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NECROLOGIES

Andreu Barbarà i Camafort
(1921-2008)

Andreu Barbarà i Camafort (1921-2008), més conegut com l’Andreu de Fau, neix l’any 1921
al mas de Fau, terme de l’Albiol. Fill de Josep Barbarà i Estivill (natural d’Alcover) i Carme Ca-
mafort i Iglesias (de cal Manon de la Febró), aprèn de la seva mare les primeres lletres. Als sis
anys va a l’escola d’Alcover amb el mestre Josep Vilalta Llurba, de cal Fort de Farena, persona
amb un gran interès per la formació humana i espiritual d’Andreu Barbarà i que influí molt posi-
tivament en la seva dedicació a la cultura catalana. Ja de ben petit, Andreu Barbarà col·lecciona
destrals prehistòriques conegudes com pedra de llamp. Als dotze anys abandona l’escola per co-
mençar les feines de la pagesia. No obstant això, baixa cada dia a repàs.

De ben jove llegí Balmes, Verdaguer, Víctor Hugo, Salgari, Juli Verne i autors lligats a la
vida cultural d’Alcover com són Cosme Vidal i Plàcid Vidal. Aquests dos últims són el seu mirall
al moment d’iniciar-se en la escriptura de petites composicions poètiques.

Alcalde d’Alcover des de 1962 fins al 1969 en què deixà l’alcaldia. Com diu ell mateix a les
seves Memòries, «em donà molts maldecaps, encara que també alguna satisfacció com la creació del
Museu Municipal». En efecte, mentre va ser alcalde d’Alcover, no sols es creà el Museu Municipal
de gran interès històric i arqueològic per a tot el Camp de Tarragona, sinó que treballà honradament
per la millora de la qualitat de vida, especialment la cultural, de la població alcoverenca. Per iniciati-
va del tarragoní Dídac Bertran, i amb la col·laboració d’Andreu Barbarà, el Museu d’Alcover fundà
el Centre d’Estudis Alcoverencs (CEA), que impulsà l’edició del Butlletí del CEA. En l’actualitat se
n’han publicat més de cent números. A través del CEA, coneix importants personatges del món de la
cultura catalana: Jaume Vidal Alcover, M. Aurèlia Capmany, Eudald Carbonell, Pere Anguera i
Robert Vallverdú entre d’altres. Com confessa ell mateix, de tots va aprendre a estimar el seu país.

Aficionat a la poesia, escriu obres com Glòria d’Alcover, lloança del que diu que fou el seu poble,
i La llengua catalana, elogi de la seva llengua materna. Publica al Butlletí del CEA algunes contri-
bucions a l’estudi de la etnografia d’Alcover i el Camp de Tarragona. Citem, per exemple, títols com
«El desaparecido término de Samontà» (1979) o «Epigrafia alcoverenca» (1980) i la Guia d’Alcover
(1982) amb la col·laboració de Joan Cavallé i Busquets. Però sens dubte la gran aportació d’Andreu
Barbarà és haver impulsat la redacció de la magnífica obra Alcover, una història (1997) que ell ma-
teix presentà a la cultura catalana el 14 de desembre de 1998. Per iniciativa d’Albert Manent i Josep
Maria Roig i Rosich, redactà les seves memòries, que titulà Memòries d’un alcoverenc d’avui (2000).

Al llarg dels estius de 2006 i 2007, col·laborà com a coneixedor dels noms de lloc i de perso-
na d’Alcover en l’elaboració de l’Onomàstica d’Alcover, obra publicada l’octubre de 2008 per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, pocs dies després de la seva mort.

Albert Manent i Segimon
Moisés Selfa i Sastre
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