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Etim.: derivat de podar.
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UNA PUBLICACIÓ PER AL S. XXI
El món actual i les seves derivacions tecnològiques múltiples -internet i les xarxes-  ens

permeten una comunicació vertiginosa i fluïda que contempla i interactua sobre un panorama inabastable
i ilimitat. Aquesta comunicació ha incidit sobre aules i càtedres, ha canviat de forma desconeguda
fins ara les mentalitats i els comportaments i ha actuat de detonant globalitzador d’un món cada vegada
més petit en les mesures geogràfiques i més extens en l’aprofundiment dels coneixements individuals
i socials, fins el punt que es dibuixa una panorama molt indefinit respecte les rutes que seguiran aquestes
tecnologies i els efectes que poden provocar en els individus i en els grups humans i la seva organització,
no tan sols en un futur llunyà sinó també en un esdevenidor immediat.

No tindria sentit que en l’àmbit geopolític que ens ha tocat viure actuéssim d’esquena
a aquesta realitat, i si bé som víctimes constants d’evolucions i canvis que ens semblen difícils d’assimilar,
els resultats de la frenètica progressió són indiscutiblement positius, sempre que els replantejaments
adoptats no surtin de mare i converteixin als individus en éssers idiotitzats, que es limitin a convertir-
se en despersonalitzats complements buits de valors d’aquestes innovacions i dels seus responsables.

Quan a mitjans del segle XV els caràcters tipogràfics mòbils s’anaven consolidant i a un
ritme més aviat lent conformaven la impremta, els habitants de l’època i de les ciutats on s’anaven
instal·lant aquests tallers, assistiren a un fet cabdal en l’aspecte del saber, politic i social que ningú
dubta en considerar de revolucionari per les seves connotacions sobre la divulgació i el debat de
les idees. Durant cinc segles el rol hegemònic dins la comunicació que  tingué l’ús del paper imprès
fou irreemplaçable en la premsa escrita, fins que amb la implantació comercial de la ràdio (segon
terç del segle XX) i degut a la seva immediatesa informativa, passà a ocupar un espai que trencava
el monopoli informatiu dels mitjans escrits. La tecnologia començava de manera imparable a formar
una part molt incidencial de les col·lectivitats més avançades. Des d’aquest moment, l’espai informatiu
era compartit pels mitjans escrits i els auditius i seguidament pels audiovisuals, amb el lògic replantejament
per part dels primers que no podien competir informativament. Fins arribar a aquest trípode informatiu
i comunicacional, el procés fou lent, com podem deduir dels cinc-cents anys trancorreguts. Hem d’arribar

a les darreres dues dècades amb la informàtica i la seva explosió, amb la seva implantació comercial

i la vertiginosa evolució que l’han convertit en una eina de consum indispensable a tot el món. Ha
estat precisament la informàtica la base d’innovacions que han permès, entre moltes altres coses, la

individualització i la democratització total de qualsevol tipus de teorització, exemple en tenim del seu

ús respecte els canvis que es produeixen de forma directa, i fins fa poc impensada, sobre règims

totalitaris i posseïdors del control absolut dels mitjans tradicionals. Tota aquesta allau tecnològica que

suposa l’entorn informàtic ens ha portat a formular nombroses reinterpretacions formals i de fons, etc.

Particularment, aquesta eina pluridisciplinar i transversal ens permet avui presentar la publicació

que segueix, -la successora del Butlletí del Museu-, amb un dimensió molt més amplia i amb la

possibilitat d’extendre el seu radi geogràfic i demogràfic, amb continguts oberts a l’abast i al servei

dels homes i de les dones que hi cerquin ampliar el seu espai de saber i de manera concreta tot

allò que fa referència a la Conca de Barberà.
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Aquest primer número de PODPODPODPODPODALL ALL ALL ALL ALL -publicació anual del Museu Comarcal de la Conca de
Barberà- a més de dedicar unes pàgines a recollir la dinàmica de l’entitat durant l’any passat, pretén
ser un instrument que doni veu a la cultura de forma global, integral i integradora, i que es nodreixi
del recull dels estudis i investigacions més plurals sobre l’home, el seu entorn i els seus fets, des de
la prehistòria fins a l’actualitat.

Precisament els treballs sobre prehistòria hi apareixen de manera plausible i signifacada. Els
estudis sobre el període prehistòric arrenquen de lluny, amb intervencions i estudis destacats del Dr.
Vilaseca i col·laboradors, pioners en la matèria a la Conca de Barberà, amb continuïtats més o menys
regulars i liderades des de fa prop de quinze anys per equips de la Universitat Rovira i Virgili, com
el cas més destacat de les excavacions que, sota la direcció del Dr. Manuel Vaquero, es duen a terme
al Molí del Salt, a Vimbodí, treballant nivells del Paleolític Superior i inicis del Mesolític (Vaquero, 184)
i amb troballes que identifiquen el pas humà molt prop de les ribes dels nostres rius: Francolí, Milans.
Aquest home primari, maldestre en la realització d’instruments que li assegurin la supervivència -cacera-
es posiciona també en indrets més elevats, s’escampa i si bé encara no podem parlar d’un sedentarisme
en el terme propi de la paraula, sí, que apareix amb certa permanència en llocs alterosos allunyats
de la plana i dels cursos d’aigua, deixant rastre en balmes, més o menys profundes i superfícies
rocalloses, poc o molt resguardades, llegant-nos l’empremta gràfica del seu entorn i de les seves accions:
l’art rupestre (Viñas, 14). L’evolució i les mutacions artístiques han estat una constant al llarg dels segles,
tot fent ús de les evolucions tècniques i emparat-se en les variants fases ideològiques, Així, doncs,
l’art, expressió humana per excel·lència ens dóna corrents i estils ben diferenciats, ja sigui en pintura,
arquitectura, música, etc, una d’aquestes corrents la constitueix  el barroc i les seves manifestacions
(Yeguas, 7). La música ha estat una disciplina indispensable per honorar i lloar déus o esperits i ha
format part de múltiples litúrgies, compartint l’instrument natural que és la veu humana amb els instruments
que aquests homes han fabricat i perfeccionat (Gonzalvo, 152)

Paral·lel a l’activitat cultural, de bellesa i esteticisme, aquest home social  ha estructurat de manera
primordial un sistema  que li permetés la convivència, amb l’establiment de  formes de govern i me-
canismes financers per part d’aquests governs -impostos i contribucions- (Puig, Grau, 41). Però no
sempre la confirmació i els canvis socials s’han fet partint d’enteses i de manera pacífica. Les desigualtats
de tota mena han portat revolucions i contrarevolucions, guerres i genocidis, represàlies i exilis (Sans
Travé, 48), (Grau, 122).

      Dins el context d’aquesta permanent organització ha estat necessària la nominació de les persones
i dels indrets que recull l’onomàstica (Selfa, 141).  Per a la preservació i l’anàlisi d’aquest pas milenari
s’han inventat i creat entitats i institucions, des d’on, recollint el passat, es generin paràmetres de futur,
d’una manera decisiva els grans arxius nacionals, les universitats i d’una forma més particular els
monestirs i llurs arxius on han servat els testimonis d’aquest pas de l’home pel món (Catalán, 156).
També foren els monestirs, que amb la seva implantació feren aportacions a l’agricultura, i de forma
especial a la vitivinicultura, una viticultura secular a casa nostra i amb permanents investigacions per
millorar el vi i llurs derivats i així  ampliar els seus segments comercials per tal de garantir la continuïtat
del conreu del camp (Fort et ali, 162) Aquesta diversitat de continguts té un eix vertebrador: la Conca
de Barberà, un territori demogràficament limitat, geogràficament ben posicionatm que en èpoques ha
hagut de lluitar de valent per evitar el despoblament i la regressió, però en tot moment ha fet aportacions
de caràcter personal en el terreny del pensament al conjunt del país, exemples com el literat, polític
i ideòleg Conangla i Fontanilles (Ferré, 150).

EDITORIAL
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El Dr. Laureà Pagarolas, director de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, a qui agraeixo
la seva gentilesa, a finals de l’any 1999 o inicis del 2000 em va informar de l’existència de
l’escultura protagonista d’aquest article. L ’obra en qüestió és d’alabastre, prové del monestir de
Poblet, i és d’època moderna, en conseqüència, havia d’interessar a un historiador com jo, que
aleshores acabava de publicar un llibre sobre l’escultor Damià Forment. Aquesta tempt adora
notícia la vaig anot ar i guardar , però no me’n vaig preocup ar fins temp s després. Fou la Dra.
Carmen Morte, catedràtica d’història de l’art a la Universit at de Saragossa, a qui agraeixo les
fotografies, la què em va motivar a anar a veure la imatge. Ho férem conjuntament, a l’agost
de 2007, en el curs del treball de camp que la Dra. Morte realitza per prep arar una monografia
sobre l’esment at Forment. Però el result at fou inesperat.

L’escultura es conserva en una
col·lecció particular de la població de
Vinyols (el Baix Camp). 1 Segons
informacions orals transmeses als
descendents de la família, l’obra fou
comprada en el mercat d’antiquari
entre 1970-1975, i es creia que
provenia de Poblet. Es tracta d’un bloc
d’alabastre que amida 85 x 40 x 25
cm, i que per la seva textura, amb
vetes de tonalitat s rogenques i
grisenques (fet que confereix a la
pedra una pàtina especial), té tot
l’aspecte de ser material extret de les
pedreres de Sarral (Conca de
Barberà). La imatge representa a la
Mare de Déu amb les mans juntes,
en actitud de pregària, ubicada sobre
una lluna i el cap d’un àngel alat,
envoltada per quatre àngels de cos
sencer, dos dels quals li col·loquen
una corona al cap de la divinit at (fig.
1). El bloc està treballat per la part

Una imatge d’alabastre per a un retaule
barroc de Poblet (1713-1715)

Joan Yeguas Gassó
Conservador de l’àrea d’Art del Renaixement i el Barroc (MNAC)

Joan Coll (amb la col·laboració de Joan Julià), Mare
de Déu dels Angels, col·lecció privada de Vinyols,

1713-1715. Foto: Carmen Morte (fig. 1)
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La iconografia és complexa perquè s’hi produeixen influències de tres tipologies iconogràfiques.
Un dels element s és la lluna, que remet a la Immaculada Concepció, Maria seria l’única que
no tindria el pecat original, doncs, Déu l’envia des del cel, i ap areix recolzada sobre la lluna.
La majoria dels atribut s bàsics estan agafat s de l’Apocalipsi: “I es veié un gran prodigi al cel:
una dona vestida de sol, amb la lluna sota els peus, i sobre el cap una corona de dotze estrelles”.2

L’aparició d’uns àngels que agafen a la Mare de Déu recorda l’Assumpció, és a dir , l’acció passiva
de Maria que es port ada al p aradís sobre les ales angèliques, i recorda la dona de l’Apocalip si
que s’escapa del drac. A vegades les Immaculades i les Assumptes es poden confondre, sobretot
per la proliferació dels àngels, que, en teoria, a la Immaculada Concepció tenen un p aper
secundari. Finalment, la Coronació de la Mare de Déu és un tema popularitzat en el segle VI

Seguidor de Francesc Bonifàs (?), santa Caterina de
Siena (?), façana de l’església de Vinyols, 1778. Foto:
J.Y. (Fig. 2)

frontal, tot i que per la part del darrere està buidat i s’insinuen les formes, sembla que formavapart
de la fornícula d’un ret aule. Estilísticament, la imatge és una escultura barroca, que es podria
datar a l’últim quart del segle XVII. De lluny s’intueix el ressò de les obres de Joan i Francesc
Grau, però que per la seva limit ada qualit at s’hauria de port ar al volt ant de l’any 1700.
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per Gregori de Tours, i en el segle XII per Jacopo V arazze (Santiago de la V oràgine, en castellà).
La Coronació és un esdeveniment de la glòria de la Mare de Déu, un episodi que segueix
immediatament a la seva Assumpció. En aquest cas, la Coronació és efectuada per un p arell
d’àngels. Aquestes iconografies d’Assumptes coronades tenen el seu origen en l’art francès dels
segles XII-XIII, i a mida que s’avança cronològicament, la dignitat de la Mare de Déu avança,
passant a ser coronada per Jesucrist, Déu Pare i la Trinitat.

La combinació de tres tipologies iconogràfiques (Immaculada, Assumpció i Coronació) en
una imatge barroca és degut al compliment d’un encàrrec artístic que tingués una iconografia
molt precisa. Segurament, la barreja s’hauria sintetitzat a través del culte a una imatge antiga,
i la nova comanda hauria copiat la iconografia tradicional. Les devocions cap a aquest a tipologia
d’imatges acabaren anomenant-se Mare de Déu dels Àngels. Un dels exemples coneguts és
el cas d’antiga confraria dels velers (teixidors de vels o teles fines de seda) de Barcelona, quan
en el 1763 encarreguen a l’escultor Joan Enrich la representació de la seva p atrona a la façana
de la nova seu (avui Col·legi de l’Art Major de la Seda, a la cantonada entre la V ia Laiet ana
i el carrer de Sant Pere més Alt), i la p atrona no era altra que la Mare de Déu dels Àngels
(tot i que alguns autors es pensen erròniament en una Assumpció) des de que en el segle XVI
s’havien constituït en una sala del convent de Sant a Caterina. 3

Segons Finestres, el 21 de gener de 1714 es féu una processó per traslladar la imatge
de la Mare de Déu dels Torrents, des de la seva ermita (ubicada prop de Vimbodí) fins al monestir
de Poblet, per tornar al seu lloc original el 22 de gener de 1717. 4 Aquesta est ada de 3 anys
fou deguda a les obres de construcció d’una nova ermita, capitulada l’ú d’octubre de 1713 amb
el mestre de cases Joan Güell. Segons una crònica del trasllat, transcrit a per Fuguet, la imatge
de la Mare de Déu dels Torrents fou instal·lada al monestir pobletà “a la capella de Nostra Senyora
dels Àngels, vulgarment dita de la Galilea collocantla sobre la mesa del alt ar y bax lo trono
de la titular”. 5 I, finalment, el vell ret aule de Poblet dedicat a la Mare de Déu dels Àngels fou
aprofitat com a ret aule major de la nova ermit a de la Mare de Déu dels Torrents: “ y colocado
en ella [la ermit a] el retablo, que antes servia a la capilla de Nuestra Señora de los Àngeles”.6

Segons Ribera, el nou retaule major de l’ermit a (el vell de la Galilea de Poblet) era de la primera
meitat del segle XVII, fou cremat el 1936, i s’han conservat les dues imatges laterals d’alabastre,
una de sant Bernat amb l’escut de Simó Trilla (abat de Poblet entre 1602 i 1623), i una altra
de santa Bàrbara d’escultor desconegut del segle XVI. 7 Efectivament, aquest ret aule s’hauria
de datar entre 1620-1630, per les columnes amb estries helicoïdals o torxades, els frontons,
i l’aparició d’un cupulí a la p art superior. Pel que fa a les imatges, la de sant a Bàrbara ofereix
un plecs de roba molt geomètrics i uns rinxols dels cabells que li cauen sobre les esp atlles
són similars al treball que va realitzar Andreu Ramírez (document at entre 1576 i 1580, i actiu
a Poblet), encara que la mala qualitat del rostre indicaria la mà d’un seguidor .8 En referència
a l’escultura de sant Bernat, l’existència de l’heràldica assenyala a la mateixa cronologia del
retaule, i l’autoria s’ha de circumscriure als escultors que en aquelles dates est aven actius en
aquella zona. D’entrada, hom pensa en els escultors actius a Tarragona, com el balear Agustí
Bennàsser (doc. 1595- difunt el 1615) o el francès Benet Baró (documentat entre 1612-1634),
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però també hi ha els que treballeren a Reus entre 1623-1628 com Agustí Pujol II o Rafael Rocafort
(que va romandre a la capit al del Baix Camp). 9 També havíem pensat en els escultors actius
a Valls, com el tortosí Onofre Fuster que el 1618 treballava en el ret aule major de l’església
de Sant Joan, o el borgonyó Claudi Marian (documentat entre 1610-1638 i sense obra coneguda).10

Però el sant Bernat no concorda amb l’estil de cap dels escultors esmentats amb obra conservada
o coneguda a través de fotografia antiga. De lluny , estilísticament recorda l’estil de Joan Grau
(Constantí, 1608 – Manresa, 1685), pot ser un jove Grau entre 1625-1631, quan encara est aria
vinculat al t aller del penedesenc Bernat Perelló. 11

Les obres de la nova ermit a vimbodinenca de la Mare de Déu dels Torrents (1713-1716)
hauria de coincidir amb la realització d’un nou ret aule per a la Mare de Déu dels Àngels a Poblet.
Busquem una imatge de la Mare de Déu dels Àngels, que segurament formava p art d’un retaule,
una obra fet a en alabastre de Sarral, datable al volt ant del 1700, i que podia formar p art del
conjunt artístic de Poblet. Un dels primers noms que ens ve a la ment és el d’Isidre Espinalt
i Serra-rica (Sant a Maria d’Oló, 1658 – Sarral, 1737), ja que fou un dels princip als escultors
que hi hagué a l’època del barroc i que va explot ar les pedreres de Sarral; tot i això, l’obra
de col·lecció p articular ofereix un estil i una qualit at diferent a la de les obres execut ades per
Espinalt. Sota aquest prisma, només pot tract ar-se del ret aule de la Mare de Déu dels Àngels,
contractat el 1713 entre l’apotecari pobletà fra Magí Alandó i l’escultor Espinalt, amb destinació
a la galilea de l’església conventual de Poblet, pel reduït preu de 270 lliures. Una obra acabada
abans del 8 de gener de 1715, quan es dat a el darrer pagament pel treball, amb la col·laboració
d’un parell de deixebles anomenat s Joan Coll i Joan Julià. 12 Tal i com explica Dorico, la manera
com surten referenciat s Coll i Julià, especialment el primer , indueix a pensar que Espinalt va
deixar la responsabilit at d’aquest treball a les mans dels seus col·laboradors. 13 Per tant, aquesta
imatge de la Mare de Déu dels Àngels prové de Poblet, fou execut ada de bell nou entre 1713-
1715 pel t aller de l’escultor Espinalt. Aquest, un escultor amb encàrrecs important s, encàrrecs
que li ocup arien més temp s i preocup acions, deixaria una obra menor , menor pel seu poc cost
econòmic, completament en mans de Joan Coll amb la col·laboració, en t asques complementàr
de Joan Julià. L ’autoria de Coll ens explicaria el perquè de la diferència estilística amb el mestre,
i la conseqüent baixada en la qualit at final de l’escultura (figs. 3 i 4).

Poca cosa sabem sobre la trajectòria de Coll i Julià. Joan Coll i Aldabó era natural de
Teià (el Maresme). Pot ser la seva família est ava vinculada a la fusteria. No seria estrany pensar
que el seu p are descendia d’un p arell de fusters cognominat s Coll, actius al Maresme a inicis
del segle XVII, un era Gabriel Coll que el 1613 treballava a la p arroquial d’Alella (Martinell
n’esmenta un altre, Sebastià Coll que el 1617-1618 ajudava a Agustí Pujol II en el ret aule major
de Sant V icenç de Mont alt, tot i que Bosch Ballbona es refereix a Sebastià Carbonell). Per la
banda de la seva mare, podria est ar emp arentat amb la nissaga dels Aldabó, fusters actius al
Maresme i a Barcelona en el segle XVII, el 1634 Joan Aldabó feia el ret aule de les Ànimes
per a V ilassar de Dalt, el 1538 el mateix Joan Aldabó, juntament amb Josep Ratés, realitzaven
el retaule del Roser de Sant Boi de Llobregat; un fill de Joan Aldabó, Salvador, el 1695 es casava
amb Narcisa, filla de l’escultor Llàtzer Tramulles (curiosament, l’última obra d’aquest escultor
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Joan Coll (amb la col·laboració de Joan
Julià), detall frontal de la Mare de Déu
dels Angels, col·lecció privada de Vinyols,
1713-1715. Foto: Carmen Morte. (Fig. 3)

Joan Coll (amb la col·laboració de Joan
Julià), detall lateral de la Mare de Déu

dels Angels, col·lecció privada de
Vinyols i els Arcs, 1713-1715.

Foto: Carmen Morte. (Fig. 4)
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es realitza en el camp de Tarragona), i el 1672 Isidre Aldabó contractava la tribuna per a l’església
de Santa Maria del Mar .14 Fins la seva relació amb Espinalt, no es documenten altres activit ats
de Joan Coll. Després de realitzar el ret aule de la Mare de Déu dels Àngels, i atès que la imatge
principal l’hauria realitzat ell, en el primer trimestre de 1715 es document a en solitari en un
encàrrec indeterminat del monestir de Poblet. Més t ard s’integra en el t aller de Pau Cost a, amb
qui treballa a Palafrugell, Girona, Sant Esteve d’en Bas i Berga. Pateix una malaltia que l’obliga
a seguir un règim alimentari especial i a fer caminades, i mor relativament jove el 29 de desembre
de 1722.15 Pel que fa a Joan Julià, hauria nascut vers l’any 1688 a Arenys de Mar (el Maresme),
era fill de l’escultor Francesc Julià (al cost at de qui hauria après l’ofici). Podria ser descendent
de Joan Julià, escultor que el 1679 signava amb altres 28 companys una sol·licitud per a constituir
el gremi d’escultors de Barcelona. Al marge de Poblet, se’l documenta el 1710, junt ament amb
el seu p are, en la capitulació pel ret aule de la capella de Sant a Cecília per a la població de
Torrentbó, pedania d’Arenys de Munt; el 1730 ingressava en el gremi d’escultors de Barcelona;
i el 1735 moria a la capit al catalana. 16

Notes

1 Comentari al marge mereix l’església de Vinyols, obra de l’últim terç del segle XVIII on intervé l’arquitecte
Josep Prat (vegeu: Anna Isabel SERRA  MASDÉU, Acadèmia i tradició: Josep Prat i l’arquitectura de
la segona meitat del segle XVIII a la diòcesi de Tarragona, 2004 -tesi doctoral, Universit at Autònoma
de Barcelona, dirigida pel Dr . Marià Carbonell i Buades-). Cal dest acar que la façana de la p arroquial
té una profusa decoració escultòrica (dat ada el 1778), amb portada i un parell de medallons (fig. 2),
els quals tenen representació figurada sobre núvols que recorden la tipologia i l’estil de Francesc Bonifàs
(1735-1806), escultor actiu aquells entre 1759 i 1797 en viles del Baix Camp, com Reus (1762, 1767,
1772-1775, 1783), Almoster (1763), o La Selva del Camp (1768). En tot cas, es tracta d’una obra
escultòrica inèdita en la historiografia, per t ant no ap areix recollida en el catàleg dels Bonifàs o algun
dels seus seguidors (vegeu: Sofia MATA de la CRUZ - Jordi PARÍS, Els Bonifàs. Una nissaga d’escultors,
Valls, 2006).

2 Ap, 12-1. Sant Joan pot ser evocava la castedat de Diana en els poemes d’Ovidi de les seves tristes
“Epistulae exPonto”, quan parlava de la lluna retallada a mig mes. En tot cas, cal descartar completament
la interpretació interesada que veia en la Mare de Déu el triomf del Cristianisme sobre la mitja lluna
àrab.

3 Joan YEGUAS, Mare de Déu dels Àngels. Patrona del Gremi dels Velers. 1763, 2002 (fitxa
electrònica, vegeu: www .bcn.cat/artpublic).

4 Jaime FINESTRES de MONSALVO, Historia del Real Monasterio de Poblet, 1753-1756, (edició consultada:
Orbis, Barcelona, 1947-1955, 6 vols.), vol. V , pp. 174-176 i 182-183.

5 Joan FUGUET  i SANS, “La construcció de l’ermit a dels Torrents de V imbodí (1713-1717)”, Aplec de
Treballs, 6, 1984, pp. 1 17-118, 120-121 i apèndix documental [pp. 1 13-132].

6 J. FINESTRES, Historia del Real Monasterio… (Op. Cit.), vol V , pp. 182-183.
7 Ramon RIBERA  GASSOL, “El ret aule major de l’ermit a de la Mare de Déu dels Torrents de

Vimbodí”, Aplec de Treballs, 20, 2002, pp. 161-172.
8 Vegeu: Joan YEGUAS i GASSÓ, L’escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició medieval

a la difusió i consolidació de les formes «a la romana», (col·lecció de tesis doctorals microfitxades,
núm. 3.892), Barcelona, 2001, pp. 702-707.
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9 Vegeu: Joan SERRA VILARÓ, Fructuós, Auguri i Eulogi. Màrtirs i sants de Tarragona, Tarragona, 1936,
pp. 193-205; Sofia MATA, “L’escultor Benet Baró, autor dels ret aules del Sant Nom de Jesús de Tamarit
i la Pobla de Montornès (1634)”, Quaderns d’Història Tarraconense, XIV, 1996, pp. 197-208; Sofia MATA
de la CRUZ, La pintura del Cinc-cents a la diòcesi de Tarragona (1495-1620). Entre la permanència
del gòtic i l’acceptació del Renaixement, Tarragona, 2005, pp. 71-72 i 375-389.

