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Presentació

És un gran plaer escriure aquestes ratlles introductòries a una nova 
publicació del mestre i historiador local Joan Vernet, les obres del qual sempre 
es caracteritzen pel seu rigor documental, per la seva capacitat d’estructurar els 
continguts i per la facilitat expressiva que tenen com a finalitat fer-nos arribar  
els resultats de la seva darrera recerca. En aquest cas, el procés d’electrificació 
dels diferents pobles que conformen el nostre municipi.

La primera reflexió que hem de considerar a l’hora d’afrontar la lectura 
d’aquest llibre és que la dotació del que avui entenem com a serveis bàsics  
—el cas de l’electricitat— és un fet contemporani del qual generacions 
actuals han estat coetànies i han assistit com a protagonistes a la profunda 
transformació que va comportar l’arribada de l’electricitat a les cases, als 
carrers, a les fàbriques…, i per aquesta raó poden valorar amb coneixement de 
causa la magnitud del canvi i la radical millora que ha comportat poder gaudir 
d’aquest servei.

No cal dir que a partir d’aquesta implantació la demanda elèctrica no ha 
deixat de créixer fins als nostres dies, en què la dependència respecte d’aquest 
subministrament és essencial per a la nostra societat. Per aquest motiu és  
molt il·lustrativa la darrera part del treball, on es comença a albirar el canvi  
de model de producció i, en particular, el traspàs cap a una concentració 
empresarial del sector elèctric. 

Això no obstant, en aquest procés cal fer un esment molt especial a 
determinades personalitats que van tenir una participació decisiva en 
l’evolució del projecte. Com queda ben reflectit al llarg de l’estudi, l’arribada 
de l’electricitat al municipi està molt vinculada a l’experiència prèvia a Pratdip, 
on van tenir una intervenció molt destacada els enginyers i empresaris Julián 
Hierro i Pere Valls i, molt especialment, la figura de l’empresari i impulsor de 
l’electrificació Paco Chavarria, «Paco de la Llum». 

Al llarg del text es respiren les dificultats de tot ordre, però sobretot 
econòmiques, per portar el projecte a la realitat. Més enllà de recrear les 
dificultats del moment, el llibre de Joan Vernet ens permet apropar-nos també 
a les persones i famílies que, amb grans esforços, van fer possible una actuació 
tan determinant com l’electrificació dels grans nuclis del municipi. Tot plegat, 
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un procés llarg, difícil, feixuc per les dificultats tècniques i econòmiques…  
I tampoc no fou gens fàcil el desenvolupament del projecte atès el context 
polític i econòmic en què es va produir aquesta tasca.

Un dels aspectes més rellevant de l’obra que tenim l’oportunitat de publicar 
és l’important apèndix que conformen els documents bàsics per reconstruir 
el fil de la implantació d’aquesta important infraestructura, però també per 
veure les dificultats que es van haver de superar per ser capaços de fer arribar 
l’electricitat a aquests pobles. Esperem que aquests documents també puguin 
servir per aportar més llum sobre la tasca que van dur a terme les persones que 
van viure aquests temps.

Finalment voldria agrair, una vegada més, la tasca de la Regidoria de Cultura 
i del Consell Editorial del municipi, del qual Joan Vernet n’és membre, i la seva 
capacitat per articular una previsió de publicacions que aportin coneixement 
a aquells aspectes clau sobre els quals necessitem més dades per enfortir la 
nostra identitat com a municipi, amb cadascun dels pobles que en formen part. 
El cas de l’electrificació dels diferents nuclis de població i de com i de qui ho va 
portar a terme n’és un d’ells.

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Pròleg

Al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’enllumenat elèctric no 
va arribar fins l’any 1930, quan gairebé tots els pobles de Catalunya, amb una 
població semblant o inferior, disposaven d’electricitat, ja des d’abans de 1920.

A partir de la primera dècada del segle passat, foren moltes les empreses 
dedicades a la instal·lació de centrals productores d’electricitat que es van di-
rigir a l’Ajuntament amb propostes per proporcionar electricitat als principals 
nuclis del municipi. Aquestes empreses consultaven si al municipi hi havia al-
gun cabal d’aigua suficient per moure una turbina, o, en cas contrari, produir 
electricitat amb motors de gasolina o gasoil. Els llogarets de Remullà, Castelló, 
Fatxes, Masvalentí i Gavadà estaven en ple èxode de despoblament amb famí-
lies que se n’anaven a viure a Vandellòs, motiu pel qual en cap projecte es va 
contemplar la possibilitat de fer-hi arribar l’energia elèctrica.

