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Els nostres avantpassats tingueren un somni, fer de la unió, en un format

de cooperativisme agrari, un valor cabdal per millorar la situació econòmica

dels associats i generar un centre de trobada on compartir inquietuds, projec-

tes i ocupar el temps lliure jugant a cartes, contertuliant o celebrant les festivi-

tats i gaudint del ball. Aquest somni va ser possible pel naixement de la Coope-

rativa, la qual esdevingué el centre econòmic de l’economia rural de l’època i

l’espai de trobada de la vila.

Aquest somni s’anà transformant en el decurs del temps, amb batzegades

periòdiques  i alegries quotidianes, amb la recerca de nous reptes i amb més o

menys participació, amb entusiasme pel futur o amb les preocupacions del pre-

sent. Finalment, i a fi de garantir l’esperit dels fundadors, la gestió de l’edifici

que acollia la Cooperativa fou assumida per la Casa de la Vila. I, des d’aquesta

institució, s’ha materialitzat un altre somni col·lectiu. Barberà del Vallès ja dis-

posa d’un equipament de primera magnitud, que bevent de les fonts dels som-

niadors de principis del segle XX, somieja el nou mil·lenni, amb la certesa real

que Barberà del Vallès és una ciutat molt important, sobretot per a tots i totes

els qui hi vivim, i aposta per la cultura i la diversitat d’expressió.

El millor homenatge que podem fer per a totes les persones que crearen

La Agrícola, per a totes aquelles que varen fer possible que la Cooperativa esde-

vingués un referent del poble, per a tot el jovent de l’època que visqué els seus

balls primerencs al pis de dalt de l’edifici, a tothom que va participar, gestio-

nar i fruir de l’activitat de la cooperativa agrària i, també, a totes les persones

que per edat o lloc de naixement no tingueren la possibilitat de participar-hi,

però senten com a pròpies les arrels de la ciutat i amb el seu esforç també han
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fet possible la ciutat d’avui; com deia a l’inici, el millor homenatge és preservar

la història i posar el nom de Teatre Municipal la Cooperativa al nou equipa-

ment cultural de la ciutat.

Que cadascú se’l faci seu, que s’engresqui tothom a gaudir de les diferents

activitats culturals que s’hi programaran; que entenguem que és un patrimoni

de tots i que, com a tal, cal cuidar-lo; que valorem el nostre passat amb la sa-

tisfacció d’una nissaga col·lectiva i albirem el futur plens d’optimisme i amb

nous reptes per assolir. Aquest és l’esperit dels fundadors i aquests són els an-

hels de la ciutadania d’avui. Fem-ho possible per ells, per nosaltres i per les ge-

neracions venidores.

Ana del Frago

Alcaldessa de Barberà del Vallès



Tot va començar amb una trucada des del Departament de Comunicació

i Imatge de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, el mes d’octubre de 2006, en

què em demanaven si podia fer un article sobre “la Cooperativa” per a la re-

vista municipal Barberà. Vaig començar a fer uns tímids intents de recerca

històrica i vaig començar a estirar el fil. El resultat: quatre articles publicats

a la citada revista i el privilegi personal, i sincerament apassionant, de co-

mençar a conèixer què va significar “la Cooperativa” per al poble i per a la

gent del poble, de compartir dia a dia històries al voltant de la història d’a-

questa entitat, i d’aprendre dia a dia a estimar-la i, alhora, intentar transme-

tre-ho a qui pogués interessar. 

Aquest no és ni pretén ser un llibre d’història en sentit estricte. No és un

reguitzell de dates i dades, almenys no he pretès que en fos l’objectiu. Però

això no vol dir que no hagi seguit procediments de recerca i d’investigació his-

tòriques per arxius i biblioteques, i utilitzat tècniques pròpies de disciplines

com l’antropologia, la sociologia i la història, referides a la història oral, a la

recuperació de la memòria històrica i a l’estudi de la nostra història recent. 

He tingut el privilegi de conèixer dades molt diverses sobre “la Coopera-

tiva”, algunes de les quals recullo en aquest llibret. Però hi ha un altre tipus

d’història que no està escrita, i en el cas de Barberà és una història que s’es-

cola com aigua entre les mans, s’esvaeix si no hi ha un esforç ferm per recu-

perar la memòria històrica d’un temps que, cada cop més llunyà, pot caure

en l’oblit.

Voldria que aquest llibret que els presento recollís, a part de les dates i da-

des que pretenen contextualitzar la història en unes coordenades d’espai i de
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temps, la història quotidiana d’un poble, alhora senzilla i complexa, i plena de

matisos. Voldria, per sobre de tot, en primer lloc homenatjar els seus i les se-

ves protagonistes i fer que se sentin reconeguts i, en segon lloc, mostrar a totes

aquelles persones que no varen tenir l’oportunitat de conèixer “la Cooperativa”

els seus vessants econòmic, cultural, social i humà.

No voldria que aquestes línies fossin un reflex purament nostàlgic del pas-

sat o de la història, ni caure en tòpics, només voldria que fossin una senzilla

mirada enrere per comprendre què ha significat i què significa per a Barberà i

per a la seva gent “la Cooperativa”, una associació inicialment de caire agríco-

la, però que ultrapassà aquest llindar econòmic i esdevingué el centre neuràl-

gic de Barberà, el batec del poble, amb una funció alhora gremial, lúdica, re-

creativa i cultural. “La Cooperativa”, com tothom la coneixia, va ser una mena

de “casal de cultura” durant el segle XX i l’ànima del poble. 

Aquest opuscle només és un tast, una pinzellada de la història i les histò-

ries de “la Cooperativa”, que des de l’Associació d’Història de Barberà del Va-

llès els presento, amb motiu de la inauguració del Teatre Municipal Cooperati-

va. És, doncs, un reflex de continuïtat d’una societat en canvi constant, un

intent de fusió de la tradició agrícola i cultural del passat amb el nostre pre-

sent i la seva projecció cap al futur, ja que és responsabilitat de tots i de totes

conservar el patrimoni, almenys, cultural i històric.

Els convido a fer una curta passejada per l’ahir i l’avui de “la Cooperativa”.

M’acompanyen?

Maria Teresa Sánchez Costa

Associació d’Història de Barberà del Vallès



1. Els primers anys de cooperativisme (1911-1939):

EL GREMIO DE AGRICULTORES DE BARBARÁ 

I LA COOPERATIVA AGRÍCOLA POPULAR

Com diuen els nostres avis i les nostres àvies, eren altres temps. Barberà

era a començaments del segle XX un poble de terres fèrtils farcit de cases de

pagès, dedicat bàsicament a l’agricultura i amb menor importància a la rama-

deria, però també a l’explotació dels molins que resseguien el curs del riu Ri-

poll, uns molins que durant segles varen anar evolucionant des de fariners o

de polvora fins a paperers, i amb una indústria manufacturera, de caire tradi-

cional i artesanal (cistells, carros, espardenyes, paper i cartró...) i una indús-

tria incipient subsidiària bàsicament de la indústria tèxtil sabadellenca.

PASSAT I PRESENT 
DE “LA COOPERATIVA”

Fotografia aèria de Barberà del
Vallès feta a la dècada dels anys 50
del segle XX, en la qual poden
observar la fesomia del poble i com
estava totalment envoltat de camps
de conreu.

Font: fotografia propietat de Joan
Gallego Moliner.
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Tot i que familiarment estem parlant del “gremi” o de “la cooperativa”,

oficialment ha tingut diversos noms, fruit de diferents moments històrics

al llarg del segle XX: des de Gremio de Agricultores de Barbará als seus ini-

cis, passant per la Cooperativa Agrícola Popular, fins a esdevenir la Coope-

rativa “La Agrícola” en finalitzar la Guerra Civil Espanyola. Ja ho anirem

concretant.

La recerca històrica no sempre porta a dates i dades exactes i inequívo-

ques. La bibliografia fins ara existent sobre la història de Barberà ens porta

que l’origen de “la Cooperativa” es remunta al 19201 i el seu fundador va ser

Nemesi Valls, tal com diu la placa del seu carrer. Però, parlant amb la gent del

poble, amb els protagonistes d’aquesta història, vaig arribar a la conclusió que

la història oral em portava que ”la Cooperativa” ja existia molt abans dels anys

20 del segle XX. Vaig voler assegurar-me de la data de la seva fundació i vaig

començar a consultar en arxius i biblioteques diferents assaigs, registres, in-

ventaris i cronologies de les associacions catalanes des de finals del s.XIX2. El

resultat era sempre nul, no ens apareixia la nostra cooperativa ni com a asso-

ciació, ni cooperativa agrícola, ni gremi, ni sindicat... El que sí aparegueren fo-

ren diverses associacions culturals i esportives, mutualitats, altres cooperati-

ves... algunes de les quals desconeixia i que poden ser motiu d’altres recerques

històriques.

Finalment, gràcies a la col·laboració de persones que, durant anys, durant

decennis, han anat guardant “papers”, ara es pot anar reconstruint part de la

història de “la Cooperativa” de Barberà, juntament amb el fruit de la recerca a

través de la història oral, a través de la gent que ens ha obert les portes de casa

seva i ens ha fet partícips dels seus records. A tots ells i a totes elles, el nostre

més sincer agraïment.

Després de quatre generacions, i gràcies a un besnét d’un dels seus funda-

dors, en Joan Colomer Gallego, hem pogut accedir a alguns dels documents

que guardava com a últim secretari de l’entitat i que han estat claus per conèi-

xer els orígens de “la Cooperativa”:

A partir d’aquesta documentació3 s’ha pogut constatar que els domi-

nis de les finques del Gremio de Agricultores de Barberá varen escriptu-

rar-se el 15 de setembre de 1911. Però, qui sap si, amb anterioritat, en

aquells dies de gestació i d’aflorament de moviments sindicals i coopera-
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tivistes aquí i allà, propis de finals del segle XIX i de començaments del

segle XX, no existia ja un embrió del futur gremi o cooperativa d’agri-

cultors de Barberà. 

En aquest sentit també cal esmentar que, gràcies a un pergamí4 que el

senyor Joan Ventura Barderi, primer conserge i administrador que oficial-

ment tingué “la Cooperativa”, va rebre l’any 1956 com a homenatge de la

Junta Rectora i dels socis pels seus 41 anys de serveis, hem pogut esbrinar

amb una simple resta que l’any 1915 el gremi segur que ja funcionava. En

localitzar-se un llibre d’actes de la Cooperativa ”La Agrícola” a l’Arxiu Mu-

nicipal de Barberà hem pogut constatar i corroborar que aquesta informa-

ció és certa, ja que consta en acta la decisió presa d’obsequiar-lo amb el ci-

tat pergamí com a mostra de reconeixement, en conèixer la notícia de la

seva jubilació5. Només a manera d’apunt, cal dir que el laboriós pergamí va

ser pintat de forma totalment manual i artesana per Francesca del Pulgar

Medina. 

El gremi d’agricultors s’ubicà, inicialment, al carrer del Sol número

5. Aquest carrer anava des de la carretera o camí ral fins a l’actual Casal

de Cultura. Sí, ja veig que l’han reconegut, era a l’actual carrer Nemesi

Valls, que el 1955 rebé aquest nom com a homenatge a un dels seus fun-

dadors. 

Aquesta és una fotografia feta al
pergamí que l’any 1956 va rebre
en Joan Ventura Barderi en
homenatge als 41 anys de serveis
com a conserge i administrador
del gremi.

Font: el pergamí és ara propietat de
Dolors, Maria i Bartomeu Ventura
Pons, que molt amablement ens han
permès fotografiar-lo per poder ser
reproduït aquí.
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Hauríem també de reconèixer que “la Cooperativa” ha tingut diferents pa-

ternitats, no oblidem que era una associació on cadascú va tenir el seu paper i

hi va posar el seu granet de sorra, des de l’alcalde i el consistori de l’època, fins

a les persones que fundaren i encapçalaren la primera Junta, els seus socis

(gairebé la totalitat del poble), fins als primers conserges i administradors que

tiraren endavant “la Cooperativa”.

Cal reconèixer en la figura de Nemesi Valls l’home emprenedor i d’estudis

que impulsà la creació de “la Cooperativa” i que va donar suport a un grup d’a-

gricultors de Barberà que volia tirar-la endavant. Va ser qui tramità els seus

estatuts, els llibres, les escriptures i tota la documentació necessària per enge-

gar-la. La Dolors, la Maria i en Bartomeu Ventura Pons el reconeixen com a

fundador i recorden que a la Secretaria, que era el lloc on es reunia la Junta de

la societat, hi havia un gran quatre amb el seu retrat. 

Com que no hem trobat documentació fins al moment referent a la funda-

ció i als inicis d’aquesta societat d’agricultors, hem recorregut a fonts orals.