10 Vegeu: Fidel de MORAGAS, “L ’art, els artistes i’ls artesans de V alls”, Butlletí Arqueològic, 1921-1922,
p. 44; Fidel de MORAGAS, “L ’art, els artistes i els artesans de V alls”, Estudis Universitaris Catalans,
1934, vol. XIX, p. 294-295.

11 Bernat Perelló apareix documentat el 1604 i la seva mort el 1641. Segons, Bosch Ballbona, “les nostres
recerques l’han documentat en profussió a V ilafranca (1604), Vilarodona (1621) i a Igualada on sembla
que s’establí definitivament”. Moragas el document a el 1627 fent el cadiram de Santes Creus. Mas
Domènech fa referència a un contracte signat a Capellades per al retaule de sant Joan a la p arroquial
d’Igualada el 1631, juntament amb Joan Grau. Bosch Ballbona dóna notícia de diferent s retaules a
Igualada: el de sants Abdon i Senén (1633), el de sant Josep (1634), i un de particular per Lluís Massart
(1641); i també els de Savallà de Comtat (1630) i el major de la parroquial de Jorba (1640), amb Francesc
Esteve. Jorba, sense conèixer la bibliografía de Bosch Ballbona, afirma que el contracte per al retaule
de sants  Abdon, Senén i Isidre per a la confraria de p agesos igualadins es signa el 1632; i aport a
altres dades, com que el 1636 es comprometia a fer un retaule per al nucli de Roques d’Aguiló (municipi
de Santa Coloma de Queralt), als cap de pocs mesos del mateix any un altre ret aule i sagrari per
a la veí llogarret de Fillol (o Fiol, municipi de Sant Martí de Tous), i en dat a indeterminada realitza
el retaule del Roser de Clariana d’Anoia (municipi d’Argençola). V idal esmenta que el 1636 contract a
l’execució d’un retaule a Puigtinyós (poble que des de 1917 s’anomena Mont ferri). Vegeu: Josep MAS
DOMÉNECH, “Notes d’escultors antics a Catalunya”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, VII, Barcelona, 1913-1914, pp. 185-193; Fidel de MORAGAS, “Contracte per al cadiratge
del refetor nou del monestir de Santes Creus, fet entre l’abat Bartomeu Rovira i l’esculptor Bernat Perelló”,
Butlletí Arqueològic, 1923-1924, pp. 207-208; Joan BOSCH i BALLBONA, Els tallers d’escultura al Bages
del segle XVII, Manresa, 1990, pp. 58 i not a 211, 60 i notes 228-229, 247 i 251; Mercè VIDAL  i SOLÉ,
“Notícia sobre artistes de l’arquebisbat de Tarragona (s. XVII-XVIII)”, Quaderns d’Història Tarraconense,
IX, 1990, p. 187; Xavier JORBA, “Pintors i escultors de retaules anoiencs (segles XVI i XVII)”, Revista
d’Igualada, 20, 2005, pp. 15-19.

12 Agustí AL TISENT, Història de Poblet, Poblet, 1974, p. 601.
13 Carles DORICO, “Noves dades sobre el escultor Isidre Espinalt”, a M. C. Mas - E. A. Soler (a

cura de), Recull Miquel Melendres i Rué (1905-1974), Tarragona, 1995, pp. 105-106 [pp. 97-1 14].
Vegeu t ambé: Carles DORICO, «Els escultors sarralencs de la família Espinalt i les seves obres
(I)», Aplec de Treballs, 16, 1998, pp. 99-100 [pp. 71-1 18].

14 Vegeu: César MAR TINELL, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, Vol. I (Els precedent s. El
primer barroc 1600-1670), Barcelona, 1959, pp. 96 i 120; César MARTINELL, Arquitectura i escultura
barroques a Catalunya, II (El Barroc salomònic 1671-1730), Barcelona, 1961, p. 154; Josep M. GRAU
i PUJOL - Roser PUIG i TÀRRECH, “La darret a obra de l’escultor Llàtzer Tramulles: el ret aule major
de Sant Andreu de la Selva del Camp (1704-171 1)”, Quaderns d’Història Tarraconense, 10, 1990, pp.
123-142; Joan BOSCH i BALLBONA, Els Agustí Pujol i l´escultura a la Catalunya del seu temps (1580-
1623), 2 vols., Barcelona, 1994, (tesi doctoral, dirigida per Joaquim Garriga i Riera).

15 C. DORICO, “Noves dades sobre el escultor isidre Espinalt… (Op. Cit.), pp. 105-106; Carles DORICO,
“L’escultor Pau Cost a a Berga i la seva comarca”, D’Art, 20, 1994, pp. 297 [pp. 295-324].

16 Aurora PÉREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca a Catalunya: els tallers de Barcelona i Vic (1680-1730
ca.), i projecció a Girona, Lleida, 1988, pp- 599-601; C. DORICO, “Noves dades sobre el escultor isidro
Espinalt… (Op. Cit.), p. 106. Vegeu també: C. MARTINELL, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya…
(Op. Cit.), vol. II, p. 1 14.
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1. L’Art rupestre de Catalunya

Les manifest acions rupestres constitueixen un conjunt de documetns arqueològics únics
i excepcionals que ens permeten conèixer d’una manera visual i gràfica p art de l’imaginari dels
nostres avantpassats: caçadors, recol·lectors i agricultors-ramaders. Un sistema de comunicació
i de transmissió de les seves històries, mites, idees i creences que foren, generalment, pintades
o gravades en coves, abrics i roques (divulgat com art rupestre o art p arietal)2ª, llocs on encara
podem contemplar alguns dels tret s més característics de les seves obres.

Es tract a, doncs, d’escenes prehistòriques, on hi p articipen personatges amb les seves
indumentàries, ornament s i utensilis per a la cacera i la lluit a, habitualment associats a cert s
animals com cérvols, cabres, bous, cavalls o senglars, pinta ts en formes realistes o naturalistes
estilitzades (divulgades com Art llevantí), i altres composicions d’èpoques més recent s amb
dissenys esquemàtics i signes abstractes que precedeixen els alfabet s (conegudes com Art
esquemàtic). Un conjunt ideogràfic que forma p art del nostre comportament simbòlic i que podem
gaudir en els mateixos llocs «sagrats i de culte». És el llegat d’unes tradicions culturals que
a la vessant oriental de la península Ibèrica foren declarades Patrimoni Mundial per l’UNESCO
l’any 1998 (La declaratòria inclou els territoris d’Aragó, Catalunya, País Valencià, Múrcia, Castella-
la Manxa i Andalusia).

No obst ant, aquest p atrimoni rupestre ha estat i segueix essent, un gran desconegut a
Catalunya, tant per al públic en general, com per a la pròpia arqueologia cat alana. Aquest fet
sembla respondre a diverses situacions, tant de caràcter acadèmico/científic com político/
administratiu. Fins fa algunes dècades, ha  imperat el desconeixement, el desinterès i una manca
de sensibilitat envers aquest s tipus de testimonis, ja sigui per les institucions acadèmiques i
universitàries; que s’havia traduït en una carència de professionals2, o bé per part dels responsables
de les administracions públiques. A més, molt s dels arqueòlegs que han tract at aquests vestigis,
ha estat fonament alment, per defensar o per donar suport a les seves teories crono-culturals
o, en el millor dels casos, per ubicar-les en un marc estilístic evolutiu. Una realit at a la què
cal afegir el mateix terme “Art” rupestre 3 que no afavoreix, de cap manera, la recerca científica
d’aquestes mostres. L ’estudi de les manifest acions rupestres, a l’aire lliure, han tingut un p aper
marginal, a l’ombra d’altres disciplines, com la Història de l’Art. D’aquí, que en altres països,
amb una  visió més antropològica, es tendirà a suprimir la denominació “Art” per  adoptar diversos
qualificatius com “Manifest ació rupestre” o “Rupestrologia” (proposta de l’autor), entre altres. És
evident que qualsevol manifestació rupestre es pot estudiar o analitzar des de diverses perspectives,
assenyalem: la cultural i l’artística, totes complementàries però amb objectius diferent s4

De to t plegat, podem deduir que les troballes d’aquest gènere gairebé mai han est at el
resultat d’una recerca sistemàtica o d’un projecte planificat d’investigació (això sempre cost a
temps i diners, a més no garanteix una inversió segura), per t ant, la majoria dels descobriment s
(exceptuant pocs casos) han est at fruit de la casualit at.  Malgrat les circumstàncies, l’invent ari
actual no és gens menyspreable i sobrepassa el centenar de conjunts rupestres, que acrediten
el territori català com una demarcació rica en evidències rupestres. Malgrat tot, podem afirmar
que la geografia catalana és encara una zona inexplorada, i cada troballa revela una sorprenent
novetat del nostre passat. Per aquest motiu, pronostiquem un futur molt esperançador de cara
els descobriments i investigacions entorn d’aquest p atrimoni arqueològic a Cat alunya.
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1.1.  Antecedents

Tot i les vicissituds que han rodejat les investigacions a redós de l’art rupestre cat alà,
tampoc han mancat arqueòlegs, especialistes i persones interessades en el seu estudi i conservació.
Fem esment d’un paràgraf publicat a La pintura rupestre de Catalunya, on els autors exposaren
alguns dels problemes d’aquest s testimonis (V iñas, Sarrià i Alonso, 1983):

Casi parece utópico el pensar que debería procederse a buscar, urgentemente, medidas
que permitan mejorar el triste panorama de la conservación de estas pinturas. Ya hemos
visto cómo en frecuentes ocasiones la solución ha terminado con la colocación de unas
rejas que, aunque con buena intención, sólo han empeorado el problema, ya que al estar
el yacimiento alejado de toda población, esa protección ha representado una magnifica
referencia para la localización de las figuras por gentes desaprensivas.

Así pues, no se trata sólo de dar una solución momentánea al problema, será
necesario un cuidado y un control más riguroso si no queremos perder los legados culturales
más antiguos de Catalunya. Importante labor que no parece merecer la atención de los
estamentos, puesto que no existe un proyecto para su conservación y, lo que es más grave,
tememos que el tema sea desconocido e ignorado. Todo es posible.

La resposta, per p art del Dep artament de Cultura de la Generalit at de Cat alunya, no es
féu esperar i va desembocar en el projecte “Corpus de Pintures Rupestres de Cat alunya”; un
inventari documental det allat dels 60 conjunts d’art rupestre conegut s fins aquell moment, treball
que es va executar entre els anys 1985 i 1988. Aquest Corpus representa el catàleg més complet
realitzat fins el moment, malgrat que després de vint anys només s’ha publicat un cinquant a
per cent de la document ació realitzada (entre altres, manca l’edició de la Roca dels Moros, del
Cogul, o el conjunt d’Ulldecona, que figuren entre els més significatius de Cat alunya).  Els volums
publicats del Corpus són: la Conca del Segre (V ol. I, 1990), i l’Àrea central i meridional (1994).
Des d’aquest a darrera dat a no s’ha publicat cap altre volum. El tercer , dedicat a les Terres de
l’Ebre rest a inèdit per manca de finançament (Castells i Hernández, 2009)

A partir de l’any 1985, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Cat alunya va promoure
diverses reunions amb la finalit at de consultar als especialistes en conservació i als estudiosos
del tema, per t al de aprofundir en els processos de degradació (entre ells, Eudald Guillamet,
Eduard Port a, Elisa Sarrià, Anna Alonso i Ramon V iñas). Les sessions, coordinades pel tècnic
Josep Castells, varen conclure en la propost a de realitzar un Pla Director sobre Protecció i
Conservació. S’encarregaren diversos treballs com «L ’Estudi del suport rocós de les pintures
rupestres de la conca del Segre» (abril 1991); “Identificació de la flora criptogàmica desenvolupada
sobre les pintures rupestres de la conca del Segre: línies d’actuació per a la seva eradicació”
(juliol 1991); i “Estudio alterológico de la arenisca, soporte de las pinturas y grabados de la
Roca dels Moros de El Cogul” (1994) realitzat per C. Sancho, J.L. Peña, M. P . Mat a i J.R.
González. Segons Castells i Hernández (2009) «...como siempre, la falta de disponibilidad
presupuestaria dejó el tema pendiente sine die».
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Amb anterioritat, la Direcció General del Patrimoni Cultural, a través del Servei d’ Arqueologia,
actualment, i de Paleolontologia endegà les primeres actuacions de caràcter legal, com la inclusió
de l’art rupestre en el Registre BIC, i, posteriorment, participà en l’elaboració de l’expedient per
a la declaratòria de Patrimoni Mundial, per part de la UNESCO, de l’Art Rupestre de l’Arc
Mediterrani de la Península Ibèrica 5.

L’any 1998 la pintura prehistòrica catalana va començar a adquirir un major prot agonisme
institucional -gràcies a la declaratòria de Kioto- i l’Administració assumí el compromís de vetllar
per la seva protecció i salvaguarda. En una presentació, entorn a la declaratòria, el Sr . Josep
M. Huguet i Reverter, llavors, Director General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya,
va expressar (citem alguns p aràgrafs de l’informe de l’any 1999):

“Els conjunts amb pintures rupestres de Catalunya foren declarats l’any 1985 Bien de Interés
Cultural per la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Posteriorment,
l’any 1993, la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Cat alà, els declarà Bé Cultural d’Interès
Nacional, la màxima categoria de protecció que la llei preveu per als béns més rellevat s
del Patrimoni Cultural Català.

Encara que la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional ja obligava  a tot s els àmbit s
de l’Administració a la protecció i conservació específica d’aquest s tipus de béns, la
recent inclusió a la Llista del Patrimoni Mundial per p art de la UNESCO, el desembre
de 1998, de tots els conjunt s amb pintures rupestres de Cat alunya, com a p art integrant
de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, rebla encara més aquesta
obligació.

Entre els motius que han fonament at la inclusió en el catàleg del Patrimoni de la Humanit at
destaquen la seva exclusivit at, el seu valor documental, la imbricació en un p aisatge
humanitzat però d’alt valor ecològic i la fragilitat i vulnerabilit at dels jaciment s amb
pintures.

Aquesta Direcció General, davant la transcendència del tema, i la responsabilit at que  recau
en les administracions cat alanes sobre la conservació i protecció d’aquest s conjunt s
que, tot i localitzar-se en les nostres terres, ara són un patrimoni universal, ha considerat
oportú fer una crida a tots els responsables municip als per tal d’establir el marc general
d’actuació i una acció coordinada en la protecció, la conservació i la difusió d’aquest s
conjunts i traçar les bases del futur Pla Director dels Conjunt s amb Pintures Rupestres
de Catalunya...»

Josep M. Huguet i Reverter
Director General del Patrimoni Cultural
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A partir de la declaratòria, el Servei d’Arqueologia va col·laborar amb l’  exposició itinerant,
preparada per a la seva difusió. En el catàleg que acomp anya l’exposició, el President de la
Generalitat de Cat alunya, Jordi Pujol, expressava:

“La inclusió de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibérica dintre el Patrimoni
de la Humanitat, és el reconeixement del seu valor universal i el resultat d’un esforç comú
per t al d’aconseguir col·locar aquest tipus de manifest acions en el lloc que li correspon
pel seu valor arqueològic, pel seu interès artístic i històric, com a la memòria del nostre
passat. Les possibilit ats de desenvolup ament social que potencialment comport a, en ser
un tipus de jaciment amb unes represent acions artístiques perfect ament integrades en
el paisatge i configurats a través d’aquest, fa que tinguem d’una manera especial el deure
de protegir-lo, conservar-lo i difondre’l a tot s els nivells t ant científics, com socials».

Jordi Pujol
President de la Generalit at de Cat alunya

Des d’aquell moment, s’inicià, per iniciativa del director del Museu Comarcal de Montblanc,
el projecte del Ce ntre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades (CIAR), per
la seva banda, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya encarregà diferents projectes
per a la protecció física i la difusió dels parcs arqueològics i els centres d’interpretació, concretament
els de la serra de la Piet at o de Godall, a Ulldecona (inaugurat a finals de l’any 2005), i el
CIAR de la Roca dels Moros, del Cogul (que es troba en fase de realització).

Poc temps després el Museu Arqueològic de Cat alunya (MAC) dissenyà el primer eix de
la Ruta de l’Art Rupestre de Cat alunya (amb les seves respectives guies) per t al de dinamitzar
i impulsar –des de l’any 2005- la difusió de l’art rupestre cat alà, escollint tres grup s emblemàtics:
el conjunt d’abrics de la serra de la Piet at o del Godall (Ulldecona), la Roca dels Moros (El
Cogul), i el nucli de les Munt anyes de Prades (Montblanc).

Tal com hem assenyalat, aquestes expressions, pint ades en abrics i coves, pertanyen,
principalment, a dos corrent s culturals anomenats, tradicionalment, com «Art Llevantí” i «Art
Esquemàtic»6. En conjunt una herència de les tradicions dels pobles caçadors-recol·lectors i de
pagesos-ramaders que es desenvoluparen, apròximadament, durant les et apes postpaleolítiques,
és a dir , entre els períodes de l’Epip aleolític i l’edat del Ferro (entre 8.000 i 1.000 aC.).

Desprès d’una dècada de la declaració de Patrimoni Mundial, la majoria de administracions
municipals, amb conjunts rupestres, mostren un cert desencant, doncs, exceptuant algun conjunt
(Ulldecona) l’atracció turística, pel seu prestigi nacional i internacional 7, és incipient o inexistent,
per la manca d’infraestructures que permetin una correct a visit a i adequada divulgació.

1.2.  Resum històric dels descobriments i polèmiques crono-culturals

La primera cit a sobre manifest acions rupestres a Cat alunya ap areix en una memòria
presentada a la Real Academia de la Historia redactada pel religiós Félix Torres Amat l’any 1830
(quasi mig segle abans del descobriment de les pintures rupestres del sostre de la Cova de
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Altamira). Les representacions rupestres corresponents a l’abric del Portell de les Lletres (Rojals,
Montblanc, en el marc de les Munt anyes de Prades), s’interpret aren com un primitiu text gravat
que llavors, no  despertà cap mena d’interès. La ubicació esmentada per Torres Amat era imprecisa
i poc detallada i ben aviat restà oblidat. A l’any 1893 el filòleg A. Hubner recopilà, a la seva
obra Monumenta Linguae Ibericae, la referència del Portell de les Lletres i l’any 1908 Gómez
Moreno la divulgà a l’ Annuari de d’Institut d’Estudis Catalans, considerant-la com una escriptura
ideogràfica.

Anys després els arqueòlegs Lluís Pericot i Bosch Gimpera també s’interessaren per les
esmentades expressions rupestres del Portell; el primer les va situar en un map a sobre l’art
rupestre de la Península Ibèrica, publicat a la Historia de España (Pericot, 1924) i el segon va
lamentar, en articles i conferències, el desconeixement de la seva ubicació que impossibilit ava
examinar-les i estudiar-les detingudament. No obst ant, Bosch Gimpera les va emp arentar amb
la “Cultura de les Coves“ (Bosch Gimpera, 1925 i 1932). Fou Salvador V ilaseca qui redescobrí,
l’any 1943, el Portell de les Lletres, prop de Rojals (Montblanc), publicant un article en el Archivo
Español de Arqueología (1944). A més, al cost at del Portell, V ilaseca, va localitzar un altre abric
amb pintures, conegut com abric del Mas d´en Llort. Posteriorment, l’any 1968, A. Alonso, O.
Medina i M. Melgarejo localitzaren una nova figura dins d’aquest mateix conjunt (Alonso, 1979).

Però va ser a inicis del segle XX quan una troballa inusit ada a les Garrigues desvetllà
l’interès entre els estudiosos de la prehistòria: la Roca dels Moros, del Cogul. El 1907, el rector
Mn. Ramon Huguet redactà un escrit sobre una roca amb unes estranyes pintures. El text, que
anava adreçat al director del Diccionario Geográfico de Cataluña anà a raure a les mans de
Ceferí Rocafort, que preparava el volum sobre Lleida de la Geografia de Catalunya que dirigia
Francesc Carreras i Candi. Rocafort es desplaçà fins al Cogul per visitar l’abric i, fruit d’aquest
viatge publicà diferents articles al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (1908) i a La
Veu de Catalunya, on  descrivia les pintures i en feia un primers esbossos. Aquestes referències
foren conegudes per l’historiador francès Henri Breuil, que immediatament s’hi desplaçà. Fruit
d’aquesta visita fou la posterior redacció d’un treball que publicà en el Butlletí del Centre Excursionista
de Lleida (1908) Breuil emmarcà les figures de la Roca dels Moros dins de les etapes paleolítiques
i encetà una llarga polèmica amb els investigadors de l’IEC, que excavaren el dipòsit de l’abric.
Els resultats d’aquesta intervenció es divulgaren a l’annuari de la mateixa institució (1908) però
no compartien les tesis exposades per Breuil, els catalans dataven el jaciment en el neo eneolític.
Posteriorment, altres investigadors com Marià V idal (1908), el comte Begüen (191 1), Joan Cabré
(1915), Pere Bosch Gimpera i Josep Colominas (1921) es volcaren sobre el Cogul en publicaren
el resultaren diversos treballs. En aquests argumentaven la seva cronologia postpaleolítica. Passats
uns anys  el mateix Breuil assumí (1935) que les figures del Cogul, les més esquemàtiques
dataven del neolític. El 1952, Martín Almagro revisà totes les propostes anteriors i s’inclinà vers
un període entremig: Mesolític.

La polèmica sobre la datació del conjunt de la Roca dels Moros posà de relleu l’existència
d’una nova modalitat d’art rupestre a la Penñínsula Ibèrica que es coneixeria amb el nom d’art
llevantí (per l a seva situació geogràfica) un conjunt figuratiu de pintures realistes, estilitzades
i esquemàtiques.
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Durant la confecció del Corpus de Pintura Rupestre del Servei d’Arqueologia de la Generalitat
de Cat alunya es va dur a terme un nou calc de les figures del Cogul (a escala real) per p art
de R. V iñas, A. Alonso i E Sarrià (1985). Altres det alls que sorgiren en aquest registre foren
publicats a l’article «Noves dades sobre el conjunt rupestre de la Roca dels Moros, el Cogul,
Les Garrigues, Lleida» publicat a la revist a Tribuna d’Arqueologia (1986-1987).

Entre els anys 1914 i 1935 es varen localitzar altres abrics amb pintures rupestres,
principalment a a la demarcació de Tarragona, com per exemple la Cova d’Alfara (Hort a de Sant
Joan)  (M. Miles Burkitt,1914 y Henri Breuil, 1935); la Cova del Pi a Tivissa  (Hernández Pacheco
y Benítez Mellado, de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de Madrid,
1921); la Cova del Ramat i la Cova del Cingle a Tivissa, el Racó d‘en Perdigó i la Cova de
l‘Escodar a V andellós (Josep Colominas, P . Bosch Gimpera, Josep  Malbertí, i Josep Jardí, de
l’Institut d‘Estudis Cat alans,1921); la Cova de Culla de Benifallet, la Cova de Cabra Feixet i la
Cova de les Calobres al Perelló (P . Bosch Gimpera i J. Colominas, 1921-1926) i la Cova d’en
Carles, V andellós (IEC, 1922).

El reusenc Salvador Vilaseca continuà investigant entre els anys 1927 i 1950 a les Muntanyes
de Prades i donà a coneìxer els conjunt s  de la Cova de les Creus, l’abric del Mas d‘en Carles,
l’abric del Mas d‘en Britus I, l’abric del Mas d‘en Ramon Bessó, abric de la Baridana II i la Cova
de Vallmajor a Albinyana, aquesta darrera al Penedès i representa un dels pocs exemples catalans
amb manifestacions rupestres a l’interior d’una cavitat subterrània (Vilaseca, 1961). Posteriorment
fou documentada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya dins del projecte Corpus
de pintura rupestre de Cat alunya (inèdit).

A partir dels anys seixant a, Antoni Beltran i Romà Robert amb motiu d’una excursió per
la Serra de Pàndols varen descobrir unes pintures esquemàtiques a la Cova Alta del Pinell, prop
de la vila del Pinell de Brai (Beltrán i Robert, 1964). Dos anys després, un equip d’espeleòlegs
descobrí en una cova de la Serra del Mont sià el conjunt de la Molet a de Cartagena, una pintura
d’un bòvid de l’època p aleolítica  (Gonzàlez, 1964, i Ripoll, 1965-1970). Aquesta figura constituïa
un nou cas de manifest ació rupestre a l’interior d’una cova, malauradament fou arrencada i
expoliada.

       Entre 1975 i 1980 es descobriren els abrics a la Serra de la Piet at o del Godall, al terme
d’Ulldecona, un dels nuclis més not ables de terres cat alanes, format per nou abrics a la partida
de les Ermites i dos a les Esquarterades, als que s’hi afegiren els de les Llibreres i els maset s,
a Freginals. La primera troballa correspon a Juan Ruiz (1975) del grup infantil d’espeleologia
d’Ulldecona que generà la creació d’un equip integrat per: Josep i Joaquim Romeo, Ramon V iñas,
Ramon Ten, Domènec Miquel, Domènec Campillo, Consuelo Martín.

