, 51 

Riber, 150, 300 

Ripoll, 67 

Riuelovelles, 339 

Rocafon, l 16 

Ro<fa. molí de la (\'egeu Molf ele In Rodci) 

Hondes, carrer de les, 269 

Rtx1uetes, masi::i dt! les, 13 

Rosa. mas d'en (vegcu Mas d'en Nosn) 

Rubin::it, 159,221,297.519 

Sabadell, 31, 111, 158, 436. 474, 547 

Sabaier, carrcró de, 8. 125 

Saforejos, giravolt deis, 265 

Salm. torrem, 159 

Salí, carreró del, 3 

Salw, 57 

Sant AgusLí, barri dt!, 160 

S:1111 Andreu (barri e.Je Barcelona), 474 

Sant Cristofol, barri de, l , l16, 616 

Sant Cris1ofol, carrcr de. 556 

Sam Cristofol, costa de, 287 

S:rnt Cristofol, pla,a de, 608 

Sant Domcnec, baixada d.:, 591 

Sant Domenec, c:arrer de, 624 

Sam Domenec, pl:i,;a el<::, 260, 273, 556 

Sam Francesc, barrí de, 14, 4 1, l t6, 265 

Sant Fra ncesc, carrer ele, 556 

Sant Francesc, mmbla de (wgeu ramhlci de Llufs 
Sa11pere) 

Sant Francesc, raval de, 26J 

Sam Guim de Frc:ixenet, 122, .¡41 

Sant Jau me, camí de, 299 

Sant Josep, carrer d.: (vegeu rnrrer de Lle/da) 

Sam Magí de Brufaganya, 364. 61 J, 6J2, 613, 
6J"f, 617, 622, 623 

Sant Magí de Bnifaganya, foms de / fom ele 
Brufaga.nya / fonts de Brufaganya / fonts de 
Sant Magí, 611, 612,613,614,617 

Sam Magí. harri de, 615,618,623 

Sam Magí, carrer de/ carrer de la Val!, 186, 212. 
6ll, 618,623,624 

Sam Magí, pla,a de/ placeta de Sam Magí, 556, 
611,616,618,620,621,623,624 

Sant Martí de la Morana, 215 

Sanl Marti de Sesgueioles, 526 

Sam Martí de Tous. 70, 401 

Sam Miquel, font de la pla(a ele / fom de Sant 
Miqucl, 30, 35, 227 

Sam Miquel, plac;a de/ pou de Sam ~fique!, 29, 
,;o, 31, 12s, 170, m, 173,118,216,227,266, 
267, 337, 362, 402, 447. SOL 547, 549. 556. 
561. 592. 595,613,623 

Sant Miquel, pou de (vegeu /0111 de la pla,;;a de 
Semi Miquel) 

Sant Pere deis Arquells, 95 

Sam Pere Sallavinera, l80 

Sant Ramon, carretera de / carretera de les Olu
ges / c¡¡rrete,.i de Manresa, 123. 216, 397, 

533,537 

Sant Sebastia, 510. 576 

Sama Anna, carrer de, 127, l 'iS, 167, 168, 169, 
1n. 268. 380, •101, !08, 532. 563 

Santa J\nna, plai;:1 / pl:H;il de Lluís Sanpere, 27, 
28, 60, 82, l 25, L29, 156. 165, 279. 284, 313, 
339, 341, 343, 360, 366. 407, 4 u. 412, 420, 
424, '135, 436, ,\40, 551, 552, 554, 556, 562, 
571, 6J 1 

Sama Colonia de Quer:ilt, 468, 515,611 

Sama t.lagdalena, creu de, 74, 7"i 

Santa Maria del Camí. 527 

Santofia. 416 

Saragossa, 12, 21, 119, 137, 2J9, 220, 295, 397, 
404, 415, 423, 485 

Sarria, 167 

Scbolleria, carrcr de la, 228, 255 

ScboUeria, pla,;-.i de la, 462, 463 

Sedó, 368 

Seg::irra, la, •1, 18, 66, 67, 84, 99, 140, 14 l , 154, 
207, 209. 210. 308, 339. 365, 368. 372, 383. 
409,432,503,540,571 

Segarra. torre de la, 119 

Segovia, 251 

Segrc, riu, 394 

Selva del Camp, la, 579 

Serrndora, la, 574 

Scu d'Urgell, la. 299. 307 

Seu. bisb:u de la, 525 

Se1·illa, 159 

Sevilla, provinci¡1 de, 258 

Sidamon, 365 

Sisteró, 150, 394 

S6ller, 518 

Solsona, 251, 365, 367. 368. 372, 78 

Solsona. bisbat de, 62'1 

Solsona, mas (vegeu Mas Sol.~ona) 

Son Vida (Mallor<.-a), 518 



Soria. carrer de, 45, 556 

Son, 344 

Talawra, 128. 325 

Tallada, la, 150, 151 

Tarassó, 214 

Tarragona, 21,251.255, 279,612,617 

Thrrega, JO, 59,111,179,222,279.340, .365. 367. 
368, 372, 373, 394, 396, 416, 422, 430, 435, 
468, '169,471,477, -188, 5 16,607 

Tarrega, camí de, 69 

Tilrrega, carreiera de (vegeu at•i11guda de Ca
talzmya) 

Tarroja, 93, 142, 147, 148, 149, 150, 150, 480, 

509,528 

Tarros, el. 565 

Taüll, 523 

Tero!, 292 

Terra Santa, 76 

Terrassa, 31, 239 

Toni, mas d'en (vegcu Mas Cla1'el ) 

Tora, u6, 365, 480 

Tordera, l SO 

Tomabous, 253 

TorrenL, el (vegeu riu d'011dt1ra) 

Tudela, molí del, 102 
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Universitat. carrer de la (vegeu carror del Ca11-
ce/ler Do11) 

l.lnivcrsitat. passcig de la (vegcu plm;a de la U11i
versi1al) 

llnivcrsitat, playi de la / passeig de la lJniver
sitaL / passeig de la Diputació / pla~ de 
Macloz, 29. 31, 35, 88, 125, 128, 172. 174, 
175. 372, 373. 388, 397, i03, 415. 'l39. 556. 
569, 593 605 

Urgell, I', 66, 67, 141,372,565 

Uruguai, 248 

Vale11cia. 576 

Valenzuela, 397 

Val! d'Aran, 344, 375 

Vall, carrer de la (vegeu car,-er de Sant Mag() 

Vall. portal de la, 623 

Valladolid, 255, 516 

VaUdarqucs, 524, 525 

Valldemossa, 518 

Valll!s, el, 66. 67 

Vallfogona, carretera. de, 2, 397 

Valb, 357, 504 

Vatici, el, 48 

Veciana, 257, 526 

Verdú, 293,373.478, 547 

Verdú. carrer de, 123 

Verges, carrcr de les (vegcu can-er del General 
Giie/1) 

Verges, fonc de les/ fom de la placeta de la Bas-
cula/ font dcc la Bonavbw, 32, 34 

Verges, plac;a de les, 6 14 

Verges, raval de l es (vegcu ca11-er lllber1m) 

Vergós, 180,309.354 

Vergós Guerrejat, 21, 29, 293 

Vergós Guerrejat, fom de, 18 

\ 'ic, 12. 404. 416. -174 

Víctor Balaguer, carrer de (vegcu ca,rerde Vldtil 
deM0111pakm) 

Victoria, carrer / cosca deis C:rmpos, 25, 45, 110, 
189,380,556,560 

Vida! de Montpal:rn, carrer de/ carrer de Víctor 
Balaguer / carTer deis Magatzems, 84, 100, 
!01, 103, 106,107, 111, 1.13, 151,214.221 

VieUa, 48J 

Vigo, !04, 475 

Viladrau,81,96. 389,393 

Vil:úrnnca (Penedes), 474 

Vilafranca de Rocrguc, 3 13 

Vilagrassa, 373 

Vilalta, 93 

Vilanova de Bellpuig, 300 

Vilanova de l'Aguda, 93 
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Index de conceptes1 

XVTII cos de l'Exercit Republica, hospit::tl, 41 

XXV Años de Paz, 329 

48 bores de.felfcilat. 460 

a Moni.scrrat a peu, 527, 528 

a peu. 528, 537. 548 

A Tol Drap, 162 

abelles, 86, 90 

abeuradors. 21, 273, 340 

Abnon, 461 

abrics, 222 

absis, 69 

absis poligonal. 68 

acabament de curs, 323 

acabament de la guerra, 398 

Hcademia, 190 

Academia de DibuLx UaLxas de 13arcdona, 540 

academia de Jaume Aldab6, 337 

acampades, 519 

accessii,,, 539 

accidt:nt aeri, 535, 536 

accidental, 535 

Acci6 Catalana, 382, 400 

Acció Catolica, 98, 362. 365. 420. 149. 457. 572, 
579. 580,582 

acordió, 160 

acrobacies, 545, 546 

acle juclicial, 560 

acte litúrgic, 592 

actes, 521 

actes protocol• Inris, 548 

actes religiosos, 561, 608 

activitars, 519, 529 

activi1a1s esportives, 332 

ac:tor:., 264,447,449,452. 157. 460,462, 463 

actuacions musicals, 541 

Administración Local, 415 

administrador dd Ca.sal, 509 

administl".tdors de la capella de Sant Magí, 62-1 

1. Aquest índex ha estat confeccionat amb els següents criteris: 

administrndors dt: la festa, 616 

adminbtradors del Sant Crist, 61 

aclministraliu, 416 

administrativa i comercial, 331 

adobs, 221 

adoració. 459 

adorar, 556 

adovellat, 58 

adroguerics, 531 

adults, 569 

advocat. 243. 244, 249. 250, 254, 297, 308, 415, 
564 

Aeri Club de Ccrvera, 534, 537 

acrodrom de Cervera, 537 

aerodrom republica. 397 

aeropon de Lleida, 537 

afidonaL~. 473, 476, 510 

afores de Ccrvera, J97, 530, 607 

agent de can vi i borsa, 337 

Eb con<"eptc., d'aqu<::st índex apareixen en el text de !'obra, LO! i que t:11nhé es poden referir a clcmcms que apareixen en les imatges pero que no 

són anomenai.s <::xplícitament en ds c:orresponents peus de fotografia. 

Le.s paraules de l'índcx estan ordenade~ alfabcticament i es rcprodudxen en !'idioma original en que wnsten en el tcxt del !libre. ja sigui en catala, 

castella, angles, frances, llmí, etc. 

S'han climinat les cometes de 1mes les paraules indexades. 

Alguns noms. incomplelS en el text, es trobcn en l'índex en la seva forma completa: per exemplc: ,Teatro Círculo de Cervera• per ,Tt.>atro Círculo,, 

•Guerra Civil, ¡,er ,guerra•, ,Iberia Radio Televisión• per ,fheria•. 

No figuren en aqucst índex els noms de persones, pero sí cls de cases (,Cal Companys,, ,Casa Oalmases,) i eb d'establiment.s comercials (,P,1stisseri:1 

Colom,, ,Barberia Gual,). 

Els noms comuns han estat agrupnts en la seva fórmula singular o plural, segons la quantitat de vegad~ que aparcLxen en el text: així. •moclista• i 

,modistes- es rroben en el plural ,moclistcs,, i ,retaule, i ,reraules, es 1mben en el singular ,re1.aule>. 

En n.lgun cas, també s'ha unilicat el genere de dues paraulcs en una sola entrada; per cxemple, ,neogotic• i -neogotica• en ,ncogotic,. 

Alguns noms d'enlitat:.s, que l'han anat l, tnvianl duran! d temps, han estat unificats en un de sol: pcr exemple, ,insútut Amoni Ton·oja,. 

Per faciliwr-ne la locali11.1ei6, s'han agnipal parnulcs diferents en el mateix conccpt<::. En són ext:mples ,Pasqua•, ,P:1sqtm Florida, i ,P:isqua tle Rcsur

recció•. ,caserna de 111 Guardia Civil, i ,quartcr cit.: l:t Guarclia Civil,, ,Pavclló Municipnl d'&ports, i ,PawUó Poliesponiu,, etc. 

Alguns tenues esportills (com ,cntr1<nador,, ,equip,. ,jugador,) '"ªn scguits de l'espon al qual pertanyen (,futboJ., ,basquct,. ,ping-pong,) per facili

tar-ne la iclentificació. 

Els noms d'institudons, cstablim<::nts comercials i alu·es que figuren en el tex1 en c:istella i en catal:i s'han unilicat en una sola entrada; per cxemple, 

,monumcnt ab Caiguts• i ,monumento a los Caídos,, o ,cali;:11s Ci~ten5, i ,Calzados Cister(». 

Algunes paraules de fa mateixa família s'han unificat en un sol conceptc; per ex<c'mpk, ,jubilació- i ,jubilar-se, en ,jubilad()., o ,crema,. ,cremar,, ,cre

mades, i ,cremaL-;. en ,cremar•. Uoscp Gual Torrcscassana] 



agent judicial, 160 

agricultors, l 51, 154 

agrkultura, 137, 138, 140, 210, 221, 293 

Agrupació d'Edificis Municipals de l'Ajuntament 
dt· Barcelona, 70 

Agrupació Nacionalista de la Segarra, 252 

Agrupació Sardanisw Coll de les Savine,,, 435. 
•139, 154. 455, 460 

Agrupació Tt-amtl Sl'ena. 449, 455 

Agrupació Tcatre lndependent, •160 

Agrupación Studl11m, 4.¡5 

Agrupamem Escolta Coll de le~ Savines de C.:r-
vem, 521. 523,524,525 

:lguib. 90, 5~9 

agulks, 180 

agulles :.aqueres. 616 

agutzil, 380, 408, 553 

aigua, 18, 21, 29, 32. 38, 91, 116, 146, 260, 272, 
340. 364 

aigua baptbmal, 608 

aigua dorosulfatada, 221 

aigua de Ruhinat. 159 

aigua deis Pous. 18 

aigua medicinal, 221 

aigua miriKulosa, 611, 612. 614. 6 J7. 618, 620. 
621,622,624 

aigua purgant, J 59 

aigües de Vergós Gucrrejat, 21, 29 

Airosa diana, 407 

aixovar, 168, 222, 230 

Ajumamem, 5, 6, 11. 13. 18, 20, 27, 32, 36. 38, 
76, 78, 81, 84, 87, 9•l, 118,159,252,308, 3H, 
327. 356, 371, 375, 376, 377, 378, 379. 380, 
388. 399, 400, 404, 406, 408, 411, 41.J, 416, 
43,1, 471. 473, 5'-19, 567, 580, 588, 623 