Gràcies a la prodigiosa memòria de la senyora Isabel Gallego Riba sabem que

la fundació del gremi tingué el seu origen en l’impuls d’un grup de persones

emprenedores i en les aportacions econòmiques que aquestes feren a través

d’un dipòsit inicial de capital per a la seva formació. Els socis capitalistes i

fundadors foren: en Nemesi Valls, en Jeroni Balada Mas, en Magí Gallego Pa-

Publicitat sobre “la Cooperativa” apareguda en un programa
de Festa Major de mitjan segle XX.
Poden observar que el carrer encara s’anomenava del Sol.

Font: imatge amablement cedida per Joan Gallego Moliner.
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let, l’Emilio Riba Olivé, en Pere Vinardell, en Pere Sanfeliu... i alguna persona

més de la qual només en coneixem el renom. 

El gremi era presidit per una Junta Rectora, que estava formada per un pre-

sident (el primer president que es coneix fou en Jeroni Balada Mas), en ocasions

un vicepresident, un tresorer, un secretari i quatre vocals. Es feien, com en tota

societat, assemblees generals ordinàries un cop a l’any i extraordinàries quan

així es creia necessari. Els socis eren gairebé la totalitat de la població de Barbe-

rà, ja que era un poble dedicat a la pagesia (al conreu de la vinya, del blat...). A

part de les terres de conreu, gairebé tothom tenia la seva tira, que era el tros de

terra que tenia la funció d’hortet d’ús domèstic, d’autoconsum. Aquest darrer co-

mentari, a simple vista insignificant, forma part de la història quotidiana, és

fruit de les converses amb la gent “de tota la vida” de Barberà de qui, estirant el

fil, he pogut tenir el privilegi de compartir molts dels seus records, records que

formen part de la història col·lectiva de Barberà. 

Però, què és un gremi?, què és un sindicat?, què és una cooperativa? No

són ben bé el mateix, però totes són societats que es basen en la protecció

d’uns interessos comuns, a causa de la vulnerabilitat de les classes treballado-

res, les més desfavorides. Les cooperatives arrenquen a partir de la Revolució

Industrial, fruit de la iniciativa popular i, a Catalunya, com a tot Europa, tin-

gueren molta importància des de les acaballes del segle XIX, tant en el món

obrer com en el dels treballadors del camp o de la mar, amb un vessant d’im-

Fotografia de l’entrada a Barberà del
Vallès des de la carretera de
Barcelona a Terrassa (actual N-150),
feta l’any 1915. Poden observar que
el petit nucli urbà estava totalment
envoltat de camps.

Font: fotografia propietat de Joan
Gallego Moliner.
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plicació en pro de la cultura popular. Es troben sovint en una cruïlla de dife-

rents idearis polítics, però sempre amb un clar interès econòmic, basat en la

supervivència i el treball colze a colze. Poden ser unitats econòmiques de co-

mercialització, de producció o de consum. I en èpoques de repressió del coo-

perativisme en sortiren moviments que tendiren al reagrupament per afrontar

els problemes econòmics. Diuen que la unió fa la força. 

A Barberà, conscientment o inconscientment, calaren fondo valors com la

solidaritat, el treball comunitari i l’esperit cooperatiu, que durant bona part

del segle XX foren el batec de “la Cooperativa” i del poble.

Sembla ser que el funcionament de “la Cooperativa”, en el seu vessant estric-

tament econòmic i organitzatiu, es basà, durant dècades, a unir esforços per ofe-

rir uns serveis als seus socis i obtenir-ne beneficis. Els socis, que generalment

eren la totalitat de les famílies del poble, feien una aportació de 300 pessetes com

a dipòsit i rebien un carnet, una llibreta de crèdit i una llibreta de fons individual.

Podien anar a comprar al gremi tot allò que necessitessin (queviures, llavors...) i

rebien a canvi uns cupons (de 100, 50, 25, 10 o 5 pessetes) que, al cap de l’any,

eren recomptats i n’obtenien així la corresponent bonificació.

Llibreta de crèdit del Gremio de Agricultores de
Barbará de l’any 1927.

Font: document cedit amablement per Joan Gallego
Moliner per poder ser reproduït aquí.
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Inicialment foren els mateixos membres fundadors els qui treballaren al

gremi. Anaven a comprar gènere i un parell de tardes per setmana obrien el

gremi per vendre els productes comprats als socis. En Jeroni Balada Mas i la

seva esposa, la Dolores Carbonell Pons, varen ser les primeres persones que

s’encarregaren del gremi, i fou quan ja es varen començar a vendre queviures a

la botiga, llevat de carn. Però al cap de poc temps es decidiren a vendre’n, el

gremi va adquirir un ramat d’ovelles i un pastor que treballaria per a ells. Al

costat de la vaqueria i les quadres de Cal Borrellet hi havia el magatzem de l’al-

fals i els estables on es guardaven els bens i, al costat, la casa del pastor. A con-

tinuació, ja venia el camp de “la Cooperativa”, també anomenat “el camp del

pastor”, que era el lloc on es pasturaven les ovelles i on tradicionalment es feia

l’envelat per la Festa Major.

Segons fonts orals, entre el 1911 i el 1915, la Junta que presidia el gremi va

assignar la tasca de conserge al barberenc Joan Ventura Barderi (en “Joan del

gremi”), tot i que sabem que oficialment en va ser conserge i administrador i

va estar al capdavant de “la Cooperativa” des de 1915. 

Tant en Joan Ventura, com més endavant la seva esposa, la senyora Josepa

Pons Monràs, i també els seus fills i filles, la Maria, la Dolors i en Bartomeu,

que varen néixer i créixer a “la Cooperativa”, varen treballar de valent per tirar

endavant totes les tasques que derivaven del gremi. 

El gremi comptava amb un molí fariner on es molia el blat, el blat de moro o

l’ordi que provenia dels nombrosos camps de conreu de cereals que hi havia per

tot el poble (cap a la Romànica, cap al Castell...). Estava situat per darrere de “la

Cooperativa” i donava al carrer de Santa Bàrbara. Tot i què Barberà no era un

poble amb grans terratinents, hi hagueren importants cases de pagès amb camps

de cereals, de vinya o hortes, com can Sanfeliu, el mas Mitjans, la Torre d’en

Gorgs, can Llobet, can Borrellet, can Gili Vell, can Gili Nou, ca n’Amiguet, can

Batista, ca n’Escaiola, can Viloca, can Tintorer, can Llobateres, ca n’Altimira, i un

llanguíssim etcètera. El gremi comptava també amb una botiga de queviures, un

magatzem (per al gra, les patates...), un cafè i un jardí on tota la canalla del poble

anava a jugar. Els germans Ventura Pons recorden que “la Cooperativa”, durant

anys, va anar augmentant el seu patrimoni en anar adquirint propietats: el gremi

va aconseguir ser propietari dels números 3, 5, 7 i 9 del carrer del Sol (Nemesi

Valls), el molí al carrer de Santa Bàrbara, el “camp del pastor”...



16

Amb paraules textuals de la senyora Dolors Ventura Pons, filla del “Joan del

gremi”, direm que hi havia una botiga que “feia goig”: tenia uns taulells de fusta

treballada artesanalment, amb marbre a la part superior, que gairebé donava la

volta a la botiga, és a dir, que tenia forma de U, i les parets estaven enrajolades.

Tothom recorda que hi havia unes escales a la botiga que pujaven a una mena

d’altell, amb barana de fusta, que feia com un passadís a tot el voltant de la boti-

ga amb prestatges per guardar-hi productes. Si filem més prim direm que, des

del punt de vista arquitectònic i artístic, el gremi seguia els cànons estètics pro-

pis de començaments del segle XX, ja que comptava amb una botiga i un cafè

d’estil noucentista, fins i tot amb algun tret modernista. Avui dia, de ben segur,

els interiors tant del cafè com de la botiga del gremi serien a tots els catàlegs i in-

ventaris d’edificis amb interès artístic i a totes les guies turístiques, tot i que per

fora seguissin l’estètica pròpia de les cases del poble.

És curiós veure com, parlant amb persones que conegueren el gremi,

coincideixen que era un lloc molt especial i alhora misteriós per a la canalla

del poble, ja que era ple d’amagatalls (darrere els taulells...) i espai per córrer

i jugar.

A la botiga, inicialment, se subministrava menjar per al bestiar, adobs, ga-

rrofes, patates, arròs, sucre, pasta, gra... i tot a granel, ja que la gent anava a

comprar per consumir el mateix dia. També es venia tabac, ultramarins, fruita

i carn. La carn de xai, que era del ramat del gremi, i la de porc, que era dels

porcs que tenia la gent del poble, provenia de l’escorxador de Barberà. Per

conservar els productes frescos, bàsicament la carn, el gremi comptava amb

una nevera de gel, però amb els anys va passar a tenir-ne una d’elèctrica. Les

germanes Ventura Pons recorden que per darrere de la botiga, entre el molí i

el pati, hi hagué una eixida amb gallines, oques, coloms, conills... per poder

després vendre la carn a la botiga, i també un pou amb eixida amb aigua molt

fresca i bona per al consum domèstic, que s’extreia amb l’ajut d’una bomba

amb motor elèctric i es distribuïa per totes les instal·lacions del gremi. I de

llum, durant els primers anys de “la Cooperativa”, només de gas o de carbur, ja

que fins a 1915 o 1916 no hi hagué corrent elèctric. 

La botiga del gremi comptà, amb el pas dels anys, amb l’ajut de diverses

mocaderes. Per a qui no ho sap, l’ofici de mocadera es basava que, una vegada

obert el porc, es netejaven els budells dels animals i s’utilitzaven per a l’elabo-
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ració dels embotits (bull, botifarres...). A Barberà, com a gairebé totes les po-

blacions, es venien embotits d’ elaboració pròpia. Avui dia encara hi ha un co-

merç tradicional a Barberà que n’elabora. Ens explicà la Magda Balada que la

seva àvia, la Dolors Carbonell Pons, va ser mocadera del gremi, i que el seu

pare, en Joan Balada, de ben petitó es va cremar el braç amb aigua bullint al

gremi. També va ser mocadera del gremi la Carmeta de Cal Ferreret, i la Pilar

Estapé Casamitjana, tal com ens explicà la seva filla, la Pilar Codina Estapé,

que anava al gremi a tallar la carn. 

La botiga del gremi va ser un punt de referència i va gaudir d’un gran pres-

tigi, ja que fins i tot venia gent de Sabadell a comprar-hi.

En Bartomeu Ventura Pons recorda que, quan any rere any portaven la cer-

tificació anual de les actes i dels comptes de la societat a la Federación de

Cooperativas de Barcelona, els comentaven que era l’única cooperativa que

sempre tenia beneficis. I era cert, any rere any, sempre va obtenir beneficis.

A més a més del vessant pròpiament econòmic, “la Cooperativa” tingué un

importantíssim vessant lúdic i recreatiu, de la mà del cafè, del ball i del cine-

ma. Però, anem per parts:

El cafè de “la Cooperativa”, o “del gremi”, hom recorda que era molt gran,

tenia columnes esveltes pròpies de l’estil noucentista i les taules eren rodones i

rectangulars, de marbre blanc, amb peus negres de ferro forjat. Hom recorda

que hi havia una gran taula rodona de marbre amb una columna al mig, que al-

gunes persones anomenaven “la taula de les mentides”, ja que allà s’hi reunien

veïns del poble a fer la tertúlia dels diumenges i tothom deia la seva. El taulell

era molt gran, de fusta treballada i marbre per sobre, i, al fons, hi havia lleixes

per col·locar els licors. Al taulell hi havia també un rellotge de números romans.

La Dolors i la Maria del gremi recorden que al cafè hi havia un mirall molt gran,

regal d’en Josep Germà, de la casa de licors Anís del Taup. 

Al cafè s’hi accedia per dues portalades que s’obrien cap enfora, a l’estiu hi

havia portes catalanes amb persianes i a l’hivern de vidre. Quan feia molt fred

a l’hivern hi posaven una estufa de carbó. Els caps de setmana era quan s’om-

plia més, ja que era quan els pagesos feien el seu descans setmanal. Des del

cafè es podia accedir a diferents estances, com la de la cambra del cafè (on en-

cara es feia el cafè amb “barretina”), les de l’habitatge dels conserges (cuina i

menjador), la del telèfon, la de la graneria i la de la botiga. Pujant dos graons
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hi havia una sortida al pati o jardí de darrere i al molí fariner. Les habitacions

de l’habitatge dels conserges eren al pis superior. Hi havia un armari on es

guardaven les copes i premis del club de futbol i per la Festa Major, recorden

les germanes Ventura Pons, havien d’estar ben netes i brillants. 