També les grans empreses d’àmbit nacional, productores o distribuïdores 
de corrent elèctric, com Riegos y Fuerzas del Ebro, filial de la Canadenca, o  
la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas van presentar les seves pro-
postes a l’Ajuntament amb la finalitat de dotar el municipi d’enllumenat elèc-
tric.

Davant d’aquestes iniciatives, l’Ajuntament demostrava molt d’interès per 
proporcionar un element tan primordial com és l’enllumenat elèctric al muni-
cipi, però no disposava del capital necessari per subvencionar els costos de les 
obres. 

Les empreses declinaven el seu projecte perquè consideraven poc rendible 
la inversió, a causa del baix consum que es preveia, puix que, d’entrada, no tots 
els veïns utilitzarien l’enllumenat, o bé ho farien amb un consum molt baix, a 
base de poques bombetes de 15 o 25 W.

La demanda de força motriu també seria força limitada: només en farien ús 
les guixeres, els forns de pa i els molins.

La solució final va venir de la construcció de la central La Farga de Pratdip, 
l’any 1928. Els enginyers que hi col·laboraren van veure la possibilitat de cons-
truir una central més avall de la de Pratdip, aprofitant les mateixes aigües que 
desguassava la central de Pratdip al barranc de la Dòvia i ajuntant-les amb les 
del barranc de Santa Marina. D’aquesta manera es podria aconseguir un cabal 
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i un salt suficient. El lloc on preveien instal·lar la central estava relativament 
a prop de Masriudoms. La línia d’alta tensió havia d’arribar a Masriudoms  
i, a partir d’allà, un ramal aniria cap a l’Hospitalet i un altre cap a Masboquera 
i Vandellòs.

L’any 1928, l’enginyer Julián Hierro, de Tortosa, que havia treballat en la 
central de Pratdip, va aconseguir que el seu conciutadà Francesc Chavarria ac-
ceptés d’invertir el capital necessari per tirar endavant el projecte de construir 
una central hidroelèctrica a Pratdip i portar l’enllumenat als nuclis del munici-
pi de Vandellòs. En reeixir aquestes gestions, l’electricitat va arribar a Vande-
llòs i als esmentats nuclis del municipi l’abril de 1930.

El meu interès per aquest estudi va començar l’any 2002, quan el Butlletí del 
Servei d’Arxius del Departament de Cultura, núm. 35, publicà la compra de la car-
peta «Eléctrica de Vandellós. Proyecto del salto de agua y líneas de alta (1921-
1930)», que es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya. També he consultat 
l’arxiu de la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas i l’Arxiu Provincial 
de Tarragona.

La recerca s’ha completat amb el buidatge de la documentació de l’arxiu 
municipal de Vandellòs, especialment els lligalls d’obres d’infraestructures, de 
correspondència i les actes de les sessions del consistori.

Vull agrair la col·laboració de Josep Chavarria, fill del promotor del projec-
te, de Margarida Domènech i dels amics Alfons Tejero i Santiago Guirro.

D’una manera especial, vull recordar i dedicar aquest estudi als bons amics, 
ja desapareguts, Josep Gil Castellví i Rossend Gil Llorens, que amb tant d’en-
tusiasme em van ajudar i animar quan començava la recerca d’aquest treball.

També vull agrair l’ajut i la bona disposició d’Alexis Castillo per a la consulta 
de l’Arxiu Municipal.

Finalment vull destacar la valoració d’aquest estudi i les facilitats per a la 
seva edició per part de Núria Ortiz, regidora de Cultura i Patrimoni, i d’Alfons 
Garcia, alcalde del municipi.

     Joan Vernet i Borràs
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1. El municipi de Vandellòs al  
primer terç del segle xx

1.1. Població

El municipi de Vandellòs va tenir un creixement espectacular durant el se-
gle xix. En el cens de 1817 el nombre total d’habitants del municipi era de 923, 
i en el de 1900 ja ascendia a 2.737, és a dir, en aquests anys la població s’havia 
triplicat.

