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1. L’EMPREMTA FAMILIAR EN LA TRAJECTÒRIA 
VITAL DE RAMON VIDAL-BARRAQUER I MARFÀ

Al poble de Sarrià, un any abans que aquest municipi quedés incorporat 
a la ciutat de Barcelona, naixia Ramon Vidal-Barraquer i Marfà el dia 13 de 
maig de 1920, al domicili familiar del carrer, aleshores, Cuyàs, núm. 5,1 fruit del 
segon matrimoni de Josep Vidal i Barraquer, natural de Cambrils, amb Maria 
Montserrat Marfà Clivillés, de Barcelona.

Els avis, per la línia paterna, ja difunts, eren Francesc d’Assís Vidal Gimber-
nat, natural de Cambrils, i Àngela Barraquer Roviralta, de Barcelona. Per la 
línia materna, el seu avi, Ginés Marfà Artigas, originari de Mataró ja traspassat, 
mentre que l’àvia Gertrudis Clivillés Clavell, també de la capital del Maresme, era 
amb vida. Tres dies després del naixement d’aquest nen, el seu pare declarava 
al jutjat municipal de Sarrià el naixement del seu fill «Ramón, Benito y José 
Oriol».2 Seguint el costum cristià de l’època, escassos dies després, el primer 
diumenge de la mateixa setmana, el 18 de maig, va ser batejat amb el nom de 
Ramon a la font baptismal de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. El ministre 
oficiant fou el seu oncle patern, el doctor Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, 
en aquell moment arquebisbe de la seu tarragonina, i els padrins del bateig, 

1 nom d’aquest carrer al segle xix. La denominació procedia de la família Cuyàs, propietària dels 
terrenys urbanitzats en aquesta zona de Sarrià. En l’actualitat, es tracta del carrer Salvador Mundi. Se-
gons ens indica Josep Maria Vidal-Barraquer i Cot en entrevista personal, 20-IV-2013, la casa esmentada 
i residència familiar on va néixer el seu oncle era llogada.

2 Arxiu del Jutjat de Barcelona (AJB). Registre Civil, any 1920, tom 42, pàg. 126.
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l’oncle matern narcís Marfà Clivillés (c. 1885-1958) i Montserrat Vidal Flaquer3 
(1902-1992), única filla del primer matrimoni del seu pare amb una cosina seva, 
la mataronina Rita Flaquer Barraquer, que va morir a Cambrils el dia 29 d’agost 
de 1902,4 dos mesos i vint-i-dos dies després del naixement de la seva filla. 

Els altres cinc germans de Ramon, a part de Montserrat, ja esmentada, eren 
fruit del segon matrimoni: Àngela (1914-1993), Rita (1915-1998), Mercè (1915-
1999), aquestes dues, bessones, Francesc (1916-1976) i Josep Maria (1918-1984). 
Dos anys i mig després del naixement de Ramon, va néixer Antoni (1922-1996). 
Seguint la tradició familiar, Francesc esdevingué metge, Josep Maria i Ramon, 
enginyers, mentre que Antoni va cursar la carrera de medicina, no conclosa; 
tanmateix, cap fill o filla de Josep Vidal i Barraquer va consagrar-se a l’Església, 
com succeïa en les generacions anteriors. 

Els cognoms dels progenitors que conformaven la identitat d’aquesta famí-
lia benestant representaven durant els primers lustres de la passada centúria 
branques familiars ben arrelades a les seves poblacions respectives, potents 
econòmicament, cultes, influents i de reconegut prestigi social en un ambient 
familiar de viscuda religiositat cristiana, incloent-hi la família del primer matri-
moni. Per part materna, els Marfà procedien de Mataró; uns quants, amb estudis 
d’enginyeria superior, eren industrials reeixits en aquesta ciutat, propietaris 
de la coneguda empresa tèxtil Géneros de Puntos Marfà, SA, que tenia la seu 
central tant social com productiva a la capital del Maresme.5

Altrament, per línia paterna, tant els Vidal com els Gimbernat, de profundes 
arrels cambrilenques,6 formaven part d’una dinastia de notaris a les darreres 
centúries, especialment els Gimbernat,7 fins al punt que d’aleshores ençà és el 
cognom més abundant en la llista de notaris de la vila de Cambrils.8 Al Cambrils 
finisecular del vuit-cents, els de cal Vidal constituïen una família de propietaris 
locals potents, amb algun membre de la família consagrat a l’Església, destacat 
en la jerarquia eclesiàstica de la diòcesi, que solien fer donacions i intervenien 

3 Arxiu de l’Arquebisbat de Barcelona(AAB). Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià (APSV). Llibre de 
baptismes, núm. 2, full 72, núm. 89.

4 La Veu, 30-VIII-1902, pàg. 1.
5 Vinculats familiarment a l’imperi industrial dels Marfà, a la ciutat de Mataró. Un besoncle per línia 

materna de Ramon fou l’empresari i polític català Gaietà Marfà Clivillés, enginyer industrial, diputat 
per la circumscripció de Mataró-Arenys de Mar, a la Mancomunitat de Catalunya de Prat de la Riba en 
els anys de 1909 a 1917, i, en època de la dictadura de Primo de Rivera, fou diputat per reial decret de 
1924, i, primer, vicepresident i, després, president de la diputació de Barcelona.

6 Montserrat Vidiella Recasens. Onomàstica de Cambrils i del seu terme municipal. Cambrils: Ajuntament 
de Cambrils, 1996, pàg. 738 i 739 (els Vidal), 319 i 320 (els Gimbernat).

7 Un il·lustre avantpassat de Ramon Vidal-Barraquer fou Antoni Gimbernat Arbós (Cambrils, 1734 — 
Ma drid, 1816), reconegut internacionalment en el món de la medicina pel sistema d’operació crural. 
Entre els seus pacients figurava el rei Carles III.

8 Josep M. Grau i Pujol. La notaria civil a Cambrils (Segles XVII-XIX). Consultat en línia (13-XII-2013) 
a www.tinet.cat. Dos besoncles de Ramon, Josep i Benet Vidal Gimbernat, foren notaris a Cambrils.
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amb finalitats beneficosocials al seu poble natal. Així, l’actual edifici del col·legi 
La Salle fou construït en els terrenys patrimonials de la família Vidal i Gimbernat, 
i l’edifici, costejat amb diners en gran part del besoncle del nostre biografiat, 
Benet Vidal Gimbernat, advocat i canonge de la catedral de Tarragona, amb la 
finalitat concreta de crear i posar en funcionament dos centres educatius en dues 
parts separades de l’edifici, un per a xiquets i l’altre per a xiquetes. El primer, 
inicialment, regentat pels religiosos de la Sagrada Família del pare Manyanet i el 
de xiquetes per les germanes carmelites de la Caritat de Vedruna. En el primer 
cas, després d’abandonar Cambrils els religiosos del pare Manyanet, arribaven 
els germans de les Escoles Cristianes i es feien càrrec de tot l’edifici l’any 1900, 
en una època d’expansió de La Salle per terres catalanes, orde que acabarà im-
plicant-se progressivament en l’educació cambrilenca. Mentre que les religioses 
de la congregació de les carmelites de la Caritat de Santa Joaquima de Vedruna 
van inaugurar un nou centre per a xiquetes en un altre terreny de Cambrils 
propietat del mateix benefactor, en Benet Vidal Gimbernat. 