El primer cinema de Barberà segons sembla no era el de “la Cooperativa”.

Recorden la Lola Pons Comas i la Isabel Gallego Riba que al carrer de Santa

Bàrbara, per darrere de l’actual floristeria, hi havia un pati i a continuació una

sala on es feien espectacles, tocaven orquestres, es feia ball (per la Festa Ma-

jor...) i es feia cinema. Parlem de Cal Julià Pons. Molt a prop, hi havia també el

cafè o taverna de Cal Julià. En aquells primers anys de cinema, com que era

mut, recorden que venia un senyor a tocar el piano. Amb els anys, però, la sala

de ball i de cinema es convertí en un molí de cartrons. 

Coincideixen moltes persones que, cap als anys trenta del segle XX, ja es

feia cinema a “la Cooperativa”. Sembla que, com que tant al gremi com a Cal

Julià es feia ball i cinema, hi va haver durant un temps certa competència en-

tre les dues sales. A manera de parèntesi, és curiós veure com els títols de les

pel·lícules que es recorden (“Rintintin”, “La bala perduda”...) fan transportar

ràpidament la persona a un altre punt de l’espai i del temps, a situacions con-

cretes de les seves vides, que ens ajuden a situar en la línia del temps alguns

fets històrics. 

Publicitat  del cafè de “la Coo-
perativa” inclosa en un programa
de Festa  Major dels dies 8 i 9 de
setembre de 1935. Com poden
comprovar, està escrit en català.

Font: document cedit amablement
per Joan Gallego Moliner per poder
ser reproduït aquí.
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I al gremi, a on es projectava el cinema? Doncs, a la “sala de dalt”, que era

una gran sala que es deia així perquè era a sobre del cafè. Hom recorda que era el

senyor Moix qui portava les pel·lícules i les projectava. Inicialment, com que es

tractava de cinema mut, venia un pianista de Sabadell, el senyor Raspall, a posar-

hi la banda sonora tocant el piano de “la Cooperativa”. Gairebé tothom recorda

de forma entranyable que, abans i durant la projecció, es venien cacauets dins de

paperines, o caramels, que el cacauer (el ”cacauero”, com realment tothom l’ano-

menava) portava dins un cistell. I si algú tenia set, una gasosa!

A manera d’anècdota, hi ha qui recorda que algunes persones portaven, fins i

tot, el braser al cinema quan es projectaven pel·lícules a l’hivern. La Lola Pons, la Isa-

bel Gallego i en Francesc Girbau coincideixen a explicar el fet que una vegada hi va

haver un incendi (les pel·lícules de l’època eren altament inflamables) i que a ran

d’això es va invertir el sentit de la sala de projecció de cinema, col·locant la cabina de

la màquina de projecció literalment sobre el balcó. Les anècdotes que s’expliquen so-

bre aquest fet són entranyables, i n’hi ha algunes de força divertides. Va ser aleshores

quan es varen fer unes escales d’emergència per a baixar des de la sala al pati. 

El pati o jardí era de grava, tenia grans arbres i era on estaven situades les

comunes del gremi. A mà esquerra del pati hi hagué un local on, durant un

Grup de nois barberencs a la porta del cinema de
“la Cooperativa” un diumenge a la tarda. La
fotografia va ser feta aproximadament el 1946.
D’esquerra a dreta són: Joan Fargas, Jaume Sala,
Antonio Soriguera, Josep Tarradas, Miquel
Girbau, Manuel Jolis i, davant de tot, Pere
Morral Freixes.

Font: fotografia propietat de Joan Gallego Moliner.
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temps, ensenyaren esperanto (ja des de 1901 es coneix l’existència de la Socie-

to Esperanta Nesto a Barberà)6. Amb els anys, el pati va tenir també la funció

de vestidor de l’equip de futbol dels “blaugrana”, és a dir, del Club de Futbol

Barberà. I apa, corrents cap al camp, que comença el partit!

Si em permeten un incís sobre el balcó de la sala de ball i de cinema, els diré

que va ser el lloc des d’on l’Honorable President de la Generalitat de Catalunya de

l’època republicana, en Lluís Companys i Jover, va sortir a fer un discurs dirigit a

tota la població, amb motiu de la inauguració de l’estació de ferrocarril el 1934. 

La “sala de dalt” tenia el terra de fusta i bancs als costats. Era el lloc on, a

part de projectar-se pel·lícules de cinema, es feia també el ball quan hi havia

festa grossa, sempre amb orquestres en directe. També era el lloc on es feien

els comiats dels “quintos” que marxaven a complir amb el servei militar. 

Amb el bon temps, davant del gremi, alguna vegada s’hi havien col·locat

tendals i taules a sota per gaudir de concerts d’estiu a l’ombra. 

Les festes tradicionals més populars de Barberà, llevat de la Festa Major, que

era el dia 15 d’agost, i la segona festa local, que se celebrava el segon diumenge de

setembre, eren la de Sant Antoni Abat el dia 17 de gener, amb la “passada” i la be-

nedicció dels animals; el concert d’orquestra al cafè al migdia i el ball a la sala de “la

Cooperativa”, i la de Carnaval, en què també es feia festa grossa, ja que a més a més

del ball de disfresses o de màscares era el dia en què tradicionalment es feia el ball

de Gitanes, una tradició fortament arrelada a Barberà que se suposa ja més que

centenària. L’assaig del ball de Gitanes es va fer molts anys a la “sala de dalt” del

gremi, i coneixem dos dels seus grans mestres: en Pere Plans i l’Esteve Soley7.

Aquestes festes encara avui dia segueixen celebrant-se, tot i alguns inter-

vals de temps amb interrupcions. Es tracta de tradicions encara arrelades i

que el pas del temps no ha fet desaparèixer. Altres no tingueren tanta sort: avui

dia, per exemple, ja no es canten les caramelles a l’aplec del Pa ni es fan les ca-

tifes de flors per Corpus.

El Gremio de Agricultores de Barbará, tot i que durant els anys de la Re-

pública aparegué ja com a Cooperativa Agrícola Popular, seguí endavant amb

el mateix esperit cooperativista. 
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2. El redreçament després de la Guerra Civil Espanyola:

LA COOPERATIVA “LA AGRÍCOLA”

Segons fonts bibliogràfiques8, durant la Guerra Civil Espanyola, més

concretament els anys 1937 i 1938, la botiga de la Cooperativa Agrícola Po-

pular va passar a ser l’encarregada de distribuir els queviures i els produc-

tes de l’Assistència Social: patates, farinetes, costelló, cansalada, botifarra,

fetge, oli, sucre, cigrons, llenties, faves, sal, pebre vermell, ordi, cafè, arròs,

cebes, carn congelada... i també altres productes com bombetes, fregalls o

sabó. 

Acabada la guerra vingueren encara temps més magres amb la postguerra.

La CNS (Central Nacional Sindicalista) va enviar a la Cooperativa Agrícola Po-

pular l’ordre de cursar nous Estatutos i enviar-los a la Dirección de Servicios

Cooperativos9. A partir d’aleshores es va haver de fer un borrón y cuenta nueva

i començar literalment de zero.

El dia 1 de juliol de 1939 es donava la diligència d’obertura al nou Libro de

Actas10 de la Societat, encara que no començaria a utilitzar-se fins al 1942.

També els farien canviar el nom de l’entitat, ja que els varen fer treure l’adjec-

Document del 1939 en què es pot llegir l’ordre que la
CNS va enviar a la Cooperativa Agrícola Popular perquè
a que fessin uns nous Estatutos...

Font: document original propietat de Dolors, Maria i
Bartomeu Ventura Pons, que molt amablement ens han
permès fotografiar-lo per poder ser reproduït aquí.
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tiu “Popular”, amb la qual cosa passaria a anomenar-se Cooperativa “La Agrí-

cola” a partir de 1945.

Finalitzada la Guerra es trobaren que s’havien quedat sense res i calia co-

mençar de nou. Sort que en Joan Ventura Barderi havia tingut la precaució

com a administrador i home de confiança d’obrir una llibreta en una caixa

d’estalvis i desar les 22.000 pessetes que hi havia dels fons cooperatius, i això

en va ser la salvació, ja que els ho varen respectar11 i tingueren un petit coixí

per anar comprant novament “gènero” i engegar novament l’activitat econòmi-

ca de “la Cooperativa”. Segons consta al citat llibre d’actes, quedarien desblo-

quejades les quantitats ingressades a compte del, cito textualment, “(...) Capi-

tal individual durante el periodo rojo.”, entre el 18 de juliol de 1936 i el 26 de

gener de 1939, sempre i que els socis revalidessin la seva condició d’associats i

estiguessin al corrent del pagament de les quotes.

La Cooperativa Agrícola Popular fou l’encarregada de distribuir els ali-

ments durant l’època de racionament. L’any 1941 ja es varen vendre productes

com moniatos, cafè, xocolata, margarina o torrons12. Tot un luxe!

El Gremio de Agricultores de Barbará o la Cooperativa Agrícola Popular

(que és com apareix a la documentació cap els anys trenta), amb el temps i

amb molta feina feta per part dels membres de la Junta Rectora, dels seus as-

sociats, de les famílies que en foren conserges i administradors, i dels treballa-

dors i treballadores del gremi, arribaria a mitjan segle XX a un dels seus mi-

llors moments. 

L’any 1944 s’aprovarien els nous Estatutos i es legalitzaria el nou nom que

rebria la Societat, i que seria: Cooperativa “La Agrícola”, segons consta a les

actes de l’entitat13. 

Libro de Actas de “la Cooperativa” del període comprès
entre el 1939 i 1983.

Font: actualment es troba a l’Arxiu Municipal de Barberà
del Vallès.
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A l’article 1 dels Estatutos de la Cooperativa “La Agrícola”14, que era una

Sociedad Cooperativa de Consumo, es definia com una societat de capital va-

riable, responsabilitat limitada i durada indefinida. A l’article 2 constatava el

seu objectiu fundacional, que textualment era el següent: “La Cooperativa ten-

drá como objeto práctico e inmediato mejorar la condición económica y social

de sus afiliados, y como finalidad esencial, la supresión del lucro en las rela-

ciones económicas de la Sociedad”. Per fer-ho podia adquirir, distribuir i pro-

duir els articles, subministres i serveis que cregués convenient per al seu ús i

consum, i el dels seus associats i familiars. Aquest tipus de cooperativa hauria

d’aportar, segons els seus estatuts, els màxims avantatges en els preus i en les

qualitats, la supressió d’intermediaris inútils i formar part de la cooperativiza-

ción de l’economia del país.

A més a més d’aquest objectiu de caràcter purament econòmic, s’afegia que

“Para conseguir para sus asociados una superior condición espiritual(...)” “la Coo-

perativa” podia fer obres de caràcter moral, social, benèfic o cultural, sempre  que

ho aprovés la Obra Sindical de Cooperación. I així ho faria durant anys. 

S’iniciaria una segona etapa d’apogeu en passar a convertir-se en una coo-

perativa de consum, adherida a la Unión Sindical de Cooperativas de Consu-

mo de Barcelona i inscrita amb el número 717 en el Ministerio de Trabajo

amb el nom de Cooperativa “La Agrícola”, amb data de 2 de març de 1945, i

amb la quantitat de 111 socis15. 

Certificación de Acta de la Cooperativa “La Agrícola”
feta amb motiu d’una Asamblea General Ordinaria de
1974, en què es poden constatar moltes de les seves
dades: el nom de la societat, la data i el número
d’inscripció i el nombre de socis.

Font: document propietat de Joan Colomer Gallego,
últim secretari de la Cooperativa ”La Agrícola”, cedit
amablement per poder ser reproduït aquí.

Tot i la situació política i social al nostre país, començaren moments “dolços”

per al “gremi”, que anaren més enllà del caràcter purament econòmic. En defini-
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tiva, aquest canvi va impulsar encara molt més el vessant cultural que fins al mo-

ment “la Cooperativa” havia tingut. La senyora Dolors Ventura la recorda des de

sempre, amb un to sincerament entranyable, com un autèntic centre cultural per

al poble, la “casa de tots”, i ens en dóna un exemple: la biblioteca.

Al pis superior s’hi accedia per unes escales que portaven a mà dreta a la

sala on es feia el ball i el cinema, a mà esquerra a les habitacions de l’habitatge

dels conserges, frontalment a la secretaria, que era el lloc on es reunia la Junta

i on s’ubicava també la biblioteca. Sí, sí, a Barberà la primera biblioteca va ser

la de “la Cooperativa”.

