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PRÒLEG

La Conca de Barberà i el Camp de Tarragona són el bressol del moviment coope-
rativista en la vitivinicultura catalana. Aquest moviment va tenir les seves característi-
ques particulars. En altres territoris peninsulars, van ser representants de l’Església els 
que el van dirigir. A Catalunya, i en especial al sud del país, van ser o bé els pagesos 
mateixos o bé els propietaris els protagonistes. Els primers van entendre el coopera-
tivisme, també, com un moviment d’emancipació. El seu cooperativisme “revolucio-
nari” (Andreu Mayayo) insistia en la igualtat dels cooperadors, que tenien el mateix 
vot en les seves assemblees. Però va ser el segon tipus, el “reformista”, el que va tenir 
més èxit, entre altres coses perquè comptava amb el suport de l’associacionisme agrari 
(IACSI, FACB, UVC), d’algun banc local i, també, del catalanisme de la Lliga i de la 
Mancomunitat.

És en aquesta segona línia on podem ubicar el protagonista d’aquest llibre, Josep 
Maria Rendé i Ventosa. La seva ciutat, l’Espluga de Francolí, es troba en el cor mateix 
de la zona, on el cooperativisme propietari tenia més èxit. Allà, els burgesos inicia-
dors de les cooperatives i sindicats agrícoles, com el mateix Rendé, tenien l’important 
paper de modernitzar la seva indústria; en altres zones del país, com ara l’Alt Penedès, 
aquest rol l’exercien propietaris no associats. En les zones més allunyades del mercat, 
els propietaris, mitjançant les seves cooperatives, es van crear una base de poder im-
portant, com demostren les impressionats “catedrals del vi” que s’hi van construir, 
amb l’ajut del Banc de Valls i dels tècnics de la Mancomunitat de Catalunya. L’onada 
de cooperativisme que s’expandí per aquestes comarques a partir de la Primera Guerra 
Mundial és el mirall d’un procés de modernització de la vinicultura, que intentava, a 
pesar de les crisis de malvenda del vi, assegurar els ingressos dels propietaris, i buscava 
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l’estabilitat i la prosperitat del camp mitjançant la revaloració del seu producte, el vi. 
Un procés que havia d’anar a costa del comerç intermediari i dels productors no mo-
dernitzadors. Tanmateix, sabem, gràcies a les recerques del malaguanyat Antoni Sau-
mell, que les cooperatives no posaven en perill el rol dominant dels grans comer ciants, 
que, fins i tot, sabien treure profit de la nova font de grans quantitats de productes 
vinícoles estandarditzats. Políticament, va ser majoritàriament la Lliga Regionalista 
qui va portar l’aigua del cooperativisme reformista al seu molí. Tanmateix, tampoc no 
faltaven republicans reformistes en les files dels sindicats agrícoles, i en molts munici-
pis, a la cooperativa “dels rics” s’hi oposava una cooperativa “dels pobres”, de caràcter 
més igualitari, cosa que demostrava que l’estratègia interclassista de les organitzacions 
agràries burgeses, amb l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) en primer 
lloc, tenia els seus límits. Límits que s’evidenciarien en la Segona República.

Aquest és l’escenari de rerefons1 dels articles publicats per Josep Maria Rendé 
que trobareu reunits i comentats en aquest llibre. Rendé, segurament un dels coope-
rativistes més importants de tot Catalunya,2 ha estat recentment biografiat pel ma-
teix autor d’aquest llibre, Antoni Gavaldà.3 Gràcies a aquesta biografia, ja coneixem 
la trajectòria cooperativista, íntimament lligada a les cooperatives de producció de la 
seva població natal, i la Federació Agrícola de la Conca de Barberà (1916), que, junt 
amb la Federació de l’Alt Camp, havia de ser el bressol d’un sistema de federacions de 
cooperatives que havia d’abraçar tot Catalunya. Rendé, treballant per la Mancomuni-
tat, maldava per realitzar aquest somni. Aquestes idees de vertebració de l’agricultura 
catalana, que combinen amb el catalanisme del protagonista, el destaquen entre els 
altres líders del moviment a Catalunya.

