
 
 

Vidal i Farré, Francesc 
By Quintí Casals 13 / jul. / 2015  
 
 
 

 
Lloc de naixement:  
Gotarta, Alta Ribagorça 
 
Lloc de defunció:  
Lleida, el Segrià 

 

 

 

Francesc Vidal i Farré fou un propietari agrícola i ramader de l'Alta Ribagorça. 
Va militar primer en el tradicionalisme carlí del jaumisme (1915) i, després, a 
Lliga Regionalista de Catalunya (1919 endavant). 

Francesc Vidal probablement nasqué a Gotarta, un poble del terme municipal 
del Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça. Abans Gotarta formava 
part del terme de Llesp, situat al seu llevant, fins a la seva incorporació al Pont 
de Suert el 1968. Per corroborar aquesta afirmació, ens basem en l'expedient 
acadèmic del seu germà Pere Vidal Farré, que va estudiar Dret a la Universitat 
Central de Madrid el curs 1893-1894, el qual ens diu que havia nascut a 
Gotarta. El citat Pere Vidal (mort a Viella, el 1908) fou candidat provincial el 
1894 al districte de Tremp-Viella, registrador de la propietat de Viella de 1897 a 
1898 i regent del Jutjat de Viella el 1904. 

A més a més, reforça la nostra suposició, la primera notícia pública que tenim 
de Francesc Vidal Farré, que ens el presenta com un cap de família de Llesp el 
1906. Seguidament, el trobem com a jurat del poble de Llesp per a les causes 
del Jutjat de Tremp el 1909 i, després, com a alcalde d'aquesta població el 
1911. Amb tot, Vidal visqué, més endavant, entre la plana de Lleida i el Pirineu. 
Així, el desembre de 1921 era nomenat jurat de l'Audiència de Lleida com a 
cap de família resident en aquesta ciutat en la Rambla d'Aragó. A Lleida, també 
era conseller de la sucursal del Banc d'Espanya. Amb tot, segons El Correo 
Catalán, Francesc Vidal era el 1915 «un rico propietario y honrado 
ganadero» del Pirineu, quan es presentà per primer cop en unes eleccions a 
diputat provincial al districte de Tremp-Viella, que va perdre com a 
tradicionalista. Posteriorment, fou escollit diputat provincial pel districte de 
Tremp-Viella el 6 de juliol de 1919 representant la Lliga Regionalista, un càrrec 
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que renovà el 1923. En aquest mandat va acompanyara Josep Puig i Cadafach 
en els concursos de bestiar patrocinats per la Mancomunitat a Esterri d'Àneu i 
Viella, els dies 20 i 23 d'octubre de 1921. En el d'Esterri, que celebrava la 
segona edició després del primer de 1919, la modalitat era de bestiar oví i fou 
de superior qualitat; mentre que el de Viella fou un concurs boví de raça 
aranesa i suïssa i no resultà tan lluït. 

Francesc Vidal i Farré va tenir un gran protagonisme a la Cambra Agrícola de 
Lleida, en què, per exemple, fou escollit vocal de la seva junta directiva el 14 
d'octubre de 1910, el 1918 n’era tresorer i el 1919 un altre cop vocal de la 
directiva. Durant la dècada següent l'entitat definí el seu nom i passà a dir-se 
Cambra Oficial de la Propietat Rústica de la Província de Lleida, i celebrà les 
seves eleccions el 24 de novembre de 1929. En aquests comicis, Francesc 
Vidal fou escollit vocal de la junta pel partit judicial de Tremp amb 672 vots. 
Quan es reuní la nova junta fou nomenat tresorer sota la presidència de Ramon 
Felip. Durant aquest mandat, a finals de 1931 formava part d'una delegació de 
la Junta Directiva, composta per Modest Reñé, Ignasi Vilaplana, Casimir de 
Sangenis i ell mateix, que es traslladà el 5 i 6 de novembre a Sort per participar 
en un concurs de bestiar. 

En aquest sentit, Francesc Vidal era tot un expert del tema i feia i havia fet de 
cicerone per a aquests i altres polítics en aquests esdeveniments. Així, 
prèviament havia acompanyat Josep Puig i Cadafach, president de la 
Mancomunitat de Catalunya, en els concursos de bestiar patrocinats per aquest 
organisme a Esterri d'Àneu i Viella, els dies 20 i 23 d'octubre de 1921. 