Que una congregació religiosa dedicada a la docència s’instal·lés en una vila 
com Cambrils ocorria en altres espais geogràfics quan un clergue o un seglar feia 

Al centre, Ramon, al braç de la seva mare, entre Àngela, Francesc, Rita i Mercè. Darrere, Montserrat 
amb Josep Maria al seu braç (1921). Font: AJVBC.
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donacions del seu patrimoni a un orde religiós amb la condició que es dediqués 
a l’ensenyament (o una altra missió social), ja que, al desig del fidel benefactor 
i de l’Església d’educar nenes i nens en els valors cristians, s’hi afegia que es 
tractava d’una època històrica de múltiples carències socials, amb ajuntaments 
econòmicament precaris, i Cambrils no n’era una excepció;9 per acabar-ho 
d’adobar, hi havia un sistema educatiu profundament deficient,10 professorat 
tradicionalment mal retribuït, constatat fort absentisme de l’alumnat, aules 
molt massificades, abandonament escolar i, en conseqüència, elevat índex 
d’analfabetisme a la localitat, que, en el cas concret d’aquesta vila costanera 
de la comarca del Baix Camp, d’una població de 2.653 habitants l’any 1900, en 
termes absoluts, 1.483 persones manifestaven que no sabien llegir.11

Finalment, continuant amb els vincles sanguinis, els Barraquer, segon cognom 
del pare, estaven emparentats —entre d’altres— amb l’altra branca homònima 
de metges oftalmòlegs que, dècades després, fundaren la prestigiosa clínica 
Barraquer, ubicada al carrer Muntaner de Barcelona, de reconeguda fama 
internacional en el camp de l’oftalmologia més capdavantera.12

Aquesta nissaga, amb els seus orígens socioeconòmics i ambients familiars, 
havia de condicionar o, si més no, influir en el futur personal i vocacional de 
Ramon i en els seus germans. Però el familiar que segurament va marcar tant 
la vida personal, espiritual i intel·lectual de Ramon com de la resta de la seva 
família va ser el seu oncle patern Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, cardenal 
arquebisbe de la seu tarragonina, sempre present al costat de la família en els 
moments més especials. Aquest oncle, com a germà gran del pare, era l’hereu 
del patrimoni familiar, que, d’acord amb el dret català, li corresponia, però, en 
professar l’orde sacerdotal, va delegar la gestió de la seva herència al seu germà 
Josep, pare d’en Ramon. Anys després, el cardenal deixava les seves propietats 
a tots els nebots fills del seu germà Josep, ja que els altres dos germans Vidal i 
Barraquer ja havien finat sense deixar descendència. El cardenal trencava de 
manera volguda i conscient la tradició familiar catalana de transmissió patri-
monial basada en hereus i cabalers.

9 Ignasi Martí Estrada. Elits i control social al Cambrils de la Restauració Borbònica (1874-1923). Cambrils: 
Ajuntament de Cambrils, 2007, pàg. 70.

10 Josep Bertran Cuders. Aspectes socioeconòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils. Tarragona: Edi-
cions el Mèdol, 1992, pàg. 95 i 96.

11 Instituto nacional de Estadística (InE). Censo de población de 1900. Tomo II. Clasificación de la población 
de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental, pàg. 384.

12 Gran Enciclopèdia Catalana (GEC). Quatre besoncles, germans de la seva àvia Àngela Barraquer 
Roviralta, van destacar de manera capdavantera en els seus respectius camps professionals: Josep Oriol B. 
R. (1848-1924), militar de carrera, fou capità general de Catalunya; Josep Antoni B. R. (1852-1924) fou 
l’iniciador de la saga d’oftalmòlegs, un fill del qual, Ignasi Barraquer Barraquer (1884-1965), va fundar 
la nova clínica Barraquer; Lluís B. R. (1855-1928), metge i neuròleg, un dels creadors de la moderna 
escola de neurologia catalana; Gaietà B. R. (1868-1922), eclesiàstic i historiador, fou canonge de la seu 
de Barcelona. Algunes de les seves obres són bàsiques avui per a l’estudi dels ordes religiosos catalans.
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De tot plegat es desprèn que el nostre protagonista, com la resta de germans 
—contràriament a la realitat social contemporània—, tingué una vida familiar 
força favorable per gaudir de tota mena de confort i felicitat durant la infan-
tesa. Tanmateix, durant els primers anys de vida, perdé insubstituïbles éssers 
estimats. naturalment, el pitjor per a Ramon va ser el decés de la seva mare, 
un 9 de gener de 1923, a la residència familiar del carrer Cuyàs; una pèrdua 
més terrible encara tractant-se d’una família nombrosa de vuit germans, una 
noia del primer matrimoni i els altres set fills del segon. Quatre mesos després, 
el dia 11 de maig de 1923, dos dies abans de fer el seu tercer aniversari, moria 
l’única àvia que li quedava amb vida, Gertrudis Clivillés Clavell. A desgrat de tot 
això, Carme Martorell Tintoré, vídua del besoncle, l’escrivà cambrilenc Josep 
Vidal Gimbernat, familiar que no havia tingut descendència i que en la gene-
ració anterior ja havia afillat els germans Vidal i Barraquer —Francesc, Paula 
i Josep—13 i, lustres després, també Montserrat, la filla del primer matrimoni 
d’aquest darrer, tornava a exercir de mare adoptiva de tots els nebots. Va em-
parar tota la família a la seva casa de Sarrià, al carrer Clos de Sant Francesc, en 
aquell moment núm. 47, molt proper a l’anterior domicili familiar del carrer 
Cuyàs. Un fet usual en aquests casos i semblants durant les primeres dècades 
del segle passat, en un règim de transició demogràfica amb una mortalitat en 
retrocés, però encara alta, infantil i adulta. Després de l’òbit de la tia Carme, va 
ser la seva germana Montserrat, nascuda el dia 7 de juny de 1902 de la primera 
unió matrimonial del seu pare, qui va tenir cura de tots els nois i de totes les 
noies i, d’una manera especial, de Ramon i del seu germà Antoni, el més petit, 
nascut el dia 1 d’agost de 1922, cosa que contrarestava el buit emocional a la 
llar familiar provocat per l’absència materna, en moments delicats, com eren i 
són els períodes de la infantesa i de l’adolescència de qualsevol persona.

