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Ben poca cosa som els homes 
quan no deixem cap rastre petit ni gran 

en la col·lectivitat que és nostra mare.

Jaume Carner
Federació, any III, núm. 5 (juliol de 1925) 
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LA fAmíLIA I LA LLICEnCIAturA En fArmàCIA

Josep Cabeza i Coll pertanyia a l’elit de propietaris i dirigents de l’Espluga 
de Francolí del primer terç del segle xx. Hi havia nascut el 15 de setembre de 
18711 a la casa pairal de la plaça de la vila. El seu pare, Josep Cabeza i Ramon, 
era natural de Querol, i la seva mare, Assumpció Coll i Baldrich, era de Valls.2 

Els orígens de la família Cabeza es remunten a l’Espluga Jussana, a un Bernat 
Cabeza, al segle xiv, però la nissaga moderna la comencen els notaris Cabeza 
a l’Espluga i Montblanc a partir de 1706.3

Els Cabeza, amb la política de casaments dels segles xviii-xix, engreixaren les 
seves propietats a l’Espluga, Querol i Tarragona.4 Una valoració de béns de 1715 
els dóna com uns dels propietaris més importants de l’Espluga de Francolí.5 

1 Fins ara sempre havíem donat com a bo el naixement l’any 1861.
2 Fou batejat a l’església de sant Miquel Arcàngel de l’Espluga pel coadjutor de la parròquia Joan 

Bernat i fou inscrit en el Registre Civil amb els noms de Josep, Ramon i Pius.
3 Josep Cabeza i Blet, notari de 1706 a 1753, casat amb Maria Engràcia Font. Josep Cabeza i Font, 

notari de 1754 a 1763, casat el 19 d’agost de 1740 amb Teodora Poca i Gras. Josep Cabeza i Poca, notari 
el 1791, casat amb Mariagna Batlle i de salvador, de la família dels Batlle de Vilaverd. Josep Cabeza i 
de Batlle, que ja no consta com a notari, es casa amb Teresa Minguella, de Blancafort. Josep Cabeza i de 
Minguella, que trobem formant part de la comissió per a la construcció de l’església nova de l’Espluga 
de Francolí el 1859, casat amb Maria Rosa Ramon i Torra, nascuda a Querol. Els dos darrers, els avis 
paterns de Josep Cabeza i Coll. 

4 Per exemple, Teodora Poca i Gras era filla de Francesc Poca i Aguiló, que ens consta com a estu-
diant de lleis el 1699 i que es va casar dues vegades: primer amb Maria Rosa Gras i, en segones núpcies, 
amb Teresa Batlle.

5 J. M. Calbet i Camarasa i P. Vallribera i Puig, «Oficis a l’Espluga dels segle xviii i xix», Butlletí. Centre 
d’Estudis Locals. L’Espluga de Francolí, núm. 20 (4t trimestre de 1993). Una prova més de l’endogàmia 
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Josep Cabeza i Coll, el nostre biografiat, estudià el batxillerat a l’Institut de 
saragossa, on obtingué la graduació el 24 de juny de 1889.6 Va cursar els estudis 
de farmàcia a la Universitat Literària de Barcelona, a la Facultat de Farmàcia, 
entre el curs 1890-1891 i el 1893-1894. Obtingué el títol de llicenciatura el 28 de 
juny de 1894. El seu expedient acadèmic ens mostra un bon estudiant, amb unes 
qualificacions prou acceptables. Amb el títol de llicenciat en farmàcia retornà 
a l’Espluga, on esdevingué, a més d’uns del més importants hisendats —per 
mor de l’herència de la família—, un dels protagonistes de la vida espluguina 
durant el primer terç del segle xx. 

que practicaren les famílies respectives durant aquest període la trobem en el casament de Josepa Cabeza 
i de Batlle amb Josep Ramon Coll i Vidal el 1800. El 1810 consta un Francesc Cabeza i Poca com a cadet 
voluntari en la guerra contra el francès, per tant, també hi hagué en la nissaga algun militar.