L’any 1896 va arribar a Vandellòs la plaga de la fil·loxera, que va devastar 
bona part dels conreus de la vinya. Encara que el principal conreu del terme era 
la sembradura, la font més important de riquesa venia de la vinya per l’expor-
tació dels vins i aiguardents.

La plaga de la fil·loxera va provocar un fort corrent migratori amb el conse-
güent descens de la població del municipi. El nombre d’habitants de 1900 no 
es va superar fins ben entrada la segona meitat del segle xx. L’evolució de la 
població del municipi durant el primer terç del segle xx fou la següent:1

1. Bru, Màrius: Fulls d’història de la vila de Tivissa, p. 313.

Vandellòs
Masies
Almadrava
L’Hospitalet
Masriudoms
Masboquera
Castelló
Gavadà
Masvalentí
Remullà
Fatxes

Total

1900
983

90
–

434
335
278
142
123

71
204

77
2.737

1900
983

90
–

434
335
278
142
123

71
204

77
2.737

1910
979

87
–

428
285
249

85
96
49

159
69

2.486

1920
941

88
–

406
301
232

83
80
27

132
40

2.330

1930
990

78
52

468
292
201

56
65

7
80
36

2.325
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D’aquestes dades es destaca l’èxode progressiu dels llogarets cap al nucli de 
Vandellòs, la qual cosa acabarà amb el despoblament total de les esmentades 
aldees a la meitat del segle xx. En aquestes tres dècades la pèrdua d’habitants 
d’aquests petits nuclis fou espectacular: Castelló, el 69%; Gavadà, el 47%; Mas-
valentí, el 90%; Remullà, el 60%, i Fatxes, el 53%.

Aquest descens de població fou el motiu que justificà que en cap dels projec-
tes d’electrificació del municipi es contemplés la possibilitat de fer-hi arribar la 
xarxa d’enllumenat elèctric públic i particular.

1.2. Economia

Com la majoria de pobles rurals, la principal activitat econòmica era el sec-
tor primari i molt especialment l’agricultura. Aquesta és la distribució de les 
terres del municipi pel que fa als conreus a la segona dècada del segle xx:

El conreu de l’avellaner, que s’inicià al nostre municipi a partir de la plaga 
de la fil·loxera, a les darreries del segle xix, s’anirà incrementant fins a conver-
tir-se en la principal font de recursos cap a la meitat del segle passat.

Per mitjà d’una enquesta anual que trametia Frutos Secos, SA, de Reus, sa-
bem la producció anual d’avellanes i com s’anava incrementant el seu conreu:

Ametller
Avellaner
Garrofer
Oliver
Vinya
Cereals
Bosc
Garriga
Erm

 Jornals
 1.437

 200
 343
 248
 514

 1.235
 250

 2.648
 4.512

Nombre de sacs
1.000
1.500
3.000
3.000
6.000
1.900
5.000

Any
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
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En una enquesta de l’any 1936, l’Ajuntament notificava la producció total 
agrícola del municipi:

Una font molt important d’ingressos eren les tales controlades dels boscos, 
tant dels particulars com dels del comú. L’any 1936, l’Ajuntament declarava 
que al municipi es produïen anualment 1.000 tones de carbó vegetal, 5.000 
de fusta de pi i 25 d’escorça de pi, l’escarrotxa. Bona part d’aquesta producció 
la comercialitzaven Jaume Saladié, Pep, de Vandellòs, i Agustí Sancho, Guerxo, 
de l’Hospitalet.

Els productes forestals s’exportaven a Reus, Barcelona, Tarragona, Tortosa 
i Igualada.

L’Ajuntament arrendava cada any els boscos del comú per a pasturatge de 
ramats i per a la col·locació d’arnes d’abelles. També arrendava l’aprofitament 
del margalló, paumes, per fer llates, cabassos i sàrries. Aquesta era una acti-
vitat que ocupava moltes dones del municipi durant les èpoques de l’any en 
què no hi havia recollida de fruits, la qual cosa representava un complement 
important per a l’economia de moltes famílies que disposaven de pocs recur-
sos. 