Amb el llibre que teniu a les mans, Antoni Gavaldà i Torrents presenta el seu segon 
treball d’envergadura sobre el protagonista i continua una llarga trajectòria d’obres 
sobre l’associacionisme agrari del sud de Catalunya.4 Gavaldà, tot junt amb el ja abans 

1 Vegeu Ludger Mees, Klaus-Jürgen Nagel, Hans-Jürgen Puhle: Kampf um den Wein. Modernisierung 
und Interessenpolitik im spanischen Weinbau (Munic: Oldenbourg; Viena: Verlag für Geschichte und Politik, 
2005).

2 Vegeu Klaus-Jürgen Nagel: “Vitivinicultura y asociacionismo agrario en Cataluña. Nuevas aportaciones”, 
Iberoamericana 6/23 (2006), pp. 221-236.

3 Vegeu Antoni Gavaldà: Josep M. Rendé i Ventosa (Barcelona: Fundació Roca i Galès; Valls: Cossetània 
Edicions, 2005).

4 Per esmentar només els seus llibres: El pensament agrari de l’anarquisme a l’Alt Camp: 1923-1939 
(Tarragona: Diputació, 1986); L’associacionisme agrari a Catalunya (El model de la Societat Agrícola de Valls: 
1888-1988), 2 vols. (Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1989); (amb Josep Santesmases i Ollé): Història econò-
mico-social de les cooperatives agrícoles de Nulles (1917-1992) (Valls, 1993).
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esmentat Andreu Mayayo i Artal5 i amb el meu recentment traspassat col·lega de la 
Universitat Pompeu Fabra, Antoni Saumell Soler,6 forma part d’una línia de recerques 
que s’ha endinsat cada vegada més en l’àmbit de les cooperatives de les comarques 
tarragonines, combinant la història local amb la història econòmica, política, social i 
fins i tot cultural de Catalunya.

És aquesta integració que fa que el llibre presentat aquí sigui tan útil. Al darrere de 
la seva redacció trobem un treball intensiu i acurat: de recerca de textos de Rendé en 
periòdics de Barcelona, l’Espluga, Montblanc, Valls, Tarragona, entre 1903 i 1926; 
de selecció i classificació de 75 textos entre els 146 trobats, i, sobretot, de comentaris 
que ens ajuden a entendre els textos. Per exemple, n’hi ha sobre les fonts usades per 
Rendé, sobre les persones i esdeveniments que esmenta, sobre els continguts princi-
pals. Tot això amanit amb una introducció sobre el protagonista, la seva vida i la seva 
obra periodística. 

Els estudiosos del cooperativisme i dels seus vessants econòmic, social, polític i, 
fins i tot, cultural i psicològic hi trobaran tela. Particularment, hi he trobat dades 
interessantíssimes sobre cellers, cooperatives i sindicats, i caixes rurals. Tanmateix, 
també hi trobem, encara que a vegades indirectament, moltes informacions sobre la 
vida al camp durant el primer terç del segle passat i sobre les idees d’un burgès agrari 
atípic, en paraules de Gavaldà, més “un catalanista conservador que un conservador 
catalanista”, orgullós de Catalunya i de la Conca, però que llegia i aprofitava informa-
cions sobre el cooperativisme agrari de països en l’època tan llunyans com Dinamarca, 
Alsàcia o Alemanya.

Klaus-Jürgen Nagel

Professor agregat del Departament de Ciències Polítiques 
i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

5 Entre altres obres: La Conca de Barberà (1890-1939). De la crisi agrària a la Guerra Civil (Montblanc, 
1986); De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme agraris a Catalunya 1893-1994 (Ca-
tarroja/Barcelona, 1995); (amb Josep Fuguet i Sans) (eds.): El primer celler cooperatiu de Catalunya. Centenari 
de la Societat de Barberà de la Conca (1894-1994) (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994).