A p artir de 1980, es reiniciaren els recorreguts per les Munt anyes de Prades on es
descobriren nous abrics: Britus II (V iñas, Sarriá i Alonso, 1983);  Mas del Gran (Alonso i Grimal
1988); Arlequí (Masdeu, 2000); Britus III i la Daixa (Lleonart, 2002 i 2003); Baridana III (Palau,
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2003); Britus IV (Lleonart, Viñas i Palau 2004); i a l’àrea de Tivissa, la Cova del Taller (Brull.
1991)

Paral·lelament, a les terres de Ponent apareixien altres conjunt rupestres a les ribes del
riu Segre i llurs afluent s. Assenyalem les pintures del Roc de Rumbau, a Peramola, descobertes
por F. Riart, M. Bachs i J. Bachs, 1969 (Diez-Coronel i Serrate de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
1971). Anys després, Diez Coronel divulgà la Cova d’Alfès, esmentada (1972), esment ada a La
Prehistoria de Lérida, (J.L. Maya, 1977). Al mateix temp s, Josep ; Borràs descobrí les pintures
de la Cova dels Vilassos a Òs de Balaguer , estudiades i publicades per Maluquer de Motes
i posteriorment per Diez-Coronel (1973). Aquestes trobades foren  seguides per les de les Coves
d‘Antona I, II, III, a  Artesa de Segre, Les Aparets I, II, III, IV , a Alós de Balaguer descobertes
a l’any 1976 per A. Borrell, E. Sunyer i Ll. Trepat  (Diez-Coronel, 1977, i V iñas, i Alonso 1977-
1978). A partir de la dècada dels vuit anta es feren públiques les troballes de la Cova del Cogulló
a Vilanova de Meià, localitzada el 1982 per J. R. Gonzàlez i J. I. Rodríguez (Diez-Coronel, 1983);
la pintura de la Balma del Pantà a Camarasa per R. V iñas, E. Sarriá i A. Alonso (1982), la
Cova del Tabac sobre l’esmentat p antà (Diez-Coronel, 1983), la V all d‘Ingla descobert a per Joan
Pallarès i Joprdi Comas (1983), l’abric de les Roques Guàrdies II, a les Borges Blanques (A.
Alonso, 1985); la V all de la Coma descobert a per Àlex Mir i publicada en col·laboració amb A.
Alonso (1986); els abrics del Barranc de Sant Jaume i del Barranc de Canà o de la Mina Frederica
a la Granja d‘Escarp, descobert s entre 1982-1983 per J. E. Gómez (González, 1985).

La demarcació de Barcelona és la que ostent a menys troballes, només es coneixen  els
conjunts de la Pedra de les Orenetes, a Céllecs (Estrada, 1950); la Cova dels Segarulls, descoberta
per Pere Giró (Ripoll, 1960); la Cova de Can Castellví descobert a per membres del Museu de
Vilanova i la Geltrú (Ripoll, 1971, i V iñas i Pallarès, 1987); la Cova de Can Ximet (Rubio i Castillo,
1984); les tres últimes en el terme d’Olèrdola. Posteriorment, foren localitzats els abrics de la
Roca Roja de V alldecerves, a Sant a Maria de Miralles. La majoria d’aquest s conjunts rupestres
han estat publicats en els volums I i II del Corpus de Pintures Rupestres (La Conca del Segre,
1990, i Àrea Central i Meridional, 1994) del Servei d’Arqueologia de la Generalit at de Catalunya.

En les darreres dècades s’han descobert altres abrigs com els de: les Ovelles, Tremp (El
Pallars Jussà) (González, er al., 1991); la Diva, V ilanova de la Sal (La Noguera); la Figuera,
Torres de Segre (Segrià), la Cap anella o Cap arella, Rasquera (Ribera d’Ebre) descobert a per
Manfred i Katja Bader (Grimal, et al., 2033); l’Apotecari, T arragona (Tarragonès) descobert l’any
1994 per E. Carbonell i membre de la URV ; i els abrics del Canal d’Esmet; Canal del Francès
I i II, i l’Arramblador del barranc del Racó, Benifallet (Baix Ebre), així com els abrics de Cornudella
de Montsant: Grau dels Maset s I, II i III; Les Covetes; La Trona, Mas de la Noguera; Grau de
l’Esteve; Coll de la V aca; Fontscaldes I, II, III i IV ; abrics dels barrancs dels Bassot s i Cavolca
I i II, a Cabassers (Priorat); Escaladei I, II i III, a la Morera del Mont sant (Priorat); La V all I,
II, III, IV , V i VI, i Parellada I, II, III i IV (aquest últim conegut t ambé com abric de Llaveria
P-IV); Capçanes (Priorat). Aquest últim grup del Priorat: Cornudella del Mont sant, Morera del
Montsant, Cabassers i Capçanes ha est at localitzat per J.A. Serrano i L. Martínez (V iñas, et
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ali, 2006 i 2007). Finalment, cal esment ar la troballa de les pintures de la Cova del Llop a Paüls,
descoberta pel grup de la Secció Excursionist a del Club Atlètic Espluguí a finals de l’any 2010.

A conseqüència d’algunes recerques el Servei d’Arqueologia col·laborà i finançà algunes
exposicions: La V all de la Coma (l’Albi, les Garrigues), a Lleida i Barcelona (1986-1987); Les
pintures rupestres de la Pedra de les Orenetes (la Roca del V allès, Vallès Oriental), a la Roca
del Vallès (1988); i finalment, a l’A rte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.
Lleida (2000) i, més recentment en col·laboració amb el MAC i l’IPHES, el centenari del descobriment
de la Roca dels Moros del Cogul:  Un espai Sagrat. (Lleida, 2008)

1.3. Relació dels conjunts rupestres catalans

1. Cova dels V ilassos o dels V ilars, Òs de Balaguer (Noguera)
2. Bauma del Cogulló, V ilanova de Meià (Noguera)
3-5. Abrics d’Antona I, II, III, Artesa de Segre (Noguera)
6-9. Abrics de Les Aparets, I, II, III, IV , Alòs de Balaguer (Noguera)
10. Balma del Pantà, Camarasa (Noguera)
11. Cova del Tabac, Camarasa (Noguera)
12. Abric de la Diva, V ilanova de la Sal (Noguera)
13. Abric de la V all d’Ingla, Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
14. Roc del Rumbau, Peramola (Alt Urgell)
15. Balma de les Ovelles, Tremp (Pallars Jussà)
16. Abric del barranc de Canà, La Granja d’Escarp (Segrià)
17. Abric del barranc de Sant Jaume, La Granja d’Escarp (Segrià)
18. Abric d’Alfés, Alfés (Segrià)
19. Abric de la Figuera, Torres de Segre (Segrià)
20. Abric de la V all de la Coma, L ’Albi (Garrigues)
21. Balma dels Punt s, L ’Albi (Garrigues)
22. Roca dels Moros d’El Cogul, Cogul (Garrigues)
23. Roques Guàrdies, Borges Blanques (Garrigues)
24. Cova de l’Escoda, V andellós (Baix Camp)
25. Balma del Roc, V andellós (Baix Camp)
26. Cova d’en Carles, V andellós (Baix Camp)
27. Abric de la Mussara, V ilaplana (Baix Camp)
28 Cova de V allmajor, Albinyana (Baix Penedès)
29-31. Abric de la Baridana I, II, III, Montblanc (Conca de Barberà)
32. Portell de les Lletres, Montblanc (Conca de Barberà)
33-36. Abrics del Britus I, II, III, IV , Montblanc (Conca de Barberà)
37. Cova de Les Creus, Montblanc (Conca de Barberà)
38. Abric de la Daixa, Montblanc (Conca de Barberà)
39. Abric del Mas d’en Carles, Montblanc (Conca de Barberà)
40. Abric del Mas d’en Llort, Montblanc (Conca de Barberà)
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41. Abric del Mas d’en Gran, Montblanc (Conca de Barberà)
42. Abric del Mas de l’Arlequí, Montblanc (Conca de Barberà)
43. Barranc del Mal Torrent o del Mal Pas, V ilaverd (Conca de Barberà)
44. Abric del Mas d’en Ramon Bessó, Montblanc (Conca de Barberà)
45. Abric del barranc del Biern, V ilanova de Prades (Conca de Barberà)
46. Abric de Mas Mateu (?)
47. Abric de la Rocarola o Mas del Roquerol, Montral (Alt Camp)
48. Abric de Gallicant, Cornudella del Mont sant (Priorat)
49-51 Abrics del Grau dels Maset s I, II, III, Cornudella del Mont sant (Priorat)
52. Abric de les Covetes, Cornudella del Mont sant (Priorat)
53. Abric de la Trona, Cornudella del Mont sant (Priorat)
54. Abric del Mas de la Noguera, Cornudella del Mont sant (Priorat)
55. Abric del Grau de l’Esteve, Cornudella del Mont sant (Priorat)
56. Abric Coll de la V aca, Cornudella del Mont sant (Priorat)
57-60. Abrics de Font scaldes I, II, III i IV , Cornudella del Mont sant (Priorat)
61. Abric del Grau Tallat, Cornudella del Mont sant (Priorat)
62. Abric del barranc dels Bassot s, Cabassers (Priorat)
63-64. Abrics del Cavolca I i II, Cabassers (Priorat)
65-67. Escaladei I, II i III, La Morera del Mont sant (Priorat)
68-73. Abrics de la V all I, II, III, IV , V i VI, Capçanes (Priorat)
74-78. Parellada I, II, III i IV (o Llaberia P-IV), Capçanes (Priorat)
79. Cova del Cingle, Tivissa (Ribera d’Ebre)
80. Cova del Ramat, Tivissa (Ribera d’Ebre)
81 Cova del Pi, Tivissa (Ribera d’Ebre)
82. Cova del Taller, T ivissa 8Ribera d’Ebre)
83. Abric de la Cap anella, Rasquera (Ribera d’Ebre)
84. Abrics de l’Apotecari, Tarragona (T arragonès)
85. Cabra Feixet, El Perelló (Baix Ebre)
86. Cova de les Calobres, El Perelló (Baix Ebre)
87. Cova  Pint ada, Alfara de Carles (Baix Ebre)
88-97. Abric I, II, IIIa, IIIb, IV , V , VI, VII, VIII i IX, Ulldecona (Mont sià)
98-99. Abric d’Esquarterades I i II, Ulldecona (Mont sià)
100. Abric de les Llibreres, Freginals (Montsià)
101. Abric dels Maset s, Freginals (Mont sià)
102. Cova dels Segarulls, Olèrdola (Alt Penedès)
103. Abric de Can Castellví, Olèrdola (Alt Penedès)
104. Abric de Can Ximet, Olèrdola (Alt Penedès)
105. Pedra de les Orenetes, La Roca (V allès Orient al)
106. Roca Roja, La Llacuna (Anoia)
107. Abric del Canal d’Esmet, Benifallet (Baix Ebre)
108-109. Abric del Canal del Francès I i II, Benifallet (Baix Ebre)
110. Abric de l’Arramblador del barranc del Racó, Benifallet (Baix Ebre)
111. Cova del Llop, Paüls (Baix Ebre)
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2.  Afectacions

En el termini de mig segle hem assistit, particularment a Europa, a un progressiu deteriorament
del p atrimoni rupestre, generalment a causa del desconeixement i la desídia d’una gerència
municipal i est atal que bàsicament pretenia rendabilitzar de totes totes aquest s indret s sense
tenir en compte la seva fragilit at. Fem esment, a t all d’exemple de les coves d’Alt amira i les
de Lascaux (autèntiques capelles sixtines de la prehistòria) que han sofert grans alteracions a
conseqüència de la massificació turística que ha afect at els ecosistemes subterranis. Assenyalem
la formació de microorganismes com el mondmilch i les algues verdes sorgides de la il·luminació
artificial i els canvis tèrmics produït s pels humans

Els experts insisteixen en els greus problemes que planteja, d’una banda la cont aminació
que produïm al medi ambient i per l’altra la manca de sensibilització que es tradueix en la agressió
i degradació const ant a aquest tipus de p atrimoni històrico-arqueològic.

Ha arribat el moment de reflexionar i de cercar solucions a la problemàtica de la seva
conservació. En el cas concret dels conjunt s a l’aire lliure majorit aris a Cat alunya; es corre el
risc de perdre en pocs anys gran p art d’aquests testimonis únics, que sòn els testimonis gràfics
més antics heret ats de fa milers d’anys.

Les afectacions més corrent s són de dues categories:

a) Les pròpies i naturals: geològiques, hidrològiques i biològiques.

b) Les produïdes per la intervenció humana, de forma voluntària o inconscient.

2.1.  Geològiques

Els abrics on es realitzaren les expressions rupestres es troben, habitualment, obert s en
nivells calcaris, sorrencs i rarament amb conglomerat o granet. L ’exposició a l’intempèrie i
conseqüentment afect ats pls agent s meteorològics (sol, vent, aigua, filtracions, canvis de
temperatura, etc.) fan que els sostres i p arets (els suports de les pintures) es degradin i es
disgreguin constantment o bé es recobreixin de deposicions de carbonat càlcic provocat per les
filtracions de l’aigua.
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Balma dels Punts, L’Albi
Gran part del suport on hi havia les figures ha desaparegut (foto autor article)

Per  conèixer els mecanismes naturals, estructurat s i bioquímics, causant s de la destrucció
d’aquest p atrimoni hem de recórrer a la pròpia gènesi dels abrics i de les característiques
geològiques dels nivells on es formaren les cavitat s o abrics 8

 Citem el treball de J. Ullastre (1982) sobre la formació dels abrics del barranc de la Valltorta
així com les nostres observacions sobre el conjunt d’Ulldecona (Viñas, 1988, inèdit) que esdevenen
aclaridores per apropar-nos a les dinàmiques de formació i deteriorament de les cavit ats.

  En el primer cas, l’autor ens comenta: “Las cornisas estructurales evolucionan por retrocesos
debidos a la caída de los grandes bloques e incluso por el desprendimiento de paquetes enteros
de calizas. El fenómeno del retroceso se puede descomponer en tres fases: ensanchamiento
de las diaclasas, formación de grietas y desprendimientos, posición en falso de los bloques y
caida de los mismos. En este proceso interviene la disolución karstica, la fuerza de turgencia
radicular, el socavamiento a favor de los bancos menos resistentes y la atracción al vacio”.  En
aquest mateix article J. Ullastre afirma que: “[…]la formación de los abrigos o balmas, en las
vertientes […], obedece a distintos procesos, aunque el origen de la mayor parte de ellos sea
la intervención de mecanismos morfogeneticos. Un buen nunero de ellos deben atribuirse a la
erosión diferencial, bien sea por simple disgregación meteórica de algunos bancos que por su
estructura se prestan a ella. Al tratar los procesos de remodelación de los abrigos comenta:
la disgregación crioclástica o gelivación tuvo una gran importancia durante los periodos fríos
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del cuaternario. La circulación hidrica intersticial y el frio debieron hacer que estos bancos figurados
fuesen fácilmente gelivados. Los productos de este proceso de disgregación y, por tanto, de
remodelación de las blamas, casi siempre han sido borrados por la erosión posterior[…]
(Ullastre1982).

        En el segon exemple (V iñas 1988) present a una anàlisi de la conservació de les figures
del conjunt d’Ulldecona. En aquest treball es remarca que els abrics es troben en un nivell calcari
poc comp acte i molt fosilifer el qual afavoreix, amb l’ajuda de factors hídrics i bioquímics, la
disgregació del suport de les pintures.

       Per a diagnosticar el grau de deteriorament del conjunt rupestre d’Ulldecona, V iñas parteix
de quatre p aràmetres:

1) Figures completes (100 %, sovint presenten petit s escrostonaments
2) Figures incompletes, classificables (conserven un 50 % de la figura).
3) Fragment s de figures classificables (conserven un 25% de la figura).
4) Restes no identificables (generalment, menys del 25 %).

Els percentatges obtinguts en aquest a primera anàlisis ens mostraren que el grau de
deteriorament assolit és molt alt, únicament el 15% de les figures són més o menys completes
(nivell 1), el 28,3% només en conserva la meit at (nivell 2), el 21,3% són fragment s reconeixibles
(nivell 3) i el 35,4% (la majoria) són fragment s irreconeixibles (nivell 4). Concloent, podem afirmar
que més de la meit at de les figures del conjunt d’Ulldecona es troben fragment ades i la resta
no identificables

       En aquest a primera aproximació hem d’afegir-hi, per una p art,  el percent atge derivat
de la superfície malmesa per l’erosió de la natura. Les dades ens indicaren que la superfície
destruïda supera en més del cinquant a per cent. En conseqüència podem argument ar que els
abrics d’Ulldecona han perdut més de la meit at de les pintures, i la resta es troba en vies de
desaparició. En les últimes dècades hem est at testimonis de desprendiment s del suport i de
fragments de figures.

      A més a més, a l’abric de les Ermites VIII(conunt d’Ulldecona), el deteriorament està
amenaçat per la posició del bloc de pedra que suport a les pintures, i que pot caure i precipit ar-
se en qualsevol moment. Tal com indica Ullastres en el retrocés de les cingleres per la caiguda
dels blocs.
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       En els dos exemples queda patent la importància de l’agressió dels fenòmens naturals
sobre l’estructura geològica dels abrics i dels suport s de les pintures.

2.2.  Hidrològiques

En nombrosos abrics trobem extenses àrees afect ades per fenòmens litogènics (diferent s
tipus de concrecions calcàries i recobriments amb capes est alagmítiques). Sovint hi veiem petit s

Abric del Britus I (Montblanc)
Una sèrie de figures tipus de representacions
esquemàtiques abstractes es troben
recobertes per regalims estalagmítics, que
dipositen carbonat càlcic. (foto autor)

Abric d’Ermites VIII Ulldecona
Observem el bloc de les pintures
en procés de despredre’s. (foto autor)
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recobriments «biofils» fines capes d’oxalat s i altres remodelacions que afavoreixen la protecció
o conservació de les figures, però t ambé s’hi acumulen capes molt més gruixudes i op aques
que eclip sen les figures, esdevenint un altre problema seriós.

Cova del Mas del Carles Montblanc.

L’aigua traspua per una de les microfisures de
l’estructura geològica. En èpoques de pluja l’aigua
circula sobre una part considerable del panell
rupestre, tot posant en perill la seva integritat.
(foto autor)
Còpia del dibuix del Mas d’en Carles realitzada
pel Dr. Salvador Vilaseca

L’aigua que recorre l’estructura interna de les esquerdes de les p arets i sostres aport a carbonat
càlcic en suspensió que a la’ssecar-se es precipita sobre les pintures, formant capes blanquinoses
i grises que emmarcaren el fris

2.3.  Biològiques

      Als fenòmens d’alteració cal afegir-los els processos bioquímics de corrossió produït s per
focus de microorganismes inicialment vius, i en p articular: algues, líquens i fongs. A més a més,
dins dels abrics hi trobem altres tipus de colonitzacions biològiques com plantes o arbres
(principalment figueres) que creixen als recers solejats destruint parets i sostres, i ajuden a formar
ecosistemes macrobiòtics, que donen vida a altres organismes (insectes, aus, etc.) que comporten
greus afeccions a la conservació dels conjunt s rupestres. formant minúsculs ecosistemes, que
donen vida a altres grup s orgànics (insectes, aus, etc.) que comporten greus afeccions a la
conservació dels conjunt s rupestres.
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      Respecte als soport s de les pintures hem detect at diversos tipus d’organismes, princip alment
aigües i fongs endolítics, ambdós actuen com a destructors de la superfície dels conjunts rupestres.
Remarquem que els fongs endolítics, que gairebé no es veuen a simple vist a i que s’ha detectat
en els abrics del sud de Cat alunya i concretament a Ulldecona col·laboren direct ament en el
procés de bioerosió, perforant i destruint la superfície on es pint aren les figures.

Un altre problema és el creixement de la massa forest al. En alguns p aratges, com les
Muntanyes de Prades la veget ació creix fins a la mateixa entrada dels abrics amb pintures.
Aquesta cobertura esdevé perillosa per dues causes: la primers per la creació d’àmplies àrees
ombrejades que afavoreixen la proliferació de líquens i, per l’altra, pel risc d’incendi forest al que
perjudicaria l’estabilit at del suport i que s’esberlaria per l’augment de les altes temperatures i
l’impacte igni.

Abric II, Grau dels Masets.
 Afectació per líquens (foto A. Rubio)
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Abric de les Esquarterades. Ulldecona
El conjunt pictòric estè recorbert d’algues cianofícees que embruten

i degraden el panell (foto autor)

Fa quatre dècades vàrem descobrir per primera vegada (1969-1970) la presència de fongs
endolítics als abrics de la V alltorta com a causant s de la bioerosió (V iñas, 1982). L ’extracció
de diverses mostres per analitzar els component s dels suport s de les pintures en situà sobre
la pista de l’existència d’aquests microorganismes damunt les pintures. Els resultats dels diagrames
(obtinguts a partir de vàries mostres, i analitzats mitjançant difracció de raigs X) 10 varen coincidir
en un element: calci oxalat hidrat (monohidrat forma A i D), derivat dels processos bioquímics
d’aquests fogns endolítics, és a dir, corrossió per àcids humits procedents del seu propi metabolisme.

Per altra banda l’ennegriment de molt s sostres i p arts de les p arets sembla que obeeixin
a la circulació hídrica intersticial que un cop a la superfície crea les condicions òptimes per al
desenvolupament de les algues cianofícies. Quan els manca humit at aquests organismes moren
i en desintegrar-se provoquen danys irrep arables en el suport i les mateixes pintures.
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Conjunt rupestre de la Valltorta, Tirig,
Castelló

Fotografia microscòpica de colonies de
fongs endolítics que s’alimenten y perforen
el suport de les pintures.

Conjunt rupestre de la Valltorta, Tirig, Castelló.

Diagrama de la roca mare (superior) i del suport
(inferior). La presència del calci oxalat hidrat
queda manifestada en els pics del diagrama
inferior, que procedeix dels processos bioquímics
dels fongs endolítics que perforen el suport de
les pintures.
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2.4. Antròpiques

       Les alteracions més temibles són les causades pel foc i en la majoria dels casos són
devastadores i irreversibles, especialment les fogueres a l’interior de les cavit ats o els incendis
forestals, les que s’originen per l’aprofit ament d’aquests espais com habitacles (ermites de l’Edat
Mitja, etc.), corrals, magatzems i refugis. Però al marge d’aquest s hi ha una acció encara més
punible com és el vandalisme amb el corresponent saqueig i destrucció intencionada amb cop s,
ratllades i mutilació de les figures, així com els grafit s i pintades, fet s que han provocat el
tancament amb reixes d’alguns abrics.

Un altre problema el constitueix la proliferació de vies d’escalada que s’inicien en el propi
abric, com és el cas del Mas d’en Carles. És molt possible que els escaladors no coneixen
o no valorin les pintures i accident alment o insconscientment les degradin.

Cingles del Mas d’en Llort, Rojals, Montblanc
A la foto de S. Vilaseca podem veure la minsa vegetació forestal que cobria aquell espai fa mig

segle. Actualment aquesta àrea està coberta per un pinar que fa perillar la conservació del patrimoni



podall2011 33

Abric del Mas d’en Llort, Rojals, Montblanc

Destrucció antròpica intencionada que afecta a una de les figures del conjunt. (foto autor)

Abric de Olèrdola, Barcelona
A les parets hi veiem les perforacions per a instal·lar les bigues d’una

construcció medieval. (foto autor)
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Abric de l’Ermità, la Valltorta, Tirig, Castellón.
Efectes produïts pel foc a l’interior d’un abric. L’alta temperatura destruí

el suport de les pintures. (foto autor)

Entre els conjunt s rupestres amb agresions de caràcter antròpic, assenyalem els següent s:

1. Cova del Tabac, Camarasa. Les pintures situades en un front al rocós de la galeria
d’entrada mostren diferent s grafittis.

2. Abric d’Ermites IV o Cova Fosca, Ulldecona. Les p arets han est at recobertes de
grafittis (una gran p art han est at eliminat s recentment per encàrrec del Servei
d’Arqueologia i Paleolontologia de la Generalitat de Cat alunya.

3. Abric d’Ermites V . Una figura ha est at espoliada i altres han est at mutilades.
4. Abric del Cingle, Tivissa. L ’única figura d’un arquer fou malmesa.
5. Moleta de Cart agena, Montsià. La pintura d’un bou plaeolític, única a Cat alunya, fou

arrencada i espoliada de la cavit at.
6. El conjunt rupestre de la vall de la Coma, a l’Albi, va ser reiteradament cobert a amb

esprai de color negre.
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3. Intervencions

3.1. La protecció física

      El balanç de les proteccions físiques, generalment amb t ancaments de reixes i sense
cap mena de vigilància ni control, ha esdevingut gairebé sempre ineficaç. Cal recordar que la
majoria dels abrics es troben en indrets allunyat s de les poblacions, per la qual cosa aquestes
mesures es converteixen en punts de localització, ideals per a la degradació antròpica i el
vandalisme, que amenaça el p atrimoni. Cal, doncs, que reflexionem sobre aquestes mesures
i replantejar les intervencions que moltes vegades resulten més perjudicials que positives. Només
amb infraestrucutres per p art de les administracions municip als, amb guies i vigilància resulten
efectives

    En l’informe que l’any 1999 redactà el Servei d’Arqueologia de la Direcció General
del Patrimoni Cultural es posà en evidència el qüestionament d’aquests t ancament per p art dels
especialistes, per a uns són uns senyals evident d’identificació del jaciment i per altres suposen
una agressió al medi natural. Malgrat, i de moment, no sembla haver-hi alternatives millors
respecte a la protecció física dels conjunt s.

