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PrEsENTaCiÓ

A la tardor de l’any 2005, es va celebrar a Valls un seguit d’actes coincidents amb el 
75è aniversari de la mort d’Indaleci Castells, amb l’objectiu, de “divulgar i acostar als va-
llencs i als habitants de les comarques de Tarragona el coneixement i la vida de l’Indaleci 
Castells”, “la publicació d’una monografia sobre la seva obra” i “promoure activitats públi-
ques com a homenatge” d’un vallenc que, com va escriure el seu amic i arquitecte vallenc 
Cèsar Martinell, “una de les seves qualitats més sobresortints va ser l’entusiasme que sentia 
per Valls i les seves coses. D’aquest entusiasme n’arriba a fer una mena d’ideal, i per ell 
sacrificà ofertes afalagadores, que altres haurien cobejat, i ell en defugia perquè implicaven 
un allunyament físic del nostre poble”, i continuava afirmant Martinell: “algunes vegades 
deia amb humorisme, però amb pregon sentit filosòfic, que per a ell Valls era el centre del 
món” (L’Indaleci Castells que vaig conèixer i la seva obra literària. Arts Gràfiques E. Castells, 
1964).

Indaleci Castells fou una de les personalitats més rellevants de la història contempo-
rània de la ciutat de Valls, participà activament i al capdavant en nombroses activitats de 
caràcter cultural, social, polítiques, econòmiques, jurídiques, que han esdevingut punts 
de referència dels darrers cent anys de la ciutat, i sens dubte va tindre un paper cabdal en 
la vida política de la ciutat de Valls de principis del segle xx.

La Comissió Indaleci Castells i Oller (1864-1930), formada per: Ajuntament de Valls, 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls, Biblioteca Popular de Valls, Arxiu Municipal de 
Valls, Museu de Valls, Institut d’Estudis Vallencs, Arxiu Històric Comarcal de Valls, Cos-
setània Edicions i Col·legi de Periodistes (Demarcació de Tarragona), un cop finalitzada 
la seva tasca, que va comprendre des de la presentació de l’exposició “Indaleci Castells i el 
seu temps”; la presentació d’un número extraordinari de la revista semestral Quaderns de 
Vilaniu, i la celebració de diverses conferències i taules rodones sobre la seva vida i obra, 
activitats que es van desenvolupar durant la tardor de l’any 2005, acordà encarregar, a 
través de la Fundació Ciutat de Valls, a l’arxiver municipal, Josep Martí Baiget, la realit-
zació d’una biografia sobre el personatge. L’elecció de Josep Martí Baiget no fou per atzar; 
profund coneixedor de la història contemporània de la ciutat de Valls, és autor de gran 
quantitat de treballs sobre temes vallencs, com el món de la fotografia (Valls, una memòria 
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10 Presentació

fotogràfica (1845-2000). IEV, 2001, i “Estratègies per a la localització i la recuperació del 
patrimoni fotogràfic en una ciutat mitjana. L’exemple de Valls”. Revista Lligall, 1999), el 
teatre (Pere Mialet i Rabadà (1900-1968): periodista, narrador i comediògraf. IEV, 2005), 
l’obra del pedagog vallenc Eladi Homs (Articles pedagògics. Eumo, 2002) o sobre l’alcalde 
Josep Magriñà (“L’entorn polític de Josep Magriñà Martí (1869-1946). Un republicà de 
la Restauració, alcalde de Valls el catorze d’Abril de 1931”, dins el llibre La II República al 
Camp de Tarragona. Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver, 2006). Josep Martí 
ha treballat en profunditat els darrers quatre anys en la vida i obra d’Indaleci Castells, ha 
completat dades i aspectes de la seva figura, primer en preparar l’exposició “Indaleci Cas-
tells i el seu temps”, de la qual va ser comissari, i posteriorment amb l’elaboració del present 
llibre Indaleci Castells Oller (1864-1930): una vida al servei de Valls (biografia política), fet 
que mereix el nostre reconeixement per la important tasca d’investigació històrica i perquè 
el llibre esdevé un extraordinari retrat, una aproximació a la vida d’Indaleci Castells, un 
personatge inquiet, singular, dotat d’una curiositat sobre els temes vallencs sense límits 
(condició indispensable de l’ofici de periodista), una figura políticament i ideològicament 
controvertida, una vida en definitiva complexa, però sobretot un home fidel a Valls. Al llarg 
de les pàgines d’aquest llibre, es va fent present la memòria del temps que li va tocar viure: 
el darrer terç del segle xix i les primeres dècades del segle xx a la ciutat de Valls.