Sembla que, segons fonts bibliogràfiques16, al segon decenni del segle XX,

per iniciativa del jovent del poble i a l’empara de la cooperativa agrícola, es va

anar formant la primera biblioteca de Barberà gràcies a les quotes que setmanal-

ment es pagaven per anar comprant llibres. Diuen que feia goig de veure per la

quantitat de volums i per la seva qualitat, ja que incloïa tot tipus de llibres i les

“novetats” de l’època. Les germanes Ventura Pons recorden la biblioteca del gre-

mi des de ben petites, molt abans de la Guerra Civil Espanyola i expliquen que es

podia anar a consultar o a llegir els llibres a la sala de la secretaria del gremi mit-

jançant una taula molt gran de fusta massissa on, a cada banda, hi cabien, ben

bé, unes cinc o sis persones, i que al centre d’aquesta gran taula, a banda i banda

i de punta a punta, hi havia com una mena d’elevació de fusta, com un gran faris-

tol. Evidentment, també hi havia servei de préstec si es demanava.

Expliquen que durant la Guerra Civil va ser espoliada i que amb la dictadura

franquista se censuraren “certs volums”, però la biblioteca seguí endavant i va fer

un servei molt útil en aquells temps de veritable fam de cultura. El 1955 l’Ajunta-

ment de Santa Maria de Barberà es decidí a crear una nova biblioteca, ja munici-

pal, però no va obtenir el suport econòmic de les administracions (la Diputación

Provincial...) fins que, el 1958, va començar a rebre ajuts per part del Govern cen-

tral i s’inicià la creació d’una nova biblioteca. La biblioteca inicialment s’ubicà al

local del casal parroquial, situat darrere de la rectoria, però funcionà bàsicament

com a magatzem dels llibres fins que es traslladà al pis superior de l’Ajuntament

i, amb els anys i gràcies a l’esforç per part de les persones que se n’encarregaren

(Carme Carceller, Agnès Estadella, Joan Colomer...), la majoria nois i noies mem-

bres de l’ARC, les dotacions econòmiques de l’Ajuntament per comprar els llibres

(molts dels quals ja en català) i la donació de tots els volums que formaven la bi-
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blioteca de “la Cooperativa”, va anar augmentant el nombre d’exemplars regis-

trats i es traslladà des de l’edifici de l’actual Ajuntament cap al Casal de Cultura,

per transformant-se el 1983 en la Biblioteca Esteve Paluzie. Durant anys organit-

zaren La Fiesta del Libro per Sant Jordi.

Alguns exemples que reflecteixen el caire cultural que tingué la Cooperati-

va “La Agrícola” podrien ser: les subvencions del Club de Futbol Barberà, de

les festivitats dels patrons de “la Cooperativa”, com són Sant Antoni Abat i

Sant Isidre, i del Ball de Gitanes17 (1946...), l’organització i el finançament de

la Festa Major18 (1946...), la creació al jardí de “la Cooperativa” d’una pista de

ball i així comptaria amb un local per celebrar les festes, com per exemple la

Festa Major19 (1949)... En aquesta pista seria on s’iniciaria el Club Patín Bar-

berà cap a l’any 1950 i el Club d’Hoquei el 1952.

Fotografia feta durant la Passada
de Sant Antoni Abat just davant de
“la Cooperativa”. 

Font: fotografia propietat d’Alícia
Giner Lisbona i la seva família,
cedida amablement a l’Associació
d’Història de Barberà del Vallès per
poder ser reproduïda aquí.

Fotografia feta durant la Passada de Sant Antoni Abat just
davant de “la Cooperativa”. El genet era Lluís Giner
Lisbona. Al fons es pot veure la cabina del cinema dins del
balcó.

Font: fotografia propietat d’Alícia Giner Lisbona i la seva
família, cedida amablement a l’Associació d’Història de
Barberà del Vallès per poder ser reproduïda aquí.
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Un exemple de la importància de “la Cooperativa” per a la vida quotidiana

de la gent del poble podria ser tan senzill com que la sala de dalt també va ser un

bon lloc per celebrar-hi banquets de noces. La Carme Casas Artigas així ho va fer

el dia 8 de juny de 1947 amb un bon dinar, però no varen ser els únics que utilit-

zaren els locals del gremi (el cafè, la sala...), ja que ella mateixa comenta que

amb anterioritat, el 12 de juny de 1944, ho va fer una altra parella, i el 17 d’octu-

bre de 1947, una altra. A on estarien millor que a “la Cooperativa”?

A la façana del gremi, sobre la porta de la botiga, hi havia un rètol pintat sobre

la paret on es podia llegir “COOPERATIVA”20 i també hi hagué durant un temps

un rètol de la Tabacalera indicant que era un punt de venda oficial de tabac.

Gairebé totes les persones entrevistades ens descriuen, amb una memòria

gairebé fotogràfica, “la Cooperativa”. Aquesta, d’ençà que es fundà el 1911,

anà creixent, tan econòmicament com físicament, ja que per exemple el 1929 i

el 1945 s’adquiriren i escripturaren noves finques per fer així les oportunes

ampliacions i modificacions. Amb els anys, el gran problema seria mantenir

aquest important patrimoni aconseguit.

Passaren els anys i, arribats al 1956, fou quan en Joan Ventura Barderi es

jubilà i la Junta Rectora proposà les tasques de consergeria al senyor Josep

Gallego Andurell (que es convertí en el Pepito del gremi) i la seva esposa, la Fe-

licitas Moliner Arnau. En Josep ja coneixia el funcionament de “la Cooperati-

va”, ja que els caps de setmana havia treballat com a cambrer al cafè. Van ser

els conserges durant 9 anys. Les seves filles, la Maria, la Felicitas i la Núria, i

els seus fills, en Joan i en Josep, s’arremangaren per repartir-se les tasques i

donar un cop de mà als pares. De feina, no en faltava.

Fotografia feta durant la Passada de Sant Antoni
Abat just davant de “la Cooperativa”, en què poden
llegir a la porta de la botiga “COOPERATIVA”.

Font: fotografia propietat d’Albert Rifà i de la seva família,
cedida amablement per poder ser aquí reproduïda.
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Qui tenia feina per tirar endavant les assemblees de socis era la Junta Rec-

tora, ja que en diverses ocasions al llarg dels anys s’ha pogut constatar absen-

tisme d’alguns socis quan hi havia reunions, per la qual cosa s’aplicaven les

sancions econòmiques establertes als Estatutos. I molt més greu encara eren

les dificultats per poder fer els nomenaments dels membres de la Junta, és a

dir, per fer les substitucions reglamentàries dels components de la Junta Rec-

tora, per la qual cosa s’acordà el 195021 que les renovacions es farien per torn

seguint l’ordre alfabètic dels associats, i que els càrrecs serien obligatoris, sem-

pre que sabesin llegir i escriure i tinguessin menys de 65 anys.

L’any 1957 alguns immobles encara eren a nom de l’antic Gremio de agri-

cultores de Barbará i es va procedir a fer el canvi de titularitat de les finques,

que es van escripturar a nom de la Cooperativa “La Agrícola”22.

Si resseguim la fesomia del carrer del Sol (Nemesi Valls) veurem totes les ins-

tal·lacions que formaven “la Cooperativa”. En Joan Gallego descriu la mà esquerra

del carrer, des de la carretera en direcció a les Escoles Nacionals (a l’actual Casal

de Cultura), de la següent manera: a la cantonada de la carretera hi havia la car-

nisseria de Ca la Julita, després la casa dels Borrell (de cal Borrellet) i a continua-

ció ja començaven els locals de “la Cooperativa”: la botiga de queviures, una habi-

tació petita on guardaven els sacs de gra, la porta amb les escales que pujaven al

pis superior del cafè, on hi havia la sala de ball i de cinema, que tenia un balcó que

donava al carrer, la secretaria i biblioteca, i l’habitatge dels conserges; després ve-

nia el cafè i el magatzem de “la Cooperativa”, on es venien les llavors i el gra per als

pagesos i també els “fuets” per escampar la boira. A continuació hi havia can Se-

rradell (que era on hi havia hagut el Celler Cooperatiu del Sindicat Agrícola de Pa-

gesos i altres treballadors del camp), i la vaqueria i les quadres de bens i porcs de

cal Borrellet. Seguien ja la resta d’instal·lacions de “la Cooperativa”: el magatzem

de l’alfals, les quadres dels bens del gremi, l’habitatge del pastor i a la cantonada el

terreny de “la Cooperativa”, també anomenat el “camp del pastor”, que, recordin,

era el lloc on durant anys se celebraren els envelats de la Festa Major.

Per darrere del gremi hi havia el molí fariner; s’hi entrava pel carrer de

Santa Bàrbara; el pati del cafè i, pels volts de 1950, la pista de ball, que s’utilit-

zaria també per al patinatge i l’hoquei, i que en vendre’s el citat terreny de “la

Cooperativa” fou on passà a celebrar-se també l’envelat de la Festa Major. La

pista de patinatge i hoquei, recorda la Núria Gallego que tenia “palcos” d’obra
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i baranes de fusta, i que per la Festa Major hi instal·laven algunes atraccions,

com la dels populars “cavallets”.

En acabar el carrer hi havia les citades escoles, la presó i, molt més endavant,

a mà dreta, l’escorxador. Per darrere de les escoles hi havia l’era, on es batia el

blat i s’assecava la llana, i una placeta amb els safareigs comunitaris del poble. 

A la botiga també es venien, a més a més dels queviures abans citats, baca-

llà, arengades, embotits... però també espardenyes, tabac, rodets de fil, licors i

aiguardents a granel, i cafè en gra o mòlt. 

I parlant del cafè, aquest se seguia preparant en una mena de barril de 30

litres, es colava i sortia per una aixeta, s’omplien les cafeteres i s’anaven ser-

vint els cafès per les taules del bar. El cafè, seguia sent el lloc on tothom anava

a fer els “vermuts” abans de dinar (a 2’5 pessetes), amb una tapeta d’olives o

“d’almejas” (ja sabem que és un barbarisme, però era tal i com les anomena-

ven), o els cafès de mitja tarda (“aigua de tripons” o “cafè de manguera”), o un

suau (cafè amb gasosa)... Per cert, el vi de “la Cooperativa”, que el feien a Can

Gorgs, tothom recorda que era ben bo. 

El cafè seguia sent el lloc de reunió per excel·lència de la gent del poble,

era el lloc on s’anava a jugar a cartes (a la botifarra, a la brisca, al “subhas-

tat”...), al dominó, més endavant el jovent hi jugà al futbolí i al billar... i era el

lloc on es feia la tertúlia (guanyarà el Barça?, guanyarà l’ Espanyol?). Parlem

d’una època en què encara es podia viure sense ràdio i sense televisió. En Joan

també ens explicà, a mode d’ anècdota, que fins i tot mossèn Lluís anava al

cafè a jugar a cartes amb els pagesos. 

Cartell publicitari de l’any 1953 en què s’anuncia el ball de disfresses
de la Sala de “la Cooperativa”.

Font: document gràfic propietat de Joan Gallego Moliner, cedit
amablement per poder ser reproduït aquí.
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I el cinema? Doncs, amb el temps, passaren a projectar-se dues pel·lícules, ah!, i

el NODO. Eren tardes de diumenge al cinema, bevent una gasosa i menjant cacauets,

guixes, xufles o mastegant un tronc de regalèssia, o prenent un vermouth amb unes

olives o unes “almejas” a la mitja part. I qui podia, festejava. A la sala de ball i de cine-

ma se seguia assajant el ball de gitanes, es representaven obres de teatre i sarsueles, i

es feien concerts i ball amb orquestra per la Festa Major o altres festivitats (Sant An-

toni, Carnestoltes, Sant Francesc...) amb l’orquestra juvenil barberenca “Formación

Rítmica”, impulsada per en Francesc Girbau i Camps, o altres orquestres convidades,

com l’orquestra Norit, l’orquestra Vizarros amb l’Augusto Algueró, l’Orquestra Mera-

vella... o es convidava a artistes populars de l’època, com en Rafael Medina...

Si m’ho permeten, els faré un apunt sobre la citada orquestra “Formación Rít-

mica”: els seus membres eren joves del poble amb edats compreses, als seus inicis,

entre els nou i els disset anys, que a l’empara del mestre del poble, en Vicens Pey-

rón Moreno, el “senyor Peyron”, s’iniciaren en el solfeig i la música. Començaren a

tocar cap a l’any 1943 fins al 1947 a les festes majors dels pobles: valsos, “pasodo-

bles”, “bugui buguis”... Pel fet de ser tan joves, ja es poden imaginar la gran quan-

titat d’anècdotes viscudes quan havien de tocar al vespre lluny de casa. Però, de

tota manera, eren uns professionals. Els seus integrants foren: en Francesc Girbau

Camps, com a director i pianista; en Joan Morral Freixes, com a trompetista; en

Pere Morral Freixes, com a saxofonista baix, clarinet i flauta (de canya); Manel Jo-

lis, com a saxofonista alt i clarinet; Jaume Sala, com a violinista i trombó; Jaume

Ventura, com a safofonista i clarinet; Pere Borrell, com a bateria; Emilio Gallego

Riba, com a contrabaix; Francisco Vigo com a trompeta... 