Altrament, l'activitat de Francesc Vidal es diversificà en la dècada de 1920, ja 
que el 1923 constava com a membre del Consell d'Administració del Banco 
Nueva Hispania, presidit per Francesc Torras Villá. L'entitat tenia la seva seu 
principal a Barcelona, Rambla de Catalunya 6, i es presentava com a una 
societat cooperativa de crèdit i estalvi. Posteriorment, l'abril de 1926 demanava 
permís a l'Ajuntament per instal·lar un motor de 2 HP per a la reparació de 
pneumàtics. 

A més a més, el 1925 Francesc Vidal va fer un gran negoci immobiliari en 
vendre a la Diputació de Lleida una finca a la carretera d’Osca per bastir una 
Estació d’Arboricultura i Fructicultura. En aquests terrenys es bastiria, en un 
futur, l'Escola d'Agrònoms de Lleida. 

La qüestió es discutí en la sessió de la diputació de 20 de juny de 1925, en la 
qual hi va haver una proposta de la comissió provincial sobre l’adquisició d’una 
finca propietat de Francesc Vidal Farré, de 12 ha i situada al km 4 de la 
carretera d’Osca, per la qual l’interessat demanava 150.000 ptes. Després de 
discutir sobre la conveniència d’adquirir aquesta finca o una altra situada a la 
Plana de l’Urgell (Torre de la Fenosa), que quedà descartada per la manca 
d’aigua suficient, la corporació decidí adquirir la finca de Vidal perquè oferia en 
la majoria de les seves 12 ha regadiu. En la finca, a més, hi havia «una casa-
torre i una casa-habitació del colono», i fou descrita per l’arquitecte provincial 
com a «finca rústica d’extensió plana horitzontal, de 12 ha, 71 àrees i 60 
centiàrees (28 jornals i 3 porques), situada en el km 3 de la carretera de Lleida 



a Osca, valorada en 130.614 ptes». A la vista de l’informe, s’aprovà l’adquisició 
per 135.000 pessetes, que foren a parar a les arques de Vidal, antic diputat 
provincial, que féu un gran negoci. 

Dades personals i familiars:  
 
Família:  
Un germà, Pere Vidal Farré, que va estudiar Dret a la Universitat Central de 
Madrid el curs 1893-1894, el qual ens diu que havia nascut a Gotarta. El citat 
Pere Vidal (mort a Viella, el 1908) fou candidat provincial el 1894 al districte de 
Tremp-Viella, registrador de la propietat de Viella de 1897 a 1898 i regent del 
Jutjat de Viella el 1904. 
Lloc habitual de residència:  
Llesp i Lleida 
Llocs successius de residència i datació:  
Llesp (1906-1919) i Lleida (1919-1931) 
 
 
Dades com a diputat de la Mancomunitat:  
 
Districte:  
Tremp-Viella 
 
Diputació a què pertanyia:  
Lleida 
 
Partit pel qual es presentà:  
Lliga Regionalista 
 
Resultats electorals (vots) en cada elecció disputada:  
Francesc Vidal Farré es presentà per primer cop com a candidat a diputat 
provincial a les eleccions del 14 d'abril de 1915 al districte de Tremp-Viella. 
Vidal, que es presentava com a candidat tradicionalista («La Vanguardia», 
18/02/1915, p. 14), no va aconseguir l'acta en quedar en cinquè lloc amb 2.070 
vots per darrere de Josep Gil Dòria i Josep Maria Espanya, dues institucions en 
la zona, del Partit Demòcrata Liberal, i els reformistes Josep Seix i Pere Lasala. 
Posteriorment, fou escollit diputat provincial pel districte de Tremp-Viella el 6 de 
juliol de 1919 representant la Lliga Regionalista, juntament amb Tomàs Fontova 
Vidal (Lliga Regionalista), Pere Lasala Borderas (Reformista/Republicà), que 
morí el 1921, i Josep Seix Mir (Reformista/Liberal). En aquestes eleccions, al 
districte de Tremp-Viella els regionalistes i liberals s'entengueren, tal com 
contemplava l'article 29 per presentar una candidatura conjunta i única sense 
celebrar eleccions, amb la qual cosa dos diputats de cadascuna d'aquestes 
formacions accedí a la diputació. En aquest mandat formava part de la Lliga, el 
partit majori tari de l'assemblea amb 34 diputats, seguit molt de lluny pels 
liberals amb 18 i els republicans amb 17 diputats. En l'Assemblea de 1921 
formava part del grup majoritari nacionalista de la Lliga format per 36 dels 90 
diputats presents (encara faltaven 6 actes per cobrir fins als 96 totals. La resta 
de forces eren: catalanista independent, 1; nacionalista independent, 2; 
republicans nacionalistes, 13; radicals, 6; reformistes, 3; liberals, 10;  