6 Entre altres obres: 75 anys després: el Sindicat Agrícola de Moja, fundació i consolidació d’un projecte coope-
ratiu, 1921-1936 (Moja, 1996); Vitivinicultura i associacionisme a Catalunya. Els cellers cooperatius del Penedès 
(1900-1936) (Tarragona: Diputació, 2002); (amb R. Arnabat Mata i J. Romeu Rovira): Estació de Viticultura 
i Enologia de Vilafranca del Penedès 1903-2003 (Vilafranca del Penedès: Generalitat de Catalunya, Institut 
Català de la Vinya i el Vi, 2004); La Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Llorenç del Penedès (1889-1936). 
L’associacionisme agrari al Baix Penedès a principis del segle XX (Vilafranca del Penedès: Cooperativa Agrícola 
de Llorenç, 2003).

Pròleg
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El llibre que teniu a les mans es deu a un cúmul de circumstàncies que volem 
fer avinents. Arranquen del dia de la presentació del llibre Josep M. Rendé i Ventosa 
(2005),1 celebrada a l’Espluga de Francolí, el qual pot considerar-se com a precedent 
d’aquest. En acabar-se l’acte, que tingué lloc al Museu de la Vida Rural de l’Espluga 
el gener del 2005, se m’apropà, entre d’altres, Josep M. Vallès, historiador i activista 
cultural espluguí. Una frase de la meva intervenció l’havia fet pensar i, tot parlant, 
me’n demanava un aclariment. La seva perspicaç visió l’havia fet adonar-se que que-
daven coses pendents. Efectivament, havia dit, no pas com una qüestió important, 
que quedava, potser, la possibilitat de recopilar els articles de Rendé. En la conversa 
vam quedar de parlar-ne. No van passar gaires dies que s’interessà novament pel tema 
i, ben aviat, posàrem fil a l’agulla. Sé que no es va quedar parat i que féu la roda entre 
els qui podien ajudar a tirar el projecte endavant. Unes converses que fructificaren 
aviat en la mateixa família del biografiat, el Celler Rendé Masdéu, l’Ajuntament i la 
Cooperativa de  l’Espluga, la Fundació Carulla, el Casal de l’Espluga, el Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà i la Fundació Martí l’Humà de Montblanc. El resultat, 
complementat amb el suport de la Fundació Roca i Galès de Barcelona, de la qual 
formo part, materialitzà el projecte. A això, s’hi ha sumat també l’ajut rebut del De-
partament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, de manera que tots plegats, 
la Generalitat amb organismes de Barcelona, Montblanc i l’Espluga, han unit esforços 
per a una obra comuna. Les pàgines següents en són el resultat. A tots, gràcies.

PARAULES PRELIMINARS

1 Antoni Gavaldà i Torrents: Josep M. Rendé i Ventosa (Valls: Cossetània Edicions i Fundació Roca i Galès, 
2005).
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Altrament cal significar també l’aportació del seu nét, Joan Rendé Masdéu, pel 
fet que ha estat qui ha proporcionat la possibilitat d’accedir a la consulta de les restes 
de la biblioteca que Josep M. Rendé va tenir en vida. Tot i que no és gaire el mate-
rial conservat, té un valor intrínsec, atès que podem conèixer llibres que va fullejar 
o llegir, per la circumstància que en alguns hi ha petites anotacions, i llibres que no 
esmenta però que, de ben segur, devien guiar-lo en algun moment. Els que hem fet 
servir per a aquest treball apareixen citats en la bibliografia com a propis de la seva 
biblioteca, mentre que els que no hem fet servir els anotem tot seguit per tal que en 
quedi constància.2 

Finalment, cal assenyalar que aquesta nova aportació és un compendi dels articles 
periodístics de Rendé publicats en diaris i revistes del país, en un període que va des 
del 1903 fins a l’any poste rior a la seva mort, el 1926, per tant, una vintena llarga 
d’anys en què a Catalunya es consolidà el cooperativisme agrari. El llibre s’estructura 
partint dels articles de Rendé i es complementa amb els comentaris que s’hi han in-
corporat per comprendre millor el moment en què els va escriure i, sobretot, per fixar 
de què parlava.