6 El seu germà Felip va néixer a Tarragona el 10 de novembre de 1873, al carrer de Méndez núñez, 
19, 1r. També va cursar el batxillerat a saragossa. Després va fer la carrera de Dret i va exercir a Reus, 
on el 1913 dirigia el setmanari tradicionalista El Radical.

Teresa Font de Rubinat, 
primera esposa de Josep 
Cabeza, amb el seu germà 
Pau.
Fotografia extreta del llibre 
Pau Font de Rubinat (Reus 
1860-1948) (Reus: Museu 
Comarcal Salvador Vilaseca, 
1997).
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Joana Camin, segona esposa de Josep Cabeza, i la seva filla Manuela de Palau i Camin. 
Foto cedida per la família Cruzate de Palau.

Dolors de Palau i de Bofarull, 
tercera esposa de Josep Cabeza i Coll. 

Foto cedida per la família 
Cruzate de Palau.

Josep Cabeza.indd   11 16/12/09   19:26:51



12

Josep M. Vallès i Martí

Josep Cabeza no va exercir de farmacèutic a l’Espluga, a la seva farmàcia, 
però sí que ho va fer a Mataró, on va regentar la d’Hijos de Maria Pagès, des-
prés de casar-se amb la seva segona esposa, Joana Camin i Miralbell, el 1924. A 
l’Espluga era el propietari de l’anomenada Farmàcia del Centro, que va estar 
a mans d’Artur Carulla i Ambròs i Josep M. Boquer i Martori. Després de la 
Guerra Civil la seguiria regentant l’oficial Josep simeon.

I, entremig, les vicissituds personals: la seva primera esposa Teresa Font de 
Rubinat, de Reus, moria el gener de 1919. El 1924 Josep Cabeza es torna a ca-
sar amb Joana Camin i Miralbell de Mataró. Aquesta segona esposa va morir el 
setembre de 1929.7 novament es casa a Caldetes el 1932 amb Maria Dolors de 
Palau i de Bofarull, que sobreviurà a la mort de Josep Cabeza el 1945. 

7 El 1924 Josep Cabeza es va casar amb Joana Camin i Miralbell i va anar a residir a Mataró. Joana 
Camin era vídua de Josep de Palau i tenia una filla: Manuela, «ninus» per la família. Els Camin tenien 
una farmàcia a Mataró, al carrer de Pujol, que havien venut a Gerard Coll i Maria Pagès. Aquesta Maria 
Pagès va fer la carrera de farmàcia entre 1919 i 1921, però moria el 1924. Aquell mateix any, Josep Cabeza, 
acabat de casar, va anar de regent a la farmàcia Hijos de Maria Pagès, de Mataró. Va viure a la casa dels 
Camin fins que va morir la seva esposa [Conversa de l’autor amb Teresa Coll i Pagès]. En el padró de 
Mataró de 1924 hi figura: amb el número 282, carrer Pujol 53, Josep Cabeza i Coll, que feia un any que 
hi residia; Joana Camin i Miralbell, nascuda el 17 d’agost de 1884, de 40 anys; Manuela de Palau Camin, 
nascuda el 25 de desembre de 1904, i dues serventes, Joaquima Casabella Duran, que feia 9 anys que 
era a la casa, i Ramona Roselló Cabal, de l’Espluga de Francolí, nascuda el 22 de març de 1912, la qual 
figura que feia 8 anys que hi era (?). En el de padró de 1930 Joana Camin ja és morta i Josep Cabeza viu 
amb la filla d’ella fins al 1932, moment en què es casa per tercera vegada amb Maria Dolors de Palau i 
de Bofarull i el matrimoni passa a residir a la casa dels Palau a Mataró, al carrer de la Riera, residència 
que alternen amb l’Espluga de Francolí fins al començament de la guerra.