En aquesta mateixa enquesta s’informava que les guixeres de Masriudoms i 
l’Hospitalet produïen unes 500 tones de guix anuals.

Al terme hi havia força ramats de cabres i ovelles a tots els nuclis del mu-
nicipi. Alguns ramaders es dedicaven a la compra i venda de bestiar, com els 
de ca la Torre i cal Rossendo, a Vandellòs, o cal Bullit, a l’Hospitalet. A la se-
gona dècada del segle passat, a Vandellòs, al mes de setembre, es feia una fira 
de bestiar durant un cap de setmana. Alguns anys s’arribaren a arreplegar 
quasi deu mil caps.

A l’Hospitalet, algunes famílies vivien de la pesca. 
Pel que fa a la indústria, en aquest municipi només hi havia els molins, els 

forns de pa, les fusteries i les guixeres, que són les que van utilitzar la força 
motriu.

Ametlles, classe mollar
Ametlles, classe forta
Avellanes
Olives
Blat
Civada
Ordi
Verema

150 tones
50 tones 

460 tones 
800 tones 

90 tones 
50 tones 
50 tones 

320 tones
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1.3. Ensenyament, cultura i esbarjo

El municipi disposava de dues escoles de nens i dues de nenes a Vandellòs; a 
l’Hospitalet, una de nens i una de nenes, i a Masriudoms i Masboquera, una de 
mixta. Totes estaven ubicades en locals poc apropiats. L’abril de 1936 s’habilità 
un local als baixos de l’Abadia de Vandellòs com a parvulari.

 Durant la República es van fer moltes gestions per a la construcció d’edificis 
escolars. En aquest sentit, es conserva abundant documentació de la interven-
ció directa de Marcel·lí Domingo, ministre d’Educació, i de Jaume Gil Vernet, 
Torrero, que vivia a Madrid. S’arribaren a subhastar les obres, però la guerra 
va paralitzar tots els projectes i la construcció dels edificis escolars no fou una 
realitat fins a finals de la dècada dels 40.

Pel que fa a la música, cal remarcar la formació de la banda municipal, obra 
de Manuel Barceló Llabería, secretari de l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
mossèn Josep M. Torres, coadjutor de la parròquia. La primera actuació pú-
blica fou el 29 de gener de 1929 i, a partir d’aquesta estrena, van actuar a les 
principals festes del poble. L’actuació més memorable fou a la plaça de bous 
de Tarragona, l’any 1930, en un concurs de bandes. El dia 22 de novembre de 
1929, després del concert de la seva patrona, Santa Cecília, l’Ajuntament va 
concedir als dos professors una medalla d’or 

en recompensa y como agradecimiento por los sacrificios que han venido ha-
ciendo ambos para llevar a efecto la organización de la banda sin retribución 
alguna y si solamente por amor al arte y cariño al engrandecimiento de nuestro 
pueblo.

Pel que fa al cinema, l’any 1921, la mestra de l’Hospitalet, Mercedes Prune-
ra, va ser amonestada per l’Ajuntament i la Inspecció d’Ensenyament provinci-
al per haver ofert sessions de cinema a la seva escola sense el permís correspo-
nent. Durant la dècada dels anys 20 hi hagué diverses ofertes de fer projeccions 
de cinematógrafo per part de firaires que les oferien als diversos pobles que 
visitaven. El cinema va arribar a Vandellòs de la mà de Bonaventura Sabaté 
Marco, Ventura, al local que tenia al carrer de Santa Teresa a principis dels anys 
30. L’any 1928 se li va denegar el permís perquè el local no tenia les garanties 
de seguretat necessàries.

Durant la Segona República, l’alcalde Joan Jardí, Pacara, va aconseguir 
una biblioteca municipal, que es va inaugurar amb solemnitat el 15 d’agost 
de 1933.

El 3 d’agost de 1923, la Comissió d’Educació General de la Mancomunitat 
de Catalunya va organitzar un cicle de conferències per diferents pobles de Ca-
talunya. A Vandellòs es proposaven dues conferències per al dia 19, una sobre 
higiene i l’altra sobre cultura. Sol·licitaven la cooperació de l’Ajuntament per-
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què oferís la cessió d’un local públic «en el qual hi hagi llum elèctric». Com que 
l’Ajuntament va informar que al poble no hi havia encara enllumenat elèctric, 
la comissió de cultura decidí que les esmentades conferències «serien donades 
sense projeccions».