Ajuntamem de Barcelona, 539 

Ajuntamenl revolucionari, 405 

ajut alimentar!, 408 

alharda, 204 

:ilberg del <:amí de Sant Jaume, 299 

alcald<: de Cervera, 115, 186, 254, 290, 329, 341, 
348, 371, 375, 376, 377, 378, 381, 382, 388, 
399. 400, 403, 105, í08. 409, 411. -li2, 413, 
115, •il6, 553 

al,amcnt, 391,392 

Alegría y Descanso. 576 

Alemanra nazi, 401 

Alfa. maquines de cosir, 139 

alfals, 154 

aUorges, 24 

Alhámbr:i de Gmnada, 118 

alicate~ de collir rn'ún, 206 

alineacions. 468 

Alli:tnce Franyiis.: de Lleida, 338 

alis, 127 

almoincs, 618 

Alsina Grat!lls, 579 

Alta soclede1d. 532 

a ltar, 50, 55, 94, 366, 373, 593, 594 

altnr barroc. 405 

a ltar de Jaume Padró, 393 

a ltar dc la plac;a de la Universital, 593 

a ltar major de Sama Maria, {9. 390 

a ltruista, 556 
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alumnes, 300, 302. 303, 30-l, 305. 306, 30~. 308, 
309. 313, 31•, 315. 318, 320, 321, 323, 324, 
325, 326, 332, 333, 337, 351. 386, 132, 522 

alzine:,, 531 

americana, 294,417,422. i25 

americanes, 615 

amelller.5, 10, J6 

Amelllt:rs, cls, 10, ! l . 12, 13, 16, 116, 117, 226, 
329,.J99 

amdlles de Ca l'Albareda, 102 

amics, 270, 277, 279, 283, 28.i, 285, 368. 369, 
•I 10, 540 

Amigos del Árbol y Embellecimiento de Cervera, 
associac1ó, 3R 

amnistiaL, 31'!4 

ampolles, 251 

anarcosindicaliste~. 40-l 

ancians, i'I. 352 

:mecdotes, 542 

a ngelei.s. 594, 595, 598 

ñngels, 50, 62 

i\ngels pelegrins, 62 

animal de tir, 196, 20-1 

animals. 192, 194, 199. 3·10, 34 1, 547, 613, 615, 
620.622 

animals de cilrrcga. 214 

animals de treball, 130, 111 

anís, 173 

anivellar el lCIT'J, 543. 54 { 

aniversari, 402. '110 

Anivers,11io de la Liberación. 182 

Anna Mari:1, 175, 403 

amifcixista, 388, 396, 100 

antonians, 65 

1\ntord1a de lleida, 486, 492 

an)' sanL, 15 

anyell del baptista, 22 

aparador, 175, 179, 185, 620 

:tpal, .¡J J 

aperitiu. 550 

aplec, 612 

apocrifa, 608 

apomats, 531 

apostolat, 367, 529 

apoolOls, • 65 

apotecaria. 159 

:1prenems, 1 ll, I 58 

apuntndor, 154, ,,61 

aqu:trterament de tropes, 91 

arngon~s. 452 

arbitre flllbol, 471 

arbres, 16, 19, 25, 33. 38, 46. 147, 147, U8, 149 
148, l-19, 197, 531 

arbre.s fruiters, ,iQ 

are de mig pum, 7, 58, 71 

are de triomf. 365 

arcacles. 24. i82 

ardlngcl sam Miquel. 6,¡ 

ares, 22, -16 

ares apumats, 59, 64 

art·s de <li:ifmgma, 58, 68, 69 

:irec. 200. 201 

arengadcs, l 56, 185 

arganells. 6 I l. 6 I 'I, 622 

argemer, :¡7 

Argiler, terrenys de I'. I 18 

armari mirall . 589 

:1rmats, 361 

arme.s, 340 

annilla, 291, 417, 435 

arquillada, 262 

arquilcct.: de la Diputació de narcdona, 97 

arquitet·tura, 102 

:1rreu de pala, 196 

arrcu de punx6, 196 

arreu de Sam lsidre, 262 

arreu giratori, 196 

arreu M:mordl, J 96 

;trt, 581 

art modern, 338 

artesans, 160 

anides de rcgaJ, 556 

artilleria, 3'10 

Arts Gmfiqu<:!s Prunés, 181, i61 

Arts Grilfiques Salat, 181 

arxiu, 22, 81, 87, 519 

Arxiu Comarcal de la Segarra. 39. 501. 521 

Andu l Iistoric, 80, 81 

Arxiu llistork .Municipal de Ccrvcra. 540 

arxiu municipal. 78, 81 

arxiu parroquial. 565 

arxiu Taminem Lihrary. de Nova York, 395, 396 

arxiver, 382 

ascens, 482. 490 

Aspiramai de l'Acció Catolica. 521, 522. 523 

aspirants de l'Acci6 Catolica, 577, 578, 580, 582 

assalt carlí, 379. 380 

assegumnces, 195 

Assembka Comarcal ele l:i Joventut de l::J Segar
rn, !09 

A,,semhica de Jo,,e.~, 596 

Asscmblea de Lligucs Parroquials de Perseve• 
mn,a, 358 

assemblea general, 154, 387 

assessornmem te<:nic i mecinic, 500 

a:..signall.lra, 313 

assistencia ~anitflria, 195, 299 

a~sistem, 292 

associacions camcsrolres, 589 

:1ssocíats, 1'-11, 142,144,145, I-l7, 148. 149,513 

astrolegs, 556 

atac carll, 399 

atlanb, 50 

ailctcs, 516 

alletisme. 515, 516 

atmc:ció, 547, 555 

:llri, 47, 52 

:uxcs, 167 

audició de sardanes, -i07. • :15. l68. 550. 552 

Autlirori Municipa l, 56 

aules, 30•1, 305. :130 

a utocamions, 215 

autocars, 120,321, -166, 522,579,612 

autogr:1fs. 433 

automohils, 558, 608 



aulomoció. 331 

3lllC>ritaL~.318, j52, 409, ít0, '111, 508. 5'19, 553, 
595 

autors, 462. 463 

autos de xoc, 547 

Autoservei An1etllcrs, 11 

3u1oda, Ll 

Auxilio Social, 28. 1:30. 167. ~01. <J07, 108 

1lva111 Publicncló setnumrlf. 181, 359, 169 

J\'Í de Cal Gabarró, 205 

aviació dt· Franco, 93, 397 

Aviación Legionaria, 397 

avinguda d'J\grnmunt / carrer del General Gar
cía Valiño, 159, 21 1, 368 

avinguda de Catalunya / avinguda del Caudillo 
/ raval deis Capue<lns / ('arreter-4 de Ma
drid a Fran<;a / carretera Barcelon:i.-1.leida / 
carretera de Tarrega / carretera d'tmlmda a 
Cervcm, l2, 14, 21, 25. 32, 33, ;\6, 37, 44, 45, 
82,86. 166,170,187,189,265,366,387,397, 
412, ~<iS. 556, 56;\, 575,580,601 

avinguda de Duran i Sanpere / passeig de Pi i 
Margall / passeig del l'ortalet, 2, 8. 2,i, 25, 
• 4, 116, 336, 397 

avinguda de Francesc Macia, 3;\J 

avinguda del Caudillo (vegcu twf11g11da de Ca
lahmya) 

avinguda del Mil•lenari de Car:ilunya / avinguda 
del Mil-lenari / canú de la creu deis Orencts 
/ passeig del Corregidor, 74, 75, 117, 156, 
397 

avió, 533, 535. 555 

avioneta. 534 

avioneta Cervera A, 270, 536, 537 

avions Savoia-M::1rchetú SM-79, 397 

baix, 426, 565 

haLx ('Ost, 134 

haixada Je Sant Domem.:c. 591 

Bt1ft1dt1 de Vul'idttd, 451 

baleó de Cal Pairo, 613 

balconades, 2>1, 77 

balcons, 46. 235, 237, 267, 336, 370, 382, 383, 
103, 43.'.J, 559, 563, 56•1, 570, 582, 592, 599, 
605,613,623 

baldaquí barroc, 48 

haldaquí de !'altar major d"' Santa Maria de Cer
vcra, 390 

halduquí de l'alr.ar major de Santa Mnria del Mar, 
48 

baldaquf nl:c>biz:imí. •18 

halejar, 200, 201 

ball. 228, 2'-11, 232, 252, 276, 285, 3·16, 3·17, -118, 
• I 19, 122, 4lJ3, 501, 5~3, 55 1 

hall. pis1a, 13 

hall de las modL~!lfll1s, 2.;2 

ball el"' nit, 609 

hall Jet fanaleL, 610 

hall del ram. 610 

bailada tlt.: sardanes. 43·1, 135, H0. 550, 551, 552, 
55•1 

halls dt.: fl:'sta, 552 

halls de saló, 113 

halls infanlib, ·143 

halls popular~, 582 

ba/011//m, 328 

bnlustrada, 85, 90 
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Banc Central, 184 

Banc de Santander, 36 

banc de collir olivc.s, 209 

banca, Hl4, 337 

Banca Arnús, 184 

Banca Civ1t, 159 

Banco ele Crédito lnclu~1rial. 118 

bancs,33, 38,473,616 

bancs dt: ciment, 39 

banda de música, 125. 339, 365, 370, 382. 102. 
40~,411, 5~9. 564,595,611,619,624 

band¡¡ de música El Porvenir Cervariense, 117, 
'118 

fü1nd:1 del Regimiento (Banda Dhisionaria de 
l.érida), 553 

Banda del Regimiento de Navarra, 373 

banda La Familiar, de Ti\rrcga, 468 

bandera. ;62, 370. 406, 56'1 

bandera catalana, 382 

ban<ler:i de l'Acci6 Catolica, 365 

bandera de la ciutat, 379. 380 

bandera del barri de Sant Magí, 615, 624 

bandcr:1 del Sanl Misten, 365 

bandera del som<:tcnt. 373 

bandera republicana, 382 

banderer, 564. 584,585,618, 619 

l)andere.~ cspanyole.s, 563, 605 

banderí, 363 

banderó avamguarclista. 362 

banderola. 418 

bandol nacional, 297, 399 

bandom:ó, 469 

Banesto, 36 

bany, 506, 507 

banyador~, 506 

lxir. 'l'-13. 517 

Bar Canaletes, 30, 172, 173 

Bar Canaletcs d'lg1.1alad:1, 527 

Bar El Pinar. 189 

i3ar I logar del Productor, 182 

ílar Juventud, 187 

barm, 'l95 

barba, 585,615 

Barbacana de Pere 111 el Cerimoniós, 26, 624 

harbacancs, 262 

barber, 405 

barbería ele Cal Gómcz, 501 

Barbería Gua 1, l - 1 

Bar~':!, 47~ 

barons de Segur, 526 

barrcmco del Lobo, 292 

b;1rre1 de t·e>pa, 2+t 

barrerina, 20,1, 294. ,118 

barrets, 100, JO 1, 191, 198, 244, 288, 530 

barrcts a rabs, 346 

barri de t'llsc.:s baratcs, 10 

h,1rri de Sant Agustí, 160 

barri de Sam Cristofol. l. 116,606.607, 608,609, 
616 

barri de Sant Francesc, 1 1, 11, 116, 265, 580 

barrí de S;mt Magí, 615, 61-, 618,622.623 

harri del Carn1c:, 357, 610, 616 

barri deis Amelllcr, / els Ametllers / Cases Oara
tes, 10, 11, 12, 13, 16,116, 11"', 226,329, -199 

barri Gotk. 70 

barri,1des, 610 

barrinadures. l 16 

harris, 417, 422 

barrb baLxos, 62-1 

barroquisme. 6-1 

bar:;. 500 

Banomeu, 461 

bascula. 33, 34. 35 

bi\squct, 481, 482, .J83, 484, 485, 486, 487. 488, 
490,491,492,515 

basquct femení. ·181, 515 

basquet masculi. 515 

bassa, 29, 66, 67 

bassa deis Condals, 506, 507 

baster, 36, 190, 192 

haslel. 197 

bastida. 87 

bar.a, 158. 303 

ba1..1lb de l'Ebre, 396 

batalla de Tero), 292 

bar.alla del Barranco del Lobo, 292 

batalló de treballadors presoners de guerra, 3+1 

batalló disciplinarl de soldats trcballadors, 344 

bateig. 235, 236, 237, 604 

bateria, 4 L9. •l.!0, '121,422, -123, ~25, 427, 426 

bateries de c-,mons, 339 

batre, 199. 200, 201, 279 

bacxillerat, 308, 327, 330. 33•1, 335 

hat.'tillerat agrícola-ramader, 330, 333 

Ba;,.ar París, 23, 126, 556 

Bé Cultural d'lntercs Nacional, 140, l+I, H5 

beatificació, 572 

Beg1.1dcs Comorcra, 216 

beneclicció, 128,373,528,567.568, 569,596,608 

bcnedicció de la bandera, 362 

l~neir, 569 

l~nes, 394 

bens, 213 

benzin:1, sortidors, 10, 11 

lknzint:ra Bargués, 187 

bcrenada, 251. 272, 530 

berenar, 205, 227, 235, 237, 282, 529, 607 

besama. 365 

besLiar, 24, 130, 214 

bcsties, 273 

bevem a galet. 613 

biblio1eca, 328, 349, 37~, 410, 451 

biblio1eca catiJlica popular, 312 

Biblioteca Comarcal Joscp Fincstres. 39, 385 

8iblio1eca de C:m1lunya, 76 

Biblimeca de Cervern I la Segarra, 179 

Biblioteca ele la Universi1a1, 96, 391, 392 

Biblio1eca Popular de Ct:rver.1. 22. 78, 79. 81, 
302,302,385,386 

bibliotedria auxiliar. 38'), 386 

bibliotedlria, 518 

bihlio1,·que., popular~ de la Gcncralitat, 79 

bicicleta, 365, 537, 555, 607 

bicorns, 178 

higa, 2. 3. 4 

billar, 252, 513, 521 



b isb a1, 47 

bisbat de la Seu, ')25 

bisbat de Solsona, 36;. 367, 627 

bisbc, 171 

bisbe de Solsona, 15, 53,300,313,348,362.365. 
373, '111, 412 

bL~ei¡Jin~. l JO 

bitllets, 217, 219, 220 

biZantí, 390 

blat, Hl2, 122. l40, 144. 145, 146, H7. 148, 149, 
154 

bloc de pisos, i3, 45, <i ] 4 

boc reprocluc1or, 210 

bocoís de vi, 202 

bodes d'or, •i60 

boicot, 142 

boines, 497, 617 

boLx, 365, 61J . 612, 614, 622 

boles, 280 

bomba d'aigu:i, 1 J 1. 130 

bombarueig, 374, 397, 405 

bombers, 114 

bomhcs, 94, 126, 397 

bombí. 530 

Bombollers. 553 

bomboru;, 167 

bon temps, 568 

bona conduela, 405 

bondaL, 456 

bonet, 571 

Ilorbons, 86 

borr:1sses, 209, 262. 609. 616 

bosc, 210, 249 

botcr, 403 

boLeria del Simoy, 84 

bóleS, 178 

botes de gom11, 302 

bótes, 221 

botifarrcs, 582 

botig,1, 22, 128, 160. 161, 162, 165, 178, 180, 185, 
462,563 

boliga Anna Mari:1. 175. 403 

botiga d'esparuenyes. 416 

b0tiga de cal Ciste ró, 171, 50 1 

bo1íga de c:'.11(,'al, 556 

bo1íga de C.iriws A Tot Drap, 162 

boliga de comes1ibles, 102 

botiga de queviurel>, 156, 180, 599 

boLiga de queviures Morell, 193 

botiga de Tejidos Colom (Cal Ranci), 168 

botiga Duran, 622 

hotiga E.I Anrno ele O ro, 175 

botiga Fuzzi, 622 

botiga La Estre lla, 229 

botiga Les Mocles, 82, 279 

!')()Ligues de la carretera, 500 

botons, 162 

botons daurats, 419 

botxins, 617 

boxa,443, 509.510 

boxej:idor professional, 509, 510 

boxejaclors amattcurs, 509 

b ra.; al<;ar, 402 
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hra<;aleL~ negres, 36-t 