En època escolar, Ramon Vidal-Barraquer es va iniciar en les primeres lle-
tres al col·legi de la Divina Pastora de Sarrià, en la capella del qual va rebre la 
primera comunió de mans del seu oncle cardenal, el dia 27 d’abril de 1927; 
després, seguint la tradició familiar, entre els set i nou anys, els nois passaven a 
estudiar als jesuïtes14 i les seves germanes, cap als dotze anys, a les monges del 
Sagrat Cor de Sarrià, on la tia sor Paula Vidal i Barraquer va exercir de pro-
fessora fins a la seva mort. Ramon va prosseguir estudis al col·legi dels pares 
jesuïtes de Sant Ignasi de Sarrià fins que la legislació republicana, l’any 1931, 
va prohibir l’ensenyament als centres educatius dirigits per religiosos i decre-
tà l’expulsió dels jesuïtes. Aleshores, va continuar estudiant al mateix edifici 
escolar, però regentat per professors seglars de l’Acadèmia Llull, que havien 

13 Josep Raventós i Giralt. Francesc Vidal i Barraquer. Barcelona: Editorial Labor, 1993, pàg. 13.
14 Tant el pare de Ramon com el seu germà, l’oncle cardenal, van estudiar al col·legi dels jesuïtes 

de la ciutat de Manresa com a alumnat intern. En aquells anys la Companyia de Jesús encara no havia 
traslladat l’internat al centre educatiu de Sarrià on van estudiar Ramon i els seus germans.
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obert els mateixos jesuïtes i que era igualment confiscada en esclatar la Guerra 
Givil. La mateixa Companyia de Jesús, burlant la legislació republicana, va obrir 
l’Acadèmia Margenat.

En esclatar la Guerra Civil, Ramon tenia 16 anys i Antoni, el més petit, gai-
rebé 14. Com tants altres terratinents, la família Vidal va patir actes violents i 
de repressió a la rereguarda republicana d’elements anarquistes, com veure 
col·lectivitzat part del seu patrimoni15 i, fins i tot, amenaçada la vida del mateix 
progenitor Josep Vidal, detingut a Barcelona i posat en llibertat poc després grà-
cies a la presència d’un conegut membre del Comitè agraït per la intervenció de 

15 M. Montserrat Esporrín i Pons, Evolució socioeconòmica de Cambrils:1930-1931. Cambrils: Edicions 
de l’Ajuntament de Cambrils, 1988, pàg. 57. L’autora aporta, a partir de l’anàlisi de les dades de la Con-
tribució Territorial Rústica de l’any 1936, la dada segons la qual un 98% dels propietaris cambrilencs 
no pagava més de 50 pessetes i, d’aquests, un 48,8% no superava les 20 pessetes anuals. Mentre, a la 
part alta dels contribuents cambrilencs, el propietari destacat —l’únic amb diferència— era un indià 
molt potent, el marquès de Marianao, que ingressava a l’erari públic municipal la quantitat de 4.690,45 
pessetes. El segon grup de contribuents pagava de 1.000,01 a 2.000,00 pessetes. Del total d’aquest segon 
grup, només consten cinc propietaris, entre els quals es trobava la família Vidal i Barraquer. 

A la Llosa de Cambrils. En primer lloc, a l’esquerra, el bisbe auxiliar de Tarragona, Manuel Borràs; 
asseguts, el cardenal Francesc Vidal-Barraquer i el seu germà, el pare de Ramon; drets: mossèn Joan 
Viladrich i un jove Ramon amb l’escopeta de caça; darrere, les seves germanes, Rita, Mercè i Àngela 
(1935). Font: AJVBM.
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Josep Vidal en un altre temps.16 La casa pairal cambrilenca de cal Vidal, situada 
al carrer de la Fira,17 en l’actualitat Cardenal Vidal i Barraquer, núm. 27, avui 
dia restaurada, fou confiscada pel comitè antifeixista local i reservada a acollir 
refugiats de guerra procedents de zona republicana. La casa de Barcelona, al 
barri de Sarrià, al carrer Clos de Sant Francesc, residència de la família, tot i 
passar per diversos registres, eludí la confiscació.

Però, el juliol de 1936, la família Vidal va quedar commocionada davant la 
notícia que el comitè antifeixista local havia tancat a la presó de Montblanc el 
cardenal Vidal i Barraquer. Poc abans de l’empresonament, guàrdies d’assalt i 
membres d’aquest mateix comitè havien impedit que joves de la FAI de l’Hos-
pitalet de Llobregat, que havien detingut el cardenal a Poblet, se l’emportessin 
per matar-lo.18 Les gestions de la Generalitat amb la intervenció directa del con-
seller de la Generalitat i amic del prelat, el selvatà Ventura Gassol, i del mateix 
president Lluís Companys van fer possible traslladar-lo al Palau de la Generalitat, 
juntament amb el seu secretari, mossèn Joan Viladrich Viladomat. El cardenal 
cambrilenc va poder embarcar al port de Barcelona amb el creuer Fiume de la 
marina italiana i va arribar a Itàlia acompanyat del seu secretari i de monsenyor 
Félix Bilbao Ugarritza, bisbe de Tortosa. Arran de l’ocupació alemanya d’Itàlia, 
el cardenal s’instal·là definitivament a la ciutat suïssa de Friburg.19

Tot amb tot, un dels fets que va immortalitzar la figura del cardenal Vidal i 
Barraquer per a la història es va produir quan l’any 1937 les autoritats eclesiàs-
tiques espanyoles van publicar la carta d’adhesió al general Franco, i dos bisbes, 
el basc Mateo Múgica Urrestarazu, de la diòcesi de Vitòria, i el cardenal català 
Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, de Tarragona, es van negar a signar-la. És a 
partir d’aquest moment quan el prelat tarragoní i tots aquells que el seguiren 
van ser qualificats d’antiespanyols i a ell concretament se li va impedir retornar 
a la seva diòcesi i fou obligat a renunciar al seu càrrec al capdavant de la seu 
tarragonina; el cardenal Vidal i Barraquer, però, no va renunciar mai a la 
seva diòcesi malgrat les pressions rebudes des del govern de la dictadura i de 
l’Església franquista. I no només ell és mantingué ferm en les seves posicions 
conciliadores entre republicans i nacionals sinó també un sector de l’Església 

