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Un prioratí catalanista de soca-rel: 
Vicens Estrem



 

Resum 

Vicens Estrem, pare de Salvador Estrem, fou 
probablement la figura més representativa del catalanisme 
polític i cultural al Priorat durant els primers anys del S.XX. 

Una versió d’aquest article va aparèixer a la revista Lo Violí. 

Foto de portada: Vicens Estrem. Foto cedida per Pilar 
Domènech i Joan Borràs a qui ho agraïm. 
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Durant els anys que porto investigant 

sobre la història de la comarca una de 

les coses que més m'han cridat l’a-

tenció ha estat la gran quantitat de 
persones que he anat trobant-me que 

mereixerien que se'ls dediqués un es-

tudi més aprofundit en forma de bio-

grafia. Una d'aquestes persones és en 
Vicens Estrem, pare d'en Salvador Es-

trem. 

 Persona polièdrica, la seva activitat 

va abastar diversos camps. Un d'ells, 

el cooperativista, l'he tractat en l’apar-
tat que em va correspondre redactar 

de la història de les cooperatives de 

Marçà i Falset apareguda amb el títol 

Cent anys fent vi. Allí el trobareu com 
un dels impulsors del sindicat falsetà i 

com a secretari de la cooperativa un 

cop es va fundar.  

 En aquestes línies voldria presentar 
unes pinzellades d'un altre camp en el 

que va destacar, el polític. I és que, o 

vaig molt errat, o Vicens Estrem va ser 

una de les primeres veus del catala-

nisme polític i cultural a la comarca. 
Com ell mateix es va definir durant el 

parlament que féu a la Diada Regio-

nalista celebrada a Tarragona al maig 

de 1913 era un “catalanista de tota la 
vida”.  El que segueix és un resum, no 1

exhaustiu, de les múltiples ocasions 

en què l'he pogut localitzar a la prem-

sa de l'època interpretant aquest pa-

per, si bé primer analitzarem qui era 
Vicens Estrem des de la perspectiva 

socio-econòmica.  

 Segons la contribució rústica de 

1917, Estrem pagava, a Falset, per 
terres valorades en 114,44 pts. Tan-

mateix no eren les úniques que tenia: 

segons la contribució rústica de 1920, 

a Marçà posseïa terres valorades en 
530 pts. Aquestes dades indiquen que 

 La Veu del Camp, 4.V.1913, p.2.1
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es tractava d’un propietari de tipus 

mitjà. Ara bé, figura entre els majors 

contribuents de la localitat en diversos 

anys la qual cosa em fa pensar que 
devia ser una persona bastant més 

acomodada del que suggereixen les 

dades de la contribució rústica.  És 2

molt possible que també es dediqués 
a activitats comercials juntament amb 

el seu germà Àngel Estrem, ja que tots  

dos apareixen amb la denominació co-

mercio al Padró de Cèdules personals 

de 1902. El titular del negoci era Vi-

cens i apareix pagant una contribució 

de 174 pts, xifra bastant alta per a l’è-

poca. Tot plegat ens permet carac-
teritzar-lo com un d’aquells propietaris 

agrícoles que tanta importància tin-

gueren, segons Marfany, en la forma-

ció del catalanisme d’aquells anys, en 
el qual, “hi dominen, en termes relatius 

sense cap mena de dubte i probable-

ment en termes absoluts, els individus 

amb algun patrimoni.”  3

 Vegeu per exemple: ACPR, Fons Ajuntament de Falset, Llibres d’Actes, 1.I.1907.2

 ACPR, Fons Ajuntament de Falset, Padró de Cèdules Personals, 1902. Marfany, Joan-Lluís. 3