Fotografia en la qual poden observar els membres de l’orquestra
Formación Rítmica l’any 1945.

Font: fotografia propietat de Joan Gallego Moliner.
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Varen tocar per primera vegada cara al públic en una festa de Sant Antoni

a “la Cooperativa”, en que van participar en tots els espectacles musicals, és a

dir, a la Passada de Sant Antoni, a l’Ofici, al concert que es feia tradicional-

ment al cafè del gremi i al ball a la sala de dalt de “la Cooperativa”. Els matei-

xos músics ens han confessat un petit secret, i és que les actuacions eren tam-

bé els seus assaigs. Tocaren a les festes majors de moltes poblacions veïnes i

no tan veïnes...

I quan algun pagès necessitava gra, llavors o patates, només calia que anés

al cafè a buscar el Pepito del gremi, que obria el magatzem de “la Cooperati-

va”, sense cap mena de complicacions.

L’any 195923 s’acorda arrendar el molí de gra de “la Cooperativa” i, com

veuran més endavant, es convertiria en una mena de pista que conduiria a la

nova sala d’espectacles (el “cinema nou”) que es construiria sobre la citada pis-

ta de ball, patinatge i hoquei. Els temps ja estaven canviant.

Imatge publicitària de “la Cooperativa”, en què
anuncien tots els seus serveis i productes.

Font: imatge gràfica propietat de Joan Gallego Moliner,
que molt amablement ens ha permès fotografiar.
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3. Els anys seixanta i setanta:

L’ARC, L’ALETARGAMIENTO I LA HISTÒRIA D’UN FINAL INESPERAT

La vida associativa i l’activitat cultural del poble era notable, però no serà

fins als anys seixanta quan, novament a l’empara de “la Cooperativa”, apareixerà

una associació plenament cultural i de gran vitalitat, impulsada per un grup de

nois i noies amb inquietuds culturals. Molts de vostès la recordaran: era l’ARC,

l’Agrupación Recreativo Cultural de Santa María de Barbará. Aquesta entitat va

ser pionera, ja que va impulsar i protagonitzar durant dues dècades un corrent

cultural que, potser, no ha rebut el reconeixement que mereixeria, ja que va es-

criure amb majúscules i amb lletres d’or la paraula CULTURA a Barberà.

Crida a la participació que Lídia Pons Griera fa al primer
butlletí del Centro Cultural, del mes de juny de 1964.

Font: document propietat de Josep Maria Pascual Arnella, el
qual ens ha permès reproduir la imatge en aquest llibret.

La seva Junta va voler-la anomenar Centro Cultural de Barberà, tal com

consta a la crida que la Lídia Pons Griera fa dins el primer Butlletí que va editar

aquesta entitat el mes de juny de 196424, però en aquella època el règim franquis-

ta no va acceptar aquell nom i per aquest motiu se la va anomenar ARC. En Fran-

cesc Girbau i Camps en fou el president i tot un grup de persones en varen ser l’à-

nima, com en Josep Maria Pascual Arnella, en Sebastià Cornadó, en Jaume

Vilardell... i un llarguíssim etcètera. En formaren part més de dues-centes perso-

nes associades i tot el poble va gaudir de les activitats que s’hi organitzaren.
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Igual que la Biblioteca Municipal, l’embrió de l’ARC nasqué al casal o centre

parroquial25, sent rector de la parròquia en Pau Vives Masses (1948-1955), però

la seva seu social amb el temps passà a ser a “la Cooperativa”, ja que aquesta els

cedí la sala de dalt (on fins fa poc es feia el ball i el cinema) i la sala de la secre-

taria (on també hi havia la biblioteca del gremi) desinteressadament. 

No era la primera vegada que “la Cooperativa” acollia una entitat cultural,

ja que el 1926 va ser la seu social de l’Associació Cultural Popular “L’activitat”.

Alguns dels seus protagonistes defineixen emotivament l’ARC com “un arc

de comunicació entre el jovent”, “la casa del jovent”...

L’ARC comptava amb un conserge propi, al marge de les persones que te-

nien el concessionari de “la Cooperativa”. Durant anys en fou en Ramon Ba-

somba Queralt, fins a començaments de 1975. 

L’associació estava dividida en seccions. Al butlletí número tres de l’ARC,

del dia 1 de setembre de 196626, s’informa als socis i simpatitzants que ja s’ha

registrat l’entitat al Gobierno Civil de Barcelona, i de les seccions de les quals

constarà l’ARC: secció d’excursionisme, de ping-pong, d’escacs, de teatre, de

bàsquet, de sardanes, de fotografia i pintura, de cinema, d’activitats infantils,

de cor, de premsa, propaganda i correspondència, i secció cultural. 

Durant anys la secció d’excursionisme o muntanyisme va organitzar sorti-

des i excursions (era el “centre excursionista” de Barberà) i campaments per a

la canalla del poble (fins a seixanta alumnes s’emportaren d’acampada!). Te-

nien, fins i tot, una habitació petita amb material de muntanya. 

Butlletí número tres de l’ARC, del mes de setembre de 1966, en què
es pot llegir la relació de seccions que la constituïen.

Font: document propietat de Josep Maria Pascual Arnella, el qual ens
ha permès reproduir la imatge en aquest llibret.
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Crearen una secció que organitzava tota mena d’activitats per a infants.

Tenien a la sala de dalt jocs de taula (escacs..), un ping-pong i un Scalextric ge-

gant, a baix, al cafè, hi havia un futbolí i un billar... Un grup d’amants del tea-

tre varen començar a assajar i a representar obres de teatre (Don Juan Teno-

rio...) i portaren a Barberà representacions d’ altres companyies de teatre. Des

de la secció de festes s’organitzà l’Aplec del Pa, amb la costellada, les carame-

lles i els cors, i la Festa Major; celebraren homenatges a la vellesa, concerts,

actes diversos per Nadal (l’Emili Guardi feia els pessebres, al cafè hi posaven

l’arbre de Nadal...), balls de disfresses, ball de Gitanes, la Castanyada, la Festa

de l’Arbre, la Festa del Llibre, concursos i audicions de sardanes; organitzaren

exposicions diverses, conferències... i un grup d’amants de la literatura, de l’art

i del periodisme es convertiren en els redactors que tiraren endavant els butlle-

tins de l’ARC.

A partir del Butlletí número 10 de l’ARC, la majoria de les portades

foren obra d’en Sebastià Cornadó. Fent el seguiment de les dates en que

s’editaren cada un dels butlletins, podem deduir que sortien amb una pe-

riodicitat trimestral. Aquests butlletins contenien articles diversos, poe-

mes, informacions sobre les activitats de l’entitat... i molts dels articles ja

eren escrits en català (tot un repte, si tenim en compte la situació política

del país). I no podem oblidar la tasca en paral·lel dels membres de l’ARC

amb la Biblioteca Municipal. Les últimes notícies sobre l’ARC són dels

volts de 1977.

Butlletí número 14 de l’ARC., del mes de setembre de 1970. L’autor
de la portada és Sebastià Cornadó.

Font: imatge cedida amablement per Teresa Cos per poder ser reproduïda
aquí.
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Després d’anys i anys de gran activitat econòmica, cultural i recreativa, i

de plenitud, a “la Cooperativa” tot començaria a trontollar, tant en sentit lite-

ral com en sentit figurat.

En el sentit estrictament literal, podem dir que la cooperativa tenia ja

uns quants anys. La gent recorda que, quan es feia ball o qualsevol altra acti-

vitat a la sala de dalt, tot trontollava. Era ja com una tradició que els conser-

ges, ja fos en Joan, en Pepito o en Josep del gremi, o la família Orenes, pu-

gessin cap a dalt per demanar que no saltessin tan fort, conscients que podia

ser perillós.

L’any 1962 queda reflectit a les Actes27 la preocupació per part de la Junta

per la situació econòmica de la Societat i es projecta una nova orientació en el

funcionament econòmic de “la Cooperativa”, per tal d’obtenir beneficis. En

aquest sentit es proposa arrendar la botiga i el cafè per tal d’obtenir un excés

de percepció anual i garantir així la subsistència de “la Cooperativa”. 

En aquesta mateixa reunió es decidiria la construcció d’una sala d’espectacles

sobre la pista de ball, patinatge i hoquei de darrere de “la Cooperativa”. Se n’aprovà

la construcció amb l’objectiu de comptar amb una sala d’espectacles per a “mayor

esparcimiento de sus componentes”, amb la missió de donar major relleu a la Coo-

perativa i ser l’instrument del volum d’operacions mercantils de l’entitat.

Per a la construcció d’aquesta gran sala va ser necessari demanar un crèdit

hipotecari per valor de 600.000 pessetes a la Caja de Ahorros de Sabadell. El

196428 es decidí fer un contracte de lloguer d’aquest nou local d’espectacles.

Portada del Butlletí número 15 de l’ARC, del Nadal de l’any 1970.
L’autor de la portada és Sebastià Cornadó.

Font: Imatge cedida per Joan Gallego Moliner per poder ser reproduïda
aquí.
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L’any 1967 es van presentar un parell de propostes per tirar endavant un

projecte de adecentamiento de l’entrada del cinema, amb la construcció d’una

pista a l’espai que ocupava el molí del gremi, que caldria demolir, ja que a causa

de la seva inactivitat tenia un estat ruïnós, i sobre un petit local que servia al

Club de Futbol Barberà com a vestidor i que calia també suprimir oferint al citat

club un local al costat del cafè com a local social. Aquestes obres costarien un to-

tal de 218.000 pessetes. Aquesta entrada seria com una gran esplanada o plaça, o

passeig, segons com es mirés, davant de la sala del “cinema nou”, que tenia la

mateixa amplada de la façana del cinema. Des del cafè de “la Cooperativa” es po-

dia passar a aquest gran pati de davant del cinema.

Fotografia de començaments dels anys 70 en la qual es pot veure, en
un primer pla, Manuela Martínez Orenes i, en segon terme, les
portes de la sala nova de cinema de la Cooperativa “La Agrícola”. 

Font: fotografia propietat de Manuela Martínez Orenes, cedida
amablement per poder ser reproduïda aquí.

Fotografia de comen-
çaments dels anys 70
en què es pot veure, en
un primer pla,  Manue-
la Martínez Orenes i la
seva familia, en segon
terme, a les portes
d’entrada del “cinema
nou” de la Cooperativa
“La Agrícola”. 

Font: fotografia propie-
tat de Manuela Martí-
nez Orenes, cedida
amablement per poder
ser reproduïda aquí.
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La gran sala de cinema ompliria les llargues tardes dels caps de setmana

submergint els espectadors en històries llunyanes que els serien narrades al ci-

nema de doble sessió.

Els anys havien anat passant i els conserges també s’havien anat suc-

ceint. L’any 196529 diuen les Actes que els senyors José Gallego Andurell i

Claudio Arnella Llobet varen presentar la dimissió del càrrec de conser-

ges administradors de la Cooperativa ”La Agrícola”. La Núria Gallego

Moliner recorda com “la Cooperativa” i la botiga foren la seva vida, però

els últims membres de la família Gallego que seguien al cap de “la Coope-

rativa” (en Josep i la Núria) havien decidit deixar-la, ja que la Núria Ga-

llego es casava. 

A la mateixa acta la Junta exposa que s’havien fet gestions per cercar un

substitut dins dels socis de “la Cooperativa”, però no ho havien aconseguit, per

la qual cosa es va recórrer a sol·licitants que no fossin socis. La família Orenes

va ser la qui agafà la concessionària de la Cooperativa “La Agrícola”. Seria la

primera vegada que algú portaria “la Cooperativa” sense ser-ne soci, però se

l’estimarien i s’hi deixarien la pell igualment. En Juan Antonio Orenes Navarro

en seria el titular i qui portaria la botiga del gremi, i en Francisco Martínez Ló-

pez qui portaria el cafè. 

Fotografia del cafè de “la Cooperativa” cap als anys 70.
Vegin el futbolí, el billar, les finestres grans i
lluminoses i les columnes esveltes.

Font: fotografia propietat de Manuela Martínez Orenes,
cedida amablement per poder ser reproduïda aquí.

Fotografia del cafè de “la Cooperativa” cap als anys 70.
Vegin la zona de la barra del bar amb el senyor
Francisco Martínez López i la seva família treballant.