          La llista d’agressions i destruccions, després de tancament s físics amb reixes és
notable i cal esment ar els següent s casos:

1.  Abric del mas d’en Llort, Montblanc (tancat des de fa anys amb filferro). Aquest enclau
fou estudiat pel metge reusenc Salvador Vilaseca.  Hi trobem la figura d’un quadrúped
amb les potes mutilades.

2. Abric d’Ermites V , Ulldecona, (t ancat immediat ament després de la seva descobert a
amb una t anca metàl·lica). S’hi veuen, també, mutilacions i ratllades en unes, de les
quals la d’un arquer fou tot alment arrencada.

3. Abric de la V all de la Coma, l’Albi, (t ancat un cop trobat). El  conjunt rupestre fou
agredit reiteradament amb «sprais» de color negre (netejat s posteriorment per l’equip
de conservació d’Eudald Guillamet).

4. Abric de Cabra Feixet, El Perelló, (tancat immediatament després de la seva descoberta
i publicació). Aquest magnífic conjunt és un dels més significatius de Catalunya. Es
mantingué en bon estat fins que es construí un camí destinat al pas de visites turístiques,
sense cap m ena de control. Actualment, les pintures est an recobertes per una cap a
blanquinosa derivada de la calç continguda a l’aigua que hi tiren els visitant s per
millorar-ne la visió.

5. Cova d’Alfès, Segrià. T ancat amb mamposteria i sense port a. La humit at perjudica
la conservació d’aquest nucli de  pintures.
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L’any 1999 el Servei d’Arqueologia de la Generalit at de Cat alunya redactà un programa
d’intervencions a curt termini per dur a terme en el bienni 1999-2000:

- La V all de la Coma (t ancat el 1988)

- Cova d’Alfès (Eliminació del t ancament existent i col·locació d’un de nou).

- Pedra de les Orenetes, La Roca del Vallès: Tancament, neteja, senyalització, restauració
i declaració d’un entorn de protecció.

- Abrics d’Antona, Artesa de Segre: Tancament, delimitació de l’entorn, Centre
d’Interpretació en el Museu d’Artesa de Segre. Dintre la delimit ació de protecció
s’hi inclou el poblament del turó.

- Abrics del Mas d’en Llort i Portell de les Lletres, Montblanc: Tancament, delimitació
de l’entorn i es fa esment del Centre d’Interpret ació de l’Art Rupestre al Museu
Montblanc (CIAR)

- Cova del Taller, Tivissa: Tancament, delimit ació de l’entorn i senyalització.

- Abrics d’Ermites de la Serra de la Piet at, Ulldecona: Parc Arqueològic, creat per
un acord entre el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Ulldecona i Museu del Mont sià. En virtud d’aquest acord, l’any 2005 es creà
un Centre d’Interpret ació. S’aconsella l’eliminació dels t acament actuals i la
instal·lació d’un nou t ancament que englobi tot el conjunt. També es proposa
la neteja i rest aració de l’abric V , i la consolidació del suport de l’abric VIII.

3.2. Neteges

      Segons el referit informe (Servei d’Arqueologia 1999) la neteja es realitzà a la V all de
la Coma (L ’Albi) i a la mateixa comarca s’efectuà inicialment una prova a la Roca dels Moros
(El Cogul) i posteriorment una neteja complet a. També es va preveure una intervenció a la Pedra
de les Orenetes a la Coca del V allès i a labric d’Ermites IV d’Ulldecona (iniciada actualment).

Tipus d’intervencions de neteja:

a.- Les que eliminen els grafittis, les pintades amb sprais, la pols, la brutícia i els residuus
acumulats per accions antròpiques.

b.- Les que extreuen capes de crostes que recobreixen les pintures, per t al de donar-los
una millor visibilit at.
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És evident que les neteges són necessàries, no obst ant creiem que segons el tipus de
neteja s’hauria d’integrar en un projecte d’investigació multidisciplinària, particularment a l’exemple
«tipus b» referent a l’extracció de les capes existents sobre les pintures que sempre comport a
una informació molt important per la possible dat ació de les pintures. Recordem que des de
fa alguns anys s’analitzen per 14 C AMS les capes d’oxalat s que es formaren sobre, entre i
sota les pintures, per t ant, són també objecte de recerca. Així, doncs, qualsevol neteja, que
elimini capes sobre les pintures, hauria de formar part d’un projecte que contempli el tema de
les datacions.

       Com que fins ara les neteges s’han realitzat a les agressions de pint ades amb aerosols
(Vall de la Coma) els grafit s de l’abric d’Ermites IV o la pols que recobreix la Roca dels Moros
del Cogul, creiem que encara hi som a temp s per promoure la cooperació entre investigadors
i conservadors.

3.3.  Centres d’Interpretació d’Art Rupestre (CIAR) i la Ruta de l’Art Rupestre.

      Els estudiosos estem d’acord que una de les millors formes de protecció del fràgil i
vulnerable art rupestre, passa per per concret ar programes i t aller educatius (escoles, institut s
i univesita ts) així com una divulgació responsable adreçada al gran públic. Les activita ts de
sensibilització social (en tots els àmbit s) ha de revertir en una millor preservació. Doncs, només
es conserva allò que es coneix, es valora i s’estima.

Aquí cal que intervinguin les institucions est atals i autonòmiques, les entit ats culturals i
acadèmiques, els museus, els centres d’interpretació i els mitjans de comunicació. Els CIARS
han d’exercir un paper dinamitazador i de caràcter pedagògic dins la societ at.

Per altra banda, la rut a de l’art rupestre de Catalunya (est ablerta pel Museu d’Arqueologia
de Cat alunya l’any 2005) amb els tres conjunt s (Ulldecona, Munt anyes de Prades i el Cogul)
esdevé una altra eina de difusió import ant per valorar aquest p atrimoni de la Humanitat.

4. Propostes

4.1. Conservar per gaudir del passat

Cooperació entre les administracions públiques i els equip s d’investigació.
Constitució d’un equip tècnic i científic destinat a solvent ar les problemàtiques
d’aquests conjunt s rupestres.
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Elaborar projectes d’investigació interdisciplinaris diagnosticar l’est at de
conservació11. Esbrinar els mecanismes de deteriorament: geològics, hidrològics,
biològics i químics i cercar solucions.

Posar en marxa accions preventives: consolidació de cornises i roques
degradades (com per exemple el conjunt d’Ulldecona); afermament de blocs
(exemple: abric d’Ermites VIII d’Ulldecona); consolidació de suports inest ables
(exemple: abric del barranc de Font scaldes I); eliminació de la veget acií de
l’entorn dels abrics (protecció en cas d’incendi); eliminació d’arbres a l’interior
(exemple: la figuera de l’abric d’Ermites II d’Ulldecona); i desviació de filtracions.

Actualització del projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya del Servei
d’Arqueologia i Paleolontologia de la Generalitat de Cat alunya, per t al de difondre
la realit at rupestre a casa nostra i foment ar-ne llur coneixement.

Declaració de Parcs Naturals i Culturals els esp ais de les Muntanyes de Prades,
doncs contenen una tercera p art de l’art rupestre cat alà.

4.2. Difondre i socialitzar el coneixement

Campanyes de difusió per a socialitzar i conservar el p atrimoni rupestre: material
imprès i visual per a les escoles i per al públic en general; informació i material
didàctic per a incloure’l en els plans escolars i universitaris; infraestructures que
permetin les visites guiades amb garanties de conservació com Ulldecona. Els
CIARS han de jugar un p aper import ant en aquest sentit.

Ampliar la Rut a de l’Art Rupestre de Cat alunya amb altres conjunt s com Els V ilasos
(Òs de Balaguer),  Les Aparets (Alòs de Balaguer), Antono (Artesa de Segre)  i Tivissa,
amb els seus respectius CIARS.

Foment de els exposicions, audiovisuals, cursos i t allers.

Informació turística sobre la Ruta de l’Art Rupestre i els CIARS existent s.



podall2011 39

Bibliografia

Almagro Basch, M. (1952) El covacho con pinturas rupestres de Cogul  (Lérida) Instituto d’Estudios Ilerdenses,
Lleida.

Alonso, A. i Grimal A. (1998): «L ’art llevantí»;  «L ’art esquemàtic» i «Els jaciment s amb art esquemàtic», capítols
publicats a  l’Art rupestre, un art que no es pot veure als museus, comarques del Baix Camp,
Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Cambra de la Propiet at Urbana de Reus
i Comarques, Reus p s. 21-33, p s. 62-66 i p s. 67-87.

Alonso, A., Del Castillo, V ., i Massó, J. (1998): «Els jaciment s amb art llevantí» a L ’art rupestre, un art que no
es pot veure als museus. Comarques del Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre
i Terra Alta. Reus, p s. 35-60

Bosch Gimpera, P ., Colominas, JM. (1921-1926): «Pintures i gravat s rupestres», Arqueologia I, Història de l’art.
Annuari IEC VII, Barcelona p s. 1-26.

Breuil, H. (1908) «Les pintures quaternàries de la Roca del Cogul» Butlletí del Centre Excursionista de Lleyda.
Lleida.

Cabré, Aguiló, J. (1915) El arte rupestre en España. Comisión de Investigaciones Paleolontogógicas y Prehistóricas.
Madrid

Castells Camp, J. i Hernández Herrero, G . (2009) «La gestión de los conjuntos con pinturas rupestes de Cat alunya:
estado de la cuestión (2008)». El arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica,
10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Generalitat Valenciana. València, pp.
179-183.

Departament de Cultura de la Generalit at de Cat alunya (1999): Catàleg de l’exposició sobre art rupestre de l’arc
mediterrani de la Península Ibèrica.

Mariano V idal, L. (1908): «Las pinturas rupestres de Cogul», Annuari IEC, Barcelona p s. 544-550.
Rocafort, C. (1908): «Las pinturas rupestres de Cogul», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya XVIII, núm.

158, març. Barcelona, p s. 65-73
Servei d’Arqueologia del Dep artament de Cultura de la Generalit at de Cat alunya (1990): Inventari del Patrimoni

Arqueològic de Catalunya, Corpus de Pintures Rupestres.  Vol. I. La Conca del Segre. Barcelona.
Servei d’Arqueologia del Dep artament de Cultura de la Generalit at de Cat alunya: Inventari del Patrimoni Arqueològic

de Catalunya, Corpus de pintures rupestres, vol. II, Àrea central i meridional. Barcelona.
Servei d’Arqueologia del Dep artament de Cultura de la Generalit at de Cat alunya (1999).  Dossier sobre l’art rupestre

de l’arc mediterrani, Patrimoni Mundial, Catalunya.
Vilaseca Anguera, S. (1973) Reus y su entorno en la Prehistoria. Asociación de Estudios Reusenses, publicació

núm. 48 i 49, Reus
Viñas, R., Ullastre, J. Quereda, J., Camarasa, J.M. Esp añol, F., Filella, S., Miquel. D., Gusi, F . (1982): La Valltorta,

Arte rupestre del Levante Español. Edicions Castell, Barcelona.
Viñas, R., Sarrià, E., i Alonso, A. (1983). La Pintura Rupestre en Catalunya, Edit. autors, Barcelona.
Viñas, R. (1971): «Peligro en las pinturas de Arte Levantino. Barranco de la V alltorta”, Speleon, núm. 18, CEC.,

Barcelona, pp.75-79.
Viñas, R. (1975). “El conjunto rupestre de la serra de La Piet at, Tarragona”, Speleon, Monografia I, CEC., Barcelona,

pp. 1 15-151.
 Viñas, R. (1977). “El abrigo V de la sierra de La Pietat, Ulldecona, Tarragona”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología

Castellonense, núm. 4, Castelló de la Plana, pp.
Viñas, R., i Ripoll, E. (1980). “La degradación de las pinturas rupestres en el Levante y Sur de la PenÍnsula”, Altamira

Symposium, Ministerio Esp añol de Cultura, Instituto de Prehistoria del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, pp. 677-680.

Viñas, R. (1981). “Informe sobre un microorganismo detect ado en las pinturas rupestres del barranco de La V alltorta»,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, núm. 5, Castelló de la Plana, pp. 361-
367.

Viñas, R. (1988). “Programa y codificación de una base de datos p ara la document ación e investigación del arte
postpaleolítico, Caesaraugusta, núm. 65, Saragossa,  pp. 1 11-142,



podall 201140

Viñas, R., i Castells, J. (1998): «Art Prehistòric. Art Rupestre, les primeres manifest acions artistiques», en Pintura
Antiga i Medieval (Art de Cat alunya, 8), Ed. Isard, Barcelona .

Viñas, R, Martínez, R. i Deciga, E. (2009) «La interpret ació de l’art rupestre», Cot a Xero (V ic) núm. 16. Ps. 133-
146 (Traduït al castellà a la revist a Millars (vol. XXIV , 2001, Castelló de la Plana, p s. 199-222)

Viñas, R., Sarrià, E. i Alonso, A. (1986-1987) Noves dades sobre el conjunt rupestre de la Roca dels Moros (El
Cogul, Les Garrigues, Lleida), Generalitat de Cat alunya, Barcelona, p s. 31-39.

Viñas, R. (1986): El conjunto de pinturas rupestres de la Serra de la Pietat, Ulldecona-Freginals (Tarragona). Tesi
de llicenciatura. UB (inèdit a)

Notes

1.- IPHES, Institut Cat alà de Paleoecologia Humana i Evolució Social, C/Escorxador s/n,  43003 Tarragona.
*.- Àrea de Prehistòria, Universit at Rovira i V irgili (UR V), Avinguda de Cat alunya 35, 43002 Tarragona.
*.- Director del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i del Centre d’Interpret ació de l’Art Rupestre de les Munt anyes
   de Prades, 43400 Montblanc. rvinas@iphes.cat

2.a. A més les manifest acions prehistòriques, integren l’art moble que es diferencia del p arietal per est ar realitzat sobre pet ites
peces portàtils: plaquetes de pedra o escultures sobre pedra, òs i ivori. Objectes que generalment són descobert s en els
dipòsits arqueològics

2.-  Les matèries que integren l’estudi d’aquest a disciplina de l’arqueologia, com la semiòtica,  l’antropologia cultural, l’et nologia,
la història de les religions, l’arqueoastronomia, entre  altres, no són present s en la majoria de programes de l’arqueologia
universitària.

3.-  El terme Art rupestre s’utilitza, principalment en els països occidentals per designar al conjunt de representacions o manifestacions
gràfiques prehistòriques.

4.-  En un anterior treball sobre la “Interpret ació de l’Art rupestre” de R. V iñas, R. Martínez i E. Déciga (2000), vàrem fer l a
proposta del terme “Rupestrologia” per emmarcar l’estudi d’aquest a àrea del coneixement arqueòlogic.

5.-  Informe present at a la reunió del Comitè del Patrimoni Mundial, celebrat a Kioto (Japó) entre el 30 de novembre i el 5
de desembre de 1998.

6.-  El terme art Llevantí ha quedat obsolet per denominar  les diverses manifest acions rupestres que existent s a la vessant
mediterrània fins a l’nterior (T erol i Cuenca). Actualment, alguns investigadors aposten per altres conceptes més culturals
i menys geogràfics (que integrin nocions crono-culturals: p aleolític, epip aleolític, postp aleolític, neolític, etc.). Amb aques ta
idea, però sense massa èxit, s’han proposat designacions com: art postp aleolític, art postp aleolític naturalist a o figuratiu-
estilizat, art postp aleolític esquemàtic, art neolític, art neolític-bronze, etc., (no obst ant la major p art dels autors seguei xen
utilitzant el terme art llevantí i art esquemàtic), t anmateix la propost a de: conjunt postp aleolític (elimina la noció d’art i també
la geogràfica, a canvi de la cultural i cronològica).

7.- Indispensable per a la conservació del p atrimoni rupestre i en conseqüència de les millores locals.
8.- El Servei d’Arqueologia encarregà a C. Sancho, L. L. Peña, M. P . Mata i J. R. González un “Estudio alterológico de la areni sca

soporte de las pinturas y grabados de la Roca dels Moros d’El Cogul” (1994), però, p articularment, en desconeixem les
conclusions i la seva posterior aplicació.

9.- En el nostre estudi (pèg. 281) esmentem que: “El delicado estado de conservación de las pinturas nos indujo a presentar
al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, y en colaboración con Eduardo Porta, una propuesta de estudio
para poder valorar con detalle la magnitud y el avance de los fenómenos de erosión y corrosión, con el fin de buscar
soluciones a estos problemas” (1988).

10.- Les anàlisis realitzades en el Dep artament de Crist alografia i Mineralogia de la Universit at de Barcelona.
11.- El gener de 2006, fou present at a la Generalit at de Cat alunya un projecte d’investigació interdisciplinar per a l’art rupe stre

català “Els mitjans de comunicació gràfica entre les societ ats postp aleolitiques de Cat alunya” que inclou una diagnosi de
conservació, elaborat per Ramon V iñas del IPHES i rest a a la espera dels permisos corresponent s. A més a més,Además
el projecto desenvolup a altres línies d’investigació com el de les estratigrafies cromàtiques (cronologies relatives) i dat acions
directes (cronologies absolutes), així com l’arqueologia del p aisatge (p aleo.ecosistemes i ritualització de l’entorn).
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Annex gràfic

Foto superior:
L’exuberant vegetació

afecta la conservació de
les pintures

(foto A. Rubio)

Foto  inferior:
Vista de l’abric BF I

afectat per l’erosió
(foto A. Rubio)
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Afectacions  geològiques

CONJUNT D’ULLDECONA

Desprendiment progressiu del
sostre d’una balma

(foto A. Rubio)

Esquerdes i desprendiment de
la cornisa d’un abric

(foto R. Viñas)
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ABRIC V DEL BARRANC DE FONTSCALDES. Desprendiment de parets i sostres de l’abric (foto A. Rubio)

ULLDECONA. Disgregació i desfoliament del suport de la pintura. (foto autor)
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ABRIC D’ERMITES I  (ULLDECONA)
Figura d'arquer, recentment s'ha desprès un fragment de la cama. L'estructura de la paret provoca un ràpid

desfoliament del suport de les pintures. Altres figures d'aquests conjunts pateixen el mateix problema que caldria frenar
si no volem perdre un dels millors conjunts d'art rupestre de Catalunya

(foto superior: Ramon Viñas. Foto inferior: A. Rubio)



podall2011 45

Calc de l’abric d’Ermites realitzat per R. Viñas.

Cérvol de l’abric d’Ermites I (foto J. Mestre)
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Afectacions  hidrològiques

Colades estaligmítiques que
cobreixen les parets amb
pintures.  (foto A. Rubio)

ROCA DELS MOROS. EL COGUL
L'aigua escampada  sobre les pintures durant decades pels visitants, va eclipsar les imatges pintades, que juntament amb
la pols, dipositada sobre el fris, deguda a  la circulació de vehicles (l'abric està situat al costat d'una carretera) ha
provocat una capa blanquinosa que dificulta la visió del conjunt. Ha estat necessària la intervenció d'un equip de conservació
per netejar aquestes afectacions (foto J. Mestre)

LES COVETES, MUNTANYES
DE PRADES
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Afectacions  biològiques

MUNTANYES DE PRADES. Afectació per microorganismes endolítics (foto A. Rubio)

Colònies de líquens que recobreixen el suport i les pintures (foto autor)
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Afectacions antròpiques

MUNTANYES DE PRADES. Acció vandàlica sobre la figura superior (foto autor, 2011)

MAS DEL LLORT. MUNTANYES DE PRADES

Cérvola de l'abric del Mas d'en Llort, (foto S. Vilaseca,
1973). Aquell any la figura estava completa i algun
incívic l'ha anat mutilant i destruint la figura.
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ULLDECONA. Acció antròpica deguda a una activitat inconscient: l’encesa
de fogueres per a resguardar-se durant segles (foto J. Mestres)

MUNTANYES DE PRADES.
Acció vandàlica de mutilació
per endur-se un fragment de

pintura. (foto autor)
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Grafitis sobre les pintures de l’abric Ermites IV d’Ulldecona. (foto J. Mestre)
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Una de les centúries menys conegudes de Montblanc és la del mil cinc-cent s, entre els
fons arxivístics  conservats més interessants destaquen el parroquial i el notarial, en aquest darrer
trobem un capbreu de la comunit at de preveres de la vila que voldríem coment ar. El document
objecte de la nostra atenció no abast a la totalit at de la població, únicament hi ap areixen els
propietaris (rústica o urbana) sot a domini directe de la comunit at de preveres de Sant a Maria
de Montblanc1. Tot i així ens ha semblat útil per constatar la presència destacada d’uns determinats
sectors socioprofessionals.

En aquesta època l’economia de la vila era marcadament agrària. Com a capital de vegueria,
seu de fires i mercats, comptava amb un nodrit grup d’artesans que a més d’abastir les necessitats
internes, comercialitzava llurs productes en la seva àrea d’influència. Sobresurt la important
presència de la indústria  tèxtil (55  declarants), al capdavant del qual trobem la de transformació
de la llana2, amb 21 paraires, cinc teixidors de llana i un retorcedor del mateix producte. Segueixen
deu flassaders, sis calceters, sis sastres, tres teixidors de lli i un tintorer .

El grup de la pell, que també necessitava l’aigua del Francolí, el composaven deu blanquers.
En el treball del ferro sols apareix un ferrer i en el de  la fust a, dos fusters. Altres menestrals
són dos corders, un saboner i dos moliners.

Dins del comerç hi figuren dos mercaders i dos negociants que es dedicaven a les transaccions
a l’engròs, per la venda a la menuda hi ha un revenedor . Les art s plàstiques són represent ades
per un pintor i un argenter .

En tract ar-se d’una vila de serveis hi documentem l’existència de nou professionals,
principalment en l’àmbit de la sanit at i la justícia: quatre doctors, tres not aris i dos apotecaris 3.
Dins les classes passives s’inclou la noblesa (dos donzells i la castlana) i l’església (onze preveres
i una religiosa) 4.

Una altra de les informacions que ens proporciona el capbreu és la relacionada amb
l’antroponímia, és a dir , els cognoms i els llinatges. Un document proper en els anys que podem
relacionar és el fogatge de 1553,  transcrit i estudiat pel geògraf reusenc Josep Iglésies. Una
de les característiques de la grafia dels cognoms és que s’aproximaven a la fonètica del lloc,
amb múltiples variables d’un mateix origen. En la relació que presentem hem intent at normalitzar-
los i aprop ar-los a la grafia actual, així per exemple les i gregues les hem passat a i llatines.
Recordem que en aquell moment Montserrat era nom d’home, de la mateixa manera que ho
continua sent actualment a l’Amèrica llatina (Montserrate ). No és procedent establir comparacions
entre  les dues font s  document als (capbreu i fogatge) a causa de la p arcialitat del primer . Per
això no comentem les nissagues que desap areixen en els 37 anys transcorregut s. Si en el segle
anterior es desenvolupà  la Guerra de Joan II també fou el de la construcció de l’Hospit al de

Un capbreu de la comunitat de preveres de Montblanc
de final del segle XVI (1590-1593)

Roser Puig Tàrrech - Josep M. Grau Pujol
Historiadors
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Santa Magdalena i el raval de Sant a Anna, prop del riu Francolí on hi havia les adoberies
(blanquers i tintorers) i els t allers dels p araires i teixidors de llana, que necessit aven l’aigua per
al seu treball.

En el segle XVI Montblanc manté una excel·lent situació geogràfica que facilit a el control
de part del  negoci del blat produït a les comarques veïnes de l’Urgell i la Segarra per conduir-
lo fins el Camp de Tarragona. És capit al de vegueria, centre religiós pels seus tres convents
de la Mercè, Sant Francesc i Sant a Clara, cap del deganat i seu d’una important comunit at de
preveres, que actua com a banquera alhora d’efectuar préstecs en forma de censals, a més
compta amb un mercat, serveis jurídics (notaris, advocats) i sanitaris (metges, cirurgians i apotecaris).
Montblanc entrarà en decadència sobretot en el segle següent. Algunes de les famílies nobles
locals es desplaçaran a altres ciut ats com Barcelona, Tarragona, V alls, Tàrrega o Cervera.