La cultura del catalanisme. Barcelona: Editorial Empúries, 1995, pp.47-58.
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Imatge del dietari de la cooperativa falsetana que redactava Vicens Estrem. 
Font: Arxiu Comarcal del Priorat, Fons Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Falset.
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 Una de les seves primeres apa-

ricions a la premsa la podem datar el 

juliol de 1900, quan la Junta Perma-

nent d’Unió Catalanista (UC) passà en 
tren per l’estació de Móra la Nova, de 

tornada de presentar-li a Maria Cris-

tina, reina regent, el conjunt de reivin-

dicacions catalanistes. Allí acudiren un 
grup de catalanistes de Falset i Por-

rera i parlaren amb Manuel Folguera i 

Duran, que era qui encapçalava la de-

legació, tot aprofitant que el tren feia 

una parada de mitja hora. De tots els 
catalanistes prioratins que hi acudiren, 

l’únic nom que figura a la gasetilla que 

dóna notícia de l'entrevista és el de 

Vicens Estrem, “digne president de la 
Agrupació Catalanista de Falset i sa 

comarca”.  4

 Aquesta associació s’havia fundat a 

finals de 1897 o inicis de 1898  i esta-5

va vinculada a Unió Catalanista que, al 

seu torn, era una entitat coordinadora 

de grups i societats catalanistes o, 

com la definien els contemporanis, 

“L’Unió Catalanista formada pels pro-
homs del catalanisme, reb y és, la ge-

nuina representació de forsas d’un es-

tol de associacions y agrupacions que 

estan adheridas á n’ella y de la que 

n’es directora la Junta Permanent.”  6

 A l’assemblea de la Unió Cata-

lanista celebrada a Girona el 1897 hi 

assistiren representants de Falset, 

Marçà i Torroja i, evidentment, hi tro-
bem Vicens Estrem que figura com a 

fabricant i propietari.   7

 A principis de setembre de 1901 el 

diputat regionalista per Barcelona Al-

bert Rusinyol passà per Falset camí 
de Bellmunt. Entre els “ferms defen-

sors de nostra causa” que anaren a re-

bre’l a l’estació de tren de Marçà-

Falset hi era, en primer lloc, Vicens 
Estrem.   8

 A mitjans de març de 1901, a Vila-

llonga, es celebrà un míting catala-

nista. De la Unió Catalanista estava 
previst que hi intervinguessin Domingo 

Martí Julià (vocal de la Junta Perma-

nent d’UC), Lluís Marsans (secretari 

de la UC) i Arnau Martínez (president 

del Centre Escolar Catalanista). Entre 
els representants de les associacions 

 Butlletí de la Lliga Catalanista de Reus, núm.2, desembre, 1900, p.7.4

 Lo Somatent, 1.II.1898, p.1. Marfany. Op. cit., p.390.5

 Lo Somatent, 13.II.1900, p.1. Marfany. Op. cit., p.107.6

 Lo Catalanista, 9.V.1897, p.13.7

 Lo Camp de Tarragona, 8.IX.1901, p.3.8
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catalanistes tarragonines que hi ha-