Font: fotografia propietat de Manuela Martínez Orenes,
cedida amablement per poder ser reproduïda aquí.
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Una filla d’aquest últim, la Manuela Martínez Orenes, recorda que hi

entraren a treballar el dia 3 de febrer de 1965 i com, amb molt esforç i

treball, adequaren les instal·lacions i feren una cuina a la part de darrere

del bar, on prepararen menjars casolans (estofat, paella, macarrons, boti-

farra amb mongetes, callos, tapes, plats combinats...) per a tota la gent

que venia a dinar, majoritàriament treballadors de la construcció (coinci-

deix amb el boom urbanístic a Barberà i amb la creació de Ciutat Badia,

actualment Badia del Vallès), obrers de les fàbriques dels primers polí-

gons industrials de Barberà... La gent del poble seguiria anant a jugar les

seves partides de cartes i de dominó, el jovent aniria a jugar al futbolí o a

billar, les famílies seguirien anant a prendre un vermut els diumenges al

migdia30...

Fotografia del cafè de “la Cooperativa” cap als anys 70.
Vegin al fons la porta que conduïa al pati de darrera de
“la Cooperativa”, davant de la sala nova de cinema.

Font: fotografia propietat de Manuela Martínez Orenes,
cedida amablement per poder ser reproduïda aquí.

Fotografia feta cap als anys 70, en què poden veure una
instantània  de la botiga de “la Cooperativa” plena de
gom a gom de clientela i, al fons, la porta d’entrada de
la botiga. Aquesta fotografia es va fer des de l’altell de
la botiga.

Font: fotografia propietat de Juan Antonio Orenes
Navarro, cedida amablement per poder ésser reproduïda
en aquest llibret.
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La botiga seguiria omplint-se dia rere dia de gom a gom31: carn, embotits i

queviures de tota mena. A un costat de la botiga, a on hi havia hagut el magat-

zem, amb esperit emprenedor havien decidit ampliar el negoci i posar una pe-

tita botiga de roba...

Fotografia feta cap als anys 70 en què poden
veure una instantània amb la botiga de “la
Cooperativa” plena de clientela que guarda “la
tanda” per tal que els serveixin la carn o els
embotits.

Font: fotografia propietat de Juan Antonio Orenes
Navarro, cedida amablement per poder ésser
reproduïda en aquest llibret.

Fotografia feta cap als anys 70 en què es poden
veure a darrere del taulell José Antonio Orenes
Navarro i la seva esposa treballant a la botiga.

Font: fotografia propietat de Juan Antonio Orenes
Navarro, cedida amablement per poder ésser
reproduïda en aquest llibret.

Fotografia en què Manuela Martínez Orenes
camina just per davant de la botiga de queviures
i de roba de “la Cooperativa”. Al fons poden
veure com comencen a construir-se noves
edificacions a Barberà.

Font: fotografia propietat de Manuela Martínez
Orenes, cedida amablement per poder ser reproduïda
aquí.
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En Joan Colomer Gallego, l’últim ideòleg de “la Cooperativa”, tal com ell

mateix es definí en començar a parlar-me’n, va ser com una alenada d’aire fresc

i jove per a la Cooperativa “La Agrícola”, en uns temps difícils. Amb poc més de

18 anys entrà a formar part de la Junta i el 1973 ja n’era el secretari.

El seu besavi n’havia estat un dels fundadors i el seu pare, en Joan Gallego

Gener, president de la Junta. Tenim constància que començaven uns temps di-

fícils per a “la Cooperativa” i calia revitalitzar-la i dinamitzar-la. A les Actes de

l’entitat de l’any 197332 ja es posa de manifest la necessitat de noves idees per

sortir, cito textualment, de l’aletargamiento. Una de les propostes fou la d’obrir

llibretes d’estalvi i aprofitar els fons.

En Francisco Martínez López i la seva família deixaren de viure a “la Coo-

perativa” el 1974 però hi viuria el seu fill, en Juan Martínez, i la seva esposa.

La Manuela Martínez Orenes descriu tota aquella època de forma entranyable

i la recorda com anys d’esforços i “anys de glòria”, però amb un final molt dur

i inesperat.

Dilluns dia 1 de setembre de 1975: aquell dia es convertiria en el principi

del final de “la Cooperativa”:

Eren dos quarts de deu del vespre quan el sostre de la sala de dalt de “la

Cooperativa” es va enfonsar en desplaçar-se el cavall central de fusta de melis

que sustentava tota l’estructura del sostre pel costat que donava a la façana

principal, i com a conseqüència també s’enfonsaren les bigues del sostre, tal

com ens expliquen diverses persones que ho varen viure de molt a prop. 

Diapositiva feta el mes de
setembre de 1975, al cap de
poc temps d’enfonsar-se el
sostre del pis superior de “la
Cooperativa”, en la qual es
pot veure en un primer pla
com quedà aquest pis des del
balcó de la sala. 

Font: imatge cedida amablement
a l’Associació d’Història de
Barberà del Vallès per Isidre
Salomó Alsina per poder ser
reproduïda aquí.



El diari Sabadell, i diverses fonts orals, expliquen que el soroll va ser molt

inesperat, intens i ensordidor, i que pocs segons després se n’havia anat la

llum, ja que la runa va arrossegar la instal·lació elèctrica. La situació que es

produí com a conseqüència del sinistre fou de caos.
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Al pis de sota, al cafè, el jovent jugava al billar... i la gent passava l’estona. Va ser

tot tan inesperat que qui va poder va sortir corrents, altres s’amagaren on pogueren.

En aquell moment no hi havia ningú al pis superior, però part de la família Orenes

es trobava en aquells instants al menjador de l’habitatge que tenien a “la Cooperati-

va”, a tocar de la sala de dalt del cafè, arribats feia ben poc de les vacances d’estiu,

quan va ensorrar-se el sostre. El diari Sabadell del dia 3 de setembre de 197533 des-

criu com succeïren els fets, i posa de manifest l’estat en què quedà l’edifici i les per-

sones que s’hi trobaven a dins. L’Encarnación Ruiz, esposa de Juan Antonio Ore-

nes, els seus tres fills i la seva germana Adoración Ruiz quedaren literalment sota la

runa i en sortiren greument ferits. Varen haver de ser rescatats pels bombers. Acu-

diren en auxili els bombers de Sabadell, Terrassa, Granollers i Badalona, la Guàr-

dia Civil, la Creu Roja, la Policia Municipal, el sometent de Barberà i moltes perso-

nes voluntàries, segons fonts del citat diari Sabadell. Després d’hores d’angoixa

varen ser trobats tots els membres de la família i traslladats a la Clínica Santa Fe de

Sabadell, alguns amb diagnòstic mèdic molt greu.

Diapositives fetes el mes de
setembre de 1975, al cap de
poc temps d’enfonsar-se el
sostre del pis superior de “la
Cooperativa”, des de l’angle
esquerre i des de l’angle dret.

Font: Imatges cedides
amablement a l’Associació
d’Història de Barberà del Vallès
per Isidre Salomó Alsina per
poder ser reproduïdes aquí.
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La causa? Moltes persones, i també el diari Sabadell del dia 3 de setembre

de 1975, apunten la hipòtesi que les fortes pluges que hi hagueren, tan pròpies

de finals d’agost i del mes de setembre a les nostres contrades, sobrecarrega-

ren d’aigua la teulada, que s’enfonsà. També van argumentar que havia estat

un enfonsament per ruïna de l’edifici, que era de començaments del s.XX. El

mateix diari descriu els fets de la següent manera: “...en cuestión de segundos

cayó como castillo de naipes el techo sobre la primera planta y arrasando,

como al principio decimos, la vivienda contigua cuyos moradores fueron quie-

nes peor salieron del accidente”.

Aquest fet arrossegà una forta polèmica i seria, certament, el comença-

ment del final de “la Cooperativa”. Amb el seu ensorrament físic s’enfonsaven i

quedaven sepultats també anys de lluita, de treball braç a braç, de cooperati-

visme i d’il·lusions. 

La Comissió de la Festa Major de l’ARC el dia abans hi havia estat reunida.

Fins al voltant de les nou del vespre del mateix dia de l’ensorrament del sostre,

membres de l’ARC havien portat a terme, com de costum, les seves activitats

culturals. L’Amàlia Peraire recorda que, moments abans de l’ensorrament, era

amb un grup de nois i noies a la sala de dalt preparant la Festa d’Homenatge a

la Vellesa que des de l’ARC s’organitzava cada any, i recorda que estaven assa-

jant el conte de la rateta. 

A la sala de dalt, en el moment de l’accident, hi havia només com a testi-

monis dels fets els quadres d’una exposició de pintura d’en Joan Baró Calvet,

un pintor barceloní que vivia a Barberà, el guarniment de la sala, ja que s’hi

havia celebrat un concurs de flors, i el piano34. El piano, que durant anys havia

posat la banda sonora a les pel·lícules de cinema mut i al ball de Gitanes, i que

Diapositiva feta el mes de setembre de 1975, al cap de
poc temps d’enfonsar-se el sostre del pis superior de
“la Cooperativa”. Vegin el detall de l’estat en què
quedaren les bigues del sostre.

Font: imatge cedida amablement a l’Associació
d’Història de Barberà del Vallès per Isidre Salomó Alsina
per poder ser reproduïda aquí.
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havia amenitzat durant dècades les estades a “la Cooperativa”, també en fou

testimoni i es guardaria per a ell mateix i per a l’eternitat aquella vivència.

Aquell piano, que inicialment es rescatà i es guardà en un magatzem, amb el

temps i la poca cura també en sortí malmès.

Ja feia anys que a la sala de dalt de “ la Cooperativa” no s’hi feia cinema ni

ball. Als anys seixanta, quan es construí la nova sala d’espectacles, aquesta es

convertiria en el “cinema nou” i, amb els anys, s’anomenaria Sala Cooperativa

i acolliria obres de teatre i diverses celebracions. 

Arran de l’enfonsament del sostre de la sala de dalt l’any 1975, aquest inci-

dent es convertí en un tema força polèmic i controvertit que desembocà en un

plet, però el jutge ordenaria arxivar el sumari35 dient que no hi havia hagut ne-

gligència, sinó que havia estat un cas fortuït i no hi havia cap responsabilitat

per a la Cooperativa “La Agrícola” ni per a cap de les persones acusades. La

qüestió seria que “la Cooperativa” s’havia d’enfrontar a noves obres i, a causa

de la creixent inactivitat agrícola a Barberà, va anar perdent patrimoni i acu-

mulant deutes. 

Segons consta a les Actes36 de la Cooperativa “La Agrícola”, el contracte

d’arrendament de la botiga finalitzava el dia 28 de febrer de 1975 i els calia

que fos desallotjada per complir l’ordre i decisió tècnica de l’Ajuntament d’en-

Diapositiva feta el mes de setembre de 1975, al cap de
poc temps d’enfonsar-se el sostre del pis superior de “la
Cooperativa. Vegin l’estat en què quedà la sala del pis
superior on, poca estona abans, el jovent havia estat
fent les seves activitats habituals.

Font: imatge cedida amablement a l’Associació d’Història
de Barberà del Vallès per Isidre Salomó Alsina per poder
ser reproduïda aquí.

Diapositiva feta el mes de setembre de 1975, al cap de
poc temps d’enfonsar-se el sostre del pis superior de “la
Cooperativa. Vegin el piano de la sala de ball i cinema
de “la Cooperativa”.

Font: imatge cedida amablement a l’Associació d’Història
de Barberà del Vallès per Isidre Salomó Alsina per poder
ser reproduïda aquí.
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derrocar tot l’edifici a causa de l’estat ruïnós en què havia quedat arran de l’en-

fonsament del sostre. Però a causa d’aquest sinistre la botiga quedà amb tot el

gènere sota la runa i el seu llogater demanà, tal com deia el contracte d’arren-

dament, que “la Cooperativa” es fes càrrec del gènere.

Fotografia feta el 1975 de l’interior de la botiga de “la
Cooperativa”, en la qual es pot observar l’estat en què
quedà després de l’ensorrament del sostre, amb el
gènere i tot el material sota la runa. 

Font: fotografia propietat de José Antonio Orenes
Navarro, cedida molt amablement per poder ser
reproduïda en aquest llibret. 

Fotografia feta el 1975 de l’interior de la botiga de “la
Cooperativa”, en la qual es pot observar l’estat en què
quedà tot l’establiment després de l’ensorrament del
sostre.

Font: fotografia propietat de José Antonio Orenes
Navarro, cedida molt amablement per poder ser
reproduïda en aquest llibret.

Fotografia de l’interior de la botiga de “la Cooperativa”,
feta el 1975 des de la part on es venia la roba. Vegin
com va quedar tot després de l’accident del dia 1 de
setembre de 1975.