DECLARANTS DEL CAPBREU

Montblanc
-Joan Aimar , paraire.
-Joan Alendó, pagès.
-Joan Alba, flassader.
-Joan Alball, paraire.
-Damià Amorós, p agès i traginer .
-Joan Amorós, mercader.
-Francesc Amorós, calceter.
-Pere Andreu, apotecari i Dionísia, conj.
-Caterina, vídua Lluís Argany, flassader.
-Andreu Arnau, paraire.
-Mn. Joan Baella, prevere.
-Joan Baget, pagès.
-Joan Baget, tintorer.
-Joan Baralló,blanquer.
-Antoni Barrai, pintor.
-Mateu Bellisén, apotecari.
-Jaume Benaprès, tintorer
-Hereus de Mateu Bergadà, sastre.
-.Andreu Bertran, flassader.
-Antoni Bessant, pagès.
-Vicenç Blet, corder.
-Jaume Bordell, pagès.
-Joan Bordell, pagès.
-Gabriel Bosch, pagès.
-Hereus de Jaume Briansó.
-Francesc Bru, prevere.
-Bernat Bofarull, paraire.
-Mn. Pere Bofarull, prevere.
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-Montserrat Bòria, saboner.
-Joan Borrell, pagès.
-Anna,vídua Tomàs Bover, teixidor de llana.
-Antoni Joan Bover, teixidor de llana.
-Jaume Bover,menor, pagès.
-Elisabet,vídua de Montserrat Cabestany, blanquer.
-Jaume Cabeça, pagès.
-Montserrat Cabeça, pagès.
-Jaume Cabrer, paraire.
-Joan Cabrer, paraire.
-Joan Calaf, corder.
-Jaume Calderó, mercader.
-Lluís Calvet, flassader.
-Elisabet Canet, religiosa.
-Antoni Canet, paraire.
-Jeroni Capdevila, pagès.
-Margarida,vídua Montserrat Cartanyà, pagès.
-Montserrat Castellà, pagès.
-Nicolau Castelló, flassader.
-Pere Cerdà, flassader.
-Baltasar Clergues, ferrer.
-Francesc Civit, teixidor de llana.
-Onofre Civit, paraire, i Elisabet, cònj.
-Joan Elies, pagès i Jerònima Forès, cònj.
-Jaume Esbert, sastre.
-Lluís Estella, teixidor de llana.
-Bernat Escoter, blanquer.
-Mn. Llorenç Escoter, prevere.
-Climent Estall, doctor.
-Francesc Fitor, negociant.
-Francesc Folc, pagès, del mas de Llorac.
-Bartomeu Foguet, calceter.
-Francesc Forès, pagès.
-Bernat Gavaldà, pagès (fill de Bernat).
-Francesc Gavaldà, pagès.
-Joan Gavaldà, pagès, i son fill Joan Gavaldà.
-Joan Gavaldà, teixidor de lli.
-Antoni Gener i Joan Gener, pare i fill, blanquers.
-Lluís Gener, negociant i Magdalena, cònj.
-Antoni Grenyó, paraire.
-Onofre Grenyó, argenter.
-Pere Gebellí, pagès.
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Carrer Major de Montblanc
en l’actualitat. 2011.
Foto Josep M. Carreras Vives

Cases de Rojalons.
Foto Francesc Sifre

Vista actual de Blancafort. 2011. Foto Josep M. Carreras Vives
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-Antoni Joanpere, pagès.
-Pere Jori, blanquer.
-Dimas de Llordat i d’Alenyà, donzell.
-Joan Llort, teixidor de lli.
-Francesc Mariner, flassader.
-Antoni Marganet, paraire.
-Miquel Marganet, retorcedor de llana.
-Joan Mas, notari.
-Pere Mas, prevere.
-Jaume Mascaró, paraire.
-Pere Masseguer, flassader.
-Anatàsia Merlès,»lo carlà»  vídua de Joan de Vilafranca.
-Simó Mestre i Joana Soler, cònj.
-Josep Miquel, pagès.
-Gabriel Moix, sastre.
-Jaume Molner, flassader.
-Pere Moja, paraire.
-Jaume Moga, pagès.
-Llorenç Montaner, paraire.
-Pere Montaner, fuster.
-Pere Monter, paraire.
-vídua Cristòfor Montroig.
-Francesc Monsarró, calceter.
-Joan Monsarró, major, flassader.
-Onofre Monsarró.
-Magdalena, vídua Cristòfor Móra, calceter.
-Pau Palau, paraire.
-Bartomeu Pallarès, paraire.
-Pere Pasqual, paraire.
-Pubills de Jeroni Picaire, doctor en medicina.
-Jaume Piles, fuster.
-Caterina, muller d’Agustí Piles.
-Hereus de Llorenç Ponts, pagès.
-Magí Ponts, paraire.
-Gabriel Pou, doctor en medicina i Elisabet Anna, cònj.
-Pau Queraltó, paraire i Paula, cònj.
-Macià Rabassa, moliner.
-Joan Ramon, blanquer.
-Onofre Redón, calceter.
-Hereus de Joan Reig.
-Pere Reiner, sastre.
-Pere Roca, pagès.
-Antoni-Joan Riera.
-Pere Rodes, pagès.
-Joan Roig i de Castellví, donzell.
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-Pere Oller, tintorer.
-Salvador Oller, blanquer.
-Hereus de Salvador Oller, teixidor de llana.
-Joan Olivart, major, pagès.
-Hereus de Joan Olivart (tenia un germà a Tàrrega)
Gabriel Oliver, paraire.
-Magí Oliver, revenedor.
-Hereus de Joan Bartomeu, prevere.
-Hereus de misser Pere Joan Gener, doctor en lleis.
-Elisabet,vídua de Mateu Sargatell, pagès.
-Onofre Simó, sastre.
-Jaume Teixidor, prevere.
-Mn. Francesc Tibau, prevere.
-Joan Tolrà, notari.
-Francesc Torres, notari.
-Pau Torres, blanquer.
-Mn. Antoni Torrents, prevere.
-Joan Torroella, pagès.
Jaume Torroella, sastre.
-Jaume Torroella, fill de Jaume i Àngela.
-Francesc Torroella, pagès, fill de Joan.
-Francesc Torroella, pubill, pagès.
-Lluís Torroella, paraire.
-Lluís Torroella, pagès, fill de Vicenç.
-Pere Torroella, pagès.
-vídua Francesc Torroella, pagès.
-Magdalena,vídua de Lluís Torroella, pagès.
-Pau Vallespinosa, paraire.
-Jaume Vallmanya, blanquer.
-Salvador Ventallols, paraire.
-Pere Vidal, pagès.
-Mn. Joan Vidal, prevere.
-Joan Vidal, pagès, dit lo llarg.
-Montserrat Vidal, calceter.
-Joan Vilar, pagès.
-Joan Vinyols, moliner.

Blancafort
-Mn. Pau Queralt, prevere

Rojals
-Francesc Escoter, pagès
-Joan Llort i Caterina, cònj.

Rojalons
-Joan Sanahüges, major, pagès
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Addenda
Declarants del capbreu de Montblanc realitzat pel Monestir de Santes Creus (1543)

Font:
Arxiu Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), fons parròquia de Valls, caixa 66, document núm. 375.

-Llorenç Anglada, pagès, peça de terra (partida la Canal).
-Francesc Bover, teixidor de llana, un corral.

Notes

1  Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB). Not aria de Montblanc, signatura 3276.1. El capbreu
l’autentifica el notari montblanquí Nicolau Gavaldà i és dels anys 1590-1593, el volum és en format
foli, enquadernat en pergamí, té 108 fulls i compta amb una rúbrica alfabètica de cognoms.

2  Els artesans es concentraven en els nuclis urbans més important s de la comarca però alternaven la
seva activitat manufacturera amb l’agricultura, a més t ambé hi treballaven les dones (filar) la qual cosa
suposava uns ingressos complement aris a les economies familiars. A la Conca una altra vila amb un
important grup de p araires en aquest a època era Sarral, estudiat puntualment en breus articles per
Valentí Gual V ilà, «Invent ari postmortem de béns de paraires, Sarral (1583)», El Baluard (Sarral) 85
(1997), p. 26-27; «V endes de llana en un món de p araires, Sarral 1582-1583», El Baluard (Sarral) 86
(1997), p.37-39; «Deutes entre paraires,llana i setzens, Sarral 1555-1556», El Baluard (Sarral), 1 14
(2001), p.19. A començaments del segle XVIII en aquesta vila encara hi treballaven almenys una dotzena
de paraires, Roser Puig Tàrrech, «Els molins de Sarral en un capbreu del 1720», Recull de Treballs
del Baluard (Sarral) 2 (1999), p. 187-196. A l’Espluga de Francolí en el segle XV es documenta l’existència
d’un molí draper, Antoni Carreras Casanovas, Història de l’Espluga de Francolí. L’Edat Mitjana. L’Espluga
de F., 2000, vol. III, p. 299-300.

3  Per a una visió general sobre el tema us remetem al treball de Jaume Torras Elías, «Estructura de
la indústria precapitalist a, la draperia», Recerques (Barcelona), 1 1 (1981), p.7-28.

4  Sobre les nissagues d’apotecaris montblanquins  en segles posteriors vegeu el llibre col·lectiu, La farmàcia
de Montblanc (s. XVIII). Montblanc, 2006.

5 Per ampliar informació dels llinatges cal consultar la monografia de Salvador Rovira, La baixa noblesa
de la Conca de Barberà a l’Edat Moderna. Montblanc, 2005.
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En aquests darrers temps, -sembla, segons s’ha dit, per indicació del Memorial Democràtic
i amb una subvenció d’aquest organisme de la Generalitat-, s’ha procedit a «netejar», acondicionar
i endreçar el monument de la plaça de la Creu de Solivella. Això ha implicat principalment la
retirada de la làpida «A  tot s vosaltres 1936-1939» –que l’any 1980 substituí les dues plaques
que hi havia a banda i banda del cenotafi-  i  la cancel·lació i esborrament de les lletres esculpides
que coronaven el centre del darrer pis «FE» (Falange Española). De forma matussera, d’altra
banda, s’han arranjat les inscripcions a la pedra de les dues cares del monument, on hi est aven
inscrits els noms de les persones de dret a que havien est at assassinades durant el període
revolucionari de 1936-39, així com t ambé els soldat s considerats de famílies d’aquest a ideologia
morts en el front de guerra, i d’altres que havien sofert d’una manera especial la persecució.
La resta del monument, especialment la seva base, t ambé ha est at reparada i adobada, doncs,
malmesa pel p as del temp s i les inclemències, així com pel propi pes del cenot afi, atès que
està construït en pedra. Amb motiu d’aquesta intervenció s’ha aprofit at l’ocasió per garantir millor
la seva consolidació i preservació  (fotos 1 i 2).

Darrere aquest monumenti hi ha tota una història que volem donar a conèixer des d’aquestes
pàgines. Com qualsevol actuació de l’home com a ésser social la construcció del monument
no es pot deslligar de l’escenari històric en què es va produir . En aquest a línia, el monument
de la plaça de la Creu -s’anomena així perquè en un racó s’hi trobava fins a començament
del segle p assat la creu de terme municip al- s’ha d’emmarcar en els moments immediat a la
postguerra i en una actitud especialment fervent per p art de les noves autorit ats franquistes
dirigida a mantenir i glorificar la memòria dels seus «màrtirs» (fotos 3, 4 i 5).

1.- L’ocupació de Solivella per l’exèrcit franquista (12 de gener de 1939)

L’ocupació de Solivella –o l’«alliberament», segons la nomenclatura oficial de la dict adura-
pels militars franquistes tingué lloc la nit de l’1 1 de gener de 1939, quan arribaren a la població
els primers component s de la divisió it aliana «Frecce V erdi» després que durant tot el dia els
dos exèrcits s’haguessin batut amb desplegament d’artilleria pel terme, centre d’activitat bèl·lica
del front entre els dos bàndols (fotos 6 i 7). Els grup italià, que integraven també petits contingents
de soldat s nacionals i marroquins, procedien de Senan i ocup aren simultàniament Solivella i
Blancafort.4  Per una banda, el fet que fos ja t ard, -cap a les nou del vespre-, quan hi arribaren
les primeres forces «ocup ants» i que, d’altra banda, el poble estigués buit de gent car els

El monument de la Plaça de la Creu: L’ombra allargada
dels «Fets de Solivella»1

Josep M. Sans Travé
Acadèmic i director de l’Arxiu Nacional de Catalunya2
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solivellencs s’havien refugiat als trossos de la rodalia, determinà tot plegat que les forces  ajornessin
l’ocupació fins al dia següent.

A trenc d’alba del 12 de gener entraren oficialment els soldat s franquistes al poble, els
quals feren repicar l’única campana que havia quedat -la rest a s’havien abatut per fer armament
i municions-, en senyal de la seva victòria. Poc a poc la gent que s’havia recollit als camp s
es concentrà al centre del poble per festejar l’esdeveniment, que per a ells suposava la fi de
la guerra. La dictadura considerà, doncs, el 12 de febrer de 1939 el dia de l’«alliberament» per
part de les tropes italo-franquistes.

2.- Nomenament de la comissió gestora municipal

El responsable d’organitzar la nova vida  político-administrativa fou l’alferes de la cinquena
Divisió de Navarra Juan Martí V ilanova. Una de les primeres disposicions que prengué aquest
oficial fou la designació el 15 de gener , en nom del general cap de l’exèrcit del Nord, -després
d’haver-se entrevistat amb la gent de dret a de la població-, dels membres de la comissió gestora
que havien d’actuar com a ajunt ament fins que les noves autorit ats en disposessin diversament.
Els designats formaven p art del grup dretà que havia p atit més intensament  els excessos del
període revolucionari: gairebé tots els membres de la comissió  podien present ar-se ells mateixos
o bé els pares, fills o germans, com a «màrtirs» assassinats o maltract ats per les «hordas rojas».
Els seus component s foren:

Alcalde:
     President: Gregori Travé Domingo

Regidors:
Ramon Bergadà Mont anyola
Josep Iglésies Creus
Magí Palau Bergadà
Josep Gasol i Puig
Antoni Mont seny i Castro
Antoni Anglès Montanyola
Francesc Sanahuja Mont anyola
Antoni Orpinell i Amorós
Secretari:
Joan Foraster i Esplugas.

3.- Les primeres disposicions de la «comissió gestora». La repressió  dels adversaris

Les noves autorit ats municip als hagueren de posar en marxa, gairebé p artint de zero,
l’organització municipal. Però no fou aquest a la seva primera preocup ació sinó que, atès que
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duien al cor un profund sentiment de revenja, per una banda, i de l’altra, de reparació i manteniment
de la memòria dels «seus mort s», prioritzaren en primer lloc la repressió dels adversaris polítics,
i en segon lloc la recuperació de les restes i la memòria dels seus difunt s. Amb vertiginosa
rapidesa esmerçaren hores a la casa de la vila per lliurar-se a aquestes dues t asques. D’altra
banda, a la caixa de l’ajuntament no hi havia restat ni un cèntim, de manera que poques disposicions
administratives es podien prendre sense el mínim suport econòmic. Aquest no l’obtindrien fins
al cap d’uns dies, quan el 10 de febrer de 1939 l’alcalde Gregori Travé aconseguia un «préstec
voluntari» de 3.000 pessetes dels veïns Antoni Solé March,  Antoni Ballart Llauradó i Jaume
Montseny Peiraló. 5

El dia 17 de gener els membres de la comissió gestora ja havien elaborat el primer informe
escrit sobre la situació i els esdeveniments  ocorreguts durant el període revolucionari, principalment
en relació als fet s del 24 de juliol de 1936 i el 12 de febrer de 1937. Aquest document cabdal
–que després havia de servir de p auta per a la repressió milit ar  franquista- recollia, d’una banda,
els noms dels assassinats de gent de dret a i dels detinguts, dels inductors,  dels qui se sospitava
que havien est at els autors materials, dels membres de l’ajunt ament i dels integrant s del comitè
de les milícies antifeixistes i de les persones que havien tingut actuacions contra la gen
tconservadora. El document fou lliurat al cap de dos dies al jutge instructor milit ar que actuava
a Montblanc per iniciar els processos contra els considerat s «rebels milit ars» i desafectes de
Solivella al nou règim. El mateix dia 19 de gener , els autors de l’informe es ratificaven davant
del jutge milit ar en la seva declaració acusatòria.

Aquesta actuació p alesa clarament que el primer ajunt ament franquist a assumí la
responsabilitat de col·laborar amb les autorita ts militars en la t asca de repressió dels que havien
participat en els «fets de Solivella», i dels que havien est at fidels al règim legal republicà a través
del seu compromís personal i polític.

Avui és prou coneguda aquest a et apa convulsa del nostre p assat col·lectiu, gràcies
principalment als estudis de Josep Maria Solé i Sabaté i Joan V illarroya sobre la repressió en
el període de guerra i la franquist a de la postguerra, 6 i a altres autors, 7 i més concret ament
sobre aquest a darrera a la Conca de  Barberà, mercès als treballs princip alment de Josep
Recasens i Llort. 8

4.- El procediment de la repressió.

El procediment emprat per a la repressió fou molt simple. Consistí en la denúncia per p art
de particulars a l’Ajuntament del poble contra aquelles persones sobre les quals requeien sospites
per delictes de sang en la p articipació d’actes revolucionaris entre el mes de juliol de 1936 i
l’ocupació franquist a de la població, així com t ambé per les seves actuacions contra gent de
dreta. L ’Ajuntament iniciava l’expedient que després era enviat al Tribunal Milit ar número 7 de
Montblanc el qual el p assava a la justícia militar de Tarragona.
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Prèviament, els denunciat s eren detingut s per la Guàrdia Civil i ingressat s a la presó
preventiva de Montblanc fins que els arribava l’hora del judici sumaríssim milit ar en què eren
traslladats a les presons de Tarragona. També les denúncies es podien fer directament a l’esmentat
tribunal de Montblanc, sense necessitat de passar per l’Ajuntament de Solivella. Molt sovint aquest
darrer actuà d’ofici, a iniciativa pròpia, sense que calguessin denúncies prèvies doncs els seus
components, atesa la seva ideologia dretana o bé el seu parentiu amb els «sollevats» i assassinats,
eren prou coneixedors de les persones que havien particip at en els esdeveniment s del període
revolucionari. Aquest és el cas de l’ajunt ament de Solivella, que abans que els milit ars iniciessin
els primers interrogatoris dels sospitosos  ja va confeccionar un informe « sobre los sucesos
ocurridos en dicho pueblo durante el período de dominación roja».

Els membres de la gestora municip al pretenien accelerar la màquina repressiva i veure
ben aviat satisfet s els seus desitjos de venjança. No hi havia temp s per perdre sinó que volien
actuar en  calent per tal d’aprofit ar el record de tot s els afectat s. Com més aviat es procedís,
la «nova Espanya» es veuria lliure dels seus enemics i el record no s’havia de deixar esvair
pel curs del temp s.

5.- El contingut de l’»Informe».

Aquest informe –signat per l’alcalde Gregori Travé i els regidors Ramon Bergadà, Josep
Iglésies Creus i Antoni Anglès- recollia primer els assassinat s perpetrat s a la població entre el
23 i 24 de juliol de 1936; els afusellats fora vila el 6, 28 i 31 d’agost de 1936 i el 12 de febrer
de 1937 a Sarral. Així mateix, es relacionaven els que consideraven autors de les morts i també
els que, d’alguna manera més o menys direct a, suposaven que hi havien particip at, així com
els inductors. D’algunes d’aquestes persones l’informe no dubta en dest acar la seva «maldat»,
com ara el farmacèutic Ernest Martínez Rodrigo, de qui apostil·la « y uno de los más peligrosos
del pueblo». Relaciona t ambé les persones que durant el període revolucionari anaren per les
cases de gent de dret a a fer detencions i aquells que, tot i no haver p articipat en els
assassinats, « tomaron parte en otros hechos tales como excitación de ánimos, hacer guardias
continuamente durante tres o cuatro meses, armados siempre».

Tot seguit, l’informe refereix el saqueig de l’església p arroquial i les persones del poble
que hi  havien p articipat. També narra els registres que es feren en algunes cases p articulars
a la recerca d’objectes religiosos per t al de cremar-los i llurs autors.

Com que els responsables polítics de totes aquestes actuacions, a criteri dels informadors,
havien estat l’ajuntament i el comitè, enumera els components d’aquests dos organismes, integrats
fonamentalment per represent ants de la UGT , CNT  i ERC.

A continuació es det allen les actuacions dels «revolucionaris» contra la propietat dels seus
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adversaris polítics: en concret les confiscacions de terres, dels fruit s i t ambé l’organització de
la Col·lectivit at amb les finques incaut ades. No s’oblida de les extorsions i les exigències de
diners per p art del comitè a gent de dret a, tot especificant les quantit ats est ablertes entre les
cinc mil i les quinze mil pessetes.

L’informe relaciona t ambéles persones que havien « actuado en hechos delictivos» i que
no foren inclosos en la p art anterior de l’escrit. D’alguns d’ells, en no poder acusar-los d’un
delicte concret, simplement es qualificava al denunciat com que «con sus palabras excitaba
continuamente a cometer actos delictivos» o bé «iba armado y hacía guardias continuamente»,
o «fue persona muy peligrosa por la propaganda activa que hizo».

Finalment, els nous munícep s van dedicar un ap artat a les dones de Solivella que durant
aquells gairebé tres anys de revolució van dest acar per les seves actituds en contra de la gent
de dretes. D’aquelles es diu que «excitaron los ánimos para que se cometieran asesinatos y
otros hechos y molestando continuamente a personas honradas».  Nou dones, entre les quals
una mestra, foren  denunciades a l’informe.

6.- Les declaracions dels afectats dretans

El dia 20 de gener es desplaçava a Solivella l’instructor José Ortiz i un secret ari per
començar a prendre les declaracions dels testimonis afect ats pels  excessos dels esquerrans
de Solivella. L ’ajuntament assumí les despeses de la seva estància a la localit at. S’hostatjaren
a casa de Josep Mont seny Ballart qui cobrà una factura de 627 pt a, segons acord de la comissió
gestora del primer de maig de 1941. 9 A la mateixa reunió t ambé s’acordà p agar les despeses
fetes pels dos milit ars al cafè del Sindicat.

El jutge instructor primerament prengué declaració a la gent afectada de dretes, per disposar
de prou informació i procedir després, en base de les denúncies de l’ajuntament i de les declaracions
dels afect ats, a la detenció preventiva dels sospitosos.

El primer dia declararen quatre persones, la primera C. A. E., vídua, de 45 anys. Manifestà
que  el seu marit M. S. A. fou detingut per elements  «rojos» solivellencs  al poble de Llorenç
el dia 6 d’agost de 1936, essent assassinat el mateix dia a V allbona de les Monges. Manifestà,
a més, que l’assassinat el varen dur a terme J. de P . M., A. E. B. (àlies R.), R. B. C., S.  M.
(àlies F.), A.  M. R. (àlies C.),  T. C. D. (àlies G .), A. M. T. (àlies T.), tot s veïns de Solivella.
Afegí, així mateix, que el seu sogre M. S. C. fou detingut i assassinat junt ament amb altres
persones el 23 de juliol de 1936 per A. M. R., A. P. M. (àlies V .), E. I. V . -el qual, a més- va
destrossar amb un martell la port a de la casa de la víctima, J. S. C. ( àlies S.) i  d’altres dels
quals no recordava els noms. Finalmen,t va manifestar que els principals inductors dels assassinats
i els responsables de tot el que va p assar a Solivella van ser els membres del Comitè i de
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l’ajuntament que van exercir els càrrecs al començament del moviment, tot i que no recorda
els noms ni els dels altres individus que realitzaren els altres actes delictius, i que els esmenta ts
com assassins dels seus familiars ho foren també de les mort s que es van cometre en el poble
(foto 9).

El mateix dia l’instructor va prendre declaració a M. S. T., la qual va manifest ar que el
seu marit F. S. I. fou detingut en llur domicili el dia 12 de febrer de 1937 i assassinat junt ament
amb altres cinc veïns al terme de Sarral, i que la detenció i mort fou dut a a terme per E. I.
V., A. M. M. (ja finat), C. R. T. (àlies R.), J. I. P . (àlies Ch.), J. E. P . (àlies P .) i d’altres dels
quals no recordava els noms, però tot s veïns de Solivella; t ambé hi va p articipar en l’assassinat
J. S. C. (àlies G .) i F . M. A. (àlies B.), essent aquest darrer el que els va lligar .

Manifesta t ambé que el mateix dia 12 es varen present ar a casa seva, amb l’objectiu de
detenir el seu marit J. C. N. ( àlies T.) i J. S. M. (àlies J.), sense poder dur a terme aquest
propòsit perquè ja havia est at detingut feia poc temps, traslladant-se immediat ament al lloc on
estava empresonat, desconeixent si aquest s dos van prendre p art en els assassinats, tot i que
ella creu que sí.

Finalment va declarar que  considerava els princip als inductors dels assassinat s i altres
actes delictius comesos en el poble els membres del Comitè i de l’ajuntament, ja que abans
de ser execut ats els posaven a disposició de les autorit ats locals a la presó habilit ada.

Tot seguit fou interrogat T. T. E., el qual va manifest ar que el dia 20 de juliol de 1936
el seu fill J. T. C. va arribar de Palència, on prest ava el servei milit ar, per a gaudir del permís
que li havia estat concedit. En arribar a Solivella  va rest ar ben  sorprès del que est ava passant
en el poble pel fet que els element s rojos se n’havien apoderat i estaven cometent tot a mena
d’excessos, de manera que va intentar fugir de la vila, però al cap de pocs quilòmetres el van
enxampar i l’afusellaren a l’acte. Que tot i que el declarant no va presenciar els fet s ha pogut
escatir que en l’assassinat del seu fill hi van intervenir A. P. M. (àlies V .), A. M. R. (àlies C.),
J. I.  R. (àlies M.), A. M. T. (àlies T.) i J. M. S. (àlies S.); aquest darrer , segons li const ava
al declarant, a més, es va acarnissar amb la víctima disparant diverses vegades contra el cadàver.
Afegí que les detencions i assassinat s dut s a terme en el poble varen ser manat s pel comitè
local entre els membres del qual recorda J. S. M. (àlies Ch.), E. I. V ., A. Ll. M., A. M. T. (àlies
T.), F . M. A. (àlies B.) i J. S. C. (àlies G .), actuant el Comitè d’acord amb l’ajunt ament, que
presidia A. A. E.