branca administrativa, 329 

branca d'oliver, 569 

branca infantil-juvenil, 5.23 

branques, 591, 592, 595 

bridó, 619, 622 

Brig:ida Internacional Abrnham Lincoln, 396 

brigadistes. 395, 396 

brodar, 162 

brodat amb fils d'or, 298 

brod:u arústíc, 298 

brodats, 225 

brollaclor, 27, 33, 35 

brollador de:: la Pergola, 323, 335, 166 

Brot Esc~nic, 452, 455 

brusa. •182 

bu fet. 254 

burgesia, 294 

hurgesia ccrverina, 5 

butaca, 461 

butll:1 papal, 73 

Bwllel i Municipal de la Ciulctl de Cerl'era, 181 

Bwlle1r Oficial de la Pmuf11cia de JJeicla. 116 

Ca l'Alegre t. 56 

Ca !'Alfa, 161, l62 

Ca l'Alsina, forn, 156 

Ca l'Armengol, 28, 395 

Ca 1 'Elies, 13, 225 

Ca l'Oli\'eretes, 309 

Ca l"Oronú, 617 

Ca la Balita, 613 

Ca la Doloretes deis Ous, 532 

ca la Maria Trullols, c:arnissc.:ria, 170 

Ca la Paula, 226, 529 

Ca la Pilar de les Mitges, 6 19 

Ca la Pola, 476, 507 

Ca la Sílvia, 229 

caballitos, 5,\7, 547, 555 

cabana, 251 

cabana deis P lan,;, 199 

cab1is, 200, 201 

cabells. 289 

cabres, 210 

l'll',;3. 530,531,532 

caca al ra.m, 531 

ca~dors, 499 

cadenel>, 555 

cadernercs, 531 

caclires de barbería, 174 

cadires de boga, 271 

cadiretes, 555 

cafe, 252,312.374, -144, 513 

Cafe Central, 216 

Cate de l'Agrupació, 252 

Cale del Biscaí, 252 

Care del Cama. 290 

Cate del Comen;, 28, 157, 236, 290, 435 

Cafe uel Día. 173 

Cafe Espan}'a, 28. J 16, 157, 236. 509 

Cafe lndependent, 28, 157, 290 

CafeJardí, 216,236,388 

cafetería, T 66 

Cafcteria-Rcstauran1 Esplai, ~ 15, -i96 

caiguLS, 379, 399 

Caixa de Pensions pera la Vellesa i d'Estalvis ele 
Cervera. 159, 183, 184, 241. 2'12 

caixa ele rcdutament, 3-16 

Caja ele Pensiones para la Vejez ) de Al1orros, 
42,35.2 

Caja Rural Provincial de Lérida, 150 

Caja Rural San Isidro de:: Cervera, 150 

Cal Baiaguer, 315, 507 

Cal Bansim de;: les Oluges, 180 

Cal Batalla, 157, 610 

Cal Beleta, 222 

Cal Betes, Casrellolí, '527 

Cal 13oque1, 620 

Cal Boronat, 255 

Cal Borres, l 80 

Cal 13oter, -i6 

Cal Camps, 184 

Cal Qlrbondl, 46 
Cal Casanelles, 532 

Cal Ccrvi, 229 

Cal Cirera, 46 

Cal Cis1er6, sabaceria, 29, 171, 178 

Cal Colom, -16, 157 

Cal Companys, 622 

Cal Conclomines, 2. 3, 4 

Cal Corder, 208 

Cal Cornellana, 193 

Cal Cuñé, forn de pa, 160 

Cal Delfín, 506 

Cal Fehs de Verdú, 293 

Cal Pcrran, 397 

Ca I Perrer Uarg. 226 

Cal Flavli\, 623 

Cal Gabarró, carnissc.:ria, l 56 

Cal Girall, 156 

Cal Gom,1, 46 

Cal Coma de l'Oli, 364 

Cal Gotzo, 618 

Cal Graells Bergadil, 620 

C:i l Gusp í, 180 

Cal Jan , fom de pn, 160 

Cal Jesús, bot,ga de queviures, 156, 173,599 

Cal José, 531 

C:11 Lafa rgue, 46 

Cal Lepe, 222 

Cal Lloscs. 185 

Cal López, metge, 214 

C.11 Macia, 258 

Cal Magí Penjat, 206 

Cal Mano, 398 

Ca I Mano1cs. fonda, 156 

Cal Marino, Castellolí, 527 

Cal Mera, 617, 618 

Cal Migeta, 309 

Cal Moixó, 249 

Cal Momiu, 613 

Cal Mom1t, 506 

Cal Mu ntanyés, cansaladcria, 156, 264 

Cal Noria, 16•1 

Cal Pairo, 613 



Cal Palmero, 28 

Cal Pedrcís. serraclora, 186 

Cal Pcre Annengol, •101 

Cal Pere Pont, 284 

Cal Pkns i OJlc¡;, 620 

Cal Pomidon, 173 

Cal Puig, rello1gcria, 164 

Cal Racó, 7 

Cal Raich, 46 

Cal Ranci, Botign cle Tejido, Colom, 168 

Cal llossich de les Pelis, 180 

Cal Rovira, 292 

Cal Sarmt!nteta, 173 

Cal Solé, carnisseria, 156 

Cal Sombrerer, 178 

Cal Sastres, pastisseria, 169, 177, 234 

Cal Tarruell, pastisseria, 171 

Cal Teto, 620 

Cal Tix. 192 

Cal Toma~ de Castellnou, 226 

C3l Tomé, 273 

C:!I Tudela, 37 

C:!I Vega, 348. 621 

C3I Vcndrcll, 613 

C3I Vemurcta Poix, 418 

Cal Venruroso, 293 

Cal Ycrdú, 622 

Cal Yigara, 418 

Cal Vinyals, 2l•i 

Cal Xudf1, 171, 237, 4J6 

cal:iixera, 26q 

cal<.-, 18 

calyil, 164, 178, 332 

Cal~ats Cisu:ró, 171, 501 

caldera, 218 

c-,1lcnd::iri laboral. 597 

calendad litúrgic, 597 

Calisay, 532 

C:ilzmlos F'errer, 16.¡ 

camatimó, 262 

Cambra Agrícola Oficial de la Sc¡¡arra 1 Urgell, 
2,3,4. 513 

Cambra Agrícola Oficial de Llcida, 151 

Camhra de Comen;, 159,215,376,377, 378 

carnbn.TJ, 386 

cambrer~. 173 

cambril, 54, 62 

camera. 291 

camerino, 465 

camí el'Agramum, <16 

camí de Castellnou, 123 

camí de Castcllnou. creu del, 74, 75 

camí de la Cn,:u deb Orent!ts (vegeu m1/uguda 
del Mil·le11arf de Cetlalu11_¡'fl) 

camí dt! la F'om elds Pous, 5 

camí de la Punta del Bid, 16 

cami de Patserr-J, 219. 220 

camí de ronda, '15 

camí ele Sant Jaume, 65, 66, 67, 299 

cnmí dt! Tiirrt!ga. 69 

camí lbl / cami Rcial, 6'1, 66, 67 

e-ami reial narcelona-Llcida, 66, 67 
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rnminad:1 :~ \.lomserra1, 527, 528 

c:imió, ,i2, 109, 274, 365. 390. 507, 556 

camió Chevrolet, 364 
camió de Begueles Comorera, 216 

camió de f1.1sta, 26-1 

cmnions de hombers, 'i'i'i 

camions ele palla, 603 

camisa, 330, •I 19, 135. <197, 618 

camiscs de coll dur, 530 

camiscs de dom1ir, 230 

camises ele muler. 203 

camp d'Alfés, 534, 535, 536 

camp d'aviació de Cervera---Oluges, 537 

camp d'esporis, 1'78, 490 

<..-amp d'instrucció, 12 

camp de basquet, Universitat, 482. 483 

camp dt! concentradó d'Argclers, 416 

camp de concen1.raci6 de Lleó, 296 

camp de concentradó de Miranda de Ebro, 344 

camp ele concemració del Ferro!, 296 

camp de futbol, 327, 4l'l, 480,487,489,498, ,¡99 

camp ele futbol la Pineda, 12, 82, 117, 315, 342, 
343, 390, 397, 468, • 69, 171, 472, 473, 4'7<1, 
476, 514, 561 

camp de Joventlll Republicana, 468 

camp de la carretcr-.i de Guissona, 473, <176 

camp de Perc Nuix, 533 

camp ele trcball, 296 

camp del Tarrega. 177 

Camp Municipal d'Espons, 176. 186, '187, ,189 

c:unpament del F'lamisell, 522 

campamenL5 d'estiu. 523, 524, 525 

campanar, 7, 8, 9, 20, 25, 580 

campanar de Sant Antoni, 61, 62 

<..":1mparn1r de Sanw Maria, 7. 20. 179. 26o 

campanar octogonal, 47 

campan"'r", 20, 264, 469, 566 

campanes, 20, 379, .J 11 

campanet.:s, 622 

Campeonato Provincial de Educ..ición y Desciin-
so, futbol, 475, 476 

camperols, 56, 363 

<...:tmpió d'Espanya, basquet, 484 

campió d'Espanya, escacs, 504, 505 

c:ampió d'Espanya, ping-pong, 494 

campió cle Ca1alunya, boxa, 509, 110 

c:impió, hasquet, 191 

campió, futbül, 469 

campió, ping-pong, 4% 

campiorm d'Espanya de patinatge, 517 

campion:i de Espany:t i Cmalunya, pmg-pong, 
493,494 

campional d'Espanya. bo.xa, 510 

campional de C:ualun)'ª• boxa, 5 IO 

campionat de la província de Llcida de tennis 
taula, 495, 496 

campionat infantil, b~squt:t, 487 

campionat mundial ele billar, 252 

campionat provincia l el'aficiona1s. futbol, ·179 

<..-ampionat provincial, basque1, -i84, 488, --191. 
.¡92 

campionat provincial, de futhol, --169, 170 

cnmpionat provincial, esc-.ic;;, 505 

campionaL~ de Catalunya, ping-pong, 49'1 

campionats naclonals d'atletÍlime, 516 

campionats, boxa, 'i09 

campionats, fu1bol, 480 

rn.mpo de co11ce111raci611 de prisioneros y pre-
se11/ados, 394 

camps, l, S, 7, 16, 19. 36, 40, 530 

camps d'operacions militars, 339 

CAMPSA, 10, 11 

Canaletes, bar, 30, 172. 173 

1..,tnalització, 18. 29 

canalla, 531, 610, 613 

canab, 85 

can(ó americana, 418 

can(ó Cervera, --160 

can<;ons, 443, 576 

canelidat, 372 

Cr111dlda111s J..atinus, 312 

canem, 192 

dlnem 1.rcnat, 164 

canons, 339 

canonet de fil. 259 

cansalacleria de Cal .Mumanyés, 156, 264 

cansalacleria de Cal Guspí, 180 

cam coral, 183, 581 

cam de les Completes, 565 

cantaeles de caramelles, 576, 579 

cantaires, 566, 578, 581 

<..-antant, 426, 554 

camautor, 433 

camina, 217 

dinúr d'aram, 618 

clmirs, 29, 91, 194, 260, 61 l, 613,614,617, 618, 
622 

cilnlirs de vidre, 624 

cap, 520,524,525,560 

cap de colla, 436 

c-.ip de l'Estat, 153 

cap elels Mossos d'Esquael1.i, 384 

cap loc:.1I de l Movimiento, 399. 408 

cap militar de milícies, 384 

cap provincial del Movimiento, 408 

capell, 571 

capeJla de la Casa Dalmases. 55 

capella ele la Casa Duran i Sanpcre, 55 

rnpeUa de la lmmaculada ele l'esglC::sia parro
quial d"' Tarroja, 93 

<:rt pella de la Re.~it.lencia Ma.re J:mcr, 562 

capella ele les l'onts ele Sant Magi ele la Brufaga-
nya. 611, 612 

capella de música ele Sama /\laria, 565 

capella de Sant Andreu, 5 1 

capdla d.: Sam Antoni, 71 

capella de Sam Magí, 2, 3, 4,614,6 18, 623 

capella de Sant Ramon ele Penyafon, 51 

capella de Sant Tomas, 7, 68 

capella ele Santa Anna, 60, 279, 355 

capella del Cementiri, 70 

capella del Roser, 68 

<:apella del Santissim Misteri, 47, 53 

ca pella deis Dolors, 47, 53 

capclla dt!ls Pares Clari;:tians, 70 

c:1pclla deis Perdons, 51 

capcll11 Reial dt:: 13 Universit:u, 95 



capdlii, 92, H9 

L-apclles, 31, 47, 48, 51, 52, 58, 62. 68, 95. 360, 
390 .. 191. 392. 563 

capelk:s barroques. 47, 68 

capdle1t1, 27. 279, 62! 

capes. 530 

ca~ pluvials, 593 

c;1pgros dd cuiner, 60•1 

capgro:;.,;os. 561, 595,599,604 

capira, 297 

capita genernl de Catalunya, 373, 376. 377. 378 

capill!ls de comarca, 472 

Capltá11 de$f)ués de Dios, 151 

capitans, 612, 616, 618 

capitdb, 7! 

capítols matrimonials. 56 

caputxins. 4 5 

Cara al sol 522 

CMñc:ter an~rquic, 540 

caramellaires, 57'1, 575, 582, 583 

car:unelles, 182, 417, 120. 149. 574, 575. 576, 
577,578,579.580, 581,582,583 

caramelles a Montserrat, 520 

caramels, 559, 615 

caravel-les. 525 

carbó, 217,218 

carburams, 163 

cariiltides, 61 

Ca1itas, 54, 162 

(.'3 ril.:ll, 529 

carlí, 379. :182 

carn, 21J 

carn:ivals, 37•1, 417, 588 

c:1rnesml1es, 443, 'i88, 589 

carnt:t dt: concluir, 476 

camisst:ria di! Ca fa Maria Trullols, 170 

carnisseria dt: Cal Gabarró, 1;6 

carnisseria de Cal Muntanyé:,, J 56, 26•í 

carnisseria de Cal Solé, 156 

Ca rnisseria Torné, 269 

camisseries. 210, 402 

L'arpa teatral 452 

c;;1cquinyolis. 177 

Carranca, 20 

Carranco BiJandó, 553 

clrrega, 603,613,614 

c:lrrt:gues d'aigua, 616, 622, 624 

dirregucs cnílocades, 622 

caJTer asfalt:Jt, -i2 

carrer Cases Noves, 213, 256, 260, 280, 556 

carrcr Combat / caJTcr deis Capuudns /carrer 
Libemción, 86, 104, l'i6, 158, 185, 187, 193, 
222, 269, 282, 366, 380, 397. 5'10. 556. 561, 
563,590. 597,610 

carrer d'Anselm Cl:ivé, 219, 220 

carrer d'&tudi Vell, 5;6 

carrcr de Barcelona, 82. 166, 397, 556 

carrer de Buida-sacs, 556, 611 

carrer ele Bllrgos, 269. 556 

carrer de Ferran el Cmolic, 121, 124. 184. 545 

carrer dt• Francesc Macia (vegell carrer del Gc•-
1ieral Gtíe/1) 

carrer de Jesús, 556 
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carrer de l'Estació, l 11 

c:1rrcr de !'Estampa (vegeu carrer de .\fa11uel 
lbc11ra) 

cnrrer de l'llospital, 65, 193 

c:mt'r de l'Onze ele Sctembre. 21 í 

carrt:r de la Se::bollcria. 228, 255 

carrer de:: la Universilat (vegcu currer del Ctm-
ce//er Dou) 

carrt'r de la Vall ( vegeu cun·er de Stmt Mag,) 

carrer de les Alune,;. 16 

carrcr ele les Rondes, 269 

carrer de les Verge.~ (vegeu ce1rrer del Ge11eml 
Ciie/1) 

carrcr de Lleida / carrer ele Sam Josep, 104 

carrer de Manuel !barra / c.lrreró deis Padres / 
cam.'r de !'Estampa, 312, 313, 366 

carrcr de Momoliu, 74, 75, 123 

carrer de Montseré. 556 

carrer de Sant Cristofol, 556 

carrer de Sant Domen'-'c, 623 

carrer de Sant Francesc. 'i56 

c:irrt:r de S:im Josep (vcgcu currerde Lleida) 

carrer de Sam .Magí / c:arrer de la Vall. 186. 212. 
6 11,617,622.623 

carrt:r de S:1nta Anna. 127. 155. 167. 168. 169. 
177,268,380,401.408, 532,563 

carrer de Soria. '15. 556 

carrer ele Verdú. 123 

carrer ele:, Víctor 13alaguer (vegeu carl'er de \ 'fd&rl 
de 110111palf.lu) 

carrer de Vidal de Montpalau / carrer de Víctor 
13alaguer / c-.irrer deis Magatzems, 8'1, 100, 
101, 103. 106. 107,1 11, I 13. l5l, 211. 221 

carrer del Canceller Dou / carrer de la Universi
tat, 63, 33L 406, 449. 457, 521 

c:trrer del CaMdl, 186 

mrrer ch,•l Gene:,ral Garc:fa Valiño (vegeu u1•h1g11-
da d'Agra11111111) 

carrcr cid Ge:,neral Güdl / carrer de Franc:esc 
Macia/ cam:r de k:s \/erges. 32, 33, 34, 35, 
36, 125, 169. 175, 176. 177. 178. 179. 180. 
HH, 182, 183. 184, 222, 230, 234. 293, 366, 
383, 521, 529, 542, 548, 556, 570, 'i84, 'i86, 
587. 594,603 

carre:,r del Pla di.'. les Vergcs, 216 

carrer cid Presidem Companys, 111 

carrer deis Capmxins (vcgeu can-er Combm) 

carrer deis Magatzcms (vegeu ccirrer de Vldetl 
de Mo111pala11) 

carrer Esperanto, 123 

cam:r Liberación (vegeu c&irrer Comba!) 