El treball de Josep Martí comença resseguint les poques dades, “vagues i escadusse-
res” com diu l’autor, de la seva infància; continua amb l’època d’estudi, la seva estada a 
Barcelona i la seva relació amb el món del teatre i universitari; els primers moviments 
al món polític local i el seu paper com l’home de Salvador Canals a la ciutat; els anys de 
l’alcaldia i l’enfrontament polític al llarg del temps amb el seu adversari Josep Cabestany, 
o la seva participació en actes culturals que han marcat la ciutat: les Festes Decennals de la 
Candela, el centenari de la batalla del Pont de Goi, la construcció de la Biblioteca Popular, 
l’Exposició Bibliogràfica de 1924, el paper primordial al món periodístic vallenc de finals 
del segle xix i principis del xx i la seva tasca com a director dels setmanaris El Eco de Valls, 
La Actualidad, La Crónica de Valls, amb un periodisme ideològic i doctrinal però al ma-
teix temps informatiu que fan que la tasca d’Indaleci Castells esdevingui una experiència 
periodística singular a la ciutat. L’autor també destina un espai a fer un breu repàs a temes 
estrictament personals, com la seva vida amorosa o la seva participació en dos desafiaments 
que, afortunadament, no es van materialitzar.

El llibre es complementa amb dos capítols extraordinàriament interessants. Un estu-
di especialment destacat i útil per als lectors d’aquesta obra que ajuda a contextualitzar 
l’època, un diccionari biogràfic d’una seixantena de persones de l’entorn polític d’Indaleci 
Castells, un autèntic “qui és qui” del Valls de les tres primeres dècades del segle xx, i un 
ampli apèndix documental en què l’autor, després d’un intens treball hemerogràfic, repro-
dueix una selecció d’articles publicats a la premsa local per Indaleci Castells, i una selecció 
de la correspondència que van mantenir Salvador Canals, la seva germana Maria, el pintor 

indaleci castells.indd   10 1/12/09   11:26:03



11Presentació

Francesc Galofre Oller o l’escriptor Narcís Oller amb Castells. Finalment, cal fer una men-
ció a la part fotogràfica del llibre, amb una seixantena de fotografies que acompanyen l’obra 
de Josep Martí, bona part de l’Arxiu Municipal de Valls i de l’arxiu de la família Castells, 
d’un especial interès històric. És, en definitiva, un llibre que està destinat a estalviar-nos 
la injustícia de l’oblit de la figura d’Indaleci Castells i que pensem que esdevé una obra 
interessantíssima.

La vida d’Indaleci Castells, en molts períodes, va estar estretament vinculada amb la 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls. La Cambra es va fundar l’any 1909, període en el 
qual Indaleci Castells era alcalde de Valls, i pel paper que exercia dins la societat vallenca, 
en fou un impulsor. Com a alcalde, diputat provincial i regidor, i com a vallenc va donar 
suport en tot moment a la Cambra en els inicis, i des de l’any 1925 fins a la seva mort, 
l’any 1930, fou secretari general de la Cambra de Valls, període en el qual es va donar una 
forta empenta a la consolidació de la incipient Cambra de Comerç de Valls, i que gràcies 
als esforços i dedicació de totes les persones que varen intervenir en els primers decennis 
de vida de la Cambra, l’àrea de Valls pot disposar avui, cent anys després, d’una cambra de 
comerç.

La Cambra de Valls se sent satisfeta de fer possible la publicació d’aquest llibre, Indaleci 
Castells Oller (1864-1930): una vida al servei de Valls (biografia política), coincidint amb la 
celebració del centenari de la fundació de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, i espe-
ra que constitueixi un referent històric, un retrat excepcional d’un personatge i una època, 
decisius per a l’evolució històrica de Valls i la comarca de l’Alt Camp.