Farmàcia La Creu 
Blanca, dels fills 
de Maria Pagès. Mataró. 
Foto cedida per Teresa 
Coll i Pagès de Mataró.
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Acabada la carrera universitària, Josep Cabeza i Coll residí a l’Espluga, obligat 
com diu ell, a causa de la mort del seu pare, a haver-se de fer càrrec de la hisenda 
familiar. Aviat el trobem col·laborant en les activitats de la vila.8 El 1901 és un 
dels promotors de la sociedad de Defensa Mutua de la Propiedad, junt amb els 
altres hisendats de l’Espluga, fundada amb l’objectiu de defensar les propietats 
agrícoles i fomentar el desenvolupament de l’agricultura.9 El 1904 entra com a 
regidor a l’Ajuntament, que presideix Pau Panadès fins al 1909.10 

A la casa pairal dels Cabeza, situada a la mateixa plaça de la Vila, a comen-
çaments del segle xx hi havia un cafè i en les festes locals destacades sovint hi 
havia ball.

Quan Josep M. Rendé i Ventosa fundà el sindicat Agrícola i Caixa Rural, el 
1906, Josep Cabeza era regidor a l’Ajuntament i no s’hi va involucrar. Ell mateix 
ho justificarà anys més tard explicant els seus inicis a l’Espluga:

Era l’any 1900. La mort del meu pare i la necessitat de continuar la replantació, 
per ell començada, de la vinya americana, m’obligà a fixar definitivament la 
residència a l’Espluga, trobant el poble dividit en dos bàndols, que’s combatien 

8 El juny de 1900 forma part de la comissió organitzadora de la peregrinació a l’ermita de la santís-
sima Trinitat amb motiu de l’Any sant.

9 Vegeu J. Roca i Armengol, Història de l’Espluga de Francolí. El segle XX, vol. VI (l’Espluga de Francolí, 
2005), p. 20-21.

10 En la seva primera estada a l’Ajuntament com a regidor intervé en la presa de decisions impor-
tants per a la vila. s’ha de construir un cementiri civil al costat del catòlic, cal millorar la il·luminació 
dels carrers de la vila, etc. 

LA dEdICACIó A LA SEvA vILA
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ferotgement. Per raons de família, de desconeixement de lo que era la política, me 
trobí en el bàndol contrari al del meu amic de la infància, en Rendé. El combatí 
ferotgement, sobre tot quan va fundar el nostre sindicat Agrícola, que jo creguí 
una maniobra política per a fer-se una plataforma electoral. Passaren els anys, i 
el modest sindicat d’en Rendé, creixia, esparramant el bé entre els pagesos del 
poble i desterrant l’usura que desgraciadament estava molt estesa, sense intervenir 
en la política, de la qual en Rendé se n’apartava tot lo possible.11

En canvi, tan bon punt s’iniciaren les converses per formar la secció de 
Viticultura del sindicat, el trobem ja en plena activitat. Acabà essent un dels 
principals col·la boradors de Rendé a partir de la segona dècada del segle xx.

El mes de setembre de 1907 era secretari de la Cambra Agrícola de l’Espluga 
de Francolí, que el mes de novembre d’aquell any inaugurava una escola de pri-
mera ensenyança. De la Cambra arribaria a ser-ne president el gener de 1916.

Josep Cabeza i Coll fou d’aquelles persones que es queden a segona fila i 
fan la feina calladament. En els seus escrits i en les cròniques que ens parlen 
d’ell i de les seves conferències a l’Espluga i a la Conca de Barberà, no hi tro-
bem mai aquell «jo he fet», sinó sempre un to didàctic, humil, engrescador i 
il·lusionat. 