16 Entrevista a Josep Maria Vidal-Barraquer Cot, 20-IV-2013.
17 En època democràtica el carrer de la Fira de Cambrils ha passat a denominar-se Cardenal Vidal i 

Barraquer en honor a l’il·lustre prelat que va néixer en aquesta casa.
18 Josep Maria Pons i Altés. Pere Boldú i Tilló. Cooperació i formació. Valls: Cossetània Edicions, 2013, 

pàg. 14. Ramon Boldú Ribera, de família cooperativista d’Arbeca (les Garrigues) i sindicalista de la CnT, 
era molt amic d’un destacat membre del comitè antifeixista de Montblanc (1936), en representació de 
la CnT, que es deia Ramon Porté. Ramon Boldú Ribera explicava als de casa seva que va col·laborar a 
salvar la vida del cardenal Vidal i Barraquer. El seu fill Pere Boldú Tilló (1926-2009), destacat coopera-
tivista, curiosament ocupà la vicepresidència de la Federació de Cooperatives de Catalunya durant els 
anys vuitanta del segle xx, quan el nostre biografiat, company seu a la mateixa junta, n’era tresorer.

19 Ramon Muntanyola. Vidal i Barraquer. El cardenal de la pau. Barcelona: Editorial Estela, SA, 1970, 
pàg. 541 i ss. 
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que s’oposava als procediments totalitaris de Francisco Franco.20 La família 
Vidal, des de l’obligada distància geogràfica, va estar fermament al costat del 
cardenal exiliat. El seu germà Josep, pare del nostre biografiat, va fer tot allò 
que les circumstàncies del moment li van permetre per col·laborar amb el seu 
germà en la comesa que aquest li va requerir des de l’estranger. Dissortadament, 
Josep Vidal i Barraquer moria de mort natural a conseqüència de miocarditis 
a la seva residència de Sarrià, carrer Clos de Sant Francesc, el dia 14 de setem-
bre de 1938, a l’edat de seixanta-sis anys.21 Deixava una família òrfena en el 
context obvi d’unes circumstàncies històriques de difícil predicció. Durant el 
conflicte bèl·lic, els germans Vidal-Barraquer i Marfà van intentar fugir a França; 
ho aconseguí Francesc, que va passar al bàndol insurgent, però no així Josep 
Maria, que va caure presoner a Lleida i fou tancat al vaixell presó del port de 
Barcelona. Després d’aquest intent frustrat, el pare s’oposà que Ramon intentés 
seguir l’exemple dels germans i, per això, va romandre a la casa de Sarrià.22

Amb l’ocupació militar de Cambrils per les forces franquistes de la 105a 
División del Cuerpo de Ejército Marroquí el dia 15 de gener de 1939,23 les 
germanes i els germans Vidal foren malvistos pel nou règim a causa de la seva 
vinculació amb les tesis de pau i de concòrdia del cardenal, no compartides pel 
govern de Franco, tot i que la família va poder recuperar les propietats confis-
cades pel comitè antifeixista de Cambrils durant el conflicte bèl·lic. Tanmateix, 
reiterem que, malgrat aquests tràgics moments, la figura i la ferma actitud del 
cardenal per la pau va marcar el present i el futur de la família Vidal en el seu 
vessant més ideològic i espiritual, i aquesta família sempre estigué a favor de 
les tesis conciliadores entre tots dos bàndols propugnades pel seu oncle. En la 
immediata postguerra (1942), el nostre biografiat, les seves germanes i els seus 
germans, en un acte personal de reivindicació i d’adhesió al seu oncle i a les 
seves tesis, van incorporar el segon cognom del pare al primer, cosa que donà 
lloc al cognom compost Vidal-Barraquer, per usar-lo ells i la seva descendència.24

La mateixa vila de Cambrils no va defugir el compromís de defensar el 
cardenal, posat de manifest públicament en els actes d’homenatge que li va 
retre en ocasió de la seva defunció l’any 1943, en plena postguerra. En anys 

20 Montserrat Duch Plana. Reus sota el primer franquisme (1939-1951). Reus: Associació d’Estudis 
Reusencs, 1996, pàg. 261-262.

21 AJB. Registre Civil de Barcelona. Llibre de defuncions, tom 13, pàg. 554.
22 Entrevista a Francesc Vidal-Barraquer Mayol, 26-V-2014.
23 Josep Bertran Cuders. El franquisme a Cambrils. Cambrils: Ajuntament de Cambrils, 2003, pàg. 78.
24 AJB. Registre Civil, tom 42, pàg. 126. En una nota manuscrita al marge de l’acta de naixement 

del nostre biografiat, certificada i signada pel jutge i pel secretari del jutjat número 13 de Barcelona, es 
fa constar: «Orden de la Dirección General de los Registros de fecha 28 Enero de 1942 se autoriza al 
inscrito pueda usar como uno solo y primero el apellido Vidal-Barraquer conservando como segundo 
Marfá […].»
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posteriors, vingueren altres actes de reconeixement. I Ramon Vidal-Barraquer 
hi fou ben present.25

Finalitzada la Guerra Civil, Ramon complia el servei militar de tres anys que 
imposava el règim franquista de postguerra. En aquesta obligada etapa castrense 
no disposava de prou temps ni d’ambient propici per prosseguir els estudis, 
però, a desgrat d’aquesta adversa circumstància, aleshores suposadament en 
possessió del títol de batxiller superior,26 sent soldat, va matricular-se a l’Escola 
Especial d’Enginyers Agrònoms de Madrid, única en tot l’Estat, amb la intenció 
de superar el temut examen d’ingrés en aquest centre, requisit imprescindi-
ble per poder accedir al primer curs de carrera d’enginyeria. Entre el mes 
de setembre de 1939 i el de 1943 va aconseguir superar les diverses matèries 
que constituïen aquell examen d’accés.27 Lliure de les obligacions castrenses, 
durant el curs 1943-44, va iniciar els estudis universitaris com a alumne oficial 
i obtingué el títol d’enginyer agrònom superior, amb caràcter generalista, 
com imposava el pla d’estudis, amb el número 5 de la promoció 1943-1948.28  

Finalitzada la carrera, va incorporar-se com a becari a l’Estació Enològica de 
Vilafranca del Penedès per desenvolupar-hi activitats de recerca en el camp de la 
vitivinicultura, fins a l’inici de l’any 1952. Va ampliar estudis d’enologia a l’Escola 
d’Agricultura de Davis (als Estats Units, College of Agriculture), que, fins al 
1952, funcionà com un centre adjunt a la Universitat de Berkeley, pertanyent 

25 Arxiu de la Cooperativa Agrícola de Cambrils (ACAC). Llibre de Junta Rectora (JR), acta 1282, 
21-IX-1967, pàg. 75 revers i 76. L’any 1967 l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle havia organitzat 
un viatge a Suïssa per rendir tribut al seu cardenal benefactor. Hi va assistir un representant de la Junta 
Rectora de la Cooperativa Agrícola de Cambrils invitat per l’esmentada associació lasal·liana que fou en 
Francesc Vallés Canela. També hi va assistir Ramon Vidal-Barraquer. Tots dos, des del país helvètic, van 
trametre un telegrama a la Cooperativa Agrícola de Cambrils per comunicar la celebració de l’acte de 
reconeixement a la cartoixa de La Valsainte, on descansaven les despulles del cardenal. En la mateixa 
sessió, la Junta Rectora de manera unànime va acordar associar-se a l’acte commemoratiu. Mesos després, 
el poble de Cambrils participava massivament en l’homenatge que es va retre al cardenal amb motiu 
de l’aniversari del seu naixement.