Antoni Gavaldà

2 Hi ha una sèrie de llibres de congressos de la Federació Agrícola Catalana-Balear: el del XII congrés, 
celebrat a Tarragona el 1909 (publicat el 1910); el del XIV, celebrat a Girona el 1911 (publicat el 1911); el del 
XVII, celebrat a Tortosa el 1914 (publicat el 1917); el del XVIII, celebrat a Balaguer el 1915 (publicat el 1917), 
i el del XIX, celebrat a Santa Coloma de Farners el 1916 (publicat el 1918). També N. G. Tchernichewsky: 
La possession communale du sol, Études sur le devenir social (París: Librairie des Sciences Politiques et Sociales, 
1911), i La rabassa morta en Cataluña. Su extensión, sus confl ictos, su solución [ponents: Pedro J. Girona, José 
M. Boix, Antonio Jansana] (Barcelona: Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1923). Quant a revistes es 
conserva L’Escut 154 (26 d’octubre del 1913), La Conca de Barbará 245 (26 d’octubre del 1918), El Francolí 50 
(30 de juliol del 1923), i 9 fulls policopiats que duen per títol: “Projecte per a la fundació d’un banc sindical 
agrari”.
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1. JOSEP M. RENDÉ, L’HOME I L’OBRA

Josep M. Rendé va ser un conspicu representant de la burgesia agrarista del Prin-
cipat. Ara bé, si ens fixéssim només en aquesta etiqueta, de ben segur que ens que-
daríem curts per analitzar l’home i l’obra. És indubtable que representava un tipus 
de burgesia. No cal fer-ne escarafalls revisionistes. En l’època en què visqué Rendé hi 
havia una burgesia que vivia d’esquena a pagesos que treballaven per ella i una altra 
burgesia que maldava per innovar i posar-se davant dels problemes dels pagesos. Ren-
dé era d’aquests segons. Cal dir que fins que no entrà a treballar a la Mancomunitat 
els seus guanys professionals de pagès devien ser més aviat minsos, atès que ell no 
cultivava terres, de manera directa. La folgada posició familiar implicà que pogués 
estudiar, fins i tot fora de l’Espluga de Francolí, en una època en què estudiar era a 
l’abast de només uns quants. Uns estudis que li obriren el pensament i l’orientaren a 
dedicar-se a allò que li agradava i per al que desmostrà ben aviat que tenia facultats: 
l’organització de pagesos amb finalitats coo peratives, la prèdica per sensibilitzar-los 
que calia tendir a la creació de projectes comunals i la plasmació efectiva d’aquestes 
realitzacions. 

Rendé va ser fill també d’una burgesia agrària catalanista, i en això seguí la petjada 
d’un catalanisme conservador que va tenir la gran oportunitat de posar Catalunya on 
li corresponia com a país, ja que durant la Mancomunitat van disposar de cotes de po-
der i de decisió, minses si es vol, però de poder efectiu. Aquest fet marcaria la forma-
ció i la feina d’un Rendé que havia begut de les ensenyances de fonts diverses: des de 
les estacions enològiques fins als cursets que s’organitzaven —o que organitzava— i 
les visites pràctiques a societats, cellers i trulls per intentar animar-los o trobar solu-
cions a problemes que sorgien un darrere l’altre, sense descartar la pròpia  formació 
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en reflexions destinades a impartir conferències i en lectures de textos cooperatius 
espanyols i de països propers. De tot aquest cúmul d’experiències en sortiria el gavadal 
de sapiència que irradiaria Rendé, del qual obtindria resultats des de la pràctica i des de 
la teoria, en una mena de vasos comunicants, i pel qual seria considerat un apòstol de la 
cooperació, en vida, catalogació pròpia d’aquells anys en homes que deixaren la pell 
per una obra en què creien.