Finalment declara que per ordres del Comitè i l’ajuntament es van fer incautacions, registres,
requises (entre les quals una finca del declarant), saqueig de l’església i crema de les imatges,
acte que van obligar a dur a terme a persones de dret a.

Que t ambé fou assassinat un altre fill del denunciant anomenat J. T. C., que es trobava
detingut en el vaixell presó a Tarragona, a causa de la denúncia del comitè local.
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El següent declarant fou M. B. R., de 17 anys, el més jove de tot s els interrogat s. V a
manifestar que el 12 de febrer de 1937 van anar a casa seva per detenir el seu p are, J. B.
A., els veïns de la localit at C. R. T. (àlies R.),  F . T. E. (àlies C.), A. M. M. (àlies C.) J.  E.
T. (àlies P .),10 J. C. N. (àlies T.),-el qual, a més, va pregunt ar pel germà gran del declarant
anomenat X.-, i alguns més,  els noms dels quals no recordava. No van poder dur a terme
la detenció perquè el seu p are era absent. Però, que al cap de molt poc temp s fou detingut
al cafè de cal Mateu i port at a la presó local i posteriorment traslladat, junt ament amb altres
set veïns, a Sarral on cinc foren afusellat s, aconseguint en el moment de l’execució fugir-ne
tres. Que des que fou detingut fins que fou mort, i t ambé els altres detingut s, varen ser vigilats
i custodiat s per F . M. A. (àlies B.), J. S. M. (àlies J.), J. T. M. (àlies B.), R.  E. O. (àlies M.),
E. I. V . i el seu fill E., C. R. T. (àlies R.) i uns quant s més que no recorda. Entre els que van
participar en aquests assassinat s esment a C. R. T. (àlies R.),  J. S. C. (àlies G .) i F . M. A.
(àlies B.), qui va lligar les víctimes.

Confirmà que creia que els responsables foren els membres del Comitè i de l’ajuntament,
ja que els detingut s prèviament al seu assassinat eren a la presó habilit ada.

També manifestà que s’efectuaren registres, confiscacions, requises i altres excessos,
ordenats pel comitè local; que, així mateix, aquest va ordenar el saqueig de l’església p arroquial
i l’incendi de les imatges i ornaments sagrats, intervenint en aquest fet la major part dels esquerrans
del poble, sense que pugui precisar-ne  els noms, els quals van obligar a les persones de dret a
a fer t als malvestat s.

Les declaracions continuaren a Solivella el dia següent, 21 de gener de 1939. A. M. C.
-de quarant a-nou anys- va denunciar que el dia 24 de juliol de 1936 va ser detingut, així com
el seu fill J. i el seu germà J., empresonat s per un grup d’individus desconegut s, guiat s pels
veïns del poble E. I. V . (àlies M.), J. S. M. (àlies J.); que al cap de mitja hora de trobar-se
a la presó, hi traslladaren altres divuit convilat ans; que tot s ells foren lligat s pels forasters
acompanyats per J. de P . M. i de l’esment at E., amenaçat s amb pistoles en mà; seguidament
foren occit s en el mateix local, salvant-se, però, el que declara, el seu germà J. i altres dos
més per haver simulat que estaven morts, aconseguint fugir després que els assassins s’haguessin
retirat. Que el dia 26 de juliol fou novament detingut i traslladat a la presó de Montblanc, de
la qual fou alliberat al cap de sis dies. Aquesta detenció la varen efectuar els solivellencs J.
S. C. (àlies  G.) i R. B. C.

Manifestà, així mateix, que  entre els assassins de  Josep Moix, Jesús Tarragó, Joan Ballart
Domingo i Pere Ballart hi figuraven  T. C. D. (àlies G .), E. I. V ., E. C., J. C. N. (àlies T.), J.
C. N., A. M. T. (àlies T.) i J. E. P . (àlies P .), els quals els varen mat ar a les rodalies del poble.

Declarà el mateix que els anteriors, sense però, precisar la identit at ni la dels que varen
profanar l’església.
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M. R. C., de quarant a-vuit anys, declarà el mateix dia 21 de gener a Solivella. Manifestà
que el 12 de febrer de 1937 fou detingut en el seu domicili per un grup de milicians armats ,
tots veïns de Solivella, integrat per J. T. M. (àlies B.), A. C. M. (àlies C.), J. T. E. (àlies P .),
M. M. M. (àlies B.), J. C. N. (àlies T .), E. I. V . i J. C. E. (àlies M.), essent després traslladat
a la presó local on ja hi havia diversos veïns detinguts, sis dels quals foren assassinat s aquella
mateixa nit.

Ja a la presó va comp arèixer davant una mena de tribunal revolucionari integrat pels
membres del Front Popular local E. I. M., que actuava de president, J. M. E. (àlies F .) i A. M.
E. (Ch.), que van decretar la llibert at del declarant i la mort de  les persones que aquella nit
foren assassinades a Sarral:  Francesc Sans, Jaume Iglésies, Josep Gasol, Josep Ballart i altres
tres els noms dels quals no recordava.

Va afegir que en una cert a ocasió A. C. E. es va adreçar als sindicat s del poble exigint
dels seus afiliats la signatura per condemnar a mort Llorenç Romeu, Jaume Tous Sans i Antoni
Orpinell al·legant que això seria molt beneficiós per a la població. Els esment ats homes van
salvar la vida perquè fugiren i perquè van resultar infructuoses totes les gestions que feren per
trobar-los.

Com els altres testimonis va acusar el Comitè i l’ajunt ament, que actuaven de comú acord,
de tot s els excessos i assassinats comesos, essent, a més, el consistori que va exigir , sot a
pena de mort, el lliurament de les armes per part de les dretes.

El mateix dia va declarar J. M. T. D., p astisser, que va manifest ar que en iniciar-se el
«movimiento» va sortir de la població, en comp anyia del rector , i que en trobar-se a uns cent
metres del poble un grup de milicians armats, entre els quals recorda A. P. M. (àlies V .), A.
M. M. (àlies C.), J. A. S. (àlies A.), C. R. T. (àlies R.),  A. M. T. (àlies T.), S. J.  I. (àlies S.),
els van detenir tot assassinant el sacerdot i a Jesús Tarragó i Castro. El declarant va aconseguir
fugir malgrat que li tiraren més de cinc-cent s tret s. Que van entrar en el seu domicili robant
tot el que pogueren  S. M. (àlies F .) i J. E. P . (àlies P .).

Especificà, a més, que el 12 de febrer de 1937, a les deu de la nit,  el van anar a detenir
a casa seva Magí Decel Andreu, J. M. E. (àlies F .) i J. S. C. (àlies G .), els quals en no poder
obrir la port a van intent ar forçar-la de manera que com que feien molt de soroll  un d’ells va
aconsellar de deixar-lo i anar a practicar altres detencions.

El mateix  21 de gener va present ar-se a declarar M. S. E., vídua de J. M. I. V a manifestar
que el seu marit els primers dies de la revolt a nacional es trobava a la finca denominada la
Segarra, situada en el terme de Rocallaura, essent descobert i delat at pel pastor J. M. S., el
qual ho va posar en coneixement del comitè de Solivella. T ot seguit un grup de milicians varen
sortir a buscar-lo; estava integrat per J. M. C., J. I. G (àlies A.),  J. J. I. (àlies G .),  J. C. E.
(àlies C.), E. C.  J., J. E. P . (àlies P .), S. M. (àlies F .) i A. G. J. (àlies T.). Després de detenir-
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lo el port aren a casa de  Pau «Moreno», lligant-lo a l’est able com si fos una bèstia, i tenint-
lo en aquest a situació fins a primeres hores del matí del dia següent en què els esment ats
A. G. J. i E. C. J. el varen assassinar; seguidament van deixar el cadàver en una era veïna.
Traslladat el cadàver al cementiri A. C. (àlies T.) li va fer mofa i escarni. Afegí, a més, que
el 24 de juliol de 1936 J. de P . M. va disp arar contra Teresa Obradó (àlies Pedrola), de 82
anys d’edat, ferint-la greument.

Com els altres denunciant s, adduí que les culpes de tot s els assassinat s i malvest ats les
tenien el Comitè i l’ajunt ament de Solivella, essent per t ant, els seus membres responsables
de tot.

Aquest dia, també, declarà M. T. M., de 45 anys, industrial. V a manifestar que el 12 de
febrer de 1937 es van present ar al seu domicili per tal de detenir-lo A. C. M. (àlies C.), J. E.
P. (àlies P .), P. E. E. (àlies P .),  J. T. M. (àlies B.) i J. M. E. (àlies F .), dirigits per Magí Decel
Andreu, els quals, pistola en mà, van pregunt ar pel declarant al·legant que havia de comp arèixer
davant el comitè local per t al d’interrogar-lo. El denunciant, però, tement que l’assassinessin,
tal com després va p assar amb altres detinguts aquella nit, va fugir pel darrera de casa refugiant-
se en un local proper des d’on va poder observar un altre grup de milicians armat s, que feien
també detencions, integrat per A. C. D. (àlies G .), J. C. N. (àlies T.), A. P. M. (àlies V .), P.I.
T. (àlies P . de la C.), F . M. I. (àlies B.), E. I. V . (àlies M.), J. E. T. (àlies P .)11 i A. M. R. (àlies
C.). Que al cap de tres dies es van present ar a casa del declarant l’esment at Magí Decel,  E.
C. J., J. M. E. i J. I. R., constituint un tribunal que el va condemnar a satisfer una mult a de
quinze mil pessetes, de les quals només en va p agar tretze mil al comitè local.

Concloent, va afegir que sabia per referències que J. C. N. (àlies T.), J. S. M. (àlies J.)
i F. M. I. (àlia  B.) van prendre part en la mort de Pere Ballart Magrinyà i del seu fill Joan;
que en l’assassinat del rector de la p arròquia hi van intervenir A. P. M. (àlies V .) i A. M. R.
(àlies C.), i que J. M. S. (àlies S.) va disp arar dues vegades damunt el cadàver de Jesús Tarragó
tot vanagloriant-se després d’aquesta acció. I que constantment incitaven a l’assassinat de persones
de dret a les dones R. P . M. i C. C. D.

El mateix dia va declarar J. D. P ., vídua de Pere Ballart Magrinyà i mare de Joan Ballart
i Domingo, ambdós assassinat s el 23 de juliol de 1936. Denuncià que als dos els havien mort
F. M. I. (àlies B.), J. C. N. (àlies T.), J. S. M. (àlies J.) i Ll. C. C. Aquest darrer , a més,  els
va lligar i els va maltract ar en un indret molt proper . Que les detencions i assassinat s, així com
les confiscacions, registres i requises eren ordenat s pel comitè local, no podent precisar les
persones que el constituïen, així  com t ambé l’ajuntament, perquè durant el període de revolt a
hi van haver molt s canvis. Finalment va declarar que entre les persones que const antment
incitaven a la comissió d’assassinat s i tot a mena de malvest ats pot cit ar N. E. C. (àlies P .), E.
T. I. i la dona C.  S. I., els quals afirmaven que s’havien de mat ar a tots els de dret a del poble,
tot lament ant-se, a més, dels pocs que havien est at assassinat s.
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També el dia 21 de gener de 1939 es presentà a declarar  R. M. P .,  de 50 anys d’edat,
vídua. Manifestà que el 24 de juliol de 1936 van ser detingut s el seu marit J. P . V., el seu fill
J. i el seu gendre P . C. Q., essent empresonat s i custodiat s per F . I. V . (àlies M.), A. M.  R.
(àlies C.), J. de P . M. i un grup de persones que no es coneixien. Al cap d’una mitja hora de
la detenció foren afusellat s juntament amb altres vint solivellencs detingut s, aconseguint salvar
la seva vida el fill de la declarant i altres tres persones per haver simulat que est aven mort s.
Que el seu fill després fou traslladat a l’hospit al de Reus i posteriorment al de Cambrils, a on
P. I. T. (àlies P. de la C.), membre del Comitè  i a instàncies d’aquest es va personar i va ordenar
l’assassinat del ferit. Aquest, però, es va poder salvar perquè els assassins es van equivocar
i van matar  la persona que ocup ava el llit del cost at. Davant aquest a experiència el seu fill
es va refugiar als Omells de Na Gaia. Assabentats, però, de l’amagatall els elements revolucionaris
solivellencs, el 14 de febrer de 1937 l’anaren a buscar un grup de milicians integrat per C. R.
T. (àlies R.), E. I. V . i alguns altres dels quals no es recorda dels noms, que, malgrat haver
fet nombrosos escorcolls no el varen trobar .

Acaba la seva declaració dient que S. M. (àlies F .), R. B. C., A. E. E., P . E. E., J. E.
E., A. E. J. (àlies J. de la P .), E. C. J., A. B. C., A. M. T., J. M. T. (àlies T .), J. R. T., R. M.
C., J. M. C. i A. A. E., en iniciar-se el moviment van sortir al carrer armat s i disp arant contra
les persones de dretes i causant diverses mort s.

El dia següent, 22 de gener de 1939, diumenge, van continuar els interrogatoris de gent
de dretes a Solivella davant el jutge instructor milita r. Es presentà a declarar J. M. B., el qual
va manifest ar que  per ordre del comitè local li foren confiscades dues finques situades en el
terme  de Solivella. Que qui li va comunicar l’ordre fou F . M. A., que exercia el càrrec de regidor
de justícia de l’ajuntament.

Declarà, així mateix, que va ser obligat pels element s d’esquerra a traslladar les imatges
de l’església al lloc on foren cremades. Els que van anar a casa seva perquè fes aquest comès
eren  A. C. M. (àlies C.) i J. C. N. (àlies T.), mentre que els que es van distingir en les destruccions
de les imatges foren J. S. C. (àlies G .), T. C. D. (àlies G .), E. I. (fill), J. de P . (fill), A. C. N.
(àlies T.), A. M. (àlies C.), J. C. N., els quals, armes en mà, vigilaven i obligaven a les persones
de dreta a traslladar i destruir els ret aules.

El mateix dia 22 de gener va ser interrogat J. G . P., p are del seminarist a afusellat el 12
de febrer de 1937 Josep Gasol Mont seny. Manifestà que l’esment at dia  es van presentar a
casa seva els veïns del poble J. T . M. (àlies B.), G . T. E. i J. E. P . demanant el seu fill, el
qual presentat davant aquestes persones el requeriren perquè prestés testimoni davant el Comitè,
i amb la promesa que després tornaria a casa. El declarant, però, sospit ant que li podia p assar
alguna cosa greu al seu fill, l’acomp anyà, no sense l’oposició dels detenidors,  fins a la presó
local, retornant novament al seu domicili. En arribar a la presó pogué observar i identificar les
persones que custodiaven els presos proveït s de les seves corresponent s armes i que eren  J.



podall 201168

M. R. (àlies C.), M. M. M. (àlies B.), J. M. E. (àlies F .),  J. C. R. (àlies X), J. C. E. (àlies M.),
A. P. M. (àlies V .), A. M. P . (àlies P .) i A. C, M. (àlies C.).

Una vegada engarjolat s, tots els detingut s van comp arèixer davant el comitè local  el qual
va decret ar la llibert at d’uns i la mort de vuit, entre els quals el seu fill, de manera que a la
una de la matinada del 13 de febrermembres del Comitè van traslladar el primer grup dels
condemnats a mort al terme de Sarral, on foren assassinat s el fill del declarant i altres quatre,
aconseguint fugir en el moment de l’execució tres dels detingut s.  V an dur a terme aquests
assassinats -continuà- J. S. C. (àlies G .), G. T. E., C. R. T. (àlies R.), E. I. V . (àlies M.) i J.
E. P. (àlies P .), junt ament amb altres milicians de Sarral el nom dels quals no recorda.

El dilluns i dimart s 23 i 24 de gener de 1939, no s’interrogà a ningú. El dimecres 25
l’instructor José  Ortiz reemprengué els interrogatoris de gent de dret a. Aquest darrer dia prestà
declaració a Solivella T. R. I., vídua, la qual va manifestar que el 12 de febrer de 1937 es
presentaren al seu domicili els veïns J. C. N. (àlies T.), J. S. M. (àlies J.), J. T. E. (àlies P .),
F. T. E. (àlies C.) i J. T. M. per detenir el seu marit J.  B. A. i el seu fill X., no podent-ho dur
a terme per no trobar-se a casa. El mateix dia, però, el seu marit fou detingut i port at amb
altres sis a Sarral on van ser assassinat s. Que entre els que efectuaren les detencions dels
sis que va ser assassinat s hi havia C. R. i T., A. C. D. (àlies G .), A. E. (àlies R.), E. I. V ., J.
I. (àlies H.), J. E. P . (àlies P.) i A. T. R., els quals els van empresonar i ajusticiar . Va denunciar
també que poc temp s abans que fos assassinat el seu cònjugue la veïna T. M. E. li va dir que
el seu home seria el primer en pujar al camió dels detingut s per ser després assassinat, cosa
que va succeir, de manera que la declarant suposava que l’esmentada T. era una de les responsables
d’aquelles morts. Acabà responsabilitzant de tot plegat als membres del comitè i de l’ajuntament.

Els darrers dies de gener de 1939 van declarar davant el jutge instructor milit ar gairebé
totes les persones de dreta que havien estat afectades amb l’assassinat d’algun o alguns membres
de la seva família més direct a, com ara marit s, fills o germans. Però no tots aquest s varen
voler denunciar als assassins dels seus p arents, malgrat que els element s més actius de dret a
els pressionessin perquè ho fessin. Per doblegar la seva volunt at els prometien les terres o
béns dels denunciat s, en el cas que fossin condemnat s i execut ats.12

Un cop d’ull als declarant s entre  el 20 i el 25 de gener a Solivella p alesa que de les
catorze persones, sis eren vídues de marit s assasinat s durant els «fet s» –de les quals a una,
a més li mat aren el fill, a una altra el gendre i a una tercera, el sogre-; quatre eren p ares de
fills assasinats –un dels quals amb dos fills mort s-; un, amb el p are assassinat; i els dos rest ants
ho feren per haver est at detinguts o haver sofert l’intent de detenció; l’objecte de la declaració
del darrer rest ant se cenyí a manifest ar que li havien est at confiscades dues finques i que fou
obligat a traslladar les imatges de l’església al lloc on després foren cremades. Als «fet s» als
quals es referiren els declarant s, deu els vinculaven  al 24 de juliol de 1936 i vuit al 12 de
febrer de 1937. Es tractava, per consegüent,  de persones directament afectades pels esdeveniments
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locals del període revolucionari de juliol de 1936 i de la repressió a la reraguarda de febrer
de 1937.

7.- Els primers detinguts. L’actuació de la guardia civil. Trasllat a la presó de Montblanc

Com a norma general del procediment, el jutge instructor començava la causa al jutjat
de Montblanc, que estava situat a l’actual jutjat de p au, a la Plaça de l’Església de Sant a Maria.
Aquí s’anava formant l’expedient en base de les denúncies rebudes i de les informacions que
obtenia dels testimonis. Si les seves conclusions eren suficients per empresonar el denunciat,
ho feia inicialment a la presó de Montblanc i si eren considerades greus era traslladat  a la
de Tarragona, generalment en tren o en camionet a, a l’espera del  consell de guerra. 13 A final
de 1939 el jutjat militar de Montblanc fou adjuntat al de Valls, de manera que part dels expedients
es van realitzar a la capital de l’Alt Camp. 14

A causa, però, de la gravetat dels «Fet s de Solivella», t al com hem exposat, l’instructor
es desplaçà a la nostra població per prendre les primeres declaracions, que li van justificar
la detenció per part de la guardia civil dels primers sospitosos, entre els què hi havia les següent s
dones, de les quals el 29 de gener l’ajunt ament en féu aquest informe. Com es pot veure, els
càrrecs que s’els imput ava eren realment molt imprecisos i molt poc subst antius, i en tot cas,
molt difícils de ser jutjat s com a delictes milit ars.

Detenidas.

I. A. R., maestra nacional. Teniendo cargos importantes en unas escuelas de Reus en
la dominación roja  y ha tomado parte en mítines presididos por Líster.

T. T. Ll., madre de uno de los que ha cometido más asesinatos y que hablaba muy
mal en contra de la causa y provocaba las personas de derecha beneficiándose de un
local que pertenecía a la gente de derecha y con este motivo disfrutaba toda la familia de
una vida muy lujosa.

E. R. M., pertenecía a las Izquierdas, muy mal habladora y disfrutaba mucho  cuando
se cometían asesinatos.

R. P. M.,, hablaba muy mal diciendo que los afusilados que se salvaron no tenía que quedar
ninguno, gritando en plena calle «Viva la Revolución Social».

M. M. M.,,  hablaba muy mal de la causa, disfrutando con todos los malos hechos que
se cometían.

M. M. M., hablaba muy mal de la causa, disfrutando con todos los malos tratos  que hacían
los rojos a las personas de derechas.

C. C. D., hablaba muy mal de la causa siendo contraria al G.M.N. [Glorioso Movimiento
Nacional]

C. S. I,  al dia que había los fusilados tendidos en la calle se puso muy elegante, cosa
que no acostumbraba, a pasearse delante de ellos  y disfrutando con el hecho que se había
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realizado; hablaba muy mal contra la causa del G.M.N. y es la mujer del que se encontraba
alcalde al dia de los hechos.

Solivella, 29 de enero de 1939.
El alcalde,
Gregorio Travé.

8.- Els interrogatoris dels detinguts de la presó de Montblanc

A p artir del  30 de gener de 1939, s’iniciaren les declaracions indagatòries per p art de
l’instructor a Montblanc. El jutge José Ortiz disposava de prou element s per decret ar la presó
preventiva dels pressumptes sospitosos de «rebel·lió milit ar» i iniciar els interrogatoris en base
de l’informe elaborat per l’ajunt ament el 17 de gener i t ambé per les declaracions dels afect ats.
Al damunt de la seva taula es trobaven ja les bases testificals que li permetrien fer una composició
de lloc de tot el que havia p assat a Solivella i, així mateix, de les persones que n’havien est at,
segons les declaracions que disposava, els inductors, autors o col·laboradors.

Segurament que el milit ar restà ben sorprès a l’hora d’analitzar la repressió a Solivella
per tres circumstàcies: la primera, la magnitud de la tragèdia, que havia suposat la mort de
més d’una trentena de persones de dret a assassinades durant el període de la revolució; la
segona, l’enorme quantitat de persones implicades o suposadament implicades en les actuacions
dutes a terme per les esquerres; i la tercera, la impossibilit at física de prendre’ls-hi declaració
a tot s i iniciar el sumari, atès que els cap s i més responsables suposadament de les accions
criminals havien fugit en la retirada de l’exèrcit republicà, alguns exiliat s i d’altres a amagar-
se a diversos llocs, princip alment Barcelona, on era més difícil, en aquells moment s, esbrinar
el seu amagat all.

Com que la repressió tenia per objecte escarment ar a tots els element s d’esquerra, si no
era possible fer-ho amb els de primera fila, calia p assar als de segona com fos, i fer caure
sobre d’ells tot el pes de la justícia, p agant amb les seves vides les que havien segat dels
seus adversaris polítics.

Amb la col·laboració de l’ajunt ament i la guàrdia civil els sospitosos de Solivella el 29 de
gener de 1939 foren reclosos a la presó de Montblanc, des d’on comp aregueren davant del
jutge instructor milit ar. Les declaracions s’iniciaren el dia 30 de gener de 1939, al dia següent
d’haver est at engarjolat s. Foren els següent s:

1.- Joan Masalias Sanahuja.
2.- Josep Masalias Mañé.
3.- Magí March Closa.
4.- Josep Sans Palau.
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5.- Francesc Sans Garcia.
6.- Ramon Saperas Saperas.
7.- Joan Jordana Iglésias.
8.- Joan March Contijoch.
9.- Joan Iglésias Gil.
10.- Ambrós Capdevila Nuet.
11.- Josep Armengol Salvadó.
12.- Antoni Cartañà Domingo.
13.- Joan Sanahuja Clavé.
14.- Gregori Mestres Torres.
15.- Josep Iglésies Palau.
16.- Antoni Espanyol Jové.
17.- Pau Tomàs Esquirol.
18.- Josep Sanahuja Mont seny.
19.- Antoni Cartanyà Peiraló.
20.- Tomàs March Closa.

I les vuit dones següent s:

1.- Isabel Armengol Rodríguez.
2.- Teresa T ravé Llorens.
3.- Eloïsa Roselló Mont anyola.
4.- Caterina Sans Iglésies.
5.- Concepció Cart anyà Domingo.
6.- Maria March Masalias.
7.- Magdalena March Masalias.
8.- Rosa Pinent March.