26 Arxiu familiar Francesc Vidal-Barraquer Mayol (AFVBM). A falta de documentació acadèmica 
amb anterioritat a la contesa bèl·lica, l’Associació d’Antics Alumnes del col·legi de Sant Ignasi de 
Sarrià-Barcelona va elaborar l’any 1955 una llista d’escolars classificats en promocions i anys per tal 
de possibilitar trobades d’antics companys. Al Catálogo de los antiguos alumnos del colegio de San Ignacio, 
Ramon Vidal-Barraquer i Marfà figura com a alumne de la promoció de 1937, pàg. 24.

27 Entrevista a Juan García Jiménez, secretari del director de l’Escuela Técnica Superior (ETS) de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid, 7-X-2013: «El pla d’estudis d’enginyeria superior que va seguir en 
Ramon Vidal-Barraquer era el de 1928, segons el qual, per accedir a l’escola d’enginyers agrònoms, 
s’havia de superar un examen d’ingrés, a la pràctica molt més dur que la resta de la carrera de cinc 
anys. La llei d’ordenació de les ensenyances tècniques, de 20 de juliol de 1957, substituïa els rigorosos 
exàmens d’ingrés per dos cursos d’accés (selectiu i d’iniciació), que s’havien de realitzar com a alumnat 
oficial a la mateixa escola tècnica abans de continuar amb els cinc cursos restants. Una nova llei de 
Reorganización de Enseñanzas Técnicas (29-IV-1964) limitava en cinc anys la duració total dels estudis.»

28 Archivo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (AETS). El títol, l’hi va expedir 
l’Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos de Madrid, amb data 31-XII-1949. Llibre de títols, núm. 
194, full núm. 15, 1949.
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a l’estructura general de la Universitat de Califòrnia.29 Ramon Vidal-Barraquer 
va estar vinculat al Departament de Viticultura i Enologia de la UC Davis, que 
presidia el prestigiós doctor Albert Winkler30 i que s’havia creat per impulsar 
la indústria del vi a l’estat de Califòrnia. Conclosa l’estada als Estats Units, va 
viatjar a Itàlia i al sud de França, entre els mesos de novembre i desembre de 
1952, on va visitar diverses instal·lacions vitivinícoles. L’any següent, es va rein-
corporar a l’Estació Enològica de Vilafranca del Penedès per continuar en les 
activitats de recerca.

1.1. El compromís ferm de la família amb el cooperativisme 
agrícola 

Tot i tenir la residència habitual a Sarrià-Barcelona, la família de Josep Vidal 
i Barraquer sencera passava estades periòdiques a Cambrils, sobretot a l’estiu i, 
també, en època de recol·lecció de les collites de les seves explotacions agràri-
es, ubicades principalment en aquest municipi. De vegades, el patriarca de la 
família viatjava de Barcelona a Cambrils, quan el camp ho requeria, tot i que 
un home de confiança dels Vidal, en Josep Bas, en qualitat d’administrador, 
coordinava la feina agrícola.31 El pare de Ramon, Josep Vidal i Barraquer, metge 
de professió, però que no va arribar a exercir-la, era perit agrícola i va dedicar 
la seva vida a la gestió del patrimoni de la família i, com solia ocórrer amb gent 
de la seva formació i potencialitat patrimonial, feia incursions personals i en 
col·laboració en el camp de la innovació tècnica en bé de l’agricultura, encara 
que no tothom a priori acceptés que un «senyoret» de l’elit local els ensenyés 
a treballar la terra.32

29 Entrevista a Francesc Vidal-Barraquer Mayol, 19-X-2014: «El meu oncle va ampliar estudis a Davis 
(Califòrnia), on estava ubicada l’Escola d’Agricultura de Berkeley.»

30 Maynard A. Amerine, George Thoukis, Ramon Vidal-Barraquer i Marfà. «Furtther data on the 
sodium contents of wines», American Journal of Enology and Viticulture, 1953, pàg. 157-166. Article pro-
cedent del fons bibliogràfic de consulta de la Universitat Autònoma de Barcelona [EBScohostEJS]. El 
primer coautor de l’article, Maynard A. Amerine (1911-1998), va ser pioner en cultiu, fermentació i 
avaluació sensorial del vi, professor a la UC Davis contractat pel Dr. Winkler; el segon, George Thoukis 
(1930-2013), nascut a Xipre, va ampliar estudis d’enologia a UC Davis, on desenvolupà una notable 
activitat en el camp de l’enologia. El treball referenciat aportava dades sobre el contingut del sodi en 
els vins americans, espanyols, francesos, italians, portuguesos i suïssos.

31 Entrevista a Josep M. Siuró Salvadó, 15-XI-2013: «En època posterior, primer Anton Ortoneda 
Cabré i, després, el seu fill, Enric Ortoneda Vallés, foren administradors de les propietats de la família 
Vidal-Barraquer.»

32 Juan Riba Ferré. Don José Vidal Barraquer (†1938). Barcelona: Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 
Calendari del Pagés, 1942, pàg. 54-57. Josep Vidal i Barraquer va viatjar a Itàlia i a França junt amb Jaume 
Raventós Domènech, de Can Codorniu de Sant Sadurní d’Anoia, per tal d’observar in situ la replantació 
i els resultats de la vinya americana i les innovacions referides als cereals. Una vegada a Cambrils, Josep 
Vidal traslladava als pagesos les novetats detectades: llaurar a fons, sembrar amb poc gra i repartir força 
adob. Sobre aquesta qüestió, Joan Riba Ferré, metge de Cambrils, company de Josep Vidal i Barraquer, 
explicava que d’antuvi no tothom va aprovar ni acceptar les ensenyances de Josep Vidal fins que la 
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El pare de Ramon fou un cooperativista convençut de caràcter interclassista 
com el seu germà Francesc d’Assís, el cardenal arquebisbe, que també apostava 
per l’associacionisme agrari33 i, segurament, tots dos germans, que procedien 
per nissaga familiar de territoris i poblacions d’ambient cooperatiu del Camp 
de Tarragona i de la comarca del Maresme, amb Mataró al capdavant com a 
destacada ciutat cooperativa, devien beure del moviment cooperatiu que destil-
laven cada un d’aquests espais territorials. Josep Vidal i Barraquer, molt sensible 
a l’orientació eclesiàstica expressada a l’encíclica Rerum Novarum (1891), del 
Papa Lleó XIII, va participar, junt amb altres propietaris locals, en la fundació 
del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Cambrils. 