L’any 1924, Josep Gil Vernet, Torrero, encapçalà la petició per a la forma-
ció d’un equip de futbol. Els estatuts de la Sociedad Club Deportivo es van 
presentar el 19 d’agost. De tota manera, un any abans, Avel·lí Auví Auví,  
de cal M. Cristí, i un grup de joves van sol·licitar a l’Ajuntament permís per 

arreglar por cuenta propia un campo en el barranco de la Solana para poder 
organizar un equipo Footbolista, del cual carece este pueblo, con el fin de tener 
alguna diversión y con el propósito de arrencar a la juventud de las garras del 
vicio.2 

A la sessió del 28 d’octubre de 1923, el consistori, per unanimitat, va acor-
dar «concederles la autorización apetecida». Aquest camp es va ubicar en part 
a la llera del barranc i en part als terrenys de la finca de Jaume Escoda Gil, 
Salvador.

1.4. Urbanisme i obres públiques

Pel que fa a l’urbanisme, l’Ajuntament republicà, en sessió del 4 d’octubre de 
1931, va acordar canviar el nom de molts carrers del poble per noms de perso-
natges republicans: la plaça de Dalt passà a anomenar-se plaça de la República i 
la plaça de Baix, plaça de Marcel·lí Domingo. L’any 1939, en una de les primeres 
sessions, el nou Ajuntament franquista va retornar als carrers el nom anterior; 
tanmateix, la plaça de Dalt es convertí en plaça del Generalísimo Franco i la de 
Baix en plaça de José Antonio.3

A l’Hospitalet, on només s’havia canviat el nom d’una plaça, a la sessió del 
24 de desembre de 1939, l’Ajuntament també va canviar el nom d’alguns car-
rers:

– plaça de la República per plaça del Caudillo
– carrer de la Galera per carrer del General Sanjurjo
– carretera de Castelló per carretera de José Antonio

2. Els altres signants de la petició foren Adolf Domènech, Rasquerà; Francesc Castellví, 
Mosqueta; Antoni Povill; Francesc Barceló, Cosmet; Josep Barceló: Àngel Escoda, Maleno; Jaume 
Boquera; Eulogi Bes, Pruna, i Artur Margalef, Gervasi.

La primera Junta de l’any 1924 va estar integrada per Josep Gil Vernet, Torrero, com a 
president, i els vocals Esteve Margalef Saladié, Àngel Jardí Vernet, Josep Vernet Llorens i Joan 
Domènech Martí, Cristí.

3. Vegeu Margalef, Lluc: Diari de guerra d’en Magí Domènech, p. 63.
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– carrer Major per carrer José Calvo Sotelo 
– camí del Mar per avinguda General Mola

L’any 1935, el consistori local va aprovar la conducció d’aigua a l’Hospitalet 
procedent de la font de l’Aigua al Coll, i, l’estiu de 1937, es va demanar una 
anàlisi d’aquesta aigua, la qual va ser declarada potable.

El 17 de setembre de 1944, a Vandellòs es va celebrar una gran festa re-
ligiosa amb motiu de la benedicció d’una campana, batejada amb el nom de 
Bàrbara, «colocada en el mismo sitio que ocupaba la de igual nombre que quedó 
destruida durante la última guerra».

L’any 1945, es van instal·lar els rellotges públics a Masboquera, Masriu-
doms i l’Hospitalet, els quals es van inaugurar en els actes de la Festa Major 
de cada pedania. El de l’Hospitalet va costar 3.580 ptes.; el de Masriudoms,  
2.023 ptes., i el de Masboquera, 2.938 ptes. Tots els actes d’inauguració es van 
cloure amb els crits de «Viva Franco» i «Arriba España».

1.5. Mitjans de comunicació

El municipi disposava de molt bones comunicacions. La carretera general 
de Barcelona a València travessava el terme municipal passant per l’Hospitalet. 
La carretera de l’Hospitalet a Móra fou inaugurada l’any 1884, gràcies a la in-
tervenció directa d’Estanislau Figueras.

