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Apunt biogràfic 
 
Salvador Serra Cantavella (Barcelona, 1921 - 2012). Els seus pares eren de 
Borriana (Castelló) però en temps de la República vivien a Barcelona. L’any 1937, amb 
16 anys, es va allistar al cos de ciclistes dels carrabiners de la Segona República.  
El seu pare va estar en un camp de concentració a França però al cap d’un any va poder 
tornar a Barcelona.  
Després de la Guerra Civil, Salvador Serra Cantavella, que no va poder fer de mestre a 
causa de la seva sordera, es va dedicar a fer d’escrivent fins que va entrar a treballar a 
la banca. El van cridar a files però se’n va lliurar gràcies a la seva malaltia. Als anys 70 
va participar activament en les mobilitzacions dels treballadors de banca, i va viatjar 
sovint a Perpinyà per comprar llibres prohibits pel règim franquista. El 1984 va ser 
reconegut com a membre del Cos de Carrabiners de la Segona República i se li concedí 
una paga. Va morir el 27 de gener del 2012, amb sepeli civil i una bandera republicana 
que l’acompanya allà on descansa. 
 
Apunt elaborat a partir d’unes notes escrites pel seu fill Xavier Serra.  
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FONS PERSONAL DE  
SALVADOR SERRA CANTAVELLA 

 
FP (Serra Cantavella). 1 
 
1. 
1- Salvador Serra Cantavella. Papers personals 
1- Fotografia de carnet de Salvador Serra Cantavella amb l’uniforme 
de carrabiner de la Segona República espanyola [1937 – 1938] 
2- ASOCIACIÓN CARABINEROS DE LA REPÚBLICA. [Dos carnets a 
nom de Salvador Serra i Cantavella, dels anys 1984 a 1995] 
3- ESPANYA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. [Carnet de 
pensionista de guerra de Salvador Serra  Cantavella dels anys 1985-
1986]. 
4- [Agendes dels anys 1941 – 1947, amb anotacions diverses 
(algunes sobre la Segona Guerra Mundial)] 
5- [Petit quadern amb la relació de les despeses domèstiques de tot 
un any (dècada dels quaranta ?)]. 
6- [Bitllets de tramvia de la dècada dels quaranta ?] 
Banderes republicana i catalana 1 
 
1. 
2- Salvador Serra Cantavella. Quaderns escolars 
1- República i guerra: 1931, 1934, 1936-1937 
2- Franquisme: 1939 - 1940 
 
1. 
3- Salvador Serra Cantavella. Escrits diversos 
1- SERRA CANTAVELLA, Salvador. [Quadern amb mapes de les 
etapes de la XVIII Volta a Catalunya (juny 1936)] 
2- SERRA CANTAVELLA, Salvador. De bellis universus. [espècie de 
dietari manuscrit de diversos esdeveniments de la 2! Guerra 
Mundial]. [1941 – 1945] 
3- SERRA CANTAVELLA, Salvador. [Quadern amb anotacions 
diverses. Coberta il·lustrada a mà amb: bandera republicana, estrella 
roja, tren i cotxe]. [1941 – 1945] 
4- SERRA CANTAVELLA, Salvador. Verdades : órgano del HIJK. 
[publicació periòdica feta a mà]. 1940 – 1945. 
5- SERRA CANTAVELLA, Salvador. [Notes manuscrites i 
mecanografiades amb notícies relacionades amb esdeveniments 
diversos de la 2º Guerra Mundial] 
6- SERRA CANTAVELLA, Salvador. Crónicas vívides. 1940 [Quadern 
manuscrit] 
7- [SERRA CANTAVELLA, Salvador]. [Poemes diversos] 
                                                           
1 Incorporades al Fons de Material Divers del CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República 
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1. 
4- Salvador Serra Cantavella. Documentació diversa 
1- [Fotocòpia d’una carta de Mundo Obrero : órgano Central del 
Partido Comunista a un company de Barcelona]. Madrid, 9 octubre 
1937. 
2- ESPAÑA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ARCHIVO. 
[Documentació dels anys 1933 a 1939 sobre els diputats Luís García 
Cubertorat i Vicente Marco Miranda lliurada a Salvador Serra 
Cantavella l’any 2001] 
3- CENTRAL OBRERA NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN 
PROVINCIAL SINDICAL DE BARCELONA. [Quisiéramos que tuviérais 
afán bastante de imperio ...]. Barcelona, [194_?] 
4- Inglés por Radio. Barcelona, 4 abril 1946. [Guions d’algunes lliçons 
emeses per ràdio del programa “Inglés por radio] 
5- ARRIBA. Copia del comentario aclaración publicado en el periódico 
“Arriba” de Madrid : “Razón de una editorial”. Madrid, [1943]. [Sobre 
un article aparegut al Daily Express, sobre la possibilitat que Franco 
entri en guerra] 
6- [Cobertes del llibre España en la mano : anuario ilustrado de la 
riqueza industrial y artística de la nación (Madrid) amb banderes 
republicana, catalana, basca i gallega dibuixades a mà]. 
7- [Publicitat diversa] 
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