vien d'intervenir figurava Vicens Es-

trem. No sabem perquè, a l’hora de la 

veritat, alguns no parlaren. Un d’ells 
fou Vicens Estrem que segurament hi 

era present doncs la ressenya de l’ac-

te fa menció a l’adhesió de l’AC de 

Falset i a la presència d’una comissió 
de la localitat.  Ara bé, el fet signi-9

ficatiu és que en un moment deter-

minat s’assegurava la seva presència 

al costat de primeres espases del 

catala-nisme de l’època. 
 El 2 de març de 1903 prengué part 

en la reunió que es celebrà a Reus per 

designar un candidat a les eleccions a 

diputats a Corts. A la reunió s’anome-
nà una comissió que tindria cura del  

procés electoral i de la qual Vicens en 

formà part, juntament amb el president 

de l’AC de Falset, que en aquell mo-
ment era Ramon Franquet Pàmies, 

advocat i d’Ulldemolins. La candidatu-

ra estava impulsada per la Lliga Ca-

talanista de Reus, l’Acció Catalanista 

de Tarragona i la de Falset.  10

 Posteriorment, el 1907, l’Associació 

Catalanista de Tarragona decidí dis-

soldre’s i, juntament amb els repu-

blicans federals i els membres del 
Centre Nacionalista, creat al 1904, 

fundar la Unió Democràtica Naciona-

lista, com així succeí el 25 de juliol 

d’aquell any. Malgrat l’esperit d’unió 
dels elements catalanistes que havia 

inspirat la creació de Solidaritat Cata-

lana i que fou molt ben vista per Vi-

cens Estrem, i malgrat que tots asse-

guraven que al catalanisme hi cabien 
tots, alguns no es degueren trobar a 

gust al costat de republicans i se’n sor-

tiren per a crear, el 12 d’octubre de 

1908, una nova entitat, l’Associació 
Regionalista (AR) de Tarragona. Un 

dels vocals de la Junta Directiva de 

l’entitat fou Vicens Estrem.   11

 L’entitat, segons l’article 2, es pro-
posava “organisar els elements cata-

lanistes de las comarcas de Tarrago-

na, Reus, Falset, Valls, Vendrell, Mont-

blanch, Tortosa, Gandesa y Roque-

tas, pera la defensa de llurs interessos 

 Lo Camp de Tarragona, 24.III.1901, p.3; 31.III.1901, p.1.9

  Lo Camp de Tarragona, 8.III.1903, p.1. Sobre aquest tema: Rovira i Gómez, S. El 10

catalanisme conservador a Tarragona: Francesc de P. Ixart i de Moragas (1868-1936). 
Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1989, p.52. Marfany. Op. cit., 
pp.29-30.

 Catalunya Nova, 20.IX.1908, p.1. Rovira. Op. cit., pp.62-64.11
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y reivindicar l’autonomia de Catalunya, 

dintre de l’Estat espanyol, empleant en 

aquest fi tots els medis que permetin 

les lleys.” L’entitat, a més dels socis 
residents a Tarragona, tenia socis 

forans (article 4), amb els mateixos 

drets i deures (article 7) i podien cons-

tituir delegacions a les seves localitats 
dotant-les del reglament que cada una 

d’elles acordés (article 12). A cada lo-

calitat solament en podia haver una de 

delegació (article 13) i gaudirien de to-

tal autonomia respectant, és clar, l’ob-
jecte de l’associació. La Junta Direc-

tiva, en  què tenien participació els so-

cis forans, era l’encarregada de dicta-

minar en cas de diferències entre so-
cis o entre entitats (article 16).  12

 En aquesta nova aventura hi 

participà Francesc de Paula Ixart i de 

Moragas, amb qui probablement Vi-

cens Estrem tenia amistat i molts 

punts en comú a nivell ideològic. De 

fet, en totes les entitats que participà 
Ixart trobem també Estrem. 

 A més, trobem Estrem  escrivint a 

diverses publicacions catalanistes de 

l'època com Lo Somatent. A partir de 
la creació el 1900 del setmanari Lo 

Camp de Tarragona hi col·labora assi-

duament. També era corresponsal a 

Falset de La Renaixensa i de Cata-

lunya Nova.  13

 Finalment pel que sembla fou l’im-

pulsor, al voltant de 1906, de la crea-

ció a Falset d'una colla sardanista. El 

setembre de 1907 es celebrà un con-
curs comarcal a Tarragona on hi parti-

cipà la colla “composta de joves i sim-

pàtiques noies ab mantellina.” Vicens 

 He consultat els estatuts a: Rovira. Op. cit., pp.102-105 (apèndix documental 4).12

 Lo Somatent, 10.VII.1900, pp.2-3.13
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Capçalera de Lo Camp de Tarragona. Es pot consultar a l’Hemeroteca Municipal 
de Tarragona.
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Estrem es esmentat a la nota de prem-

sa com a acompanyant del grup. Tant 

l'aplec falsetà com la resta van demos-

trar que això de ballar sardanes era 
una novetat per a ells donat que el 

cronista afirma que “cap de les colles 

va repartir degudament la sardana de  

concurs 'El mestre' d'en Pujol, modi-
ficada de compassos”. Tanmateix, el 

jurat, “acordà una menció d’encorat-

jament a la colla 'Aplec de Falset'  per- 

què, “enterat de que feya molt poc 

temps avien comensat a ballar la sar-

dana, mostraven una bona disposició 

pera ballarla ab lluiment.”  14

 Creiem que a partir de tota aquesta 

informació és inevitable arribar a la 

conclusió que Vicens Estrem fou el 

gran dinamitzador del catalanisme a 
principis de segle XX a Falset i, fins i 

tot probablement, a tot el Priorat. Al-

gun dia parlarem dels seus escrits.

 Catalunya Nova, 29.IX.1907, pp.2-3. La Picossa, 15.X.1907, p.3.14
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Ballada de sardanes a la Plaça de la Quartera de Falset. Foto cedida per Pilar 
Domènech i Joan Borràs, a qui ho agraïm.