En l’acta fundacional d’aquesta entitat, del 14 de desembre de 1902, Josep 
Vidal i Barraquer apareix com a vocal de la nova junta directiva presidida per Jo-
aquim Borràs de March. Sobre els orígens i desenvolupament inicial del sindicat 
agrícola, entenem que el fet que Josep Vidal i Barraquer visqués moments tràgics 
en la seva família, unit a la circumstància d’haver-se de desplaçar periòdicament 
de Cambrils a Barcelona, on tenia fixada la primera residència, fan probable 
que no sempre acceptés la presidència quan li era proposada. L’inesperat 
traspàs de la seva primera esposa, Rita, el dia 29 d’agost de 1902, precisament 
en aquesta vila costanera de la comarca del Baix Camp, on tradicionalment la 
família passava l’estiu, va fer que Josep Vidal s’amoïnés per la vida i pel futur de 
la seva única filla, que en aquells moments tenia menys de tres mesos de vida. 
Per això es va desplaçar a Sarrià amb la petita Montserrat (nascuda el 7 de juny 
de 1902), on la tia Carme els va emparar —pare i filla— a la seva residència 
de Sarrià, al carrer Clos de Sant Francesc. Aquesta senyora s’encarregà de la 
petita Montserrat, com ja ho havia fet del seu pare i del seu germà Francesc en 
quedar-se orfes. Arran d’això, podem conjecturar que Josep Vidal va declinar 
la possibilitat d’assumir la presidència del sindicat i va continuar com a vocal. 
L’any següent (1903), quan la realitat familiar ja estava normalitzada i inevita-
blement assumida, Josep Vidal passà de vocal a president del sindicat, càrrec 

pràctica va corroborar la veracitat de les seves paraules: «Los prácticos, los rutinarios, los sabios de aldea 
hacían sus consabidos y socarrones comentarios de que un señorito no les tenía que enseñar a sembrar 
pero el resultado no pudo ser más convincente. En el jornal de tierra sembrado con tres cuartanes de 
semilla obtuvo 22 cuarteras de trigo, es decir, tal cantidad con solamente la cuarta parte de sembradura 
que emplean los otros, y 22 cuarteras cuando se consideraba un triunfo obtener 12 cuarteras […].» «El 
experimento y la demostración ha traído la consecuencia en este pueblo que cuando se siembra trigo 
en años normales, y con el abono conveniente, los labradores no quedan contentos si no se obtienen 
20 o más cuarteras por jornal sembrado.»

Altrament, Josep Vidal i Barraquer va col·laborar amb el farmacèutic local, Joan Aguiló Garsot, en 
la lluita contra la mosca de l’olivera (Dacus oleae), que destruïa la collita de la regió.

33 Joan Cavallé, Fina Cavallé. Del Sindicat a la Cooperativa Agrícola d’Alcover. Setanta-cinc anys d’història 
pagesa (1920-1995). Tarragona: Edicions el Mèdol, 1995, pàg. 34. Resta documentat en aquesta obra que 
alguns pagesos fundadors del Sindicat Agrícola d’Alcover (1920) van consultar personalment el cardenal 
arquebisbe Vidal i Barraquer, el qual els va animar a seguir en el cooperativisme. 
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en què es mantingué fins, com a mínim, l’any 1913.34 En el pla extramunicipal, 
l’any 1914 va ser nomenat president de la Federació Agrícola Catalanobalear, 
fins a l’any 1916, i vocal de la junta directiva de l’Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre entre 1913 i 1916, institució de la qual formava part des de 1898.

Josep Vidal i Barraquer, Don Pepet, persona molt coneguda a Cambrils i 
amb prestigi i influència socials més enllà de l’àmbit local, a causa de la seva 
presència en aquelles institucions, quan tenia 48 anys, va intentar fer el salt a 
la política professional amb la Lliga Regionalista, el gran partit conservador 
català, que liderava llavors Enric Prat de la Riba i encapçalava al Congrés de 
Diputats en Francesc Cambó, en ocasió de les eleccions al Parlament de l’any 
1916, un 25 d’abril; i ho va fer a la circumscripció electoral de Tarragona-
Reus-Falset amb un missatge directe i personal que va adreçar als agricultors 
d’aquella zona, que aleshores constituïen el contingent hegemònic dels sectors 
econòmics. Pels seus discursos i manifestacions públiques de caire electoralis-
ta, semblava, a priori, que no tenia especial interès en la política professional 
ni menys a presentar-se a les eleccions a diputats a Corts, però va ser el ferm 
suport i el patrocini de destacades personalitats i prestigioses institucions que 
el van esperonar a presentar la seva candidatura, a viatjar i a fer campanya 
per tots aquests pobles i ciutats de la circumscripció electoral. A pesar dels 
esforços realitzats, el resultat a les urnes li va resultar advers i es va quedar a les 
portes del parlament.35 Tanmateix, cal emfasitzar que, en general, va triomfar 
clarament als nuclis rurals i, en canvi, va ser superat pels altres candidats als 
nuclis urbans de Tarragona i Reus, ciutat, aquesta última, amb més nombre 
d’electors a la circumscripció electoral i on el pes dels votants del sector pri-
mari era evidentment menor. Ultra això, abans de les eleccions, a la capital 
del Baix Camp, des del Diari de Reus, s’apostava preferentment i de manera 
oberta a favor del veterà candidat liberal Josep nicolau Sabater, que va repetir 
acta de diputat, triomfant destacadament en solitari a les eleccions del dia 
25 d’abril de 1916. Cal remarcar, tanmateix, la victòria àmplia de Josep Vidal 
a Cambrils, la seva vila natal, on duplicà sobradament el nombre de vots de 
nicolau, mentre que la resta de candidats obtenien resultats testimonials. Tret 
d’aquest intent frustrat d’incursió en la política catalana, no tenim constància 
documental de cap altra temptativa en aquest camp. no obstant això, fins als 
darrers anys vint, Josep Vidal i Barraquer va situar-se al capdavant de notables 
organitzacions agràries catalanes i, en correspondència amb els seus orígens 

34 Josep M. Siuró Salvadó. Josep M. Siuró Salvadó. Del sindicat d’ahir a la cooperativa d’avui (Cambrils, 
1902-1998). Tarragona: Edicions el Mèdol, 1999, pàg. 13.