Marcel·lí Morera Figuerola
President de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls
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PròlEg

Escriure sobre Indaleci Castells, en particular sobre el polític, i procurar entendre’l, a 
ell i als seus contemporanis polítics, no m’ha resultat gens fàcil. Potser em caldria confessar 
que, en alguns moments, fins i tot se m’ha fet una mica esquerp, costerut. Segurament que 
això deu tenir diverses explicacions plausibles o raonables. D’una banda, el fet que haver 
estat ocupant durant gairebé quatre dècades la primera línia de la vida política local el va 
convertir en un personatge admirat, temut, combatut i respectat. Tant pels seus rivals com 
pels seus coreligionaris. Això vol dir que quan aquests, o aquells, en parlen, és francament 
difícil destriar quan ho fan amb sinceritat de quan ho fan en el marc d’una rivalitat polí-
tica, i, per tant, amb interessos que s’han de valorar al marge de la veracitat o no del que 
escriuen, i això val tant per als contraris com per als seus companys de viatge. Com veurem, 
sovint els seus d’avui, demà en poden ser els més aferrissats detractors o viceversa. Em cal 
recordar, però, que estic parlant del polític. L’Indaleci activista cultural, com en diríem 
avui, és una altra persona, afable, propera, discreta, sempre disposada a donar un cop de 
mà i ajudar les noves generacions.

D’altra banda, la subjectivitat inicial amb què vaig haver d’afrontar escriure sobre el per-
sonatge, tenint en compte el conjunt de prejudicis socials i personals creats en el fet d’ha-
ver-lo conegut, des de sempre, sota el paraigua nominal de “l’oncle Indaleci”, sense saber 
massa bé què s’amagava darrere d’aquest concepte familiarment ambigu. La majoria dels 
vallencs posteriors a la guerra civil, nats o no a la ciutat, que havíem sentit parlar en alguna 
ocasió d’Indaleci Castells, ho havíem fet des de la, per nosaltres, perspectiva mitificada que 
projectava el seu nebot Rafael Castells Miquel, el qual professava una autèntica devoció a 
“l’oncle Indaleci”.1 Cal no oblidar que quan Indaleci Castells va morir, el seu nebot Rafael 
tenia vint anys, i segurament que aleshores dedicava, com altres membres de la família, una 
profunda admiració vers l’oncle, amb qui col·laborava i a qui va haver de substituir com 
a director de La Crónica de Valls, i també en la secretaria de la Cambra de Comerç. Els 

“En toda imagen ha de haber
sombras, amén de luz”

(James Boswell, Vida de Samuel 
Johnson)

1 “Quan evoquem la figura d’Indaleci Castells, no podem evitar que es barregin en la nostra memòria les dades objectives i el mite”, escriuen Margarida 
Aritzeta i Rafael Castells (2005: 7).
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14 Josep Martí Baiget

prejudicis que m’acompanyen en aquest cas, però, no poden ser considerats com una ex-
cepció. Crec que, en general, els que hem escrit sobre els altres, sobre personatges singulars 
del nostre passat col·lectiu —i més sovint del que seria desitjable ho hem hagut de fer com 
un deure de ciutadania, i no pas com a conseqüència d’una iniciativa voluntària i de lliure 
elecció— ho hem fet partint d’una notable càrrega de prejudicis.

La presència pública d’Indaleci Castells no sempre l’hem de buscar en els càrrecs polítics 
que va ocupar —diputat provincial, regidor, alcalde—, o bé en el fet d’haver estat al front 
d’un significatiu nombre de capçaleres de la premsa liberal o conservadora local —des del 
1885 fins el dia de la seva mort, el 4 de setembre de 1930: El Eco de Valls, El Distrito, La Ac-
tualidad, La Crónica de Valls—, que ha marcat una subjectiva manera d’aprendre, entendre 
i explicar la història local contemporània, i una peculiar manera de sentir-se vallenc, fins i 
tot més vallenc que els altres, més vallenc que ningú. Ens cal també situar-lo a l’ombra de les 
activitats polítiques dels partits que avui en diríem de dretes, fos el liberal o el conservador,2 
certament sense acabar de definir-se clarament en favor d’un sector dominant o un altre, 
gairebé sempre amb independència i movent-se ell mateix entre els plecs que li poguessin 
permetre una major llibertat personal, en aquella penombra des de la qual es mouen els fils 
de l’activitat política local, deixant creure als altres que són ells els protagonistes de la histò-
ria. També per no haver defugit mai el protagonisme en els grans esdeveniments culturals 
de la seva època: les Festes Decennals del Centenari (1891), la creació de l’Escola Elemental 
d’Indústries (1904), les festes del centenari de la batalla del Pont de Goi (1909), la creació de 
la Biblioteca Popular (1918), l’excepcional Exposició Bibliogràfica (1924) de la Biblioteca 
Popular i tantes altres iniciatives de menor significació social i que han deixat menys rastre 
històric o que van veure frustrada la seva realització, com les iniciatives de museu local i de 
biblioteca municipal popular durant el període que ocupà l’alcaldia.