Font: fotografia propietat de José Antonio Orenes
Navarro, cedida molt amablement per poder ser
reproduïda en aquest llibret. 
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Finalment, el 4 de gener de 198337, la Junta de la Cooperativa “La Agríco-

la” va haver d’acollir-se, amb el cor encongit pel seu fatal desenllaç final, als

articles 43 i 44 dels seus estatuts, en què es deia que la cooperativa es dissol-

dria quan es donessin alguna de les circumstàncies següents: “a) Haberse ab-

sorbido el 50% del valor de las aportaciones sociales y agotados los fondos de

reserva que tenga establecidos la Cooperativa, sea cual fuere su denominación

(...) b) Cuando el cincuenta por ciento de las aportaciones de los fondos seña-

lados en el apartado anterior, no baste para cubrir los compromisos contrai-

dos con terceros (...)” y que “Acordada por la asamblea la disolución, será

nombrada una Comisión Liquidadora (...)”.

L’objectiu de la Junta seria buscar una sortida, una solució, un final digne

per a la històrica entitat, que passaria per pactar uns acords amb l’Ajuntament

de Barberà del Vallès. La principal condició que va posar la Junta de ”la Coope-

rativa” a l’hora de formalitzar els acords esmentats va ser que l’Ajuntament de

Barberà havia de respectar la tradició i el nom de la Cooperativa “La Agrícola”,

és a dir, que s’assegurava que es mantindria sempre més el nom de “la Coopera-

tiva”, que el seu ús seguiria sent per a activitats de caire social i cultural i que les

propietats passarien a ser de titularitat pública (municipal), a canvi d’acceptar el

justiprecio per poder liquidar i cobrir els deutes amb tercers. 

El 26 de març de 198338 la Junta, en Asamblea General Ordinaria, acorda-

va per unanimitat la dissolució de la societat i nomenava la Comisión Liquida-

dora, presidida per en José Pujol Camps, per tal de formalitzar un acord amb

l’Ajuntament de Barberà del Vallès pel qual aquest expropiava “la Cooperati-

Haurien de passar vuit anys llargs per tal de veure desencallada aquesta

delicada situació.

Fotografia en què es pot veure l’exterior de “la
Cooperativa” al cap d’un temps d’haver succeït
l’ensorrament. 

Font: fotografia propietat de José Antonio Orenes
Navarro, cedida molt amablement per poder ser
reproduïda en aquest llibret. 
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va”, pagava els deutes reconeguts de la societat i les seves propietats passaven

a ser instal·lacions municipals per a ús sociocultural. 

Reunit l’Ajuntament de Barberà en Sessió Plenària el dia 6 d’ abril de

1983, sent alcalde en José Antonio Robles Serrano, s’acordà l’expropiació for-

çosa i urgent de la Cooperativa “La Agrícola”.

El 30 de desembre de 1983 “la Cooperativa” com a tal deixava d’existir per

convertir-se en equipament municipal. 

Segons l’Acta de Pago y Ocupación de una finca destinada a equipamiento en

Barberà del Vallès39, de 30 de desembre de 1983, eren presents com a part expro-

piant l’Ajuntament de Barberà (José Antonio Robles), com a part expropiada la

Cooperativa “La Agrícola” (José Pujol Camps), la Caja de Ahorros de Sabadell i el

secretari de l’ Ajuntament (José Antonio Hidalgo del Barrio). Hi consta una des-

cripció de la finca matriu de la qual s’ha pogut obtenir molta informació sobre

“la Cooperativa”, ja que és on s’especifiquen els seus diferents registres de la pro-

pietat fets, com a conseqüència de les ampliacions que han anat fent al llarg del

segle XX (del 15 de setembre de 1911, del 10 de novembre de 1929 i del 21 de

març de 1945) al carrer del Sol 5 i 7, al carrer de Santa Bàrbara... i que encara

eren propietat de la Cooperativa “La Agrícola”.

La finca consta que tenia una superfície de 3.344 m2, però la finca expro-

piada era de 2.128’ 83 m2, corresponents a la nau del cinema nou i a restes d’edi-

ficacions anteriors, algunes destruïdes, altres en bon estat de conservació.

El justiprecio es va establir en 1.100.000 pessetes per l’ocupació de la finca ex-

propiada i la “indemnitzación por los perjuicios que pueda suponer la rápida

ocupación, cosechas, así como el premio de afección”. Consta que els 2.128’83 m2

s’havien de destinar a equipaments d’ús públic i comunitari, de tipus assisten-

cial, cultural, recreatiu i educatiu. 

D’aquesta forma s’escrivia l’última pàgina de la història del gremi, de “la

Cooperativa”, un final sens dubte dur per a les persones que varen haver de

prendre les últimes decisions, però, alhora, un final digne.

En Joan Colomer Gallego recorda que es va fer una cantada d’havaneres

amb l’Ortega Monasterio, com a mostra d’agraïment i final d’una noble his-

tòria. Ell mateix, com a últim secretari de “la Cooperativa”, va dipositar els

llibres de la Cooperativa “La Agrícola” a l’Ajuntament de Barberà del Vallès.



Fotografia en què es pot observar part de l’escenari de
la sala de dalt de “la Cooperativa”. En primer pla, Josep
Maria Pascual Arnella fent la presentació d’una obra de
teatre.

Font: fotografia propietat d’Isidre Salomó Alsina, cedida
a l’Associació d’Història de Barberà del Vallès per poder
ser reproduïda aquí.

Fotografia feta el dia 18 d’abril de 1975, moments abans
de començar l’obra de teatre abans mencionada. A la
fotografia es veu Josep Maria Pascual homenatjant
Maria Umbert Miró per ser l’espectadora més antiga,
constant i puntual de Barberà.

Font: fotografia propietat de Josep Maria Pascual
Arnella, el qual ha permès reproduir aquesta imatge en
aquesta publicació.

Fotografia feta el dia 18 d’abril de 1975, possiblement de
l’última obra que es pogué representar a la sala de “la
Cooperativa” . Es tractava de l’obra de teatre L’aniversari,
que formava part de Les tres farses russes d’Anton Chejov.
Els actors són Sebastià Cornadó i Josep Maria Cornadó i
l’actriu, Teresa Cos.

Font: fotografia propietat d’Isidre Salomó Alsina, cedida
a l’Associació d’Història de Barberà del Vallès per poder
ser reproduïda aquí.

Fotografia feta durant una excursió d’un grup de joves
de l’ARC a la Molina, el mes de març de 1972.

Font: fotografia propietat d’Isidre Salomó Alsina, cedida
a l’Associació d’Història de Barberà del Vallès per poder
ser reproduïda aquí.
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Però la història de “la Cooperativa” no acaba aquí. Almenys, el nom i el

seu ús han de perdurar en el temps. Parlem del present de “la Cooperativa”. 
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4. El present de ”la Cooperativa”:

EL TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA

Els anys passaren i Barberà seguia transformant-se i evolucionant a mar-

xes forçades. Partia d’un poble de tradició agrària per esdevenir una ciutat de

l’àrea metropolitana de Barcelona. N’havia vist de tots colors, des de la segre-

gació del Districte II (barri de la Creu de Barberà) el 1959 fins a una nova arri-

bada d’emigrants procedents d’altres zones de l’Estat espanyol, que comporta-

ria un espectacular creixement demogràfic i urbanístic; la creació de nous

barris on tradicionalment hi havia hagut terres esquitxades de bones vinyes i

camps de conreu, “tires” (com la gent del poble anomenava els petits hortets al

costat de les casa seva), fonts, boscos... Naixerien nous barris, com l’Eixample

i Can Gorgs als anys 50, la Mancomunitat de Ciutat Badia el 1975, o els barris

de Can Serra i Can Llobet. 

La fisonomia del poble que hem anat descrivint era ben diferent de la nos-

tra ciutat actual i també de la de les seves institucions, ja que han anat can-

viant, per exemple, de lloc, com l’Ajuntament, que havia estat al carrer de Sant

Pere, igual que l’església (la Romànica havia patit un incendi durant la Guerra

Civil i l’Església Parroquial no es construí fins a 1950) o les escoles (amb els

anys sobre el lloc que ocuparen les Escoles Nacionals es construí el Casal de

Cultura), i a partir de 1940 l’Ajuntament es traslladà a peu de la carretera, on

hi hagué també, per exemple, la centraleta de telèfons. Per cert, “la Cooperati-

va “ tenia el telèfon número sis del poble.

Les ciutats són organismes vius que contínuament van evolucionant i

adaptant-se als nous temps, i Barberà no n’ha estat una excepció. Barberà, un

poble petit, estava fent un pas de gegant per convertir-se en una ciutat: es va

anar urbanitzant, va anar creixent més enllà dels seus “quatre carrers” (avui

dia el Casc o Barri antic) i es va anar transformant en una ciutat (1986). 

La Cooperativa “La Agrícola”, en altre temps anomenada Cooperativa Agrí-

cola Popular o Gremio de Agricultores de Barbará, ha estat, possiblement, l’asso-

ciació més veterana de Barberà. Va néixer paral·lelament a altres entitats prò-

pies d’una societat de les acaballes del segle XIX i començaments del segle XX,

amb les quals compartí unes inquietuds basades en la cooperació humana, la so-
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lidaritat i el corporativisme, a partir de col·lectius d’obrers o pagesos amb in-

quietuds econòmiques (sindicats, gremis i cooperatives), assistencials (mútues),

polítiques (partits) o culturals (el Casino Barberenc de 1879 al 1900, el Casino de

l’Aliança Barberenca des de 1889, l’Associació Cultural Popular “L’Activitat” des

de 1926, la coral El Lliri des de 194340, l’ARC als anys 60 i 70 del segle XX...).

Amb els anys la majoria varen anar desapareixent, però en són excepcions al-

guns clubs esportius, com el Club de Futbol Barberà (des de 1930), o el Club de

Patinatge i Hoquei (oficialment des de 1952).

Barberà, un poble bàsicament pagès, passà a dedicar-se, llevat d’unes po-

ques excepcions, a la indústria, al comerç o als serveis. La “Cooperativa”, des

del seu vessant pròpiament agrícola i estrictament econòmic, ja no tenia sen-

tit. Inexorablement, les dependències del gremi anirien a terra. Arran de l’en-

sorrament del sostre de la Cooperativa “La Agrícola”, sota les runes quedà el

gènere de la botiga41 i també infinitat d’il·lusions de molta gent, que foren se-

pultades.

El 26 de març de 1983 la Junta Rectora es reuní per fer un últim intent per

remontar-lo, però tot seguia com quedà passada la nit del dia 1 de setembre de

1975. Calia prendre, doncs, una decisió amb caràcter d’urgència, donada la si-

tuació d’insalubritat de les seves dependències, ja mig enrunades. Tot i la in-

sistència per part d’un soci, el president i la Junta Rectora d’unir forces, recu-

perar els aires cooperativistes i tornar a engegar “la Cooperativa”, va ser en va.

La decisió, presa en Assemblea General Extraordinària pels 38 socis assistents,

gairebé la seva totalitat, seria contundent i irrevocable. 

Publicitat compartida de la sala nova de
cinema de “la Cooperativa” del dia 30 de
gener de 1972.

Font: document gràfic cedit amablement per
Joan Colomer Gallego.
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La sala d’espectacles, cinema i ball, anomenada també el “cinema nou” va

ser, com tots i totes deuen saber, l’única edificació que restà dempeus a partir

de 1983, però que, amb els anys, entraria també en un procés de degradació.

Aquest gran edifici, que havia acollit el cinema des de 1962, també comen-

çaria a quedar en desús a partir de l’enfonsament de “la Cooperativa” i seria

protagonista de diversos lloguers, canviant diverses vegades de mans, la qual

cosa suposà fortes despeses per a la Cooperativa “La Agrícola” que se suma-

rien a les despeses pels costos del plet. Si a aquesta situació s’hi afegeix la total

manca d’activitat econòmica des l’accident de 1975, el resultat és ben sabut

per tothom.

El 1983 passà a ser, igual que la resta de propietats de “la Cooperativa”, de

titularitat municipal. El 1989 es convertí en la Sala Cooperativa, i va ser reha-

bilitada el 1993 per l’Ajuntament de Barberà del Vallès per tal de poder acollir-

hi activitats de tota mena: era una gran sala d’ús polivalent, amb capacitat per

a 450 seients i unes 1.000 persones dretes.

Al pis superior encara hi havia la sala de projecció del cinema i, a l’entrada,

al vestíbul, dues majestuoses i magnífiques màquines de projecció. També hi ha-

via camerinos, serveis de WC, dos magatzems petits i el vestíbul amb el bar. 