carre:,r l.lihenat / raval de:, les Vt:rges, 21. 32. 86. 
109, 111, 173, 215, 219. 220, 556. 580 

carrer Major, 2, 5. 6. 8. 9 , 22. 23, 27. 37, 58, 59. 
79, 81, 87, 100, 101. 125, 126, 128. 157. J59, 
160, 161, 162, 163, 164, 16';, 171, 176, 177, 
184. 190, 19], 194. 195, 223. 233, 2,13, 254, 
255, 266, 276, 279, 282. 298. 306, 307, 338, 
342, 3°13. 3<16, 351, 352, 355, ;S61, 370, 376, 
377, 378. 380, 38'1, 3$6, 397, 405, 447, 451, 
501, 515, 553, 556, 556, 557, 563. 614, 6 15. 
618.620 

carrer Noll, 292, 556 

carrer Victoria/ cosl:I deis Campos, 25, 45, IJO, 
189,380,556,560 

c¡¡rrere~ prol't:ssionab, 308 

carreró, 262 

carreró de les Bruixes, 125 

Ccm-eró de les 8ruixes. revista. 35 

carreró de Saba1er, 8. 125 

C:trrt:ró del Salí, 3 

carreró deis Padres (vegeu can-er de Mmmel 
!barra) 

carrers baixos, 591 

cam:ta eng:ilanada, 333 

carretera 8arcclona-Lldda (,·egeu cwlt1g11du de 
Cata/1111ya) 

carretern d'Agrarnum. 116. 380 

carretera d'emrada a Cervera ( vegeu auí11g11da 

de Cu1a/1111yt1J 

c:metl!ra de Guissona, 116, 123, 397, 41•!, 173, 
176 

c:irretera de les Oluges / carretera <le Manresa 
/ carrett:n1 de Sant R:1111on, L23, 216, 397, 
533,537 

c:uretera de M:1drid a Fran,;:a (vcgeu ,wl11¡./11da 
de Cata/1111ya) 

c:uretera de Manresa / carretera de les Oluges 
/ carretera lle Sam Ramon, 123, 2!6, 397, 
533. 537 

carretera de Sant Ramon / carretera de les Olu
ges / carrctt:ra de Manresa, 123, 216, 397, 
533,537 

carretera de Rocafon, 116 

carretera de Tam:ga (vegeu aul11gudc1 de Cata-
lJ11~ya) 

mrretera di! Toril, ll6 

carretera de Vallfogona, 2, 3. <i, 397 

carretera N-11, JO. l l, 12, l-1, 34. 37, 74, 7'i, 116, 
117, l21!, 187, 188, 215, 265, 27-1, 502, 545 

carretes cngalanades, 333 

carro de trabuc, 202 

carro de treball, 262 

carro de vela, 202, 262 

carro~. 24, 28, 206, ,,19, 497, ~35, 611 

carros de 1r.1nspor1, 202 

carros..-;a de c.1ramelles, 574, 576. 580 

carrossa de Rt:ls, 556, 559 

carrosses, c:trnestoltes, 443 

carta, 556, 559 

cartell, •161, 501,532 

~·artelleres, 452 

cartutxos ele foguejamem, 341 

Casa Boronat, 255 

Casa Carita!, 56, 159, 299, 307, 379,469. 521, 'i62 

Ca:,a Cisteró, 4 16 

Casa Codina, 243 

Casa D:dm:t~-~. 2, 3, 4. 55, 41 l 

Casa de la Ciut:Jt, Barcelona. 70 

casa ele la marquesa de la Sisquella, 55 

Casa de b ~füericordia, 56,468 

L'llSa del marque~ de Capmany. 2, :S. 1 

Casa del Pobl!!, 82, 252 

ca~a delmera, 56 

Casa Duran i Sanpere, 2, 3. i, 25, 55, 58, 81, 261, 
283, 33'[, 540. 615, 619 

Qt,,;;1 Ferr~ Maieu de Barcelona, 150 

Casa Granell, 22 

Casa Johan. 22 

Casa Massot, 2. 3, 4 

Casa .\lunt:1ner, 23 

casa paira!, 249 

Casa Paquita, de Barcdona, 461 



Casa liazquin. 620 

Casa Ríos, 273 

Casa Saba ter, 2. 3, 4 

Casa Sambola, 100, 101, 103 

Casa Solsona, 24 

Casa Trepat de Tarrcgu, 111 

Casa Vega, 2, 3. 4, 27, 313 

Casal Catala. 82, 154, 155, 252, 387,, 46L, 150. 
453, 164, 158, 160, .J65, 552, 574-, 589 

Cas:11 Cerveñ, 82, 159. 252. 266. 374. 376, 377. 
378 

Cas:1I de C.;rvera, 2, 3, /4, 12. 27, 82. 215, 228. 
229, 252, 281, 284, 30J, 305, 326, 327. 3'16, 
348, 350, 352, 353, •l 10, 111, 422, •133, 462, 
463. 164, 493, 494, 496, '504, 505, 509, 543, 
544. 554 

Casal Parroquial, 8. 9, 63, 64, 6'5, 312, 335, 406, 
428.429. 519,521.523. 566 

casamcnt, 170. 173. 243, 244, 245, 246 

cas.;rm de la Guardia Civil, l, 8, 9, 11, 12, 43. 
265,344 

casernes. 339 

cases, J6 

cases adossaclcs, 123 

Cases Barates, 10, l 1, 329 

cases benestants, 586 

cases ele cultura, 349 

cases de renda limitada, 16 

cases del carrcr Major, 23 

cases scnyorials, 22, 513, 526 

caseta deis Pous. l8 

casinos. ~17 

cm,soles, 194 

c:1stell d'Hos1rafrancs, 249 

ca.~tell de Moncortt!S, 73 

CasteU, 2, 3, -1, 6, 7, 68 

Cast..:Ua, 56 

castdls, 518 

catala,450,563. 576,578 

caralan!s12, 338, 363 

cat<:!dsmc, 577, 580, 583 

Catedra de Música Emili l'ujol, 432 

t-:ttedral ele Solsona, 368, 369 

clt<:!dre.;,, 7 

carcgoria comercial, 190 

categoría pe$ mosca, 509 

cm,:que~i. -149, 529, 601 

califa de ílors, 590 

catiíc.;,, 591 

Catolic, 382 

cause~ humaniu)ries, 469 

Cavalc-.icla de Rcis, 556, '>57, 558, 559 

cav;ilcadura, 5,¡3 

<.'l!Vall, 9, ·l l , 204, 21/4, 47 1, 548, 554,556,558, 
5!1'1. 618. 619 

c:1vall ele ca rtró. 264 

c:tl'alleria, 339. 614, 622 

cavallers, '18'1, 585 

cava1Je1s, 547, 553, 555, 561, 596, 604 

CB C<.:rvera, 484, 485, ,J86, 489. 'l91, 'l92 

CR Ccrvera E.splai, '190 

CD Ccrvcm. -175 

ccl-les, 391, 392 

cd-les del moncsLir, 527 

439 

de x et ~onl pte'> 

celebrac:ió, 398 

celebració de Sam Cristofol. 606, 608 

celebració <.le Sanra ilúci:t. 230. 231 

celebrnció <.lels Tres Tombs, 587 

cekbració eucarística, 595 

cdcb.r-.acions lítúrgiques, 578 

cella partida, 51 O 

celler, 66, 67, 173, 267 

Celta <le Vigo. <J75 

Cemenliri, 70, 297, 379, 380, 381. 399, 104 

cendres, 218 

C<:!ns ele Floriclablanca, 7.~ 

Central Nacional Sindical (CNS), 124 

Central Nacional Sín<.licalis1:1 Educación y Des-
canso, 576 

Cemre Comarcal ele Cultura, 81 

Centre l'~'<cursionista de ca1alunya, 76 

Centre ExcursionbLn tle la Segarra, 519 

Ccmrc ExcursionL,w dcd Casal Cerverí, 518 

Centre Municipal de Cultura, 592 

Cemre Obrer lnstructiu d'Unió Republicana, L3. 
46, 374, 382, 384, 397, 424, 57'1. 577 

centúries, 522 

ceps, 16 

Cerc.all/ /'amor, poema. 539 

cercavila, 379, 419, 549 

Cercle d'An, 338 

cercle filatelic, 312 

cercols, •182 

cereals, 34. 102. 122, 140, 1,16, 198, 19'-). 1.07, 221 

cerería, 167 

ccrimonia, 368, 369 

cernuda, 146 

Cervern A. 534. 536. 537 

Cer11era, Periódic q11tnzc11af i11depende111, 175, 
181, 341. 469 

cerverinisme, 179 

cérvol Tibau, 553 

CF Cervera - Ferrocolor. --179 

CF Cervera - Tres Uves. 480 

Chcvrolet, camió, 364 

Chrtstójoros, 608 

cicle ele 1eatre. 3:$8 

cidisme, 500, 501. 502. 503 

ciclista professional, 503 

ciclisteli, 500 

ciencies naturab. 332 

cigarrL·ta, 22·1 

cigrons, 200 

cimhori, 2. 3, 4, 7 

ciment portbml, 97 

cinc sen1i1s, 76, n 
Cine 1\lontcL-arlo de Barcelona, ,¡47 

einc sonor, 276 

cinema, 22, 118,178,252,422, 4,13, H9, 544,578 

Cinema Casal, 232 

Cinema Camlunya, 387 

Cinema Principal, 387 

cinema-LCatrc de l'Acc:ió Catblica. 521 

cingles, 192 

cintes de colors benéides, 6 15 

cintes del g;1iam, 615 

cintes tmnsportaclor<:s, 1 lO 

dnruró de cordó. 602 

Círculo ele Cervcra, 82, 116, 215. 228, 229, 252. 
281, 284, 326, 327, 346. 348, 350, .i52, 353, 
110, 122, 462, 463, 464, -165, 493. 494, 504, 
509,543 

ciris, 157, 167,561,618 

cistell. 206, 25 1, 370 

cistclla guarnida, 582 

cistelles, 486, 482 

cistells de vímet, 622 

cisterna, 18, 38, 65. 91, 102, 199 

Ciudadanos, 402 

ciumdans, 548 

ciutat del Segre. 293 

Ciutat Jardi. 123 

daretlans, 40, 92. 4Q-l, 570, 571. 572, 573 

claretians assassinats. 70, 404 
clarinct, 119, -120. 121, •122, -127 

dasse, 337 

dasse alta, 530 

classe cle labors, 298. 301 

cl,isse obrera, 581 

dasscs 1)1:'nestants, 55 

classes magistrals, 5'12 

dassilkació, basquet, 489 

dassificació decimal, 79 

clau de l'Olta, 51 

claustre dassicista, 7.1 

claus1re ele l'església de Sant Franccst· de Paula. 
63 

daustrc de professors. 314,321 

daustre del convent tic S:tnt Agustí, 59 

claustre del convcm de Sam Pranccsc, 72 

claustre de Sant Pcrc el Gros. 66, 67 

d;1ustres de la Universitat, 133, 139 

clav<:!gueram, 376,377,378. 618 

clavells, 590 

denxat, 291 

clergues pobres, $3 

dients, 513 

dima, 340, •132 

clínic:i La Boreal Médica. 55 

clínica quirúrgica, 39'1 

clor, 221 

club. futbol, 467 

Club Ajedrez Cervem, 501i 

Club Cerverí de Sf)Orts, 467, 168 

club cl'escacs. 252 

club ele l'Esplai, ping-pong, 496 

club ele ping-pong, 252 

club del Casal, ping-pong, 196 

Club Depon.iu Qnala, -t69, 470, 472 

Club Deportivo ele Boxeo de Barcelona, 509 

Club Milsa de Ueida, 486 

Club Parín Cervera, 51 l 

Club Ping-Pong ele Ccrver.1, 493. -194 

Club Sícoris. 486, 491 

club social, 530 

club Tritones, de Saragossa, 485 

club~. boxa, 510 

CNT, 400, -í05 

coaccion~. 372 

c:obla La Principal de Cervera, 424, 435 



cobla La Principal e.le Sabadell, ~36 

cobrellit:5, 592 

Cóca, 235, 284 

coet.s, 311 

cofundador deis clarctians, 404 

col·laboradors, 410, 457, 556 

col•lccció Aralucc. 79 

Col•legi d'Advocats de Cervera. 254 

col-legi de b Sagrada Famílí:1, 2, 3, 4, 298, 299, 
300. 301. 302, 303, 304, 305, 306. 307, 326, 
327,429. 488 

col•legi de les Monges Franceses, 95, 313 

col·h::gi dt: Missioners del Cor ele Maria, 310,312, 
404 

col·legi de Sant B<:mat, 26 

col·legi deis Pares Claretians. 308,309.310. 311, 
312 

col·legi Estudi Vell, 2, 3, 4 

coJ.legi extem deis cordimarians, 40 

col•legi Jaume Balmes, 315, 316, 317, 318, 319, 
320,321,322,323 

col-legi majar de l'Assumpció. 83 

col•legi major de la Santa Creu. 8 

col•legi major universitari. 56, 82 

Col-legi Oficial d'Enginyers lndustrials, Delega-
ció de Lleida, 124 

col•legis de Barcelona, 468 

colegi<rpe11sio11ado, 335 

coU de les Savincs, 591 

colla, 454, 579 

colla de cammellairt:s, 57>-t 

colla sarclanista Dem~ Jovencelb, 437, 440, 441 

colla sarclanista Els Patriotes, 436, 437 

colla sarclanista Esclat de Jovemut, 435, 437 

colla sardanist.a Gine.-.1a 1\.lonts<::rratina, de Sant 
Guim, 441 

colla 5ardanista Joia, 437 

colla sardanisl!l Jovencells, 437, 438, 440 

colla sardanis1a Joventut Dansafre, 437, 441 

colla sardanista La Farigola, dt: Mollerussa, 436 

colla sardanista "llova Segarra. 437, 440 

colla sard,u1ista Promesa de Gcrmanor, 437, 441 

colla sardanista PubiUctes, 435, 437 

colla sardanista Tots Germans, 436, 437 

col'3rs deis animals. 190 

collt:s, sardanistes, 439, 442 

collcs d'amics, 588 

colles de jov<::m, 272 

collidores, 111 

collir olives, 616 

colliia, 125, l'll 

colmado, 185 

colonia escolar, 468 

colonie.-. a Peguera, 521 

colonies d'csliu, 521, 523 

color, 540 

columna, 23, 29 

columnes estriades, 51 

columnes toscanes, 23 

comanda de Sanl Antoni, 62 

com:mdam<:nt repuhlidl, 394 

comandancia militar, 402 

comandant general deis sometenL5, 373 
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comarai, 137, 38. 140, 151, 221, 252, 294. 307, 
409, 526, S28, S6o 

comarques de Ponent, 372 

combat. boxa. 509, 510 

<:omha1ems, 379 

combats, 341 

comboi, 344 

combrcgars, 240 

com<::r<; clt: robes, 279, 556 

comerd:1nrs de vi, 8<! 