Les peculiaritats de l’obra de Rendé són diverses i creiem que ja van ser estudiades 
en el llibre esmentat. Tot amb tot, fent-ne una anàlisi global, volem incidir en algunes 
qüestions bàsiques de Rendé:

1. Rendé, malgrat que era una persona de classe benestant no va intentar impo-
sar models de cooperació separats. Ferm convençut que propietaris i pagesos havien 
d’anar de bracet, junts, va esgrimir idees per aglutinar una cooperació interclassista. 
Tanmateix, quan aquesta opció no fructificà, curiosament, optà per buscar resultats 
eficients, desmarcant-se de la unió global per apropar-se a un cooperativisme de clas-
se, sobretot quan les parts estaven en total confrontació, tot i que s’hi endevina que 
no era pas l’opció preferida.

2. Rendé va ser un personatge conseqüent i persistent, dues qualitats que marca-
rien el seu caràcter. Va ser conseqüent perquè, junt amb els espluguins que iniciaren 
la cooperació, partí de realitats visibles que estaven en funcionament. Les visites que 
efectuà a l’obra cooperativa de Barberà de la Conca i de Cambrils l’ajudaren a conso-
lidar la pràctica de les ideees teòriques que posseïa. 

3. Rendé en les opinions periodístiques i en la participació política es devia crear 
enemics, des de les esferes locals fins a la provincial. Ferm defensor de tesis coopera-
tivistes, el pas per organismes de lluïment no l’interesssà gaire, cosa que demostrà i 
justificà públicament, per intentar trencar unes regles de joc enquistades. No va ser, 
per tant, el clàssic burgès instal·lat en el poder econòmic i intel·lectual, des d’on les 
veia venir. La seva implicació fou un model.

4. Rendé parlà de temes econòmics en un moment en què sorgien cooperatives 
indiscriminadament, algunes sense el tremp necessari per aguantar la primera sotraga-
da que es presentés. Fixà detalladament aspectes econòmics de costos de construcció 
d’edificis i de manteniment, i s’endinsà a comentar la valorització dels productes per 
mirar de trobar una comercialització compensatòria per als pagesos. 

5. Rendé va obrir un escletxa per humanitzar un sector conservador, en virtut 
de la idea segons la qual la lluita social no havia de centrar-se entre el propietari i el 
pagès, sinó en la producció i la comercialització. D’aquí derivà la profusió d’articles 
per rebatre postures oficials, amb una crítica mordaç al paper del ministeri espanyol 
del ram, segons ell, orfe de sensibilitat per a la classe pagesa. 

6. Rendé va plantar cara, quan convingué, a molts temes, a arbitrarietats d’or-
ganismes i de l’Estat. Rendé va denunciar més d’un cop polítiques de camarilles, de 
deixadesa institucional, d’inoperància, en suma, emmirallat com estava en governs 
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Josep M. Rendé i Ventosa

El nen Josep M. Rendé, amb un joguet 
d’època, el cavall de cartró.
Fotografi a cedida 
per Joan Rendé Masdéu.

Rendé d’adolescent, quan estudiava 
a Vilanova i la Geltrú. 

Fotografi a cedida per Joan Rendé Masdéu.
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estrangers que, segons ell, tenien una política clara d’ajuda al sector pagès, circums-
tància que a Espanya no succeïa.

7. Rendé, en aquesta lectura per conèixer funcionaments i tàctiques destinades 
a dignificar l’agricultura, va aportar literatura i actuacions de l’estranger. El nucli que 
sembla que l’impressionà més fou el de Dinamarca, per la seva capacitat de regu-
lar l’agricultura i la ramaderia, i per com havia resolt una reforma agrària modèlica, 
orien tada a aconseguir que els pagesos fossin realment lliures. Aquesta visió positiva 
s’amplià a França per la defensa que aquesta nació feia del sector i pels recursos que hi 
aplicava.