35 Diari de Reus (DdR), núm. 83, 11-IV-1916, pàg. 1.
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familiars, ideològics i espirituals, interclassista i de base catòlica, exercí funcions 
d’alta responsabilitat.36

L’any 1917, les associacions agràries de Catalunya el van elegir majoritària-
ment com a representant al Consell Provincial d’Agricultura i Ramaderia de la 
província de Tarragona i representant del Consell Superior al Foment de Bar-
celona.

Fou vocal de la primera Junta d’Acció de Defensa Agrària presidida per Josep 
Elias de Molins (1918), membre de la Cambra Agrícola de Tarragona (1918), 
president del Consell Agrari Provincial (1919), president vitícola de la comarca 
de Reus.(1922), vicepresident de sindicats agrícoles del Camp de Tarragona 
(1922)i president de la Federació Catolicoagrícola de Catalunya (1921). Aquest 
mateix any esdevé president del consell directiu de la sucursal del Banc Rural 
de la Confederació nacional Catolicoagrària. També fou president de la Fede-
ració Catolicoagrícola de Tarragona (1923) i vicepresident a l’Institut Agrícola 
de Sant Isidre, entre els anys de 1923 i 1926.

L’any 1924 representà l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre al Congrés 
d’Oleïcultura de Sevilla. Durant la dictadura del general Primo de Rivera ac-
ceptà la vocalia del Consell d’Economia nacional, motiu pel qual havia d’acudir 
sovint a Madrid.

En l’àmbit de la seva vila natal, a manca de documentació disponible, re-
sulta arriscat precisar la implicació real, concreta, del pare d’en Ramon amb 
el sindicat local a partir de 1913. Tanmateix, constatem amb posterioritat a 
aquesta data la seva estreta vinculació amb la direcció d’aquesta entitat, atès 
que, segons consta en un document comercial que es custodia a l’arxiu de la 
Cooperativa Agrícola de Cambrils, Josep Vidal i Barraquer, en representació 
del Sindicat Agrícola de Cambrils, amb data 4 de juny de 1917, va signar una 
comanda d’una premsa espremedora marca Mercedes de la casa Ceferino Ba-
llesteros de Barcelona que garantia una producció de 250 hectolitres de most 
per cada premsada.

A partir del dia 3 de juny de 1920, data de la fundació del Sindicat Agrícola 
per a l’Elaboració i Venda de Productes del Camp, ja es disposa de prou docu-
mentació que posa en relleu que Josep Vidal i Barraquer no formà part de la 
primera junta directiva però, com en el passat de l’antic sindicat cambrilenc, 
n’assolia la presidència un any després, càrrec que va ocupar fins al 1936. És 
probable que Josep Vidal no acceptés formar part de la primera junta directiva, 
atès que la seva muller, a la residència familiar de Sarrià, havia infantat Ramon 
el dia 13 de maig d’aquell any; és a dir, vint dies abans de la constitució del 

36 Jordi Planas i Maresma, Cooperativisme i associacionisme agrari a Catalunya. Els propietaris rurals i l’or-
ganització dels interessos agraris al primer terç del segle XX. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona: 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 2003.
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La nau principal de l’antic celler, de clara 
influència gaudiniana. Font: ACAC.

El celler de l’antic Sindicat Agrícola, avui en dia restaurat, obra arquitectònica de Bernardí 
Martorell, allotja l’Agrobotiga i el Museu Agrícola de Cambrils (1990). Font: ACAC.
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sindicat, i segur que tenia ben present el record de la mort de la seva primera 
esposa, que li aconsellà actuar amb cura i prudència. I, si hi afegim, com apunta 
Josep M. Siuró, que els de cal Vidal disposaven de molí propi, amb més raó es 
podia retardar l’ingrés al sindicat per a més endavant. 

En relació amb la construcció del nou celler del sindicat (1921), coincidim 
amb Josep M. Siuró que Josep Vidal i Barraquer tingué una funció decisiva en 
les gestions realitzades per construir l’emblemàtic celler cambrilenc. I també 
coincidim en l’interès que demostrà en apostar per Bernardí Martorell Puig, 
l’arquitecte que va acabar dissenyant el celler del sindicat. En primer lloc, perquè 
es tractava d’uns dels arquitectes de més prestigi de l’època,37 en segon lloc, 
era nebot carnal de la seva tia Carme Martorell, mare adoptiva dels germans 
Vidal i Barraquer, i, finalment, perquè Bernardí Martorell era l’arquitecte de 
la diòcesi de Tarragona, motiu pel qual devia mantenir una relació directa amb 
el cardenal.38 Aquest arquitecte ja havia dissenyat uns plànols, l’any 1914, de 
l’edifici del celler, encara que no tenien res a veure amb el projecte definitiu de 
l’any 1921. Abans de 1918, Josep Vidal i Barraquer va participar amb sis convi-
latans més en l’adquisició d’uns terrenys per a la construcció del nou celler del 
sindicat. Segons la corresponent escriptura de compravenda, la van inscriure 
col·lectivament, amb la idea d’aixecar un celler, i amb aquesta condició en van 
vendre els terrenys al sindicat dos anys després, segons consta en escriptura 
pública, el dia 15 de setembre de 1920. 

Aquest constatat protagonisme del pare de Ramon en el desenvolupament i 
funcionament d’aquesta institució agrícola es devia al fet que hi mantenia una 
relació directa motivada per l’abundant aportació vinícola de la família Vidal al 
celler del sindicat, molt més superior a la dels altres productors de vi, tal com 
queda reflectit en la classificació de cargues que manifestaren els socis l’any 
1921; Josep Vidal i Barraquer encapçalava la classificació amb 1.500 cargues, 
seguit de Joan Vidiella Bas, amb 450 cargues, i Joan Ardèvol Olivé, amb 240 
cargues, mentre que, de la resta, fins a 88 socis no n’hi havia cap que superés 
les 150. La influència de Josep Vidal i Barraquer en la presa de decisions de 
l’entitat era, doncs, indiscutible, atès que cada 10 cargues manifestades per un 
soci equivalien a tres vots a l’hora d’exercir el dret de sufragi en una assemblea.39 

I, en referència a l’èxit de la construcció del celler, quedava clara la seva 
ferma voluntat d’assegurar el finançament de les obres quan encara no era pre-
sident de l’entitat. Així, a partir de la decisió col·lectiva —tal com determinava 
l’articulat—, es van emetre obligacions hipotecàries a través del Banc de Valls 
i amb l’aval dels socis del sindicat. En acta notarial de 5 de maig de 1921, 65 

37 Joan Bassegoda i nonell. L’arquitecte Bernardí Martorell I Puig (1877-1937). Conferència pronunciada 
al saló d’actes de la Institució Abat Oliba, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2000-2001. Pàg. 1-55.

