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ANNA ESTALLO

Exemple de compromís
JOSEFINACARDÓ SOLER (19212017)

Doctora i catedràtica d’Història

Un veritable referent de
la llengua i la cultura
catalanes a la comarca
de l’Alt Camp. Aquesta

seria la síntesi de la figuradeJose
finaCardóSoler (elVendrell 1921
Valls 2017), que traspassà aquest
diumenge17dedesembre.
Josefina Cardó, doctora enHis

tòria i amb una àmplia trajectòria
docent,vaserprofessora icatedrà
tica de geografia i història durant
35 anys a l’Institut Narcís Oller de
Valls, des de la seva fundació l’any
1952, i, juntament amb el també
professor i estudiós vilabellenc
Jaume Aguadé, va fer classes de
català a alumnes i ciutadans enge
neral durant els anysdedictadura,
tasca per la qual és recordada i va
loradapermoltíssimsvallencsico
marcans, així com per alumnes
d’altres indrets, ja que l’Institut
disposà d’un col∙legi menor que
acollí joves procedents de dife
rents comarques de Tarragona,
Lleida iBarcelona, i encarademés
lluny, comles Illes.
Josefina Cardó va escriure dife

rents monografies sobre temes de
geografiaeconòmicadelescomar
ques de Tarragona, centrades so
bretot en els seglesXVIII iXIX; la
seva tesi doctoral versà sobre els
canvis en els conreus del camp en
aquesta època; també foucol∙labo
radoradelaGranEnciclopèdiaCa
talanaendiferentsentradesrelaci

onadesamblasevaespecialitat.
Josefina Cardó va rebre la dis

tinciódeVallencadel’Anyel2010i
també va rebre un reconeixement
de l’Ajuntament, especialmentper
la seva tascaenfavorde la llengua i
el país, que la va portar a ensenyar
de manera altruista durant les dè
cades dels seixanta i setanta el ca
talà que havia après amb cursos
per correspondència d’Òmnium
Cultural i a ensenyar història de
Catalunyaalsseusalumnesdebat
xillerat, malgrat que el temari ofi
cialnolapreveia.Tambévaseruna
de les impulsores de l’escoltisme a

les comarques de l’Alt Camp i la
ConcadeBarberà.
Per tota aquesta trajectòria vital

i professional, per la seva senzille
sa, honradesa, mestratge i com
promís, Josefina Cardó –la senyo
reta Cardó– restarà a la memòria
de tots els que la van conèixer i es
pecialment dels que van tenir la
sortde tenirlacomaprofessora.

ESTHER COMAS

Durant lesdècades
dels seixanta i setanta,
enplenadictadura,
va ensenyardemanera
altruista el català

DelMediterrani a l’Atlàntic
FRANCESCVALLS I JUNYENT (19642017)

Historiador econòmic

L’economista clàssic
David Ricardo va
postular, el 1817,
que, si Anglaterra

s’especialitzavaaproduirteixits i
Portugal en vins, tothom viuria
més bé gràcies al lliure intercan
vi.FrancescValls,profundament
arrelat auna terrade ceps i page
sos, ho qüestionava. Malgrat ha
ver nascut a Igualada, venia de
rabassairesdelsHostaletsdePie
rola i allí visqué, als confins de
l’Anoia i el Penedès. Dedicà el
gruix de la recerca a explicar per
què a Catalunya triomfaren con
juntament la viticultura i la in
dústriatèxtil.Foumoltinfluïtper
Josep Fontana, Jaume Torras i
Pere Pascual. Reverenciava, so
bretot, l’obra de Pierre Vilar. La
seva tesi doctoral, El paper de les
exportacions vitícoles en la confi
guració de les relacions exteriors
de l’economia catalana: 1672
1869, dirigida per Pere Pascual,
desplaçà la frontera del coneixe
ment sobre els mecanismes de
vinculacióde laviticulturamedi
terràniaalmónatlàntic.Livalgué
elPremiCatalunyad’Economia i
en resultà una obra mestra: La
Catalunya Atlàntica. Aiguardent
i teixits a l’arrencada industrial
catalana (2004).
Francesc Valls publicà entorn

d’una cinquantena d’obres, in
cloenthi articles i capítols en lli
bres col∙lectius. La seva intel∙li
gència privilegiada i la constàn
cia en el treball el feren
capdavanter de camps poc cone
guts i, enocasions,deformatsper
la historiografia romanticoidea
lista. Així, emfatitzà l’exportació
d’aiguardentscapalsmercatsali
ats, comacausadel suport català
al candidat austriacista en la
guerra de Successió. Josep Fon
tanaelogià lasevaobraenelcapí
tol dedicat als nous camins en la
història de Catalunya del seu lli
breL’ofici d’historiador.
Valls analitzà els cicles llargs

de lanostraviticultura i les expe
riències dels seus homes. Des de
La dinàmica del canvi agrari a la
Catalunya interior (1996) fins a
dos llibresmés recents, undeco
escrit amb Jordi Planas, Cacics i
rabassaires (2011), i l’altre, coedi
tatambJosepColoméiJordiPla
nas,Vinyes, vins i cooperativisme
vitivinícolaaCatalunya (2015).

Una altra línia de recerca el
convertí en especialista capda
vanterde lahistòriadel cava.Co
mençà rastrejant el tema en un
llibre editat per Josep Colomé,
De l’aiguardent al cava (2003).
També escrigué un superb capí
tola l’obracoeditadaambRamon
Ramon i José Antonio Miranda,
Distritos y clústers en la Europa
del sur (2011) i acabà sol∙licitat
per la revista francesa Entrepri
ses etHistoire.
Elsorígenscomercialsdel’èxit

industrial deCatalunya foren es
clarits en treballs dedicats als
llenços nòrdics estampats a Bar
celona, els intercanvis exteriors
dels aiguardents, el mercat bar
celoní del cotó o la història com
parada envers Llenguadoc i Por
tugal. Les comparacions foren
publicades a Domitia i al llibre
editat a Brussel∙les, Les chemins
de la industrialisation enEspagne
etFrance(2012).Amés,ambLau
raVallsiRibas,exploràlahistòria
industrialdelsHostaletsaMisce
llaniaaqualatensia.
Francesc esposà una dona fer

ma, Lourdes Ribas, i el seu amor

fou beneït amb dues filles: la
Marta, decidida periodista, i la
Laura, que, com el pare, ja pro
metabansde llicenciarseenhis
tòria.FrancescVallsfousecretari
delDepartamentd’HistòriaiIns
titucionsEconòmiquesdelaUni
versitat de Barcelona. Estimà els
llibresambpassióidedicàmoltes
hores a defensar el fons biblio
gràfic de la universitat. Les seves
classes educaren generacions
d’economistes i politòlegs. Jordi
Nadal l’ha descrit així: “EnFran
cesc era un professor excel∙lent i
un investigador extraordinari,
autor d’una tesi excepcional”.
Founoble imodest, bo i sagaç.
Ens deixa un article inèdit so

bre crisis setcentistes, escrit amb
Àlex Sánchez. Es publicarà ben
aviat a Recerques, revista funda
da per Josep Fontana, Ramon
Garrabou, Ernest Lluch i Josep
Termes el 1970. Valls formà part
del seu consell de redacció i des
d’allí també lluità per consolidar
el català com a llengua de comu
nicaciócientífica.

JORDI CATALÁN
Catedràtic d’Història Econòmica
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