No he volgut fer —ni he pogut, tenint en compte la fragmentària documentació perso-
nal que he tingut ocasió de consultar— una biografia d’Indaleci Castells que ens conti fil 
per randa el que va ser i el que va fer al llarg de la seva existència. En primer lloc, perquè 
sembla talment que amb el pas del temps ell mateix hagués anat esborrant moltes de les se-
ves petjades. D’altra banda, si no ho hagués fet així, hauria acabat donant un protagonisme 
a la seva vida personal, fet que ell, segons tots els testimonis que ens han arribat, sempre va 
defugir.3 Segurament que aquests deuen ser els motius pels quals desconeixem molts detalls 
de la seva quotidianitat i de la seva intimitat.

2 Quan en el llenguatge popular fem anar les expressions conservador o liberal, referint-nos a una persona concreta, sovint volem remarcar que aquella 
persona és contrària a les innovacions i defensora de l’ordre establert o bé oberta al progrés i respectuosa amb la manera de ser dels altres. En canvi, ser del 
partit conservador o del liberal, a Valls, durant el primer terç del segle xx, no defineix els individus en aquest sentit, sinó que a aquests els podrem aplicar 
l’expressió popular en funció del seu tarannà independentment de quin sigui el partit en el que militin. Hi ha conservadors que es mostren molt més oberts 
que alguns dels més significats liberals de tota la vida.

3 Segons Pere Mialet (1926), “home de grans dots i d’una major modèstia que el manté en la penombra d’una obscuritat voluntària”.
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15Indaleci Castells Oller (1864-1930). Una vida al servei de Valls

No he acabat d’entendre per què un home que tenia una autèntica pruïja en la recerca 
de dades històriques entre els papers vells no ens ha llegat a nosaltres els seus propis papers. 
Què se n’ha fet de la seva correspondència? Certament que una part ens ha arribat, però 
considero que és molt minsa. On han anat a parar els seus papers personals? Quan van 
desaparèixer? Com pot ésser que d’una persona que es passava tot el dia, un darrere l’altre, 
tota la vida, escrivint, es conservin tan pocs dels seus manuscrits (a excepció d’alguns dels 
seus poemes i uns plecs de fulls d’efemèrides), que necessàriament haurien de ser abun-
dants? Anotava l’una darrere l’altra una gran quantitat de dades cronològiques que després 
publicava als seus periòdics, i d’aquestes anotacions se’n conserven un bon grapat. Potser és 
lògic que no es conservin els articles d’actualitat que escrivia cada setmana a corre-cuita per 
a la publicació immediata, i que sovint devia corregir després sobre les mateixes formes de 
la impremta. Però bé devia escriure altres textos, polítics o no, d’actualitat o no, històrics 
o no, més meditats, més reposats, més estructurats, i si ho feia, on són? Què se n’ha fet? Si 
existien, els va destruir ell en vida? O van desaparèixer després de la seva mort? Molts dels 
lligalls de documents que treballava Indaleci Castells, i que ha conservat la família, han res-
tat embolcallats amb premsa periòdica dels anys trenta, inequívocament agarbellats després 
de la seva mort. Amb tota seguretat, la guerra civil i la postguerra també hi van jugar el seu 
paper destructor.

Altrament, fer-ne una biografia intel·lectual presenta, des del meu punt de vista, una 
dificultat insalvable. La que es deriva del fet que gairebé mai signés els seus escrits. Estic 
convençut que un bon grapat dels articles anònims d’El Eco de Valls, La Actualidad, El Dis-
trito i La Crónica de Valls van sortir de la seva ploma, però ningú no en pot tenir la certesa 
absoluta i, assenyalant amb el dit, dir: “Aquest article és d’Indaleci Castells!”. També es fa 
palpable en molts d’aquests escrits, en particular els de contingut clarament polític, que 
molt sovint són més propis dels criteris i de les estratègies partidàries que no pas del pro-
ducte d’una reflexió personal sobre determinats afers de política conjuntural. La capacitat 
d’Indaleci Castells per ajustar la seva escriptura, el seu estil, en funció del tema, de la secció 
periodística, de les circumstàncies polítiques de cada moment, o, fins i tot, de les humo-
rades personals, fan gairebé impossible atribuir-li, o no, molts d’aquests textos. Aquesta 
dificultat a l’hora de separar el gra de la palla, la subjectivitat que representaria atribuir-li 
idees i pensaments exposats en aquests escrits, ha fet que el meu caminar sobre ells s’hagi 
hagut de fer amb delicadesa, pausadament, i amb moltes prevencions. Sovint, el que un dia 
em semblava d’atribució inqüestionable l’endemà ho apartava convençut que no encaixava 
en la seva lògica política o cultural d’aquell moment.