comer~·os, 327, 4U. 498, 501, 604, 6 l9 

comissió, gcgan1s, "i96. 604 

comítí!, 389, 391, 392 

Comite Revolucionari, 246 

comitiva, 352, 362, 380, 104, ,¡ 12, 584 

comitiva, S,tnt M:1g1, 612,614,615,620,621, 62~ 

comitiva deis Tres Tombs, 586 

comitiva rcial, 23 

commemoració, 399 

Gompanyia de Ferrocarril de Sarngossa a Rarce-
lona, 21, 217, 219, 220 

C<>mpanyia de Jesús, 26, 357 

Companyia ele Joan Masachs, 455 

Companyia de l'Est. 218 

Companyia el.: l'Oest, 218 

companyia de Paco Largo, 452 

Companyia de Teatre Catal:i, 443 

Companyia del Nord, 218 

Companyia deis Andalusos, 218 

Companyia deis Camins de Ferro del Norcl d'l!s-
p:mya, 218 

Companyia deis Ferrocarrils Catalans, 218 

companys, 546 

comparsa de nans, 549 

comparses, carnestoltL·s, 588, 589 

competició. h:hquc,n, 488 

compelició de;: tir al plat. 497, 498. 499 

competició oficial, flllbol, 476 

compe1icions, ciclis1es, 500 

competicions de hoxa, 4-13 

Completes del Santíssim Mislcri, 254, 398, í69. 
565,566,578 

comple."\'. de l'Esplai, 554 

complcx esportiu, 508 

complex turu.Lic de la Pa~sió, 415 

composició patriótica, 539 

compositor. 565 

compravenda ele cac;;a, 532 

comunió, 362, 601 

comunitat daretiana, 96 
comunitat copta. 53. 5'1 

comuni1a1 de p reveres de Cervera, 565 

comunii,11 de prever<::s ele Sant Nicolau, 53 

concert, 428, 430, 550, 551, 552 

concert de caramelles, 576 

concili de Tremo, 462, 463 

concili II del Valici. 602 

conciUL:tdans, 529 

concurs d'habiliwt :unb el u-actor, 333 

concurs de ramaderia d'animals ele treball, 137, 
138 

concurs tle sardanes, 435, 436, 437, 438, 440, 
441, 442 

concurs provincial de colles sarclaniste~, 437, 
j.¡J 

concurs regional de colle.-. sardanistes, .J-11 

concursos, 622 

Condal Rubinat, 221 

conclemna a mon, 400 

conducció d'aigües, 21 

conductor, 218, 265 

Confederación Nacional Sindicalista. 37,, 

conferencies, 542 

confe~sionaris, 54 

confitería, 157, 171 

Confitería La MontserrJtina, l 55 

Confitería La Palma, 28, 167, 408, 571 

confirs. 235, 237 

conficurcs, 177, 568 
conílictivitat i crispació social, 99 

confraria de pellaires, 51 

confrnria de Sant Nicolau, 50, 563 

confraria del Roser, 53 

confraria medieval, 275 

congr<::gació, 95 

congregació de la Uona Mort, 58 

congregació deis Dolors, 53 

Congrés d'Assistcncia Pública i Privada, 349 

Congrés de l'A!isociació d'Aleneus de Catalunya. 
252 

Congrés de la l..lengua Cltalana. 252 

conills, 40, 204 

conreus, 2, 3. 4 

Consell Comarcal. 95, 313, 573 

Consell de Cervera, 560 

Consell de l'Escola Nov¡¡ Unificada (CENU). 405 

conseller, 390 

conseller d'Economi:1 i Agricultura de la Gene-
ralirat. 154, 387 

conseller de Cultura. 386, :390 

conservador, 374, ,;74 

consiliarl, 363 

Consistori, 376, 377, 378, 412 

constipats, 473 

cons1itució republicana, 313 

coru;tmcció. 123, "i80, 623 

construcció de cl:wegueram, 376, 377, 378 

construcció de l'edifici del Cen1re Obrer, 374 

construcció del bloc d'habilatg<::s de la Caixa, 
43, Jl9 

construcció de::I Gran Teatrc de la Passió, 118, 
554 

construcdó del pont del carrcr de Ferran el C:t-
tolic 124 

constmcció del rúnel, 116, 117, 265 

construccíó gotica, 69 

construccions mendic:ims, 68 

construciora GarrofE-Roca, 121 

consultori ginecologic 195 

cont<::s. 302 

con1rabaíx, -l 19, 422, 423 

comraforL~, 126 

comribució rústica, 141 

convent, 299 

convem de Mas d'en Colom de Tilrrega, 59 

convem de San! Agustí, 2, 3, 4, 58, 59, 126, 56o 



convent de Sant Antoni, i43 

convem de Sant Domenec 7, 623 

convenl tite Sam Francc,,c ue Paula, 8, 9. 6'1, 261, 
312, 335, -1o6, 521 

convem Ut! Sant Francesc, 71. 72, 73 

convcm deis Dominics. 2, 3, 4 

convem deis Pares 1\1ínims, 521 

convent deis Prcdic-.iclors, 623 

Convergencb i Unió, 116 

rnnyac, 173 

cooperativa. 114 

Cooperativa del campo Comarc:il de Cervem 
(CCCC), 128, 137. 138 140, 150, 153 

copa,301, 305 

copa, futbol, 471 

Copa Catalana. futbol. -174 

copees, 53, 54 

coques, 151 

coques de recapte, 251 

cor, 48 

Cor de Maria. 95, 570, 571, 573 

cor en llames, 50 

Cor L'Onzena, 417 

Cor La Constlincia, 1 J7 

Cor La fraternitat, 417 

coral, 374, 'I 18. 581 

coral d'homes, 58 1 

Coral Ginesta, 462, -i63 

Coral Infantil Nova Cervera, 429. 430. 462, 463 

Coral r..acerania, 428. -160 

Coral Mestre Güdl, dt: Tilrrega, 430 

corbata. 330,417. 422. '125, 530. 600 

cordes, 576 

cordonistes, 564, 584, 585, 618. 619 

Cornellana-Masó, 1 11 

Corona d'Aragó, 56 

corona de st:mprevives, 379 

corona reial, 21, 86, 87, 88, 89 

coronainent classicista, 61 

coront:I. 297 

corones de llors, 247, 402 

CORPE, L04, 105 

Corporació Municipal, 383. 388, 413. 549. 553 

Corpus, 20, 27, 240, 360, 549, 590, 591, 592, 593. 
594, 595, 596, 597. 598, 599. 6oo. 601 . 602, 
6o3. 604,605 

corro!, ,, 1, 2 lO, 211 

corral dt: Cal Gab.trró, 7 

Com:us, 83, 578 

Cors de Clavé, 581 

con general de C:nalunya, 20, 56 

Corts. 372 

cos d'Exercit, XVI•, 394 

co~ dt: Cris1, 597 

Cos de Ponants de Catalunya. 359 

Cos de Ponani.s dd Sant Crist de la Sang de Cer-
vera, 264, .~59. 360 

cosidor d'Agustinn Rossell, 222 

cosidor de h lanc, 222, 230 

cosiclor clt: Cal Beleta, 222 

cosiclor clt: Cal Gaharró, 227 

cosiclor de Carn1c Comas Sevillnno, 22l 

cosidor ele color, 222 
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cosiclor de Dolores Babda. 233 

cosiclor ele Maria Puig, 226 

cosídor de Paquíta Rubinat, 230 

cosidor de Ramona Bcrg.tda 22'1 

cosidor de Teresina Albarecla, 23,.1 

cosidores de blanc, 225. 227 

cosiclors, 168 

cosir. 259, 473 

cóssos. 610 

Costa Brava Stars, 485 

costa de Sam Cristofol, 287 

costa dds Campos (vcgeu ca,Ter Viclorta) 

cotillcria, 556 

Cots y Liesa. lngenícria Superior, SL, de Lleida. 
124 

cotxe ele l'organitzaclor, 502 

COL'Ce cng;1lana1, 608 

cotxes, 30, 109, 365, 384, 41 I, 502, 5 l6. 518, 554 

cova, 518, 617 

cove, 207,261 

coves del Drac (Mallorca), 518 

coves deis I Iams (Mallorc:i), 518 

crt:ació, 548 

credit, 118 

crem.tr, 390. 398, 561, 565 596 
creu, 15, 54, 560. 585 

ere u de rusta, 602 

creu de lt:s Oluges, 74. 75 

creu de Sant Nicofau. '17. 360. 562, 563. 593, 595 

creu de Sama Magdalena, 74. 75 

creu de tenne deis Orenets, 117, 74, 75 

creu del Camí de CasteUnou, 74, 75 

creu del Coll d'en Fíca, 7<t, 75 

creu deis Orenets, 74, 75, 117 

crcu processional, 595 

Creu Roja de Ct:rvera, 426 

creucres, 531 

creus de [)edra, 74, 75 

Crida Real, 556 

Crimen para recién casados, 532 

crinera, 619 

cripta, ,;4 

cripta de la Seu de Manresa, 93 

crisi, 478 

crísi dcls anys sctant:i, 113 

crisi economicn, 1°10 

Crist, 569 

Cri,t de la Sang, 360 

cristi::tnisme. 569 

cristianització, 520 

cristia ns copte.s, 53, 54 

Cr/slo, misterio de Pasión, 118, '-112, 452, 462, 

/463,464 

crí1ic cl':in, 540 

crítica, 450 

croniques, 469 

croniqucs deis partits, 468 

Gros, magatzcm, 397 

crucificar. 360 

Cuadro Lírico de Educ.~ici(m y Dt:se'.lnso, 455 

Cuarta Región Militar, 33 

Cubigel, 199 

cuina, 520 

cuincr, 525 

cuineres, 173, 524 

culots, 500 

cu ltivadors, 1 1 J 

cultura, 461 

Cultura i Rsbart de:, la Jownrut Catolica, 363, 539 

cultura popular, 548 

cúpula, 93, 94, 405 

cúpula ele l'oratori de la casa de la marquesa de 
la Sisquclla. 55 

cúria. 562. 595 

Curial Edicions, 179 

curros, 199 

curs, 93 

curs d'e.scola de la llar, 448 

curs dt: mec.=ografia, 311 

cu rs ele n:itaci6, 515 

cur.s internacional, 431, 432 

cursa ciclista. 500, 501, 502 

curses de braus, ·172 

cu rst:LS de natnció, 508 

Cll rsets ele socorrismc, 519 

cursets prematrimonials, 241, 242 

cursos de guitarra, llaiil i viola, 432 

custodia, 593. 594. 598 

Cyrano de l:Jergerac, 451 

Dacsa Balaguer, 488 

daguerreolip. 2'17 

daines, 525 

dalla, 198 

clames d'honor, 231, 232, 538, 539 

danse.s, 304, 305 

clavant:11. 24, 210 

davamer, -174 

deambulatori, 17, 48, 65, 360, 390 

decadencia, 522 

decoració modernL5ta, 171 

decorat. 295. 461 

Dec:ret de Nova Planta, 585 

defensa antiaeria, 3·il 

defunció, J75, 178, 187, 247 

dcgollat. 560 

Dcleg:ició de Lleida del Col·legi Oficial d'Engi-
nyers lndustrials, 124 

clclegació sindic..-al. 516 

Ddegacíón de Educación, 332 

Delt:gación de la C:ímara Oficial ele Comercio e 
Industria dt: Lérida. 116 

Delegación ele la Juventud. 332 

deleg::11 provincial de Sindicato~, l 12 

delme. 56 

Demil Jovencells, 437, 440, 441 

democracia, 588 

denúncia, '100 

dependent, 556 

depilar. 465 

desallotjaments, 393 

desamortit7.aci6 de Mendi7.ábal, 9. 64, 72, 73, 
335.443 

desfilad:i, 402. i08, 589 

desfilada ue IJ'llctors, 128, 129, 132 

desfilada militar, :H3, 107 



desgr:iciats, beguda, 173 

desmamcilamcm, 393 

dcstacament militar, 12, 343 

destrucc:ió, 536 

destru'i1s, 604 

de1ergem Big Bay, 532 

deus, 159 

dt:VOCió, 623 

devots, 618 

dia dt: la Conct:pció, 20 

Día de la Provincia, 84, 151 

Dia de la Sardana, 437, 440 

Día de los Caídos, 399 

dia de P:1squa, 420, 575, 576, 580, 582, 583, 597 

día de Reís, 264, 556 

d ia de Sam Joscp, qll, 443 

dia de Sam l\lagí, 62-i 

día del Samíssim Misteri, 20 

Diables Carr:1nquers, 553 

diada de Corpus, 20. 27. 595, 596, 599, 600 

diada dt:Jovcmuts ele l'Acció Ca1olica, 362 

diada de la Mare de Déu de l'Assumpció, 355 

diada de Sant Antoni Aba1, 586 

diada de Sam Jordi, 439 

diada de Sam Martí, 177 

diada de Sama Llúcia, 224, 227, 228. 232, 23q 

diadema, 303 

diana musical, 379 

diari, 174 

diari hase El Correo F..spañol - El Pueblo Vasco. 
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d iari la Mañ,ma, 4q5 

dibuix, 540. 590 

dibuLxant, 236 

Dictadura, de Franco, 588 

Dictadura de Primo de Rivera, 265, 376. 377, 378 

dida, 253. 289 

dietes, 341 

dilkultatS cconomiques, 469, 476 

difunt,;, 379 

Dijous Euc:ir~~tics, ">71 

Dijou~ Gras, 588 

Dijous Sam, 173 

Dilluns de Pasqua, L9, 526 

Dimecrcs de Cendm, 588 

dimoni, 156 

dinar, 230, 234, 272, 346. 347, j52, '109,410,460, 
527 

d imir de comiat, 413 

diners, 288,536,576,579,596 

diorames, 165 

diploma de l..:1ngue Fran,;;aise, 338 

diposit de maquines de tren, 211. 217, 218 

diposit de munició, 397 

Diputació de Barcelona, 97, 98 

Diputació del General, 56 

Diputació Provincial de Lleida, 81, 115, 151, 251, 
25"1 

diput:tt, 372, 387 

direclius, 581 

d irectiva, 469 

director, HH, 321. 428, "152, 454, 460, 461, 503, 
565 
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HrsTó lU/\ CRAFICA l)f CERVERA 