El primer que prestà declaració fou J. M. S. (àlies J. V .), de cinquanta anys d’edat. V a
manifestar que va pertànyer al p artit d’Esquerra Republicana de Cat alunya, a la qual s’afilià l’any
1933, quan es va formar al poble, sense  que exercís, però, cap càrrec directiu. Així mateix,
va manifest ar que el 23 de juliol de 1936, en tornar del tros a la tarda va sentir alguns tret s,
assabentant-se, en arribar a casa seva, que entre persones de dret a i d’esquerra s’havien donat
batibulls motiu pel qual no va sortir de casa aquella nit; el dia següent, de bon matí, va tornar
a sentir trets i al cap de poc temp s un grup de forasters acomp anyats de J. del M.  i A. del
C. van trucar a la porta de casa pregunt ant a l’indagat què feia sense agafar una arma per
defensar la seva causa, tot responent aquest que no tenia cap arma i que no havia d’intervenir
en res. Que més t ard es va assabent ar de la mort diverses persones sense que pugui dir res
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sobre els autors  d’aquest s actes.  Afegí que no era cert que anés armat durant el període
roig i que no havia fet guàrdies. Que no recorda la dat a exact a, però deuria ser el vint-i-cinc
o vint-i-sis de juliol del trent a-sis quan el va anar a cercar a casa seva J. S. M., àlies C.  del
V., dient-li que anés amb el carro per traslladar uns cadàvers que est aven prop al cementiri;
que com qui ho manava era regidor va obeir fent el que hom li va indicar . Que els cadàvers
que va traslladar al cementiri eren els  del rector Mn. Jaume Santromà, Jesús Tarragó i un
altre de l’anomenat «Peretó». Que com que no li interessava no se li va acudir pregunt ar res
sobre la manera que havien mort ni sobre les persones que hi havien intervingut. Finalment
va declarar que el dia que es van cremar les imatges de l’església va anar a veure-ho per
curiositat, sense prendre-hi, però, p art. Que hi havia tres fogueres, rest ant el declarant al cost at
d’una d’elles, en aquella on es trobava J. M. T., àlies T ., amb d’altres que no recorda.

El mateix dia fou investigat J. M. M., de 54 anys. V a manifestar que no havia est at afiliat
a cap p artit polític, per bé que havia votat els d’esquerra. Que no havia intervingut en cap dels
fets duts a terme en la població durant el període convuls, i que desconeixia les persones que
els havien perpetrat. Que t ampoc podia identificar els solivellencs que anaven pel poble armades
perquè en els primers dies del moviment no sortia de casa i que després només es va preocup ar
de la seva feina al camp. Finalment, va afirmar que creia que els seus fills t ampoc van intervenir
en res.

F. S. G . va declarar el mateix dia. Tenia 48 anys. V a manifestar que no havia est at afiliat
a cap partit polític i que sempre havia vot at la candidatura de dretes. Que havia exercit de regidor
i que havia est at elegit en la candidatura de dretes, per bé que no sabia si l’exercia per les
dretes o les esquerres ja que el van cridar a l’ajunt ament perquè hi p articipés. V a exercir el
càrrec fins el 23 de juliol de 1936, quan va ser destituït. Que a p artir d’aquest moment no anà
més a l’ajunt ament ni sabia les disposicions que s’hi prenien. Que t ampoc podia identificar les
persones que van intervenir en els assassinat s i detencions ni en altres fet s delictius.

El mateix dia 30 de gener fou interrogat M.M.C., àlies P ., de 35 anys. Manifestà que
pertanyia al partit d’Esquerra Republicana al qual es va afiliar abans del juliol i que n’era president
de la junt a directiva en iniciar-se el «moviment». Que fou regidor de l’ajunt ament des del  22
de novembre de 1936, càrrec del que presentà la dimissió als tres mesos per no est ar d’acord
amb la rest a de regidors, per bé que no li fou admesa ja que consideraren que era necessària
la seva presència a l’ajunt ament. Afegí que algunes vegades havia port at arma, per bé que mai
l’han pogut veure armat, i que mai  l’havia disp arat. Declarà que el 23 de juliol de 1936 va
sentir molt s trets assabentant-se que hi havia lluit a en alguns carrers del poble entre persones
de dreta i d’esquerra. Que ell, per evitar que li passés alguna cosa i per evitar també compromisos
es reclogué a l’ajunt ament on va romandre fins que es van acabar els tret s. Exposà que la
lluita va començar cap a les quatre de la matinada i que ell des de les sis de la t arda del dia
anterior va est ar al carrer en comp anyia d’uns cinc-cent s homes. Si va fer això, fou a causa
que el varen obligar quan tornava del camp; que no li van dir perquè es trobava t anta gent
allí, però que segons els rumors que corrien era per desarmar la gent de dretes; que a les
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tres de la matinada li varen manar buscar l’alcalde, aprofitant aquest a circumstància per no
retornar al lloc on est ava i rest ar a l’ajuntament on s’hi va est ar fins a les tres de la t arda,
assabentant-se aleshores que havien dominat les esquerres i que del result at de la top ada hi
havia algun mort i ferit.

Afegí que des d’aquest dia, després de la feina, es reunia a l’ajuntament amb altres convilatans
per escoltar la ràdio i xerrar una estona, sense assabentar-se dels acords que prenia el Comitè
perquè aquest es reunia en una altra sala.

Declarà també que mai havia sentit dir que s’hagués d’assassinar a algú i que ell no havia
intervingut per res a cap dels fet s.

Respecte dels fet s del dotze de febrer de 1937 va manifest ar que en retirar-se a casa,
entre les nou i les deu de la nit,  va veure alguns joves del poble, entre els quals E. I. V . i
J. M. (àlies F .), que estaven trucant a diverses cases per fer detencions, tot aconsellant-los  que
no molestessin a ningú.

Quan al saqueig de l’església va exposar que el va contemplar des del balcó de l’ajuntament
i que malgrat que va veure molt s veïns que hi van prendre part no pot recordar a ningú més
que un t al G . i E. I.

Acabà la seva declaració dient que sabia que les multes i les incaut acions les acordava
el Comitè.

El mateix dia 30 de gener es prengué declaració a R. S. S., de 23 anys. Entre d’altres
manifestacions exposà que, efectivament, es van cometre diversos assassinats en el poble i
es va saquejar i cremà el seu contingut, tot i que no pot dir , per no saber-ho, les persones
que varen intervenir en aquest s fets. Manifestà que es va incorporar a l’exèrcit republicà quan
fou demanada la seva lleva i que uns dies abans de ser ocupada Solivella per les forces
franquistes es va amagar a l’espera que aquestes prenguessin el poble per incorporar-se a
aquestes tropes, tal com va fer .

El dia següent, 31 de gener de 1939, va ser interrogat J. M. C., àlies  B.,  de 44 anys.
Explicà que no havia estat de cap p artit polític, si bé als inicis del moviment s’afilià al sindicat
UGT per tal de poder treballar , donant-se, però, de baixa al cap de set mesos. Que havia exercit
de regidor quinze o vint dies abans de l’entrada de l’exèrcit ocup ant. Que no havia port at mai
armes i que tampoc havia fet mai guàrdies. Que en esclat ar el 18 de juliol es trobava treballant
a Reus. Que el dia tres d’agost va anar a Solivella per veure si era cert que havien mort un
germà seu, retornant a Reus el dia següent. Que va estar molt de temp s, sense poder especificar
quan, que no va anar a Solivella, per bé que s’hi va traslladar definitivament feia un any . Que
per aquesta raó no podia dir res respecte als esdeveniment s que hi van p assar i t ampoc de
les persones que hi van intervenir .
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Seguidament fou interrogat J. I. G ., de 32 anys. Declarà que  no va pertànyer a cap p artit
polític ni a cap sindicat, si bé que en iniciar-se el moviment es va afiliar al p artit socialist a i
a la UGT , havent exercit el càrrec de regidor de l’ajunt ament en represent ació de l’esment at
sindicat des del 23 de desembre de 1936 fins el 6 de febrer 15 en què va present ar la dimissió.
Que no va p articipar en cap dels fet s esdevinguts al poble, que t ampoc va fer guàrdies ni va
portar mai cap arma. Que ignora les persones que van cometre els assassinat s, les que van
fer les detencions i les que van saquejar l’església i  en van cremar les imatges.

A continuació fou interrogat  A. C. N., de 55 anys, peó caminer.  Declarà  no havia pertangut
a cap p artit polític ni sindicat, però que aleshores es va haver d’afiliar a la CNT  per imposició
del seu cap atàs. Que no va intervenir ni en les detencions ni en els assassinat s que hi hagué
en el poble i que t ampoc identificà les persones que els realitzaren. Que és cert que en cert a
ocasió que va anar al cementiri es va trobar amb el cadàver de Josep Moix i que dirigint-se
a ell li va dir: «A  tu no et perdono com als altres», sense pronunciar cap més p araula. Que
també és cert que el dia en què es va saquejar l’església alguns individus van treure la roba
que hi havia i li van llançar damunt un roquet i li van posar un bonet al cap, però que ell de
cap manera es va vestir de capellà ja que mai li ha agradat mofar-se de coses de l’església,
motiu  pel qual el declarant es va  enfadar amb els que van dur a terme aquest acte. Que
aquest mateix dia els del Comitè el van obligar a anar a l’església amb la finalit at de sep arar
la roba blanca que hi havia a la sagristia per destinar-la als hospit als, i que quan ell va arribar
al lloc el temple ja havia est at saquejat per la qual cosa no va veure els autors.

El mateix dia declarà  J. A. S., de 32 anys d’edat. Va manifestar que estava afiliat a Esquerra
Republicana des de feia anys, sense que hi hagués exercit cap càrrec directiu. Que no podia
dir res sobre les persones que dugueren a terme les detencions i assassinat s en el poble. Que
el dia en què es va saquejar l’església, aproximadament cap a la una de la t arda, el van avisar
perquè es presentés a la seu del Comitè i que a l’arribar li van manar que anés a  treure les
imatges i roba i carregar-les en uns carros que havien d’arribar després. Que l’indagat va preguntar
als membres del comitè si les ordres que li donaven eren obligatòries o no, i que en respondre-
li que sí, va anar al temple d’on va treure alguns objectes. Que en un moment, aprofit ant la
distracció dels que vigilaven armat s l’operació, va abandonar la taasca i se’n va anar al camp.
Que malgrat que hi havia molt a gent del poble no pot recordar els noms dels qui ho feien.
Acabà manifest ant que  no havia dut mai armes ni havia fet cap servei de guàrdia.

També fou interrogat J. J. I., àlies J. G ., de 38 anys. V a manifestar que est ava afiliat des
de feia anys a ERC, en la què havia exercit cap càrrec directiu. Que el dia 23 de juliol de 1936
va sortir de casa amb l’escopet a per tal d’anar a caçar i que a la sortida del poble es va trobar
amb un t al Pere, conegut per P . de la C., i un tal Antoni, conegut per «X.», els quals li van
dir que deixés la caça i que els acomp anyés perquè, atès que pel matí s’havien fet alguns tret s
per persones de dret a havien avisat a alguns forasters amb els quals pensaven  desarmar-los.
Que el declarant, junt ament amb els dos esment ats i altres, entre els quals  el «C.» i el «T .
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del T.» es van traslladar al castell amb la intenció que per aquell lloc no s’escapés cap persona
de dretes del poble. Que va romandre en el castell fins a les vuit de la nit aproximadament,
traslladant-se a aquesta  hora a una casa dels afores de la població, on habit ava un t al Pau.
Que en arribar a aquest a casa va p assar pel costat el veí del poble  Josep Moix, àlies «Peretó»,
al qual després de donar-li l’alt van detenir , sense que el declarant prengués p art en l’actuació.
Que els altres comp anys que feien guàrdia el van tornar a la casa de Pau cap a les tres de
la matinada del dia següent. Que com que des de feia més d’una hora que se sentien tret s
dins el poble, el declarant patia per la seva família, de manera que va anar a casa per buscar-
la, trobant els seus integrant s al carrer . Amb ells va sortir al camp a refugiar-se, rest ant aquí
fins a les tres de la t arda en què ja no se sentien els tret s,tornant al seu domicili i no sortint-
ne fins el dia següent. Que així mateix, en tornar del camp, es va assabentar que havien
assassinat al Peretó, sospit ant que els autors podien ser els que es trobaven en l’esment ada
casa. Que al cap de dos o tres dies d’aquest s actes, és a dir , el 26 o 27 de juliol, no sap
si per ordre del Comitè o de l’ajuntament, li van manar recollir els cadàvers de Josep Moix,
el rector Jaume Sanromà i Jesús Tarragó, que traslladà al cementiri, ajudat pels veïns J. M.
S. i J. «de la C. el V .».

El mateix dia l’instructor milit ar va prendre declaració indagatòria a A. C. D., (àlies «G .»),
de 33 anys. L ’interrogat va manifest ar que havia est at afiliat des de feia anys a ERC. Que no
va particip ar en cap dels fet s esdevingut s durant la «dominació roja» i que no podia dir res,
per ignorància, sobre les persones que hi van prendre p art. Negà que hagués p articipat en cap
detenció i que acompanyés als que ho feren. Que el dia en què es va saquejar l’església l’agutzil
el va reclamar  perquè es presentés al Comitè, i allí li van manar que anés a l’església per
ajudar a buidar-la. Que el declarant va preguntar si era una ordre o bé un acte volunt ari, a
la qual cosa els del Comitè li respongueren que era obligatori. Per aquest a raó hi va anar  i
va ajudar a treure objectes i fustes. Que en l’acte del saqueig hi havia moltes persones però
que no pot precisar qui eren. Que en acabar el manament va tornar a casa, de manera que
no pot dir res de la posterior crema.

El dia 31 de gener prestà declaració  J. S. C., de 53 anys, el qual manifestà que no havia
pertangut a cap p artit polític ni a cap sindicat. Que no pot dir res sobre el que se li pregunt a
respecte dels esdeveniments ocorreguts a Solivella perquè sempre només s’havia preocup at dels
assumptes de casa seva, per bé que era veritat que havia sentit dir que s’havien mat at algunes
persones i que havia vist alguns cadàvers en el cementiri del poble, perquè no li havia  interessat
ni la forma en què havien est at mort s ni si els autors eren o no del poble. Que si va anar
al cementiri va ser degut a que hi havia el cadàver d’un fill d’un cunyat seu, al qual volia
acompanyar en el dolor. Sobre el saqueig de l’església i la crema d’imatges només podia declarar
que va veure alguns carros que port aven material eclesiàstic. Que no podia identificar t ampoc
les persones que formaven p art del Comitè perquè, com ha expressat, només es preocup ava
dels afers de casa seva. Que mai havia port at armes i que, per t ant, no havia pogut disp arar
contra ningú.
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El següent en ser interrogat fou  G . M. T., (àlies T.), de 55 anys d’edat. Manifestà que
no havia pert angut a cap p artit polític ni a cap sindicatl; que t ampoc havia intervingut en els
fets ocorregut s en el poble  ni sabia res sobre els individus que efectuaren les detencions i
els assassinat s de les cinquant a-dues persones de dret a. Que t ampoc sabia res sobre qui va
intervenir en el saqueig de l’església i la crema de les imatges.

El següent fou J. I. P ., (àlies «X»),  de 60 anys d’edat. Manifestà que no va pertànyer
a cap p artit polític i que no sabia res dels esdeveniments ocorregut s en el poble, llevat que
havia sentir dir que s’havien mat at alguns veïns i que s’havia saquejat l’església i cremat algunes
imatges, que no havia vist res malgrat haver est at durant la revolt a en el poble. Així mateix,
afirmà que creia fermament que cap dels seus fills havien pres p art en els successos.

El mes de febrer van continuar els interrogatoris dels encartat s. El dia primer d’aquest
mes declarà A. E. J., (àlies J. de la P .), de quarant a-nou anys. V a manifest ar que des de feia
alguns anys est ava afiliat a ERC. Que per oïdes sabia que s’havien assassinat alguns veïns,
sense que pogués identificar els autors. Que mai havia port at armes. Que els dies 23 i 24 de
juliol de 1936 no va sortir de casa ni t an sols va anar al camp. Que el dia que van saquejar
l’església, com que el declarant vivia al cost at, en sentir els cop s va sortir de casa i va entrar
a l’església, on va veure diversos forasters que es dedicaven a llançar les imatges dels alt ars.
Que el declarant els va indicar que no ho havien de fer , a la qual cosa els forasters li contest aren
de mala manera i el feren sortir .

A continuació fou interrogat P . T.  E.,  de 70 anys, fill de Gandesa i veí de Solivella des
de feia cinc anys. V a manifestar que quan podia treballava de jornaler i que quan no tenia feina
vivia de la carit at pública. Que mai havia est at afiliat a cap partit polític ni a cap organització
sindical. Afegí que est ant a casa seva el dia 23 de juliol de 1936 es van present ar J. J. I.,
àlies G., A. G. J., (àlies T.),  i altres dos, els noms dels quals no recordava, tot s ells armat s,
que port aven detingut Josep Moix, al qual van retenir tot el dia a casa seva i el van port ar
a una era propera on el van mat ar, essent el T. qui va efectuar els tret s. Que tot s aquests
fets els va presenciar personalment l’esment at declarant. Que ell no hi va particip ar ni va anar
a detenir cap persona ni va estar mai armat. Que sap que es van cremar les imatges de l’església
perquè ho havia sentit dir , i que no sap res més Que sobre la seva conduct a poden declarar
persones de dret a del poble.

Seguidament es prengué declaració a J. S. M., (àlies J.), de 39 anys d’edat. Manifestà
que el dia que es va iniciar el «moviment nacional» era agutzil del poble, i que com a t al el
23 de juliol de 1936 per encàrrec de l’alcalde Antoni Armengol va publicar un ban que exigia
el lliurament de les armes. Que mentre pregonava va sentir alguns tret s, motiu pel qual ja no
va entrar a la població, rest ant prop de les escoles públiques. Que al cap de poc temp s el van
aturar alguns forasters i que en adonar-se que era l’agutzil li van dir que l’endemà aniria amb
ells per mostrar-los les cases de les persones de dret a. Que van passar la nit a la carretera
i que cap a les cinc de la matinada del dia següent van entrar en algunes cases dels de dret a
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detenint alguns est adants. Que el declarant només va entrar a dues cases on no hi havia ningú
i que, per tant, no va poder detenir a ningú. Que en sospit ar que els forasters podien fer mal
als detinguts es va sep arar d’ells per la qual cosa el van insult ar de covard i poruc. Que en
separar-se dels forasters, com que a l’interior del poble hi havia lluit a d’armes, sortí al defora,
a una caset a on uns forasters hi retenien la dona d’Andreu Castro. Que intentà entrar al poble
per treure la seva família, cosa que no va poder fer fins a les dues de la tarda en què van
cessar els tret s.

Així mateix, declarà que el dia 12 de febrer de 1937 l’alcalde Francesc Inglès  li va ordenar
que es presentés a casa de Josep Ballart, en companyia de J. C. N., perquè es personés a
la Col·lectivitat; i t ambé va anar a casa de Francesc Sans amb el mateix avís; que quan hi
tornà  va trobar un camió amb algunes persones detingudes; deduint que a aquells que  havia
anat avisar era per ser detinguts. Que si ho hagués sospit at, els hi hauria dit que fugissin per
evitar ser detingut s. Que sap que els esment ats Josep Ballart i Francesc Sans, als quals no
va trobar a les seves respectives cases, foren detingut s més t ard i assassinat s. Que era veritat
que el 12 de febrer de 1937 es trobava al local on eren reclosos els que moments després
serien assassinats, però la seva presència no responia a la finalit at de tenir cura dels presos
sinó l’interès per uns parent s que t ambé estaven detinguts. Que li const ava que la llist a de les
persones que est aven detingudes i que foren assassinades va ser confeccionada per J. S. C.,
(àlies  G.), i A.  M., fill, (àlies el C.), per haver-li confessat el primer a les darreries de la convulsió

En la seva declaració afegí que el dia en què es va saquejar l’església el declarant, per
ordre de l’alcalde, va recollir alguns objectes del culte i els va portar a l’ajuntament acomp anyat
per M. M. M.. Que per ordre del mateix alcalde es va present ar a casa de Teresa Noet per
recollir un calze i una custòdia que després va port ar a l’ajuntament.

El mateix primer de febrer declarà A. C. P., de 61 anys d’edat. V a manifestar que no havia
estat mai de cap partit polític ni sindicat, que sabia que els primers dies del moviment revolucionari
es van cometre algunes detencions i assassinat s al poble sense que pogués identificar els seus
autors, que el declarant no havia intervingut en cap d’aquest s fets, que no era cert que hagués
induït ningú a cometre aquestes malvesta ts, essent, per contra, una de les persones que més
es lamentaven perquè en un poble on havien de viure tot s com a germans es cometessin aquells
crims.  Que el dia que es va saquejar l’església va  constatar la presència  de molta gent forastera
armada i que malgrat que no va veure els que hi van prendre part ni t ampoc en la crema de
les imatges, no pot creure que fossin gent del poble els que fessin aquestes malifetes.

També aquest dia prestà declaració T. M. C., de 35 anys d’edat. Va confessar que pertanyia
a ERC des de l’any 1931 i que durant la revolt a es va afiliar a CNT  per obtenir feina, que el
dia 23 de juliol de 1936 es va pregonar pel poble un ban que ordenava lliurar les armes a
l’ajuntament i que com que ell tenia una pistola va sortir de casa seva amb la intenció de lliurar-
la a l’ajuntament, però com que durant el trajecte va sentir tret s, per por a ser ferit, se’n va
anar al castell on va romandre fins la vesprada, passant la nit en un camp proper , i retornant
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a tarda del dia següent al poble, assabentant-se aleshores dels fet s que havien ocorregut. Que
va ser designat encarregat del treball de la Col·lectivit at formada per les finques confiscades
a les persones de dreta. Que per desconeixença no pot dir res dels que efectuaven les detencions
i assassinat s ni dels saquejadors.

El dia primer de febrer declararen t ambé les dones que havien estat detingudes arran de
la informació present ada per l’ajunt ament de Solivella. La primera fou la mestra I. A. R., de 38
anys d’edat, la qual va manifest ar que com a docent pert anyia a la Confederació Escolar de
Treballadors de l’Ensenyament, organització de la qual va formar p art durant el temp s que exercí
de mestra de l’escola de Sant V icenç de Raspeix (Alacant), és a dir des del 16 de setembre
de 1934 fins el 12 de febrer de 1937, dat a en què va p assar a exercir la seva professió en
una escola de la Generalit at a Reus, fins al 18 de febrer de 1938, que fou traslladada a una
escola de la Generalit at al monestir de Poblet, però com que en aquest lloc no va poder exercir
el càrrec en est ar ple de tropes i no disposar d’un local, es va traslladar al seu poble nat al
de Solivella. Que aquí va comunicar a la Generalit at l’est at en què es trobava i que no podia
exercir el seu càrrec. En vistes d’això el govern autonòmic va crear una escola a Solivella perquè
ella hi exercís. Que quan exercia a Reus es va afiliar a la CNT més obligadament que voluntària.
Que aquí va exercir el càrrec de directora del grup escolar integrat per vint seccions, i que aquest
càrrec el va obtenir per elecció entre els comp anys. Que va presidir un míting d’Enrique Líster ,
organitzat pel Sindicat de Solivella, quan aquest milit ar es trobava al poble amb les seves tropes;
que ho va fer perquè li van manar les autorit ats del poble. Que a la presidència, a més de
Líster i l’alcalde, hi havia un comandant anomenat Santiago, i els mestres que aleshores hi havia
a la població. Que sempre va acat ar per disciplina  les ordres de les autorita ts del moment.
Que com que vivia als afores del poble i havia de cuidar familiars malalt s, tenia molt poca relació
amb la gent de la vila, motiu pel qual només té notícies dels fet s per haver-ho sentit dir . Que
mai va proferir paraules contràries a la causa nacional, sinó, per contra, sempre havia simp atitzat
amb ella (foto 10).

Seguidament va prest ar declaració T. T. Ll., de  43 anys d’edat. La interrogada manifestà
que no havia pertangut a cap partit polític ni sindicat, que no era cert que hagués proferit p araules
injurioses contra la causa nacional ni que hagués provocat o insult at a persones de dreta. Que
el seu marit era conserge de la Societ at Agrícola, pert anyent a les esquerres, i que després
de ser confiscat el Sindicat de les dretes va continuar en el mateix càrrec. Que no pot declarar
sobre les persones que van cometre els assassinat s, van saquejar l’església i els altres fet s
esdevinguts en el poble perquè ella només es preocup ava de les feines de casa seva.

La següent interrogada fou E. R. M., de 42 anys d’edat, la qual declarà que no havia
militat a cap p artit ni a cap sindicat, i que, com que mai sortia de casa i sempre est ava ocupada
en els quefers domèstics, no s’assabent ava de res del que p assava a la població i que només
d’oïdes sabia que s’havien assassinat diversos veïns i que es va saquejar l’església i es van
cremar les imatges. Que els veïns de Solivella podien donar compte de la seva conduct a.
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C. S. I., de 40 anys d’edat, declarà el dia següent, dos de febrer de 1939.  V a manifestar
que pertanyia a l’ERC des de l’adveniment de la República, t ant ella com el seu marit, el qual
va ser alcalde des del començament del «movimiento». Que no era cert que hagués p arlat
malament de la «causa nacional» ni que hagués vist els cadàvers dels assassinat s. Que no
sap res de les persones que varen efectuar aquestes morts ja que, si bé havia sentit dir que
es van cometre, a ella no li interessava el tema per la qual cosa no va indagar qui les havia
comès.

El mateix dia declarà  C. C. D., de 28 anys, soltera, la qual va manifest ar que no va est ava
afiliada a cap p artit polític ni a cap sindicat i que no era cert que p arlés malament de la «causa
nacional». Preguntada si sabia alguna cosa sobre els autors dels quarant a assassinats verificats
al poble durant la revolt a i sobre el saqueig de l’església, manifestà que no sabia que hagués
passat res en el poble.