Com era Indaleci Castells en el tracte personal? Aquest és un altre dels interrogants 
que s’ha mogut constantment per damunt de la taula. És cert que el respecte i l’admiració 
entre gent de generacions molt més joves es detecta amb relativa facilitat. Fins i tot en 
persones ideològicament molt allunyades d’Indaleci Castells. Puc citar, com a exemple, 
Pere Mialet (1930), perquè, tot i no ser un col·laborador fidel de La Crónica de Valls, em 
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16 Josep Martí Baiget

consta que les seves manifestacions a l’article necrològic que dedicà a Indaleci Castells són 
sinceres, quan escriu:

Jo admirava en silenci Indaleci Castells perquè, tot i essent un veritable mestre, no n’adoptava 
mai l’actitud. Ans al contrari, se sabia situar en un pla gairebé d’igualtat a l’interlocutor i més 
que no pas ensenyar sabia suggerir totes aquelles coses que trobava convenients per a la bona 
orientació dels que acudien a prop d’ell.

[…] Aquell menyspreu de la pròpia signatura, aquella complaença en la tasca anònima, 
aquella absència de vanitat, quina lliçó per als joves que no sabem destriar l’obra del nom i de 
vegades donem més importància a aquest que no pas al contingut substancial d’allò que llancem 
al vent de la publicitat.

O bé el cas de Rafael Castelltort, qualificat de comunista en vida de l’Indaleci i militant 
de la Unió Socialista de Catalunya durant la Segona República, que va saber transmetre a 
la seva filla l’admiració que tenia per Indaleci Castells, a qui considerava el seu mestre, fins 
al punt que fa uns mesos, parlant amb ella, encara era capaç de recitar de memòria el seu 
poema “La flor del camp”.

Però també és cert que, malgrat la seva afabilitat, era tossut i perseverant. Hi ha un 
paràgraf a les notes biogràfiques necrològiques escrites pel seu amic Francesc Ballester que 
d’alguna manera corrobora el que intento explicar. Ballester vol dir que quan volia imposar 
la seva opinió era capaç d’una persistència excessiva, i que si ni així ho aconseguia, tenia 
l’habilitat d’enredar el contrari aplicant la tècnica del mag que amb els tres gobelets acaba 
fent pensar als espectadors que el que veuen no és el que es pensaven, i que el que es pen-
saven poc té a veure amb la realitat, sinó tot el contrari. Així no hi ha manera d’estar segur 
de res.

Una cosa, però, m’ha quedat molt clara: Indaleci Castells és, sense cap mena de dubte, 
una de les personalitats més fortes, més sòlides, més significatives i més importants que ha 
donat la ciutat de Valls entre els segles xix i xx, i segurament la que més ha contribuït a 
crear la identitat vallenca del segle xx.

No vull acabar aquest pròleg sense fer constar explícitament l’agraïment als germans 
Castells París, al Rafael i la Montserrat, que han posat a la meva disposició tota la docu-
mentació de l’Indaleci Castells que fins avui ha conservat la família. També l’agraïment a la 
comissió organitzadora dels actes del 75è aniversari del seu naixement, que va confiar en la 
meva persona per redactar la monografia que teniu a les mans, i a la Cambra de Comerç i 
Indústria de Valls que, assumint el llegat històric d’haver tingut com a secretari de la insti-
tució a Indaleci Castells des del 1925 fins a la seva mort, ha volgut fer-se càrrec de l’edició 
d’aquesta obra com a colofó d’aquella celebració, en el marc del centenari de l’entitat va-
llenca, que va néixer durant l’alcaldia d’Indaleci Castells Oller.
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