director de l'inslitut, 329, 331, 332 

director de les Complett!.>, 254 

director general <l'Agricultura, 151 

director general tlc la Caixa, 183 

directora, cnscnyamem, 321, 298, 311 

directora de In biblimccn., 385. 386 

d isfre-;ses, 346, 4'13, 588, 589 

Dissabte de Gloria. 576 

d istribució de l'aigua, 616 

district .... d ... Cerver-.i, 372, 373 

districte de Solsona. 372 

disturbis. 376, 377, 378 

Diumengc de Ra,ns. 567, 568, 569 

División Azul, '107 

docencia, 450 

doctor, 255 

doctrina, 601 

document,,, 391, 392, 462, ·163 

dol, 354 

dolc;os, 167. 501 

domassos. 563. 592,599 

Domund, 532 

Donjttt:m Tenorio. 452, 453. 45"> 

donació, 604 

donarius, <JO 1 

Dondnrs Grup, 427 

dones, 261, 262. 263. 354, 355, 'i08, 507, 'i09, 
561,565,570,590,592,598,611 

<lrac lo Carmnco Bilan<ló. 553 

drama bíblic, 461 

drama en vers, 44'i 

drnma quaresmal, '161 

dramaturgs. !i50 

drapafre. 509 

draps, 620 

Drassanes, 70 

drecera, 535 

Dret, 115 

Duran, botiga, 622 

eclt!si1ls1.ics, 571 

cdat mitjana, 608 

eclifici, 121 

edifici dt: Correus, 578 

edifici de la Caixa. 182, 166 

edilki de la Fundación Martíncz, 22 

edifici de la Scm1dora, 57-l 

eclifki ele les Mongcs francebes, 571 

edilki del Centre Obrer lnstructiu d'Unió lkpu-
blicana, 374 

editorinl Nereida, 450 

cducació, 521 

t:ducació física. 332 

educaci6 infantil, 299 

e<lucació p rimaria, 299 

"ducació secundaría, 299 

Educación y De.~canso, 182, 374, 495, 501, 5 16, 
576 

cines de cultiu, 199 

t>ixida de l'llo~pital, •14 

Ejército del Maestrazgo, 159 

lII alcalde de Zalamett. ~55 

El Anilk> de Oro, botig3, 175 

Él Ciervo. cmbmits, 13 

HI Cierm, periodic, 181 

el Coirco Espa1iol - é1 Pu,.,blo Vc,sco. 502 

El ti/ario de /111a Fra11k, 452, -i55 

.h1 D1slri10 de Cerreru, 513 

Elfabricallf de Nadals. 4~0 

El Ferro, 589 

El go11dolero, xotís, 418 

El Ingenio, de Barcelon.1, 561, 596, 60·1 

/:1.fudes ;1 Esparrc&•ucra, +!7 

El Llamo, 588, 589 

El Pinar, merendero, 189 

El Porv"'11ir Cervariense, -117, '-l 18 

El Progreso. Sociedad Coral y de Socorros 1\l!u-

mos, 418 

El Sindical. periodic, 165 

El /fmid de dos qucll'IS de deu, 454 

eleccions al Parlamem de Catalunya, 383. 387 

eleccions legíslatives, 381 

eleccions municipals, 382. 416 

t?leccions sindicals, 532 

electricitat i electronica, 331 

dements de cultura popular, 548, 549 

Els Caballitos de la Claudia, 547 

Els Eleclrics, 419 

Els PatrÍOlCS, 436, -i37 

embigat. 98 

emboscada, 394 

Emboiits Ciervo, 13 

emraquetadores, 111 

empaquetament, 137. 138 

cmpt:drat. 39 

empcstats, 66, 67 

empresa, 11'1, 115, 547 

empresa Antonio Giralt, 106 

empresa CORPE, l •q, 105 

empresa ferrocolor - Vidal Gcrmans, 41·1, i99. 
581 

empresa Flbad, 106, 107 

empresa font Manya, 110 

empresa Grndls de Auto Tranbportes, 579 

emprt:sa J:iume Mur, l 06 

empresa Mariano Goñi. SA, di:! Saragossa 137, 
138 

empresa Petronius, 108 

Empresa Social Económica SA {EJl•!SESA), 121, 
123, ·11 ¡ 

c:mpresaris, 99 

empreses dcls g<:rmans Vida!, ll3 

l~MSESA. unmobiliaria, 121, 123. 1I 1 

H11clclapedla JJspasCI, 79, 385 

cmcluset:1, 198 

enderrocamem, 106 

endomassats, <J03 

engalanar, 592, 597, 599 

enginyer agrícola, 184 

enginyer fra nces, 537 

cnginyers, 33, 339 

Englnn1ina, 539 

enllumcnamem, 38 

enllumenat, 618 

enllumcnat públic, 1.211 

enqu:1clcrnació, 181 

enramades, 598 



Enstl)'O sobre planchas JJueser de ,11,mbr1do c1f bu-
ril, 181 

ensenramem, 299, 313, 335 

en~enyamt:m piim::ui. 308, 31-1, 327, 33'i 

<.msenyamt:nt secund:iri. 308. :H-1, 327, 330. 333 

t:nsorrais, 62/4 

cn1aulamcnt, 55 

entt:rraments, 66, 67, 117 

entilalS lle la CiUl!lt, 498 

,:ntrada ele Jesús a Jerusalt:m. 569 

t!ntmda de l'aigua dt: Sant 1\ilagí. 60, 61,1, 615, 
619 

entrada gt!nt!ral, 161 

entrar en caixa. :1•16 

entrenador, b,1squet, ,1s1, 484, 485, ·189, 492 

entrenador, hoxa, 509 

entrenador, ping-pong, 494 

entrenamcnt, l.ioxa, 509 

envelat, 13, 152, 276, 252, 374, .¡36, •t37, 550, 
551, 552, 554. ';55 

Epifanía, 556 

epístola, 51 

t:poca franquista, 363, 563, 605 

~poca romana, 617 

t:quip alc,·í femení, b11squet, 515 

equip d'hoquci sobre patins, Sil, 517 

t!quip de basquer, 481. 51 1 

equip de direcció. 429 

cquip de futbol, 320, 469. 172, 475. 476, ·178, 
479,480,515 

t!Quip dt! Harry Randall, 3% 

equip de l'Acció C.-nolic1. 177 

t!quip de les Tres Uves, ciclismc, 503 

equip de tecnics, 447 

equ1p ft!mt!ni B, hasquet, q88. 190 

equíp ft:mení, b:LSquet, 182, 484 

equip júnior mascul~ b1tsquet, ,¡92 

equip juvenil, futbol, ~76 

cquip masculí, basquet, -181, 182 

equip nacional, ping-pong, 49-1 

equip senior dd Ct!rvera, basc¡uer. 485 

equip senior femcní, basquee, 515 

equip senior masculí, hasquet, -i83. 189. 491 

t!quips, ping-pong, .¡96 
equips del CB Cervera, í82 

equips professionab, 476 

equips quirúrgics, 39-1 

equips solidaris. 368. :169 

era, 20J 

ERC, 13, 338, 380, 400 

erer, 200 

ewrar, 200 

ermita, 585 

ermita de la M,tre de Deu Lid Camí, 27'5 

esba~o. :120, '17:1 

esbarl, '-l61 

escncs, 252. 504, 505, 

escala en bi-ji, 3o6 
escaladors, 519 

escales de l'e.~tació, 583 

escaquista, 50-1 

escenari, 422 

Escla1 de Jowntut, 435. 437 

csclm revolL1cionari, 561 
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nd X tun l ~ 

escó, 251 

Escob Agrícola de l:i Diputació, 249 

e.~cola cornart-al, 321 

Escola d'Alts Estudis \lcratntils de la Universitat 
de Barcelona. 1116 

Escola d'Aviació dt! Barcelona. 537 

Escala Lle Bibliotecaries Lit! Barcelona. 385 

Escota de Bibliotcql!e~ de la G1:neralitat, 386 

Escota de Nilutic-.i, 70 

Escola del Trt:bal l de Lleida, 33J 

escolaJaL1me Balines, 40, 11,316,321,322,323, 
366, 394. •157 

Escota Militar ¡\J. Cristina, 342 

Escota Municipal de Música. 565 

t·scolania, 578 

escolar~. 588 

escoles, 374, 149, 50J, 521 

t!scoles dt! futbol, 469 

escales graduades, 3 1 5, 321, :122 

escales nacionals. 316, 31"', 318, 320, 351 

escoltes. 521, 523, 525 

escohisme, 521, 522, 523, 52•1. 525 

escombr:1, 200, 201 

escopeta. 271 

escorxador, 6, 13 

escriptor tcmral. '150 

escriptura, •H.3 

Hscrito sobré el 11iento. 532 

t!scultor, 21 

esculrura, 102 

CSCL!lll!í!I gotica, 47 

escul, 21, 330 

escut d'armes de Cerver:.t. 60 

escut de Cervera, 29, 51, 69, 74, 75 

t!Scut ele J'Espanya franquista, 94 

eSCL!t del rei, 69 

esc:ut deb Serra. 58 

C.:SCL!l rlatcjat, j03 

escuts reial i pontilid, 85, 86, 87, 88, 89 

església, 7, 56, 235, 35', 571,592,608 

Església carolica, 24.1. 242, 529, 597, 602 

església dt! l'llospital, 610 
t·sglésia de la Companyia ele Jesús, 2, .3, ·1, 26. 

56,352 

església ele Sant Hernat, 56 

església de Sant Agustí, 2, 3, •1, 23. 58, 126, 397, 
592,598,619 

església de Sant Antoni, 3 l . 6 1. 62,246, 293, HO, 
'i48, 549. 552. 569, 571, 58-t, 587 

església de Sant Cristofol. 609 

església de Sant Domenec, 68 

t!Sglésia de Sant Franct!sc de Paula, 63, 6-J, 406 

església de Sant Francésc, 7 1, 72, 73, 261 

<1sglésin de Sam lgnasi, 56 

esglési::J de Sant Joan, 391, 392 

t!sgiésia de Sam Joan de Lleida, 59 

esglt?sia dt! Sanl Miqucl. 31 

e.~glf'si::J de Sant Pere el Gros, 66. 67 

església de Santa Anna, 28, 360 

església de Santa ,\ lag<lalc:na, 69 

csglési:1 de Santa Mari,1, 352, .360, 363, j68, 369. 
375. 390. 411. 147, 462, 463. J69. 549. 560, 
563,598 

església de Vilaha, 9.3 

csgl6ia deis Dolors. 53, 54, 260 

csgl<tsia dds Framenors, 64 
església deis Pares Clarctians. 366, 573 

església deb Sants Just i P,1~tor, de Barcdona, 
2-í4 

Església francc,;n, .:H3 

església gótica. 61 

església parroquial de Tarroja, 93 

església romllnica, 68 
eslip, 5o6 

csmorwr, 362 

esnob, 514 

cspadanya, 7, 63 

Es pan ya Industrial, 474 

Espanyol, 47,¡ 

espard(:nyer, 164, 250, 292 

t:spardcnyeria. 416 

F.spardenyeria Cené. J 93 

espardenyes. 158, 171, 180,193.294, 117,501 

espardenyes enn:tades. 164 

cspart. 16•1, 20,1 

cspect:lde, 5•13 

espectadors. 471, 473 

esperit nadalenc, 450 

espessos, 53 l 
espígol, 611,612 

espitlleres, 26 

esplai juvenil, 522 

Esplai, 415,495, 496, 554 .. 

esport rd, 480 

esporrs. 522 

esposa, 452. 552 

esposa del gencr',iJ Franco, 412 

t!Squadres, 522 

Esquerra Rcpublkana ele Catalunya. 13. 338. 
:180, 400 

csquerrcs. 37-,. 38.1. ';74 

csqufü,m ovelles, 21 l 

estable, 262. 357 

esiació d'au1obusos, >!6, 21'1, 221 

estació de Calaf, 219, 220 

cstació de ferrocarril, 13, 21, 46, 84, 99, 102, 217, 
218,219. 220,221,340,522,582,583 

est::tció déctrica, 9 
cstadi de la carretem de GL1issona, ~73, 176 

Estampa Universitaria, 181. 462, ,,63 

&w111pe.1· de la Passió, de Ros.~end Perc.116, 461, 
462,463 

estund de !'empresa Font Manya, 110 

estands, 131, 133, 134, 137, 138, 139 

&tal, 520 

E.,tatul ele C,mtlunya, 383 

cstendard~. 406 

estend:mls deis sometents, 373 

t!Steva, 262 

estil modernista, 468 

estil monacal, 602 

cstirnssos. 201 

CSlÍll, 271,319,396, 506. 50-. 508 

es tri!. de terrissa, L 94 

CSLUC, 93 

estLtdi fotogralic, 246. 288, 291, 292. 295, 518 



Estudi General de Lleida, 83 

Estucl i Nou, 252 

e~tucliantina, 334 

t:stucliants, 88, 308,312,328. 363. í0,1, 513. 565 

estudis de comt:rc, 308 

etapes. 527 

t:UC'olfÍS[Ía, 597 

eugues, 214 

evangelis, 5 l. 462, 463 

evangelistes, 55 

exalcaldc, 405 

exclaustració de 1835. 66, 67, 71 

cxcursió, 257. 333, 518, 520, 576, 612 

cxcursió de caramdles, 579 

excursionisme, 4 16, 518, 519. 520 

execució, '100 

exercicjs espírituab. 15, 356, 357. 358, 367 

cxt:rcicis parroquíals, 367 

Exercit espanyol, 339. 405 

Exercit :-1:icional, 4J6 

Exercit Popular, 394 

Exercic Republici 405, 416 

exhibició de paúnatge artístic, 517 

exhumats, 404 

exjugador, 485 

cxmínlslre, 388 

expedlció, 519 

cxpediem, 400 

expt:dicnt dt: crisi. 1 l<l 

expt:dient de regulació, 114 

exposició de maquinaria agrícola i product<::s 
del camp. 130, 131. 133, 137, 138 

exposició de pintura, 541 

exposició temporal, 540 

cxposicions col-lectives, 541 

extra, 4• 7 

c:xvocalista, 554 

íllbrica de cimem rapid, 84 

fabrica ele cotó, 73 

fabrica de farincs de Francisco Camps, 1i5 

fabrica de farines. 1 .. 4, 145, 146 

fabrica clt: galt:tt:s ele Jost:p Ferr.m Lamich. 184 

fabrica de galctes La Palma, 99, 133, 134, 137, 
138,397 

fabrica de generes de pum l'ibad, 106. 107 

fabrica de garres i bam:;1$ ele tda de Francisco 
Colom, 100, 101 

fabrica de garres, 165 

fabrica de jerseis, 104. 105 

fabrica de Josep Sambola, JOO, 101, 103 

fabrica de malta, 7 

fabJica ele material b~l-lic, 397 

fabrica ele nines cl'lgnasi Arques, 9 

fabrica ele paper ele Capdlades, 250 

fabrica <le sivelles Ramírez, 9, 406 

fabrica ele tabac, 250 

fabriC'.t de tcixits, 91 

fabrica Tres Uves. 1 J 2, J 13 

fabric1d6 de llums, 1 13 

fabriC'Jdó de maquinilria pcr a la molineria, 137, 
138 

fabricadó de mobles, 113 

fa~'.llna, 22 
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fa<;ana barroca, 61 