8. Rendé va intentar captar la psicologia de la gent pagesa i dels que hi tenien 
relació, per desemmascarar el que alguns hi amagaven. No ho féu per fiblar un sector 
concret, ja que d’una o altra forma es fixà en tots els estaments, sinó que amb aquestes 
reflexions volia que la cooperació es vegés com una cosa humana, subjecta als avatars 
dels humans. Demanava, en el fons, estar amatents, per tal que uns quants no usur-
pessin la feina de molts. 

9. Rendé s’adona del poder de la premsa, ja en aquest primer terç de segle xx, i hi 
apostà per donar opinió persistent, a partir de publicacions comarcals. La vàlua dels 
seus escrits es va veure recompensada quan el periòdic La Publicitat, de Barcelona, li 
demanà que s’encarregués de la Pàgina Agrícola, que s’hi inseria amb una periodicitat 
més o menys setmanal.

10. Rendé va aportar teoria sobre la manera de vehicular l’estructura agrària del 
país, plasmada en el Pla d’organització social agrària de Catalunya, que proposava for-
mular models d’unió en federacions, primer comarcals, per arribar a configurar la del 
país. Aquest model, deia, era l’intent de vertebrar i, posteriorment, regular el sector 
agrari i ramader, per aconseguir disposar d’una força que la dispersió no afavoria.

11. Rendé no es va sostraure a fracassos en temes polítics i cooperatius, ni a enve-
ges i odis, des de l’àmbit local i provincial fins al nacional. Tal vegada el desencís més 
fort el patí en la mateixa Federació Agrícola de la Conca de Barberà, la nineta dels seus 
ulls, on havia activat un camp de proves, exitós, que segurament no va ser correspost 
com calia per persones que l’envoltaren i en qui confiava.

12. Rendé, en paraules d’avui, seria un activista. Ho seria en una obra agrària a la 
qual s’abocà sense miraments i també en l’esfera cultural com a catalanista que se sen-
tia, circumstància que li passà factura en l’ostracisme a què es va veure abocat durant 
la dictadura de Primo de Rivera, després del treball de l’època de la Mancomunitat, 
on havia brillat esplendorosament. 

Fins aquí una part del Rendé que hem analitzat; deixem, però, que ara ell s’expli-
qui, sense subterfugis.
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El llibre està estructurat en l’estudi d’articles significatius que publicà en periò-
dics del país. Els articles s’han localitzat en publicacions de Barcelona, l’Espluga, 
Montblanc, Tarragona i Valls. Alguns dels articles es publicaren dos cops i, fins i tot, 
n’hi ha algun que tres. El criteri de selecció a l’hora de decidir incloure o no els articles 
s’ha basat a prioritzar els que aportaven més referències a qüestions agràries, a eixos 
organitzatius, a la representació en corporacions, a visions sobre la manera d’ensenyar 
al pagès, a la conscienciació de la necessitat d’unió, a aspectes sobre la cara econòmica 
de la cooperació, etc., sense descuidar l’apartat en què excel·lí, en la psicologia dels 
pagesos, qüestió que seria un referent en l’obra posterior d’altres autors. Del total 
dels articles publicats se n’han seleccionat setanta-cinc, els quals s’han agrupat en dis-
set blocs per afinitat del discurs doctrinal. A cada bloc se li ha donat un títol general 
que pogués identificar l’eix de reflexió del qual Rendé parla, i cada un conté entre 
un i nou articles —cal dir que algunes vegades adjudicar un article a un determinat 
apartat no ha estat fàcil. Els disset blocs són fàcilment localitzables en els subapartats 
del tercer capítol. Els títols dels articles amb què treballarem els trobareu a l’Apèndix 
1 en una enumeració que va de l’1 al 75. L’ordre dels blocs passa, primer, per referir-se 
a qüestions generals, i després, a temes sobre la configuració de la unió i la doctrina 
sobre les caixes rurals, fins a arribar a la visió de la Federació Agrícola de la Conca de 
Barberà. El darrers eixos se centren en la problemàtica de construcció i funcionament 
dels cellers, la cooperació europea, els sindicats i la psicologia dels pagesos. Els articles 
s’han conservat en la grafia que van ser publicats, i només s’hi ha fet una correcció 
de matís quan s’ha notat que l’error provenia de la impressió. Cada article s’anotarà 
literalment i s’hi afegirà un número d’ordre perquè sigui fàcilment localitzable en 
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l’Apèndix 1. Tanmateix, entre claudàtors s’hi anotarà el nom del periòdic o la revista 
en què aparegué, el número del periòdic, la data i la pàgina o les pàgines.