38 Josep M. Siuró Salvadó. Op. cit., pàg. 30.
39 Ibídem, pàg. 23.
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socis en van signar l’emissió, però, de tots ells, n’hi hagué tres que gaudiren de 
plens poders per actuar en nom de l’entitat: Joan Recasens Cros, en qualitat 
de president; Josep Vidal i Barraquer, que apareix com a secretari accidental, 
i Ferran Gené Jasans, de tresorer.40

Hem indicat que Josep Vidal i Barraquer fou inicialment vocal de la junta 
directiva i després vicepresident de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 
institució de la qual també formà part anys després el seu germà, el cardenal 
Francesc Vidal i Barraquer, i oncle del nostre protagonista, en qualitat de soci 
emèrit des de l’estiu de 1932, «propietario agricultor del mismo Campo de 
Tarra gona habiendo distinguido con su afecto al instituto en varias ocasiones».41 
Tanmateix, era un temps d’agitació social del camp català, especialment aquest 
any 1932, en què, concretament, el dia 6 de desembre, 3.000 rabassaires i la 
CnT es van manifestar a Tarragona,42 fet que va generar tal complexitat que el 
cardenal Vidal i Barraquer intervingué en un debat a l’Institut Agrícola Català 
de Sant Isidre mentre beneïa la nova seu d’aquesta institució al Palau Fivaller de 
la plaça Josep Oriol de Barcelona i recomanava als propietaris que, abans de res, 
fessin ús amb els parcers de la caritat cristiana i dels sentiments d’amor als altres 
per damunt de l’aplicació de la llei. Expressava la seva satisfacció per haver beneït 
la casa dels agricultors de Catalunya alhora que pregava per la prosperitat en 
benefici de tots els elements de la pagesia.43

Mentrestant, a Cambrils, el pare de Ramon va continuar exercint de presi-
dent del sindicat local fins a l’any 1936, en què, arran dels fets revolucionaris de 
l’estiu d’aquest mateix any, fou expulsat de la presidència. Finalitzada la contesa 
bèl·lica, cal destacar que, des dels inicis de la creació de la nova cooperativa 
que imposava el franquisme fins al decés de Ramon, el 1998, sempre un fill de 
Josep Vidal i Barraquer havia format part de la Junta Rectora de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils,44 senyal clar de la proximitat i l’estima que representava 
la cooperació agrària per a la família Vidal-Barraquer, derivada de la ferma 
creença que tenien en els ideals cooperatius i en el progrés de la pagesia des 
d’una dinàmica de participació econòmica i social, malgrat, òbviament, el rígid 
control ideològic de la dictadura. 

Un germà del nostre protagonista, el metge neuròleg Francesc Vidal-
Barraquer, fou vocal de la Cooperativa Agrícola de Cambrils en els anys de 
1940-1944 i de 1944-1946. Un altre germà, Josep Maria, també va ser vocal de 

40 Ibídem, pàg. 36.
41 La Vanguardia, 10-VII-1932, pàg. 7.
42 En relació amb la conflictivitat agrària a Tarragona durant els anys trenta, us trametem a les obres 

següents: Antoni Gavaldà Torrents. El pensament agrari de l’Alt Camp: 1923-1939. El paper de Pere Sagarra 
i Boronat. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1986; Andreu Mayayo i Artal. La Conca de Barberà 1890-
1939: De la crisi agrària a la Guerra Civil. Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 1986.

43 La Vanguardia, 6-XII-1932, pàg. 11.
44 Josep M. Siurò Salvadó. Op. cit., pàg. 262 i ss.
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la Junta Rectora, exactament, entre els anys 1948 i 1950. I, també, l’any 1952. 
Josep Maria, enginyer agrònom, com el seu germà Ramon, va esdevenir repre-
sentant de les cooperatives tarragonines a la Comissió pel Comerç de l’Ametlla 
i l’Avellana durant els primers anys cinquanta. Tenia el mèrit de presentar tre-
balls raonats que demostraven el grau de pobresa i de precarietat que generava 
l’intervencionisme econòmic en la pagesia mentre d’altres s’enriquien.45 En els 
seus viatges a Madrid, acompanyat, de vegades, de gent influent, va defensar la 
llibertat de comerç.46 Fruit d’aquestes actuacions positives, és reconegut com 
una de les tretze persones més influents en els seriosos intents realitzats en 
aquells anys per modificar la injusta situació.47 Entenem que els germans més 
grans dels Vidal-Barraquer formaren part de la Junta Rectora de la cooperativa 
cambrilenca durant tota la dècada dels quaranta perquè els dos més petits com-
plien aleshores el servei militar de tres anys i, posteriorment, cursaren estudis 
universitaris a Madrid i Barcelona, respectivament. El més petit dels germans 

45 Joan Pijoan i Jaques. Història i present de l’exportació de fruita seca a Reus. Reus: Cambra de Comerç, 
Indústria i navegació, 2000, pàg. 137-138.

46 Marcel·lí Piñana Edo. Joan Mestre i Mestre. Un cooperativista dins de l’estructura franquista. Valls: Cos-
setània Edicions, 2012, pàg. 19.

47 Joan Pijoan i Jaques. Op. cit., pàg. 129. 

Els germans Ramon i Josep Maria Vidal-Barraquer amb companys d’estudis a Madrid (1943). 
D’esquerra a dreta, el cinquè de la segona fila és Ramon; a la quarta, en sisena posició, el seu germà 
Josep Maria. Font: AFVBM.
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Vidal-Barraquer, Antoni, va incorporar-se més tardanament a la Junta Rectora 
de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, exactament, els anys de 1954 a 1956. 
Tanmateix, òbviament, de tots els germans, va ser Ramon qui va estar vinculat 
més activament amb l’entitat agrícola i durant més anys, segurament, perquè, 
entre altres raons, va establir la residència definitiva a Cambrils, mentre que 
els altres germans treballaven en altres indrets i van residir al poble de manera 
ocasional o estacional. El nostre protagonista va ser primer vocal els anys 1951, 
1953, 1957 i 1958, fins que un any després, el 1959, va assolir la presidència de 
l’entitat, de manera que cobrí la resta d’espai cronològic que abraçà la dictadura 
franquista. I, ja en plena transició i consolidada la democràcia, fou reelegit 
president en els successius comicis electorals, càrrec que exercí fins al mateix 
dia del l’inesperat traspàs, el dia 16 de maig de 1998. 
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