fa~"l!na <le la Pacria, 77 

fa,;-Jna de la Uniwr:;itat, 85. 86, 89, 393 

fa<;ana de Santa Maria. 273 

faetona Iberia, 11.J 

faixa, 168, 435 

faixa ele sis o set voltes, 198 

falange Española Tradicionalista y de lt!S JONS, 
·100, ·107, ·101, •í0.3. 108 

falangL~tcs, 402. 404, 408 

fal<;. J98 

falclilla, 24, 222, 435, 482 

faldilles prisa<les, 303 

fallida, 113 

fam, 408 

farru1ia Perran. 277 

família Fomells, 57 J 

familia Goma Polll, 364 

familia Martí, 599 

familia Turull, 293 

familiars, 368. 369 

famílies, 568 

fanals del passeig de l'Estació, 29 

fanals modemistes, 46 

!aria, 381 

farina, 142. 146, 1'l7, 148, 149, 154. 169 

farinera. 140, 141, 144, 145, 1,17, 148, 149 

farinera de Tarroja, 142, 147, 148, 149 

farinera del Sindical, 142, 146, 153 

farlnera La Treinta de Palencia, 99 

farines del Sinc.lícat. 221 

farmacia. 37 

Farmacia Civil, 159 

farrm\cia de Leonor Batlle, 176 

farmacia tlt: Mercedes Gomi'l 176 

farmacia dd Sr. Torné. 176 

farmacia popular, 159 

faves, 200 

FC Barcelona, 304, 305, 469, 474 

fcbres, 6J7 

Fcderació, excursionisme, 519 

Federnció Agñcola Catalano-8alear, 140 

Federadó Catab.m1 de Futbol. 476 

Feder-ació de Cors de Clavé, 581 

Fccleració de Jove.s Crislians de Cal.llluny:i (FJC), 
362,:\63, 461, 57,¡ 

Fecleració Espanyola ele 13asquet, 482 

Federació Espanyola de Billar, 252 

fdncs ele torn i ajustatge, J 11 

feixiste,,, 363, 379, 399 

feixos, 202 

fejocistcs. 363 

feligresos, 56'1, 571, 595 

fcms, 210 

fer mitja. 259 

feretre, 1 16, 404 

ferits, 397 

ferrer. :16 

ferro, 102 

ferrocarril, í6, 221, 344 

Fcrrocolor, 113, 121, 479, 581 

Ferrorolor - Tn.-s Uves, 508, 51 'i 

fertilitat, 2!0 

fertilltzants, 14 1, 154 

festa, 283, 346, 352. 370, 544, 548, 553, 56'i. 570, 
'i86 

festa de la hnmaculada, 332 

Festa de les E.-;piguc.:s, 571 

f,.:sta de Sant lsidre, 333 

Festa de Sant Magí, -il7, 611, 612, 61:\, 614. 615, 
616, 617. 618, 6 19, 620,621,622, 623, 62,, 

festa ele Sama Llúcia, 103, 104, 105, 173, 229, 233 

festa del Capítol. 275 

festa del Cor de Maria, 570, 57 1, 573 

festa del tracto r, 128, 130, 131, 133 

festa deis quimos, 346, 3-i7 

fe~ta escolar, 300 

Festa Major dt: Bellpuíg, 438 

Festa Major ele Cervera, 13, 173, 252, 276, 374, 
399, i07, 408, '135, 436. 441, 437, -142, 469, 
485, 497, 498. 499, 501, 51 1, 517, 532, 541, 
5q7, 548, 549. 550. 551. 552, 553, 554, 555, 
604 

Festa Major de Viel la, 481 

Ft:sta Major del S:mtíssim Misten, 118, 560, 561. 
562.563, 564,565,566. 578 

festa mobil, 588, 597 

festes nadalenques. 456, 457 

festival, 304, 305 

festival de clanscs populars, 448 

fe~tivita t, Reis, 556, 557, 558. 559 

festivica I de Corpus. 590, 597 

festivitat ele Sant Amoni Abat, '58.J, 585, 586,587 

festivicat de Sant Crisrofol. 606. 607, 608, 609 
feslivica t de Samjoan Bosco, 327 

feslivital de Sant Toma;, d'AquJno, 326, 328 

fcstivital del barrí del Carme. 610 

festivitat religiosa, 529 

Fibad, 106, 107 

fidcls. 529. 560, 623 

figurant del sant, 624 

figu rants. 447 

fi l cl'empalomnr, 6J6 

fi l-loxera, 84, 221 

li ladors, 6 

ftll, 510, 52,l 

fillols. 569 

fi losof Jaume Balmes, 38, 30 

Filosofia i Lletres, 'l 1 5 

lils, 180 

lils de la llum, 267 

liltracions d'aigua, 116 

linal ele cur:;, 298, 306, 333 

linestra goLica, 63 

fincsrrals. 22, 49, J 94 

ñnt:stres,94, 313,570 

finqllt:S, 210 

Fiol (o Filio!), 19, 272. 530, 595, 607 

fira, 110, 126, 252 

Fira ele Moscres dt: Barcelona. 137, 138, 576 

Flra de Sant lsidre. J IJ, l28, 130, 131, 132. 133. 
13'1, 135, 136, 137, 138 

lira de Sant Martí, 168 

lira de Sant Tomas, 168 

Fircstom:, 502 

liri:tes inílables, 5-17 



fiscal, 243 

liscorn, 398, lJ 9, 424 

físic:i i química, 96, 31'1 

füxa, 474 

fiL,¡es perforades, 79 

ílabiol, 424 

ílama olímpica, 516 

ílauú, 425 

ílamista. 565 

Fleca de Sant Jordi, 160 

ílequer$, l.j4, 145 

Flor Namral, 538, 539 

ílorim,, 89 

íloristeria, l 78 

ílors. 19, 370 

flms de paper. 622 

ílon; fresques, 590 

foc, 114, 218 

foc antiaeri, 34 l 

fogoner, 218 

folrades, 530 

Fonda Barcdonesa, 82, 166, 386 

Fonda Bonavbm, 33. 35 

fonda de Cal Manotcs, 156 

Fonda Jardí, 183 

fongs. 61 

font de Fiol (o PilloD, 19, 607 
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Ga,~ew de Cervera. 181 

gasogen, 187 

gavelladors, 111 

gcgant negre, 549 

gegamers, 604 

gegants,549,595, 596,604,608 

gegants Guillem i Almo<..lis, 351. 553, 561 
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536, 537, 540, 'i65, 574, 5T, 578, 581, 588, 
593,604,612,616 

guerra contra Anglaterra. 18 

guerra d'i\frica, 292 
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Himno de Riego, H7 
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Hospital Móvil cid Ejército del \Jortt:, 394 

hospitalers, 65, 35.., 

hospiwb de crunpanya, 394 
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jugadors jov~·s. 169, 479. 491 

jugadors vet-,rans, 479, 491 

junta, 534 

Junt:1 de Sanitat, 159 

junta del patronal, de la Caixa, 183 

junw del Samissim Mis1cri. 564 
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L'Olla, 443, 588, 589 

L'Onzcn::t, -i 17 

l'ou com balla. 27 

L-2, línia de fortificació republicana, 397 

La Borc:il Médit~1. 195 
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les l'orqut:s, 1, 15 

Les Modes, 82. 279 

les molllom de Pa1111rge. de Rabelais, 210 

les Roquetes, masía, 13 
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Mare de Déu d'Agost, 61 l 

Marc de Déu de l'Assumpdó, 3'i5 
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358.390 

Mare de Déu del Ro~er, 7 

Mare de Déu deis Dolors, 592 

mare Güell. 95 

marcdcdéu de Fatim:1, 364, 365 

marededéu de l'lmmaculat Cor de Maria, 571 

marcdedéu morta, 355 

mares, 173, 567 

Maria assumpta, 49 

marinada, 3·l0 

marquesa de la Sisquella. 55 

marquesos de Maguerola, 82 

marro, 173 

martell, 198 

Martes y 13, 422 

martir, 404, 569 

mártires do la cruzada, 407 

martirs de Darbawe, 95 

marxa mílitar, 373 

marxes fúnt!bres, 417 

M:is Claret, 70, 95. 312,404,571 

Mas d'en Rosa. 397 

Mas d'en Toni (vegeu Mas Clarel) 

M~ dd Codina, 397,618 

Mas del Grau, 205 

Mas Duran, 2, 3, 4,253,3 14,397,436 

Mas Solsona, 379 

Masa Coral de Educación y Descanso de la Cen-
tral Nacional Sindicalista, 576, 577, 182 

masck, 531 

masia les Roquetes, 13 

masies, 530 

masos, 582 

masover, 27 J 

111assatgista, 475 

masurques, -l l7 

rnata las:,er, 292, 507 

matcminiqucs, 332. 368, 369 

malines, 565 

matolls, 210 

mmrimoni, 222, 24 1, 242, 243, 250, 255 

mausoleu, 404 

Me<.'ll del cine, 447 

mecanica de l'automobil, 331 

mecimics, 109 

mecanismc, 543 

mernnografia, 311 

111ed:1lla cornmt!moraliva, 1'i3 

medalla d'or de la F'edcració Espanyola de Bi
llar, 252 

medalla de !'Orden Civil del l\lérito Agrícoln, 
150, 153 

medalla de llamó pl:nejat, 3,¡5 

medalla de plalil de la provincia, 151 

medalla del Casal, 252 

medalles, 'll8, '508, 515 

medicamems, 159 

medicina. 195 

Medicina, carrera, 255 

medieval, 597 

Melcior, Gaspar i Baltasar, 557 

melindros, 235 

melmelades, 177 

meló, 274 

Memoria d'11ns 111/s pi111t1/s, •133 

menjador. 166, 255, 37-1. /401 

menjador t!scolar, 321 

menjadora, l99 

mensules, 52, 76, 77 

mercaders del temple, 464 

mert·at, 24, 76, 77, 125, 126, 127, 147, 148, 149. 
l 56, 294, 4o6 

mercería de Pepito Casanelles, 156 

mercería La Central. 373 

Mercería Vilah.a, 556 

merendero El Pinar, 11, 189 

merlets, 86 

mestra, 319 

mestre, 322, 43J, ,¡32, 620 

mestrc d'obres, 20, •17, 102 

mestre de t.:tller, 190 

mestre internacional, 505 

mest:res de capella, 565 

mestresses de casa, 595 

mctgc, 21•1, 255,314,363, 553,308.473 

metge de c-.ip<;alera, '5l·í 

metode escolta, 523 

metralladores, 341 

Michelín, 10 

mida, 622 

mides bt!ne'ides, 621 

mili, 420 

milícies catalane,;, 384 

militar republíca 384 

milita rs, 391, 392, 407 

miniatura. 536 

mínims, 63, 64, 335 

l\linistc::rio de Agricultllra, 151 

Ministerio de Gobernación, 151 

Ministerio de Industria, 187 

Minbterio de:: Obras Públicas, L24 

ministre, 388, 41'5 

minbtre d'Agriculturn, 150 

minh5tre d 'Economía, 151 

ministre d'Jnformación y Turismo, 118, 415 

minyones, 19, 166, 251, 288 

missa, 228. 230, 327, 328, 345, 346, 352, 362. 368, 
369,402.410, :{ti, 527,548,571,608,610, 
61 ) , 616 

missa d'olici, 553 

missa de cmnpanya. 373 

missa tlél gall, 4;1 

mis:;:t diilria, 522 

missa majar, 563. 568, 592 

missal, 368. 369 

\1issioners del Cor d.: Maria, J 5, 95, .312, 33'í, 
375,623 



mi~sions. 15, 96, 299 

Misteri de lu Pm;sió. 162. 463 

míIing, ':,71. 

miIja pen.~i6, 307. 31j 

mitjans de 1r:111spon, 555 

mitrn tic bishe, SO 

moble de fus1a, S.J8 

mocador, 1:H 

mocador al c:ap. 2-1 

mocador de lt:s ttlmoim:~. 618 

mo<lernisme, 46. 102 

modernista, 2, 3, •l. 1-10, l+í. 145 

modistes. 179, 224. 226. 227, 228. 2:31. 232. '116, 
62] 

moles, 102 

molí d'oli de Ca l'Albareda, 102 

molí d'oli del Llobct, 102 

molí d'oli del Tudcla. 37. 102 

molí d'oli Goma / molí Goma / molí de Ramun 
Gumil. 10. 102. 397 

molí <l'olí Narcfs. 102 

molí dc C:11 Breu. 2, 3, ./ 

molí de Fiol (o Filio!), 530 

Molí tic la Roda, 25-, 526 

molí tic vcnt, 7, 17, 576 

molí del Grau, 19, 66. 67, 205, 409, 530 

Molinct, el, 595 

molins. 1<16, 209 

molins cl'oli del Sindical, 102, 110, 141,147, l-18. 
.149 

molins fariners, 526 

molls tic drrcga i clcsdlrrega, 221 

malta, 1'16 

món grc:coroma 569 

mona, 19. 526 

monarquía. 382 

monarquics lilxr:11s, 372 

monesrir de MonLwrmt, 516, 527 

munestir dt:: Pctlr:tll><:s, 81 

monestir tic l{ipoll, 66, 67 

moncstir tle Sant Pcre el Gros, 66, 67 

moncstir de S:mtcs Creus, 56 

monestir del,; Framenors, 65 

monges dc la Sagrada Família, rcsicli:ncia, 56 

Mongcs Fmncl.!ses, col•legi, .~09, 571,313,338 

mongcs, 298,316, j57, 368. j69, 101 

rnongetcs. 200 

monitor, nataclú. 5 l '5 

munítor:.., 522 

monitors de jovemu1, 519 

monjo tle \,lomsermt, 462, -163 

monjos, 7 

monolit, 379, 380 

monscnyor, 300 

Momcpio d'cmplcacs municipab, 371 

Momseré, turó, 17 

t.lontserraI, caminada, 52"''. '528 

monumental filosofJaumc Balmes, 39 

monumcnl al pagés de la Seg,trra, J 53 

monumcnt ab C:tigurs. 132, 399, 402, 107, •112, 
561,576 

monumcnt ab Caiguts de Barcelona, 70 

monumcnt e.le la Victoria, 70 
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mornl catollca, -H6 

Morell, queviures, 193 

Morena e/lira, 452 

morcsc, IS• 

morralles, 192 

mon, 58, 125, 569, 581 

mossen, 368, 369. 521 

mosso, 200 

Mossos c.l'Esquadra, 384 

rnolllurat, 68 

rnotllurcs esglaonades. 71 

mmllures horitzonrals. 85 

Mo10 Club de Educación y DesL•fü1so. 516 

moIocros, 515 

motors, 18 

11101ors dccI ria,, 1 -16 

motos, 266,365. ·111, 516,555 

moviment c.:ooperatiu 140 

Movimienw, j32. 409 

mozos del reemplttzo del 1945, 182 

mud:us, 276. 618 

mula fr:rnccsa, 620 

mulcs, 196, 199. 202. 20~, 206,214, 611, 622 

nmmanya, 52 1, 523 

mur de maons, 405 

mur del Portalct, 25 

muralla ex.tenor. 6 
muralles. 2. 3. 4, 5, 17, 25, 26, 27, 41 43, 15, 66, 

67.86. 279,623 

mur~. 624 

museu, 81, :38·1 

Museu d'l listaría Natural. 96. 312, 391, 392, 393 

t.luscu del Bl:1I 1 de la P;1gcsia, 22, 192 

Museu Maritim. 70 

música, 133, 461. 162. -163, 565, 6 L3, 615 

mú~ic:t de c-.unbrn, f32 

música militar, 339 

músi<:s, 254, 398, i21, 548, 566. 609, 623, 62•1 

Mútua Escolar, 324, 325. 326, 327, j33, 538 

naclonakatolicisme. 520 

nacionals, 212, :396 

Nac.lal, .\1, 557 

nai:xcmcnt tic Jesús. 158 

nans. j79. 549, 561. 596 

natac.:ió, 508, 515 

mnalital, 246 

natur-J, 5-iO 

nau, 53 

naus mdus1rials, 110 

ncdar. 506, 508 

nen Jesú~, 608 

nenes, 222, 2•i7, 288, 289, 298, 303, 316, .317, 
319, 321, 323, 354, 169. 'i29. 556, 561, 568, 
5-3, 577,595,598,600,602,615,620 

nens, 26. 2.,, 39. 180, 235. 237, 240, 256, 261, 
288, 306, 315, 316, 319, 32.-1. 355, 359, .W5, 
408, 131. 469, r:3, 508, 521, 529, 555, ,;56, 