 
monàrquics, 9; mauristes, 2; jaimistes, 2; tradicionalistes, 4; i Esquerra Liberal, 
2). Francesc Vidal Farré va renovar el seu escó provincial de Trempa-Viella 
amb la Lliga Regionalista a les següents eleccions celebrades el 10 de juny de 
1923 amb una candidatura única formada per Josep Seix (liberal), Josep Picart 
(conservador), Josep Nart Rodés (socialista) i ell mateix. En la constitució de la 
nova i darrera assemblea de la Mancomunitat formava part de la majoria 
nacionalista de la Lliga amb 27 dels 96 diputats (la resta de forces eren: Acció 
Catalana, 11; Federació Monàrquica, 4; Maurista, 1; Liberals de Tarragona, 6; 
Reformistes, 3; Republicans nacionalistes, 15; Republicans Radicals, 6; 
Nacionalistes independents, 4; tradicionalistes, 3 i monàrquics 16). En aquest 
segon mandat romangué poc en la Diputació i la Mancomunitat per la 
dissolució de les dues institucions l'any següent per la dictadura de Primo de 
Rivera el 1924. 
Activitats o intervencions significatives com a diputat de la Mancomunitat:  
Va acompanyar Josep Puig i Cadafach en els concursos de bestiar patrocinats 
per la Mancomunitat a Esterri d'Àneu i Viella, els dies 20 i 23 d'octubre de 1921. 
En el d'Esterri, que celebrava la segona edició després del primer de 1919, la 
modalitat era de bestiar oví i fou de superior qualitat; mentre que el de Viella 
fou un concurs boví de raça aranesa i suïssa i no resultà tan lluït. El jurat 
estava format per Josep Fatjó Vila, president, Joan Verdaguer, vocal, i Pere 
màrtir Rossell i Vilà, secretari i cap del Servei de Ramaderia de la 
Mancomunitat creat en 1919 («La Vanguardia», 11/11/1921, p. 17). 
Pertinença a organismes de direcció, comissions,… de la Mancomunitat:  
Vidal va formar part de la comissió de Telèfons el 1919 i el 1921 de la Junta de 
la carretera de Balaguer a la frontera francesa.  
 
 
Dades professionals:  
 
Activitat econòmica:  
Gran propietari i ramader. L'abril de 1926 demanava permís a l'Ajuntament per 
instal·lar un motor de 2 HP per a la reparació de pneumàtics. El 1925 Francesc 
Vidal va fer un gran negoci immobiliari en vendre a la Diputació de Lleida una 
finca a la carretera d’Osca per bastir una Estació d’Arboricultura i Fructicultura. 
En aquests terrenys es bastiria, en un futur, l'Escola d'Agrònoms de Lleida. 
 
Pertinença a organitzacions econòmiques i professionals:  
Conseller de la sucursal del Banc d'Espanya a Lleida. A la Cambra Agrícola de 
Lleida, fou escollit vocal de la seva Junta Directiva el 14 d'octubre de 1910, el 
1918 era tresorer i el 1919 un altre cop vocal de la directiva. Cambra Oficial de 
la Propietat Rústica de la Província de Lleida, celebrà les seves eleccions el 24 
de novembre de 1929. En aquests comicis, Francesc Vidal fou escollit vocal de 
la junta pel partit judicial de Tremp amb 672 vots. Quan es reuní la nova junta 
fou nomenat tresorer sota la presidència de Ramon Felip. El 1923 constava 
com a membre del Consell d'Administració del Banco Nueva Hispania, presidit 
per Francesc Torras Villá. 
 
 
 



 
 
Ideologia i activitat política:  
 
Ideologia:  
Tradicionalista (jaimista) 
 
Militància política:  
Lliga Regionalista (1919-?) 
 
Càrrecs públics:  
Jurat del poble de Llesp per a les causes del Jutjat de Tremp el 1909. Alcalde 
de Llesp el 1911. El desembre de 1921 era nomenat jurat de l'Audiència de 
Lleida com a cap de família resident en aquesta ciutat. 
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Imatges i documents:  
 
Opinions sobre el personatge per part d'altres personalitats 
significatives:  
Segons el Correo Catalán, Francesc Vidal era en 1915 “un rico propietario y 
honrado ganadero” del Pirineu. 
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