A la Sala Cooperativa es varen portar a terme gran diversitat d’activitats

culturals programades, reunions o assaigs d’associacions i entitats (grups de

teatre, Barberà amb la Sardana, Joves del Casc Antic...); funcions de teatre

professional, com les del Cicle de Teatre de Tardor a partir de 1989, amb pri-

meres espases del món de la dansa i del teatre (Cesc Gelabert, les T de Teatre,

Vol Ras, Rafael Álvarez, Joel Joan i Jordi Sánchez amb Kràmpack, Mont

Plans...), representacions de teatre amateur de companyies barberenques o de

les ciutats veïnes (Taula de Teatre...), exposicions diverses (“L’exili republicà a

França:1939-1945” de l’Associació d’Història de Barberà del Vallès...); concerts

i trobades de música; festes de fi de curs; actes de la Feria de Abril i del Día de

Andalucía; presentacions d’actes; projeccions de pel·lícules...

El 1994 s’inaugurà l’Auditori Maria Feliu, al Casal de Cultura, que va co-

mençar a agafar el relleu de la Sala Cooperativa.

El 15 de febrer de 2002 la Sala Cooperativa s’enderrocà i el 25 de juny de

2003 començaren les obres del Teatre Municipal Cooperativa. 
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I, com és el Teatre Municipal Cooperativa? És un equipament cultural de-

dicat bàsicament a les arts escèniques (al teatre, a la música i al cinema), tot i

que als seus diferents espais polivalents podran portar-se a terme altres tipus

d’ activitats culturals, espectacles o propostes, com per exemple: exposicions,

xerrades, presentacions, àpats, trobades... 

Es tracta d’un projecte dels arquitectes Lluís Dilmé i Romagós i Xavier Fa-

bré i Carreres, guanyadors del concurs que amb aquesta finalitat portà a terme

l’Ajuntament de Barberà.

El teatre compta amb espais tècnics i de camerinos, una gran sala prin-

cipal, inclinada, per a 491 localitats, que es pot reduir a 460 si es necessita el

fossat per a l’orquestra, bar, vestíbul, serveis i una antesala de l’ escenari (es-

pai foyer). També compta amb una segona sala divisible, amb vestíbul propi,

on es podran portar a terme exposicions, assaigs o actes alternatius de me-

nor concurrència.
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La façana principal dona a una plaça, ubicada a l’espai que ocupava “la

Cooperativa”. És una plaça allargada, que vol tenir continuïtat dins del teatre,

ja que vol semblar que entra dins el vestíbul, el bar i el foyer.

La façana transparent i lluminosa, amb gelosies que s’orientaran segons

la incidència del sol.

L’escena és de grans dimensions (10 x 10 metres) i té al llarg del seu perí-

metre espais auxiliars laterals i espai darrere l’escenari per al muntatge i el

moviment dels elements escènics, l’attrezo i l’entrada i sortida d’artistes.

El fossat té espais de magatzem, montacàrregues i accés per als vehicles

des del passatge de la Cooperativa.

Econòmicament ha suposat una despesa d’1.437.217,75 euros aportats

per la Generalitat de Catalunya, i 437.040 euros aportats per la Diputació de

Barcelona.

De “la Cooperativa” en queda només el nom d’una entitat, l’Associació Cul-

tural La Cooperativa, que organitza la Passada de Sant Antoni Abat, una tradi-
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ció de caire immemorial restablerta el 1985 i que ens recorda, al segle XXI, el

passat agrícola de Barberà.

I ara, el flamant Teatre Municipal Cooperativa, sorgit de la responsabilitat

de tenir a les mans un llegat històric i de la voluntat de donar, tot i el pas del

temps, continuïtat a “la Cooperativa”. Amb la mà al cor esperem que segueixi

sent, com ho va ser durant gairebé un segle “la Cooperativa”, un autèntic “cen-

tre cultural”, un lloc de retrobament i l’ànima de Barberà.

El Gremio de agricultores de Barbará o la Cooperativa Agrícola Popular, o

la Cooperativa “La Agrícola”, com oficialment l’anomenaren al llarg del segle

XX, però que per a tothom serien sempre més “el gremi” o “la cooperativa”, va

ser un autèntic referent econòmic, comercial, associatiu, lúdic, recreatiu i cul-

tural del segle XX de Barberà del Vallès, i de ben segur, així ho desitjo, ho serà

també del segle XXI. 
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I, per arrodonir aquestes pinzellades sobre el passat i el present de “la Coo-

perativa”, reprendré la dedicatòria que des l’Associació d’Història de Barberà del

Vallès vam fer al començament d’aquesta història: aquestes pinzellades sobre la

història de “la Cooperativa”, del gremi, són un humil intent, esperem que ho ha-

guem aconseguit, de sincer i merescut homenatge a Barberà i a la seva gent.

Seria interminable anomenar totes les persones que tan amablement

m’han ajudat directament o indirectament a escriure aquesta història, obrint

les portes de casa seva i, el més important, obrint la porta dels seus més

preuats records. A totes elles, GRÀCIES. Aquesta és part la vostra història.

Maria Teresa Sánchez Costa

Associació d’Història de Barberà del Vallès
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de Barberà del Vallès.
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11 Segons consta a la primera acta del Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrí-

cola” (1939-1983), del dia 8 de novembre de 1942.
12 Vegin el llibre Del molí a l’ordinador. Passat i present de Barberà del Vallès.

Barcelona, edició de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 2002, pàgina 295.
13 Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983): acta del dia 6

d’agost de 1944.
14 Estatutos de la Cooperativa “La Agrícola” de Santa Maria de Barbará. Algunes

persones directament vinculades a “la Cooperativa” en tenen algun exem-

plar original o fotocopiat, als quals he pogut accedir.
15 Vegin a la “Galeria d’imatges” de “la Cooperativa” la Certificación de Acta del

dia 7 de juliol de l’any 1974 on es poden veure, a la capçalera del document,

les dades de registre de la Cooperativa “La Agrícola” esmentades. 
16 Vegin el llibre d’Agustí Palau Codonyers Barberà del Vallès. Història d’un

antic poble. Barcelona, edició de l’autor, 1997, de la pàgina 199 a la 203.
17 Tal com consta al Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983),

a l’acta del dia 17 de març de 1946.
18 Opus cit: acta del dia 26 de maig de 1946.
19 Opus cit: acta del dia 29 de febrer de 1949.
20 Poden veure aquest detall en algunes de les fotografies que hi ha a la “Gale-

ria d’imatges” de “la Cooperativa” d’aquest llibret.
21 Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983): acta del 26 de

març de 1950.
22 Opus cit: acta del dia 13 de gener de 1957.
23Opus cit: acta del dia 5 d’abril de 1959.
24 Vegin aquest document a la “Galeria d’imatges” de “la Cooperativa” d’aquest

llibret.
25 Vegin el llibre d’Agustí Palau Codonyers Barberà del Vallès. Història d’un

antic poble. Barcelona, edició de l’autor, 1997, pàgina 202 i 203.
26 Vegin aquest document a la “Galeria d’imatges” d’aquest llibret.
27 Vegin al Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983) l’acta del

dia 27 de maig de 1962.
28 Opus cit: acta del dia 5 de juliol de 1964.
29 Vegin al Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983) l’acta del

dia 7 de març de 1965.
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30 Vegin les fotografies del cafè de “la Cooperativa” a la “Galeria d’imatges”

d’aquest llibret.
31 Vegin les fotografies de la botiga de “la Cooperativa” a la “Galeria d’imat-

ges”d’aquest llibret.
32 Acta del 17 de juny de 1973 del Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola”

(1939-1983).
33 El diari Sabadell del dia 3 de setembre de 1975 explica la notícia i els fets

tant a la portada del diari com a la pàgina 2.
34 Vegin una fotografia del piano, resta dempeus sota la runa, a la “Galeria d’i-

matges” de “la Cooperativa” d’aquest llibret.
35 Així ho expressa l’acta del dia 22 de juny de 1976 del Libro de Actas de la

Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983).
36 Opus cit: acta del 7 de juliol de 1974 i del 5 d’octubre de 1975.
37 Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983), 4 de gener de

1983.
38 Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-1983), 26 de març de

1983. Aquesta darrera acta seria aprovada pels assistents in situ.
39 He accedit a aquest document gràcies a una còpia que en guardà l’últim
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40 Vegin el llibre de Pere Solà Gussinyer Història de l’associacionisme català

contemporani. Barcelona i les comarques de la seva demarcació (1874-1966).

Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1993.
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COL·LABORACIONS:

Vull agrair de forma pública i sin-

cera la col·laboració que he rebut en

tot moment per part de totes les perso-

nes amb qui directament m’he posat

en contacte per recollir informació so-

bre “la Cooperativa”, ja que amable-

ment i desinteressadament m’han

obert les portes de casa seva per com-

partir els seus records i les seves vivèn-

cies i m’han portat a nous contactes

amb altres persones, fent com una

mena de cadena humana.

També, i molt especialment, vull

expressar agraïment a totes aquelles

persones que no he arribat a conèixer

personalment, és a dir, que han col·la-

borat indirectament,  però activa-

ment, en la recerca d’informació, ja

que han estat informadores d’altres

persones a qui he entrevistat o s’han

posat en contacte amb mi o amb l’As-

sociació d’Història de Barberà del Va-

llès o amb el Departament de Comu-

nicació i Imatge de l’Ajuntament de

Barberà del Vallès, per fer-nos arribar

tota mena d’informacions, opinions,

rectificacions, felicitacions,  docu-

ments, imatges... 

La mateixa participació ciutada-

na, que ha estat molt emotiva perquè

moltes persones han tornat a reviure

moments que consideraven, potser, ja

molt llunyans en el temps, per a mi ha

estat un fet inesperat que m’omple de

joia. Per això, a tots i a totes els vull

dir: GRÀCIES. Gràcies per haver-me

ajudat a escriure quatre ratlles que

han estat només unes pinzellades so-

bre la història de “la Cooperativa” i la

vostra pròpia història: 

- Dolors, Maria i Bartomeu Ventura

Pons

- Joan Gallego Moliner i la seva família

- Joan Colomer Gallego

- Isabel Gallego Riba

- Núria Gallego Moliner i Albert Rifà

COL·LABORACIONS 
I AGRAÏMENTS
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- Germans i germanes Gallego Moliner

- Manuela Martínez Orenes 

i la seva família

- Juan Antonio Orenes Navarro

- Encarnación i Adoración Ruiz

- Carme Rifà

- Cristina Bergués 

- Alícia Giner Lisbona

- Josep Girbau Camps

- Francesc Girbau Camps

- Magda Balada D.

- Isidre Salomó Alsina

- Teresa Cos

- Josep Maria Pasqual Arnella

- Sebastià Cornadó

- Josep Tarradas

- Maite  Martí

- Dolors Pons Comas

- Carme Uyà Pons

- Pilar Codina Estapé

- Ricard Morral Prats

- Joaquima Prats Farré

- Carme Casas Artigas

- Rosa Casas Comas

- Amàlia Peraire

- Maria Àngels Ribes

- Dídac Martínez Blanch

AGRAÏMENTS:

- Ajuntament de Barberà del Vallès

- Regidoria de Cultura de

l’Ajuntament de Barberà del Vallès

- Departament de Comunicació i

Imatge de l’Ajuntament de Barberà

del Vallès

- Arxiu Municipal de Barberà del

Vallès (Jordi Muñoz)

- Arxiu Històric de Sabadell

- Associació d’Història de Barberà del

Vallès



RELACIÓ DE PRESIDENTS I SECRETARIS 

DE LA COOPERATIVA “LA AGRÍCOLA”

Tot i que coneixem alguns noms dels membres de les juntes rectores que al

llarg dels anys ha anat tenint “la Cooperativa”, només tenim constància escrita,

gràcies a la localització del Libro de Actas de la Cooperativa “La Agrícola” (1939-

1983), de les persones que encapçalaren la Junta entre el 1942 i el 1983. 

N’he fet un buidatge i els presento una relació dels presidents i secretaris que

signaren les Actes de la Societat Cooperativa “La Agrícola” entre el 1942 i el 1983:

PRESIDENTS SECRETARIS

Marcelino Dalmases  (...1942-1943) Pablo Casas Caralt (...1942-1943)

Julián Pons Comas  (1944-1945) Salvador Mauri Bertrin  (1944-1945)

Pablo Casas Caralt  (1946-1953) Jaime Miró Puig  (1946-1948)

José Jolis Obis   (1949-1953)

Pedro Plans Farré  (1954-1957) Claudio Arnella Llobet  (1954-1958)

Santiago Soca Franch  (1958-1960) Isidro Borrell Soley (1959-1961)

Julián Pons Comas  (1961-1965) José Claramunt Plans  (1962-1965)

Pedro Plans Farré  (1966-1972) Pablo Casas Caralt  (1966-1972)

José Pujol Camps  (1973-1983) Juan F.Colomer Gallego  (1973-1983)
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