Altrament, hi haurà els comentaris, encarats a dues finalitats. Una, donar pistes 
per poder entendre millor els articles del bloc, per fer-los més comprensibles. Aquest 
objectiu, sovint, ha implicat fer anotacions sobre el que deia Rendé, quina era la base 
teòrica d’on extreia les seves reflexions, així com les variacions que aportava a la litera-
tura agrària de la qual ell feia ús i demostrava conèixer, sobretot la catalana, la francesa 
i l’espanyola. Un segon objectiu ha estat donar detall de noms i de situacions con-
cretes que esmenta —s’ha mirat de fer en una nota a peu de pàgina, per saber de qui 
parlava i per què en parlava. En aquest punt ha estat summament aclaridor observar 
les lectures i les relacions de Rendé que traspuen a través dels articles, per veure d’on 
treia aquesta base teòrica o com se’n descabdellava la part més pràctica. Cal dir també 
que en alguns blocs aquest apartat explicatiu i orientador pren més importància que 
en d’altres, en els quals, volgudament, ens hem mantingut en un segon rengle, atès 
que les seves idees, prou clares, no necessitaven gaires aclariments ni ampliacions.

L’obra que es presenta és la d’un cooperador agrarista, actiu, tenaç, dedicat a una 
causa en què creia, la d’una persona que es posà a disposició dels pagesos i dels mateixos 
estudiosos amb la voluntat de mostrar què podien fer els homes per aconseguir un món 
millor. Malauradament, els sotracs i vaivens polítics de força, desballestaren inquietuds, 
iniciatives i realitats d’un país, que ell, indiscutiblement, havia ajudat a configurar.

De Rendé hem localitzat 146 articles publicats, dels quals tenim constància fi-
dedigna pel fet que estan signats o per una evidència que no ofereix dubtes. Alguns, 
pocs, els trobem en format de poesia. Del publicats, n’hi ha 19 que els repetí, per la 
qual cosa en va escriure, realment, 127. Algun es reedità, ja difunt.

En aquest llibre, com hem dit, se n’han treballat 75, xifra que considerem signi-
ficativa per donar compte del perfil doc trinari de l’autor. Els articles que s’han inclòs 
porten majoritàriament la seva signatura, tot i que se n’han agafat alguns, pocs, que 
només porten les seves inicials —J. M. R. V o J. R. V—, però que, indiscutiblement, 
són d’ell, i que anotem convenientment quan pertoca. Altrament, en aquesta selecció 
s’ha incorporat algun article que va escriure amb un dels quatre pseudònims que co-
neixem —Just de Soriguera, Vir, Danuncio i Boi Guillat.3 També cal dir que no hem 
tingut en compte altres articles dels quals es pot deduir que potser són seus.4 

3 Coneixem alguns dels pseudònims pel treball “Els cinc anys de la revista espluguina El Francolí (1921-
1926)”, El Francolí (Edició facsímil. Volum II, 1924-1926. Servei de Publicacions del Casal de l’Espluga de 
Francolí. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. L’Espluga de Franco-
lí, 1962, sense numerar). L’article es reproduí amb el mateix títol a DD.AA.: Arrels. Miscel·lània d’aportacions 
històriques i documentals de l’Espluga de Francolí, vol. I (L’Espluga de Francolí: Servei de Publicacions del Casal 
de l’Espluga, 1980), p. 216.

4 Un exemple. A La Publicitat apareixen repetidament articles amb les inicials J. M. R., J. M., R. i V. o, 
simplement, R. Concretament, J. M. l’hem identifi cat com a Josep Mallart, però, i els altres? Hi ha una secció 