La principal millora pel que fa a les comunicacions al terme fou la construc-
ció de la línia fèrria entre Barcelona i València, amb estació a l’Hospitalet. Fou 
fonamental per al transport de viatgers, especialment en direcció Tarragona i 
Barcelona, però també per al transport de mercaderies com fruits secs i vins. 
En referència al tema d’estudi d’aquest treball, la major part del material de la 
central —turbina, alternador, motor de gasoil, etc.— va arribar per mitjà del 
ferrocarril al baixador de Mont-roig.

El mes de novembre de 1929 s’inaugurà el baixador de Vandellòs, el qual va 
facilitar el transport als pescadors de l’Almadrava i als veïns del municipi que 
tenien finques a l’Acampador.

A partir de 1925, Josep Gil Vernet, Torrero, aconseguí l’explotació del trans-
port de viatgers amb autocars de la línia de Tivissa a Reus. Durant la Guerra 
Civil es va interrompre el servei i li foren requisats els autocars. Acabada la 
guerra, va realitzar aquest servei l’empresa Oliva, encara que únicament tres 
dies a la setmana a causa de l’escassetat de gasolina. A partir de 1946, tornà a 
donar aquest servei Josep Gil Vernet.

Des dels anys vint, Vandellòs reclamava la carretera que comuniqués Mas-
riudoms amb la de Pratdip, a Reus, ja que, sense passar per l’Hospitalet i Cam-
brils, s’estalviarien uns quants quilòmetres en els desplaçaments a Reus.
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L’Energia de Vandellòs, 1928-1946

A la sessió del 18 de març de 1923 l’Ajuntament de Vandellòs acordà sol-
licitar a la Mancomunitat la instal·lació del telèfon «por considerarlo un servi-
cio de gran utilidad y mucho más por ser muchas las poblaciones de Cataluña 
que gozan de esta mejora». La inauguració oficial es va fer el 16 de setembre de 
1925, conjuntament amb la de Tivissa.

L’import total de la instal·lació del telèfon fou de 3.720 ptes., les quals foren 
abonades, proporcionalment, pels veïns del poble.

A l’Hospitalet es va inaugurar l’estació telefònica el 12 de juny de 1927.
El quarter de la Guàrdia Civil va sol·licitar a l’Ajuntament el servei del telè-

fon. A la sessió del 14 de maig de 1933, es va acordar «no poder acceder a aque-
lla petición porque sería una carga que gravaría el humilde erario municipal».

L’Ajuntament va fer moltes gestions per tenir una línia directa de telèfon 
entre Vandellòs i l’Hospitalet. L’any 1937, la Compañía Telefónica de España 
trametia el pressupost per a la instal·lació de la línia telefònica a Masboquera 
per un import de 1.830 ptes., a Masriudoms pel mateix import i l’enllaç a l’Hos-
pitalet per un import de 8.540 ptes.

El correu arribava diàriament per ferrocarril a l’estació de l’Hospitalet, des 
d’on era portat a Vandellòs i a les diverses pedanies per Jaume Sancho, Correu.

1.6. Associacions

Des de finals del segle xix fins a la Guerra Civil, Vandellòs disposà d’un 
teixit associatiu d’entitats dedicades a socors mutus, sindicat, culturals i d’es-
barjo, religioses, etc.

Aquestes foren les entitats i l’any de fundació: 

– La Treballadora de Remullà, societat obrera (1914)
– Societat del Patriarca Sant Josep, socors mutus, a Masriudoms (1892)
– La Treballadora Vandellosenca, socors mutus (1895)
– La Treballadora Hospitalenca, socors mutus (1896)
– Treballadora de Masboquera, socors mutus (1906)
– Joventut Remullanenca, socors mutus (1914)
– La Mutual Vandellosenca, socors mutus (1918)
– Societat de Socors Mutus per a Cavalleries d’Agricultors (1922)
– Ateneu Obrer (1924)
– Guarderia Hospitalense, propietaris rurals (1919)
– La Palma Hospitalense, recreativa (1922)
– Societat de Propietaris de Ruscos de Vandellòs (1900)
– Lliga d’Agricultors, sindicat agrícola i caixa rural (1930)
– Confraria de Sant Andreu (1925)
– Confraria de Sant Cosme i Sant Damià (1925)
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