559, '361, 563, 568. 569. 573, 577, 579, 578, 
'\92, 595,598,599,600.601, 602,604,615 

neogotic, 23. 51, 59 

n<.'Oromi\niques, 70 
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ncrcs, 112. 613 

Néts dflls <1/1110µ,c)vers. rigodon l 18 

neu, 17,267,268,269 

ncvada, 380 

nevada de l'any 1944, P. 267, 268, 269 

ncvada dc l'aoy 1962. 31. 2R6 

Niña gruciosa, ll8 

nina, 289 

nines, fübrica d'lgnasi Arqucs, 9 

noces, 291 

noct:S c1·or. 278 

nocturn, 565 

noies, 222, 226, 227, 233, 2·15, 271, 292, 298, 299, 
307, 314, 327, 329, 330, 333. ;350, 35~. j56, 
'123, -133, 435, -l-iO, 527, 528, 538, 551, 580. 
586,607,610 

nois, 27-i, 292. 31 J, 328, 329, 330, 333, 346, 361, 
• '10, 506, 522, 527, 551, 579, 580, 607, 610 

nomcnamcnt, 415 

nomina, 389 

Vosotros, ella y ... el d1tc11de, 452 

notari, 348, 399, 564 

Note1s hisl6rlu1s de lll impremta en Cervel'tl 
1721-1934, 181 

nouccmisme, 70 

Nova, campana, 20 

Nova Can<;ó, 433 

Nova Segarra, 437, 4~10 

novel-la, 433 

noviciat, 312, 86, 95 

novíc.:ies. 59 

nucli antic, 125 

.Vucrn Ambiente. 468 

Nuevo Ritmo, -119, 423, 425 

nunci papal, • 11 

núvies, 600 

obelisc. 399 

obligacions hiporec:'lrics, 1 H, 145, 15:3 

obra barroi.:a, 50 

obra de teatrc. 449. 453. '150. •15'1. -160 

Obra Scx:iul ele l:1 Caix:1, 183 

obmdor, 13, 155, 171, 501 

obrers, l l<l, 218, 363 

obres, 80, 81, 97, 98. 116, l 17, 12'1, 144. 145,466, 
476 

obre~ de teaLre. • 43, '155, 578 

obrt:.s dramaliques. '152 

obres llegidcs, -151 

ocells, 531 

Ocho Astros, 420. 421, :122 

onil,60 

ot:upació franquista, 29-, 

odontología, 195 

ofensiva franquista, 327 

ofici de baster, 190 

ofici religiós, 35'1, 549. 563. 616, 623 

oficial del Jllljat c.l'lnstrucció ele Ccrvera, 581 

oficials, 339 

oficim1 ele la Caixa de Pensions per u In Vdlcsa i 

d'lo;;talvis de Cervcra, 183, l84 

oficinc~. l 50 

oficinistcs, 36j 

<>frena, 556 

o frena flora l. 106. 407 



oftalmologia, 195 

OJE, Organización Juvenil Española, 522 

oli. 184,209 

oliver paral, 209 

oliven.:s, 2, 3, 4, 16, 197. 518 

olives, 1,17, 148, 1·19, 209 

omhrel•les, 251 

omnibus, q2 

Ómnium CulLuraJ 439 

onades migr-.uories, 414 

Onzcna. campana, 20 

operacions militars . .339 

oposicions, 337 

opuscle, 179 

or, encens i mirra, 556 

or:u:ió de les compktes, 565 

orador, 405 

omlori, 58, 243 

orde dominica, 623 

Orden Civil del Mérito Agñcola, J 50, 151 

ordi, 102, 122. 200 

orfebre, 563 

orfebrería, 562, 563 

orfeó, 312 

Orfeó Andorra 430 

Orfeó Cerveñ, 549, 565 

Orfcó Nova Tarrega. q,30 

Orfeón de Ciegas del Amparo de Santa Lucia, 
183 

oríes de guerm, 401 

organit7.ac:ió paramilitar. 522 

Organización Juvenil Española (OJE), 522 

orgue,49, 5 1,68, 426,427 

omarnentació barroca, 90 
orquestra Juvemud Elfctrica, 419, 420, 421, 423, 

425 

orquestra Los Sisney's, 425 

orquestra Ocho Astros, 420, 421, 422 

Orquestra Orotava. 422. 424, 427. 543 

Orquestra Simíonica Jufül Carbonen de les Ter-
res de Lldda. 462, 163 

orquestres, --120,432. 543 

ou de Pasqua, 582 

OUS, 292,582 

ovelles, 210, 211 

pa, 142,151,160 

padrets, 572 

padrina, 368, 369 

padrins, 549. 569 

paella,409 

paer en cap, 431, 548 

Paeria, 20, 21, 51, 76, 77, 93, 124,151.329, 346, 
382. 383,411,416,553,559,596 

pagesia, 5, 140, 151, 164, 196,263,622 

pagesos, J 22, 125, 128, 140, 147, 148, 149, J54, 
198,203,294,387,609,622 

paisatge~ de la Segarra, 540 

pala. 269 

pala de forn, 155 

Palaestra lalf11a, 312 

palau de la Virreina. 70 

pal:iu del Baró del Bullidor, 41 l 

palau del marques de Capmany, 298. 299, 306 
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p,1lau Moja. 70 

{ll1lco, 551 

palt:ts. 188 

p::11Ja, 146. 199, 200, 249, 507 

f)allissa, 199 

1,alma. 2(h 568, 569 

palma de la glo1ia, 569 

palma de l:1 resurrecció, 569 

palmons, 568, 569 

pals de ritme, -i22 

panc.trta, 3'16 

panereres, 595 

panificadora de l:i Coope11uiva del Campo Co-
marcal de Cervera. 151 

panificadora del Sinclicat, 1-í0, 142, 147, 148, 149 

pantalons, 224, 294. 3.30, .;22, 425. 618 

pantalons curts, 268 

p:inreó cJels pares cid~ l\'lissioners de l'lmmacu-
lat Cor de M:iria, 70 

panys, IJO 

papa. 15 

papa Alexandre XVI. 73 

papa Lleó X, 73 

papa Urbá lV, 597 

paper pintat, 174 

papercria, 181 

par.1caigudes, 3•11 

parada de verdures, 622 

paralític . .¡6q 

parament de la llar. 168, 589 

Paranimf de i:'l UniversitaL, 87. 93, 94, 389, 391, 
392.393, 397,405 

pare de homben,, 74, 75 

pare del Mas Duran, 31•1 

pare infamil, 39 

parella de geganL~. 549,561, 596 

pares, 522 

pares claretians / del Cor de Maria, 39, 40, 42, 
86, 91, 92, 95, 308, 309, 310, 312, 31'l, 366, 
408,570.571, 572,573 

paret, 486 

parer de la Pergola, 41 

parla castellana, .;66 

Parlament de Catalunya, 3.38, 387, 389 

parroquia de Martordl, 565 

Parroquia de Santa Maria, l. 48, •19, 50. 51. 52. 
70,93,240.241,242.243,346,355,358.361. 
365, 368, 369, 390, 104, 1128. 525, 'i28, 529, 
563,565,568,571.593 

parroquies, 520 

pan, 235 

partida ele billar. 513 

partida de Matacamera, 199 

panide~ a cegues, 505 

panides sirnultanies, 504, 505 

partil, 373 

partil conservador, 251 

partil d'handbol, 332 

partil d'hoquei sobre palins, 'i12 

panit de basquet. 484. '185. 486. 490 

panit de futbol, 304, 305,320.468, 471, "169, 474, 
476 

panit de ping-pong, 49.3 

panit judicial de Ct;:rvera, 221 

panitures, .398. 565 

parvul:tri, 31.3 

pilrvub. 335 

pasacalle, 549 

Pasqua, i20, 575, 576, 580, 582, 583, 597 

passavolants, 66, 67 

passeig de Jaume Balmes, 38 . .39. 120. 133. 286. 
345.408, 503. 607 

passdg de José Antonio (vegeu {X1SSe1g de l'Es
/ClciÓ) 

p:tsseig de l'Estadó / passcig de José Amonio 
/ passeig de Prat clt:, la Riha / passeig del 
Ferrocarril, 13, 25. 29, 46, 82, 20.3, 3•14, 374, 
38-1. 397. 5ll, 517. 577 

passéig ele la Dipu1;1ció (vegeu piara de la U11i
l'lJrsital) 

passeig dt• la Universila1 (vegeL1 pl(ll;a de la L/111-
l'ersltatJ 

passeig de Pi i l\largall (vcgeu a1•/11guda de D11-
rcm i Sa11pere) 

passt:ig dt! Prat de la Riha (vegeu ¡x,sselg de /'Es
taci6) 

passeig del Corregidor (vegcu ewi11g11da del /\lfl
le11ari de Ca1almu•C1) 

passeig del Fcrr<X.-arriJ (vegeu passeig de l'Esla
ció) 

passeig dt:,J Polígon Industrial. 123 

passeig del Portalet (vegeu ewi11g11dc1 de D11m11 
i Smzpere) 

passejada, 530 

rasserells, 531 

Passió. de Cervera. 118. 120. L73, 252. 264. -tll, 
-íl5, 416, 443, 447, 460. 461, 162, 463, 464, 
465,466 

passo~, 361 

pastisser, 36, 1 58 

Pastisseria Agustí, 155, 169 

Pastisseria Colom, 157, 233, 282, 426, 541 

pastisseria de C.-il Sostr~, 169, 177 

pasLiSl>erin de Cal Tnrruell. J 71, 501 

PasLisseria La Momserr.tlina, 155 

Pastisscria La Palma. 408 

Pastisseria Madern, 177 

PaMisscria Mom, (]e Barcelona. 282 

Pastisseria Pom, 155, 169, 368, 369 

pastissers, 177 

pastissos, 17 1 , 50 1 

paswr, 2JO, 212 

pastoral, 300 

¡xworcillos, 402 

pastorcts. ·150, •156, 457, 458, 459, 520 

pastorees de Fil.tima, 573 

pa~1orets de Polch i Torres, 457 

pastors, 456, ,¡58 

parge, 548 

patgcs rebls, 557 

pati arab, 418 

pati d'Antoni Bové, 397 

pati de butaques, 543, 544 

pat.i de la Universitat. 92, 131, 133, 134, 135, 136. 
137, 138, .308, 311, 312, 324, 325, 327, .332, 
333, 375, 397, 148, 482, 483, 184, 485 

pati de les escoles nacionals, 317 

pati de les Monges Fmnceses, 309 



pati del col·k•gi de la Sagrada Família, 299, 307 

pati c.kl convl:'nt de Sam Francesc de Paub, 33'5 

pmi deis Pare;. Claretians. 573 

pati deis Pelegrins de !'Hospital de Ca~telhon. 65 

pali exterior, -1 l 8 

pati interior, 262 

patinador d'elit, 517 

patinatge, pist:1, 13 

patinatge artístic, 5r 

pa1is del Sindicat, 397 

patrimoni historie, .Wl, 392, <105 

patró deis animals, 585 

patró deis conductors. 608 

patrocinador, 478, 503 

parronJ cle les moclistes, 227, 232, 23'1 

patrona deis músics, 296 

Patronal de C.ualunya per a la Uuita contra la 
Tuberculosi, 349 

Patronal de la Caixa de Pensions, 159 

Patronal de ltt Passió, 38, 39, 42, 118, 264, 365, 
411,460 

Patronal Local de la Velles.~. 352 

Pavclló Poliesportiu, /487, 492, 508, 512, 515 

pavimemació de carrers, 12-1, 38 

pedra sorrcnca, 85 

pedrís, 259, 263 

pedr6 d'Igu::ilada. 612 

pedrons. 612 

peixateria di:! Ramon Casajuana, 156 

Peixera, la. 272 

pel·licula, 447, 532 

pclegrins, 66, 6~. 'i28 

perruque1ia de Frederic Gómez GaberneL, 29 

pena de treball, 405 

p.:ndó, 601 

pemlonistes, 564 

penja-robes, 513 

pensió comple1a. 31.:$ 

Pentecost::i, 352, 597 

peminador, 589 

Penya Cascells, •169 

Penya Ciclista Colomina, 503 

Pcnya Dandi, 589 

Pcnya J\lassafrec~. 469 

perrnssió, 419 

períumcria, 556 

pcríodc rcpuhlidt 381 

periodk El Clerl'o, lSl 

periodic quinzcnal Cen-em, 175,181.341, ·169 

pcrioclbta, 502, 533 

pcritatg<.: mercan1il. 116 

perruqueria, ·i61 

persecució cristiana. 617 

persiana, 28, 613 

pcr.;onatges. 162, 163 

pesca salada, 185 

l'escadcría dt!l Norte. 187 

pessehre, 54 

pesscta, 25-l 

pesla, 60l'l 

pcw!s de.: ílors. 590. 591. 592 

pi!tals de.: rosa, 595 

petroli, 163 

Petronius, J 08 

pet.xint!S, 55, 6•1, 93 

peus americans, 2.ll 

pi, 473, 614 
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piano, <1)9, 420. 422. 423,432,460 

pi;inola, 82 

Picadero de Barcelona. <185 

picarols, 622 

pierrot, 588 

pibrs. -49 

pilastn:s. 55, -i82 

piles, 608 

pilot, 533. 535, 537 

pilota, 320, -186 

ping-pong, 493, ·194, '195, 496. 511, 515, 521 

pinsaru,, 531 

pintor. 58. 5'-10 

pintura creativa, 'i40 

pinnm1 sobre tda, 55 

pin1ures, 58, 102, 176, •flO 

piques, 21 

pis, 556 

pbcint!S, •114, 187, 489, 506, 508, 512. 515 

pisos de l'E.\IISESA. 4 l<l 

pisos de In Caixa, 9, '12, <13, 119, 120, 265 

pista, aviacíó, 537 

pista de ball, 13, 5-13 

pista de C:1 l'Elies, 225 

pista ele Cal Solé, 517 

pista de paiinatge, 13 

pista ele tcnnis, 12. 511 

pista deis Pares Clareti:1ns, '18-:, 189, ,19(), •191 

pista Jardí, 511 

pista Nuevo Ritmo, 501 

Pista Poliesportiva, 508, 512, 515 

pistoler;. '10'1 

pla deis Amclllers. 116. 1 J..,, 226. 343 

placa, 151, 41J 

pla<;a de Pr::incisco B::irnés, 388 

pla¡;a de l'Es1ació, 219. 220, 581, 582. 583,614 

pla<;a de la Constltució (vegeu pln¡¡a Majo,~ 

pla<,;a ele la República (vcgeu pku;a ;\Ja1ar) 

pla~ de la Sebolleria. 462, í63 

pla<;a tle la Univt:rsit:ll / passcig d.., la Univer
sital / pa,;..~eig de la1 Diputació / pl::i<;a de 
Madoz. 29, 31, :S'i, 88, 125. 128, 172, 17•1, 
175, 372, 373, 388. 397, • 03, 'l 15, -139, 556, 
569,593 605 

pla\;".l de l<!s Vergcs, 6 14 

pb~ d" Llufa Sanpcre / pla<;a S:mw \nna, 27. 
28. 60. 82, 125, 129, 156, 165. 279, 284, 313, 
339. 311. 343, 360. :366, ,¡07, 111. 412, 120, 
424, 435, 436, 4'10, 551, 552, 554, 556, 562. 
571.M-l 
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tcrra!isa d'esliu, l69 

tem:ny de Pcre NuLx. 537 

terreny del senyor Camps. 473 
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torre de Ca l'Elies, 13 

torre de:: Cal Colom. 214 

wrre de Cal I.afargue, 13 

torre de la Segarra, <12, 119 

torre:: de Sam Antoni, 312 

torre cid Camps (avui, C:tl Ferran), 397 
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