A l’Ajuntament formà part de la minoria conservadora i, quan es plantejà la 
revocació de l’acord de la corporació de 1883, pel qual l’ermita de la Trinitat 
passava novament a ser propietat de l’Ajuntament, ell amb la resta de regidors 
de la seva corda, profunds i fervents catòlics, s’hi oposaren.12 

El seu interès per la salut pública dels espluguins es va començar a notar 
l’estiu de 1904, quan proposà fer millores en la conducció d’aigua de la Font 
Major a la Font Baixa per evitar les filtracions orgàniques que la feien insalu-
bre. no coneixem com va acceptar la imposició del descans dominical i no ens 
atrevim a fer-ne cap judici de valor. Com tampoc podem deduir de les actes 
municipals la seva posició en relació amb l’ambient crispat políticament que 
es vivia al poble, que fins i tot provocarà un assassinat durant la processó de la 
setmana santa de 1904.

Una de les primeres i més importants tasques que desenvolupà, el 1906, 
és la defensa de les aigües del riu Francolí, com a representant de l’Espluga 
a la comissió corresponent, contra l’autorització del govern de Madrid a la 
ciutat de Reus per extreure 90 metres cúbics per segon del cabal del riu per a 
usos domèstics de la capital del Baix Camp.13 Va sorgir una divisió en el si de 

11 El Francolí, núm. 97 (30-6-1925), p. 14. Facsímil editat pel servei de Publicacions del Casal de 
l’Espluga de Francolí, 1982. 

12 El consistori conservador de 1883 presidit pel tradicionalista Joan Bernat Torres n’havia retornat 
la titularitat a la parròquia.

13 Vegeu Josep M. Vallès i Martí, L’Espluga de Francolí en els setmanaris de Montblanc (1903-1923) (Valls: 
Cossetània Edicions, 2008), p. 68.
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la  corporació municipal arran de la llei de Jurisdiccions. Josep Cabeza estava 
alineat amb els homes de solidaritat Catalana.

Amb tot i això, el període municipal de 1904 a 1909 esdevé positiu per a 
l’Espluga i Josep Cabeza no és aliè a algunes de les propostes encaminades al 
progrés de la vila. Les qüestions d’higiene dels aliments, els perills com la bassa 
del Molí del Jan, la construcció d’alguna claveguera, els aldarulls locals, la hisen-
da local molt atrotinada, fan que la feina a l’Ajuntament requereixi un esforç 
considerable. On trobem més atenció del regidor Josep Cabeza és en els temes 
d’educació i en l’interès que mostrava per les Colònies Escolars de l’Ajuntament 
de Barcelona, que arribaven al balneari de l’Espluga a partir de 1907. 

El desembre de 1908, la congregació de monges paüles que regentaven el 
Col·legi de la Miraculosa,14 decidiren abandonar l’Espluga. Comença una tas-
ca ingent de Josep Cabeza. Primer intenta que l’Ajuntament es faci càrrec de 
subvencionar l’escola de nenes per impedir que les monges paüles de la caritat 
marxin. Després del resultat negatiu, malda per la intervenció de les forces 
vives, a recer de l’Església, per aconseguir una nova comunitat religiosa que 
s’estableixi a l’Espluga. serà el 1909 que es fundarà el col·legi de les carmelites 
vedrunes, quan ell ja no forma part de l’Ajuntament en la seva primera etapa 
com a regidor.15

Josep Cabeza tornarà a la corporació municipal com a alcalde el maig de 
1912. serà l’època de la construcció del celler, de l’arribada del telèfon, de la 
construcció de voreres, de l’empedrament de diversos carrers i de col·locació de 
baranes en alguns llocs de la part alta de la vila. Tot plegat ens mostra un home, 
en Josep Cabeza, sensible, lliurat al proïsme, exemplificatiu i motor amb visió 
de futur d’un poble sumit en la misèria i amb profundes divisions socials. 

El novembre de 1912 l’alcalde Josep Cabeza convoca el poble a una reunió a 
l’església vella per exposar-li la necessitat i el projecte de construir la carretera 
del coll Roig, que ha de facilitar les comunicacions amb la resta de la Conca 
per la banda de sol ixent. Pretén recollir diners per cobrir la participació que 
hi ha de fer l’Ajuntament, mitjançant làmines intransferibles. salvador Roca i 
Ballber, propietari del balneari de Vil·la Engràcia, fa una important aportació, 
que se li retornarà en diversos anys, la compensació serà millorar també el camí 
de les Masies. Altres accessos al poble o a l’estació de ferrocarril són millorats 
a instàncies del consistori que presideix Cabeza. 

El seu inici oficial en el cooperativisme el podríem situar en la seva inter-
venció en la reunió que es va fer el mes d’agost de 1912 per parlar de la cons-
trucció del celler cooperatiu, convocada pel sindicat Agrícola al magatzem de 

14 Fundat per sor Mercè Farré i Oró el 1886. Vegeu Josep M. Vallès i Martí, «L’aigua de les Cent 
Fonts», Arrels, núm. 5 (servei de Publicacions del Casal de l’Espluga de Francolí, 2008), pp. 37-83.

15 Vegeu «Donació per fer un col·legi» a El Francolí, núm. 278 i 279 (febrer i març de 2009). També «La 
fundació del col·legi de les Carmelites», a El Francolí, núm. 264 i 265 (octubre i novembre de 2007).
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què disposava. Hi prengueren part els membres de la junta. Llorenç March i 
Anglada, el primer president del sindicat,16 obrí l’acte explicant l’objectiu que 
es pretenia assolir en aquella reunió. L’encarregat de plantejar la construcció 
del celler fou Josep Cabeza i Coll, que era l’alcalde de l’Espluga —com ha 
quedat dit— i que més endavant seria nomenat vicepresident de la secció de 
Viticultura, acabada de crear. El cronista del setmanari de Montblanc Gazeta 
de la Conca diu que

desentrotllà admirablement lo moviment hagut en la elaboració de vins; explicà 
la importància i la necessitat de l’associació professional i acabà recomanant als 
presents que fessin un esforç pera assolir una perfecta organització pera acon-
seguir la construcció del Celler.17

Acabava així una separació ideològica entre Josep Cabeza i Josep M. Rendé 
que havia durat pocs anys. Cabeza va comprendre que era entre els propietaris 
on havia de fer la seva feina, malgrat que inicialment potser pensava més en 
els parcers i petits pagesos. El fet és que Josep M. Rendé, quan es va plantejar 
la construcció del celler i, per tant, l’elaboració de vi en comú en un sol local 
propietat del sindicat, va parlar amb Josep Cabeza i el va convèncer de la falta 
que feia la seva col·laboració en aquell projecte. «I junts —diu Cabeza— i amb 
l’ajut del Miquel de la Masia [Miquel Anguera i saumell] i d’altres abnegats com-
panys, emprenguérem l’obra que tan beneficiosos resultats està donant.»18 

Rendé necessitava al seu costat un home —Josep Cabeza— amb coneixements 
suficients per aconseguir una bona elaboració del most. Els estudis de farmàcia 
proporcionaven uns coneixements de química i de sanitat més que valuosos per 
a aquell projecte. Rendé no volia de cap de les maneres una divisió amb Josep 
Cabeza que trunqués l’obra en què estava immers. Josep Cabeza va acceptar i a 
partir d’allí fou un amic íntim, un col·laborador eficaç i, després de la prematura 
mort de Josep M. Rendé, el 1925, el continuador sense cap recança de l’obra 
que havia iniciat a l’Espluga de Francolí, la Conca i tot Catalunya. 

16 segons la tradició oral, el veritable inspirador de Rendé en la fundació de la Caixa Rural i el 
sindicat.

17Gazeta de la Conca, núm. 73 (24-8-1912). Vegeu-ho també a Josep M. Vallès i Martí (2008), p. 138.
18 El Francolí, núm. 97, primera època (30-6-1925), p. 14.
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