També aquest dia declarà  M. M. M.,  de 30 anys d’edat, casada, la qual manifestà que
no havia estat membre de cap p artit polític ni de cap sindicat i que no era cert que hagués
parlat malament de la «causa nacional» semblant-li desmesurats, a més,  els assassinat s i altres
malvestats comesos al poble durant aquest període. Que no pot dir res respecte als assassinat s,
detencions, saqueig de l’església, incendi de les imatges i confiscació de béns de les persones
de dreta que es van dur a terme durant aquest s dies convulsos.

 El mateix dia declarà la seva germana M. M. M., de 31 anys d’edat, casada, la qual digué
que no havia est at de cap partit polític ni de cap sindicat, per bé que a les eleccions havia
votat la candidatura d’esquerres. Que no era verit at que hagués p arlat malament de la «causa
nacional» ni que li produís alegria la notícia de l’assassinat  de persones de dret a. Que no sap
qui eren els que feien les detencions, els assassinat s i altres malvest ats comesos en el poble
.

Finalment el mateix dia el jutge instructor milit ar va prendre declaració a R. P . M., vídua,
de 33 anys d’edat. V a manifestar que no havia est at afiliada a cap partit ni a cap sindicat, que
no recordava que hagués cridat «V isca la revolució social i que no havia de rest ar viva cap
persona de dretes». Que el seu marit Antoni March va morir el 23 de juliol de 1936 en el combat
sostingut al poble amb les persones de dretes. Que ella no havia tingut cap intervenció en els
fets ocorreguts en el poble ni podia dir res respecte de les persones que van intervenir en els
assassinats, detencions, saqueig de l’església i altres malvest ats.

Els noms de les vint-i-set persones interrogades a Montblanc entre el 30 de gener i el
2 de febrer de 1939 apareixien a l’informe elaborat per l’ajunt ament el 17 de gener i t ambé
moltes d’elles a les declaracions de les catorze persones de dreta interrogades per l’instructor
militar a final de gener .  Del tot al dels declarants, dinou eren homes i les vuit rest ants, dones.
Dels primers, destaca la seva edat madura perquè només sis tenien menys de 36 anys, -un,
en tenia 23, i la rest a  entre 33 i 35 anys-, mentre que dels tretze rest ants les seves edat s
oscil·laven entre els 38 i 70 anys – 1 de 38, 1 de 39, 1 de 44, 1 de 48, 1 de 49, 1 de 50,
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1 de 53, 1 de 54, 2 de 55, 1 de 60, 1 de 61 i 1 de 70-. Cal recordar en relació a l’edat, que
en aquell moment hi havia una p art dels joves a l’exèrcit –després alguns seran t ambé jutjats
a través dels sumaríssims milit ars- i un sector d’homes de mitjana edat opt aren per l’exili.

La major part dels interrogats afirmaren que no havien pert angut a cap p artit polític ni
sindicat, llevat de vuit que confessaren est ar afiliat s amb anteriorit at a 1936 a l’ERC, per bé
que no hi exerciren cap càrrec de responsabilit at a excepció de M.M.M. que va reconèixer que
n’era president de la junt a directiva local en iniciar-se la guerra. Un altre declarà que es va
afiliar al PSUC al començament del conflicte bèl·lic. Quant a la filiació sindical dos confessaren
la seva pertinença a la UGT i tres a la CNT. Quatre exerciren càrrecs a l’ajuntament en el període
1936-1939 i un altre fins el 23 de juliol de 1936, en què fou destituït per represent ar una
candidatura de dretes.

Tots els interrogat s declararen que no havien fet guàrdies i que no havien port at armes,
llevat de dos: un d’aquest s, però, va precisar que no havia disp arat mai i l’altre que el 23 de
juliol va sortir de casa amb una pistola per lliurar-la a l’ajunt ament amb el propòsit de complir
el ban de l’alcalde que havia obligat d’entregar totes les armes.

D’altra banda, dos declararen que havien estat obligats a traslladar els cadàvers de mossèn
Jaume Sanromà, Jesús Tarragó i Josep Moix, però que no havien participat en els seus assassinats.

Com que entre els càrrecs que hom feia als detinguts s’hi comptava el saqueig de l’església
i la crema dels del temple p arroquial, la majoria negà la seva p articipació en aquest s fet s. Tot
i això, un confessà que l’obligaren a fer el trasllat de les imatges al lloc on després van ser
cremades i que quan va poder es va escap ar i va marxar al camp;  un altre manifestà que
ho va fer per ordres de l’agutzil. Aquest, de la seva banda, declarà que en companyia de M.M.M.
va anar a recollir diversos objectes de l’església per dipositar-los a l’ajuntament16 i que, així mateix,
va anar a casa de Teresa Noet –on s’hi hospedava el vicari Joan de Déu Punsoda- per recollir-
hi un calze i una custòdia d’argent que portà a l’ajunt ament.17 Un altre –que havia est at acusat
de mofar-se de l’església, vestint-se amb ornament s eclesiàstics i que fins i tot havia ap aregut
públicament amb roquet i un bonet al cap-  va declarar que foren els seus comp anys els que
li posaren al damunt aquests ornaments atès que ell «mai s’havia mofat de les coses de l’església
i que es va enfadar amb els que havien dut a terme aquest s actes». Altres dos van manifest ar
que presenciaren el saqueig del temple per simple curiosit at i un tercer que ho va veure des
del balcó de la casa de la vila. Malgrat que tot s van declarar que hi havia molt a presència de
forasters i t ambé alguns homes del poble cap recordava els noms dels p articipants, llevat d’un
interrogat que n’esmentà dos que ja havien abandonat la població amb destí cap a l’exili (foto
11).

En general, els interrogat s manifestaren que no van intervenir en els «fets de Solivella»
i que ignoraven les persones que hi havien actuat.
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Les vuit dones que prestaren declaració foren encara més contundent s ja que declararen
que desconeixien les persones que havien fet les detencions o havien comès els assassinat s
i les que havien saquejat l’església o cremat les imatges; una fins i tot manifestà que desconeixia
que aquest s fet s haguessin esdevingut, al·legant totes que es dedicaven princip alment a les
feines de les seves respectives cases. Les que se les acusava que parlaven malament de la
causa de les dretes negaren aquesta acusació dient simplement «que no era verit at».

10.- Noves denúncies de les dretes a Montblanc

Les dretes de Solivella van trobar en les denúncies al jutjat milit ar una fórmula especialment
eficaç per venjar-se dels seus adversaris polítics. En adonar-se que tots els d’esquerra que havien
prestat declaració davant el jutge instructor havien rest at detinguts aprofitaren per afegir-se també
a les declaracions en contra dels esquerrans de Solivella. D’altra banda, des de l’ajunt ament
es promovien noves denúncies per afegir més elements acusatoris a l’hora de jutjar totes aquelles
persones que els hi havien fet la vida t an difícil durant el període revolucionari.

En conseqüència, el quatre de febrer ,  es presentaren a declarar més gent de dret a de
Solivella. Foren  J. P . B.,  M. R. C.,  J. B. S., F . I. C. i E. M. I.

El primer era un home de 45 anys, del comerç. V a manifest ar simplement que coneixia
les persones de J. J. I. i J. M. M., així com  E. R., M. i M. M. M. i C. C. D.,  de totes les
quals només podia afirmar que li mereixen mal concepte per ser persones de mala conduct a
i haver actuat malament d’obra o de p araula durant el període de la revolt a.

El mateix dia declarà M. R. C., de 47 anys d’edat. Manifestà que coneixia per raó de veïnatge
J. S. P ., R. S. S., F . S. G .,  J. I. G .,  J. M. C., J. I. P .,  A. C. D.,  A. C. N.,  J. M. M.,  J.
S. M. i A. E. J. Afegí que J. S. P . li mereixia un bon concepte i que creia que no havia p articipat
en els fet s esdevingut s en el poble. Que R. S. S., per contra, no li mereixia un bon concepte
ja que la seva conducta no fou de les més exemplars. Quant a F . S. G ., si bé no podia afirmar
que fos un home de mala conducta, si que podia dir que amb la seva manera de p arlar havia
fet molt de mal. Que J. I. G .,  J. M. C., J. I. P .,  A. C. D., A. C. N.,  J. I. M.,  A. E. J. i  J.
S. M.  eren persones de mala conducta i que tots més o menys havien participat en els lamentables
i luctuosos esdeveniments ocorregut s. Que t ambé coneixia les dones M. M. M., M. M. M., C.
S. I.,  T . T. Ll.,  R. P . M. i C. C. D., de totes les quals tenia un mal concepte per ser persones
de molt mala conduct a.

Seguidament declarà J. B.  S., de 43 anys d’edat. V a manifest ar que coneixia a J. I. P .,
T. M. C., G . M. T., P. T. E., A. C. P . i les dones  M. M. M. i I. A. R., Que p articularment no
li mereixien mal concepte i que no podia dir res per no saber sobre la seva actuació durant
els fets de 1936. Que respecte a la mestra I. A. R. havia sentit dir que havia presidit un míting
en comp anyia de Líster .
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El mateix dia es presentà a declarar F . I. C., de 32 anys d’edat. Manifestà simplement
que coneixia a J. A. S. i  J. M. S.. Que el primer no li mereixia un mal concepte, tot i no saber
l’actuació que havia tingut, mentre que respecte del segon podia afirmar que era una persona
de mala conduct a.

E. M. I., de 67 anys d’edat, fou el següent en declarar; va manifest ar que coneixia per
veïnatge a M. M. C., persona que considerava de molt mala conduct a i que no sabia res de
la seva actuació direct a, si bé que per la seva manera de p arlar podia haver ocasionat molts
perjudicis.

11.- El paper de la Falange local

A banda dels informes que proporcionava l’ajunt ament, la guàrdia civil i els interrogatoris
dels acusadors i dels  encausat s, la repressió franquist a compt ava també amb una altra font
d’informació: la que aport ava el p artit únic de la Falange, que s’havia implant at ben aviat a totes
les poblacions de Cat alunya. A Solivella s’havia constituït la «Jefatura Local de Falange» com
una organització específica, però lligada a la Comissió Gestora Municip al. Fou designat com
a cap local Carles Creus. Aquest organisme, amb coordinació amb l’ajunt ament, proporcionava
també la informació a les autorit ats milit ars que era valorada a l’hora dels sumaríssims contra
les persones considerades suspectes d’actuacions delictives durant el període revolucionari. El
dia 2 de febrer de 1939 l’esment at Carles Creus signava aquest informe relatiu als solivellencs,
dels quals els set darrers corresponen a dones, que havien ja detingut les autorit ats milit ars
i que es trobaven empresonat s a Montblanc:

P. T. E.: Persona de muy malos antecedentes, hizo denuncia falsa contra personas de
derecha y que yo creo que él sabía quienes fueron los que mataron a José Moix (a) Parató.

T. M. C.: Perteneciente a la colectividad como uno de los dirigentes, siendo administrador
de vinos y cereales incautados a personas de derecha, ignorando si tomó parte en los demás
hechos.

J. S. M.: Aguacil de todos los ayuntamientos rojos, y de ideas anarquistas, y el dia 12
de febrero de 1937 capitaneaba bandas de rojos que iban a buscar  a los  indivíduos a sus
casas para asesinarlos poco después, considerándolo como uno de los más malos del pueblo.

A. E. J.: Hombre de izquierdas, gran hablador contra los nacionales y que tomó parte en
los destrozos  de las imágenes de la iglesia. En el 6 de octubre de 1934 tomó parte en las
patrullas que iban por las calles defendiendo aquel movimiento.

A. C. P.: De ideas rojas, hizo burlas de los caídos muertos y padre de un miliciano rojo
que se distinguió en ir  por las casas de derecha en busca de los nuestros.
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M. M. C.: Concejal rojo a quien se vio junto a un grupo que asesinó a Pedro Ballart y
a su hijo Juan.

J. M. M.: Indivíduo rojo que en sus conversaciones se dolía de que no se hubieran muerto
más nacionales del pueblo.

A. C. N.: Hombre sin cultura  de ninguna clase y padre de dos hijos idiotas, y que tomó
parte  vestido de cura al romper los objetos de la iglesia.

J. J. I.:  De Izquierda Republicana y que tuvo parte en hechos contra el gran movimiento
nacional.

J. M. S.: Ya antes del movimiento fue rabasaire que se incautó de todas las cosechas
habidas en la finca de su propietario. En el movimiento de julio se le vió con armas por las
calles.

J. A. S.:  Pertenecía a Izquierda Republicana siendo uno de los dirigentes y estuvo empleado
en la administración agrícola del sindicato.

A. C. D.: Rojo y que el dia 12 de febrero de 1937 se distinguió en ir por las casas a
buscar hombres de derecha que después fueron asesinados.

J. S. C.: Intervino con armas contra el gran movimiento y estaba con los que asesinaron
a nuestros hermanos el 24 de julio de 1936.

G. M. T.:  De Izquierda Republicana, tuvo siempre gran satisfacción en que sus hijos tuvieran
parte activa contra los nacionales.

J. I. P.: De Izquierda Republicana, se mostró muy satisfecho por la causa roja, y tuvo
dos hijos voluntarios.

J. M. C.: concejal rojo.

J. I. G.: hiciéronle encargado de un molino de aceite incautado.

J. S. P.: Concejal de Izquierada Republicana cuando el movimiento, de ideas moderadas,
defendía su partido pero no se ha podido comprobar que tomara parte en ningun hecho.

F. S. G.: Concejal botado antes por las derechas pero que después se pasó a la Izquierda
Republicana continuando su cargo  durante parte de la dominación roja.
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R. S. S.: Muy hablador en contra los nacionales y que durante parte de la dominación
roja fue encargado del sindicato.

T. T.: Madre de un asesino durante la dominación roja; se les dió la consergería del
sindicato.

E.  R.: Mostró siempre gran simpatía hacia los rojos.

R. P.: Roja, decía  que tenían que matar a toda la gente de derechas.

M. M.: Muy habladora contra la causa nacional.

M. M.: Roja y muy habladora contra la causa nacional y que con muchas intenciones
denunció a Antonio Capdevila para que los rojos lo castigasen.

C.  C.: Roja y muy habladora contra los nacionales.

C. S.: Esposa del que era alcalde cuando el movimiento y una de las que con más
entusiasmo defendía la causa roja y atacaba a los nacionales.

Solivella, 2 de febrero de 1939. III Año Triumfal.
El Jefe de F.E.T y de las J.O.N.S.
Carlos Creus
[Porta el segell de: Ayuntamiento de Solivella]

12.-  La col·laboració de l’ajuntament

La col·laboració de l’ajuntament en la repressió  franquist a s’allargà durant tot l’any 1939,
principalment, i t ambé els tres següents,  en què sovint fou requerit pel jutjat milit ar a facilit ar
informació sobre els detingut s, a vegades a petició d’aquest direct ament o bé a través de la
guàrdia civil. Es conserven moltes relacions de solivellencs demandat s  al llarg de 1939 per
la guàrdia civil de l’Espluga de Francolí o bé pels responsables milit ars de Montblanc o de
Tarragona. Una d’aquestes llistes, no datada però probablement del mes d’abril o maig de 1939,
que acompanyava un ofici a l’alcalde de Solivella en el qual se li demanava que expliqués d’una
manera clara la actuación y actos que hubieren podido cometer antes y después de nuestro
glorioso alzamiento a fin de que en corto tiempo recaiga sobre ellos la justicia que tenga por
conveniente las autoridades militares superiores», confeccionada pel comandant de la guàrdia
civil de l’Espluga de Francolí, recollia els noms i la filiació de les persones que havien est at
empresonades a final de gener de 1939. 18

Al mateix temps, les autoritats militars sol·licitaren informació exhaustiva sobre les persones
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assassinades  a les autoritat s municip als de Solivella per poder confront ar sobre cada acusat
la seva específica participació. Així ho comunicava l’11 d’abril de 1939 el comandant de la guàrdia
civil de l’Espluga de Francolí, segons ordres del passat 3 d’abril rebudes del delegat de l’auditor
de guerra  de Tarragona.19 Al cap de pocs dies, el 12 de maig, el jutge milit ar instructor de
Montblanc reiterava aquest a petició a l’alcalde. 20

Per complementar la informació les noves autoritats militars no dubtaren en prendre declaració
a aquelles persones de dreta de Solivella que haguessin patit direct ament o els membres de
la seva família els excessos del període revolucionari. Així, l’esmentat comandant de la guàrdia
civil de l’Espluga, el 10 d’abril de 1939 transmetia a l’alcalde de Solivella, Gregori Travé Domingo,
un ofici en què el citava, junt ament amb Carles Creus i Travé, Antoni Solsona i Llauradó, Carme
Armengol Espanyol, Tomàs Tarragó i Esp anyol i Antoni Domingo i Andreu, perquè el dia 21 del
mateix mes, a les quatre de la t arda, es presentessin al jutjat milit ar número 7 de Montblanc
per prendre’ls declaració en la causa número 96 que s’instruïa contra els veïns de Solivella Alfons
Mestres Torrelles,  Jesús Andavert, Josep Castro Esp anyol i Jaume Mestres  Torrellas.21

Sovint, però, les cit acions per declarar contra els encausat s venien del mateix jutjat milit ar.
Així, per exemple,  el 27 d’abril de 1939 el jutge militar instructor s’adreçava a l’alcalde de Solivella
perquè li enviés un informe  sobre els antecedents político-socials i la seva actuació abans i
durant el «Glorioso movimiento nacional» dels encartat s Joan Ballart Esp anyol, de 25 anys i
Josep Anglès i Armengol, de 24 anys.22  D’altres vegades d’aquest mateix jutjat militar se sol.licitava
a l’alcaldia la relació de persones que poguessin testificar contra els encausats.  Així, per exemple,
el primer de maig de 1939, el jutge demanava a l’alcalde de Solivella que li remetés una relació
de testimonis que poguessin declarar contra diversos veïns del poble dels quals s’havia iniciat
el procés. 23 En altres ocasions, el jutge demanava a l’alcalde que per a un determinat encausat
hi fes trametre direct ament tres persones que poguessin testificar sobre el processat. Així, el
4 de maig de 1939, el jutge militar escrivia a la primera autoritat franquist a de la població perquè
el proper dia 1 1, a les onze del matí, fes present ar davant seu « tres personas de reconocida
solvencia moral y política que conozcan al encartado y sus antecedentes político-sociales y
actuación antes y durante el glorioso movimiento nacional para testificar en la causa contra Juan
Ballart Español.24

L’alcalde atenia les peticions del jutge, designant les persones que havien d’anar a declarar
com a testimonis al jutjat militar de Montblanc. Els seus noms ap areixen sovint relacionat s en
llapis darrere de les mateixes cit acions, mentre que en d’altres no n’ha rest at constància. Així,
per a l’esmentat Joan Ballart Espanyol, declararen Antoni Solsona, Joan Domingo i Teresa Tous.

El judici era generalment molt sumari i al principi s’optà per la generalització de la pena
capital; sembla que p assada la primera tongada es preferiren altres penes més suaus, mercès
a una nova actitud per p art del règim franquista.25 Per completar el sumari el Jutjat Milit ar número
9 de Tarragona sol·licitava a l’ajunt ament la presència de tres testimonis del poble, de manera
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que  si durant el judici dos d’aquest s testimonis testificaven en contra del processat aquest era
irremeiablement condemnat.

La repressió dels adversaris polítics seguia el seu camí gestionada per les autoritats militars,
sigui des de Montblanc, Valls o Tarragona. El resultat final fou esfereïdor per a la nostra població:
es processaren 73 veïns, dels quals 10 dones;  51 foren condemnat s a penes de reclusió que
oscil·laren entre 4 anys i cadena perpètua, -les quatre veïnes amb penes de tres mesos-, i 22
condemnats a mort i afusellat s a Tarragona.26

 L’anàlisi d’aquests processos, profundament dramàtics, resta per a una propera publicació,
atès que l’objectiu d’aquest treball se cenyeix a relat ar específicament les disposicions adoptades
pels primers ajuntaments franquistes destinades a «servar la memòria dels seus morts», mitjançant
celebracions patriòtiques d’aniversaris i l’erecció de diversos monuments commemoratius. No està
de més, però, recordar la crueldat de les xifres: la Conca de Barberà tingué un promig de sis
afusellats per la repressió franquist a de cada mil habit ants (és a dir un total de 108), quan la
mitjana de tot Catalunya fou d’1,2 per mil. Més dramàtic encara és el cas de Solivella on, segons
Josep M. Solé  Sabaté, s’elevà al 14,5 per mil habit ants,27 i que Josep Recasens cenyeix al
3,16% amb els 22 afusellat s a la presó de Tarragona,28  mentre que el tot al d’empresonat s el
xifra en 73 (és a dir un 10,4% dels habitants de Solivella), dels quals 51 foren reclosos temporalment
(és a dir un 7,32%). 29 Josep M. Prat s i Batet ha fet un recompte permenoritzat i global dels
morts amb motiu de la guerra, revolució i repressió, assignant a Solivella la xifra tot al de 1 12
persones (és a dir un 7,38% del tot al del cens de 1936, constituït per 1.516 habit ants).30

13.-  La recuperació de les restes dels correligionaris

De tothom era conegut que si bé els assassinat s el 24 de juliol de 1936 foren després
inhumats al cementiri municip al de Solivella, 31 la rest a d’execut ats en el període revolucionari,
en la seva immensa majoria, foren enterrat s prop dels llocs on se’ls hi fou segada la vida. Tot
i això, els familiars, -per informació facilit ada per persones que coneixien prou bé la localització
dels llocs on havien est at enterrat s, sigui perquè havien assistit a l’acte, o bé per referència
de tercers,- eren sabedors de les localitzacions dels seus difunt s i reclamaren, p assat el trasbals
bèl·lic, la recuperació de les restes i el seu enterrament al cementiri municip al solivellenc.

La comissió gestora fou molt sensible a aquest desig d’un sector de la gent del poble,
de manera que a la primera sessió (24 de gener de 1939), -la immediat ament següent a la
seva designació i presa de possessió (15 de gener de 1939)- s’adoptà el següent acord: « Se
acuerda por unanimidad  trasladar los restos de Jaime Iglesias Tous, José Ballart Anglés, José
Armengol Montseny, Matías Sanahuja Clavé,  Francisco Sans Iglesias, José Salvadó Sans, Tomás
Español Saperas, José Gasol Montseny y José Palau Solé, fusilados por los rojos y enterrados
algunos de ellos en cementerios de otros pueblos y otros en campos que no son de uso debido
para dar sepultura a las personas. Se hace constar que todos los hombres antes mencionados
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han muerto a favor del GMN, habiendo derramado su sangre por Dios, por España y por sacar
de la esclavitud a todos los españoles, que se veían privados de las libertades religiosas, y
en todos los actos usurpados los derechos y los sentimientos de las personas honradas; que
esta fiesta de luto y en conmemoración de los caídos por salvar a la Patria se celebre el dia
trece de febrero del actual año, corriendo a cargo del ayuntamiento todos los gastos que ocasione
y pueda haber. Para hacer las excavaciones y traslado de los mismos, así como contribuir a
pagar todo cuanto sea necesario para que  dicha fiesta de homenaje y conmemoración se celebre
con la màxima esplendidez. Como norma para lo sucesivo, se acuerda que en todos los casos
similares que puedan presentarse, este ayuntamiento contribuirá con una cantidad igual a la
que corresponda a cada uno de los antes relacionados indivíduos, a prorrateo entre todos ellos
el total de gastos que ocasione el acto antes referido».32

Durant els dos anys i mig de guerra les dretes solivellenques mantigueren ben viva la
memòria dels esdeveniments que havien segat les vides dels seus p arents i correligionaris tot
i que es veieren privades de fer qualsevol manifestació en record dels afusellat s. Ara, després
de la victòria militar franquist a, ostent ant les dretes el poder ,  maldaren per mantenir sempre
viva la «memòria dels seus màrtirs». En el fons, el record era justificat i venia a ser una revenja
pública del seus difunt s, ben p alesa als ulls de tot a la població.

14.- La construcció del mite i la seva alimentació ideològica

Les noves autorit ats franquistes assumiren el repte de justificar les mort s del 24 de juliol
de 1936 i del 12 de febrer de 1937 com una reacció d’un grup de patriotes en favor del sollevament
militar que p agaren la seva actuació heroica amb la pròpia vida. L ’amalgama de defensors
integrada per grans  i mitjans propiet aris, amb la seva clientela i satèl·lit s, catòlics, lligaires, tot s
foren presentats inicialment com un grup de requetés que es van adherir a l’aixecament milit ar.

Els «fets de Solivella» del mes de juliol de 1936, sorgit s d’una profunda insensatesa de
tots els prot agonistes, ignorant s de la situació i de la realit at que s’havia donat al p aís, foren
girats, tergiversat s i present ats a la societ at de l’època com una actuació «numantina» d’una
colla de «patriotes» solivellencs disposats emb el seu heroisme a oferir la seva sang en la defensa
del seus ideals, coincidents amb els valors del nou règim. Si durant el període revolucionari
de 1936-1939 el ressò del que havia esdevingut a Solivella havia arribat a tots els racons de
la circumscripció com l’actuació d’un conjunt d’«exalt ats dret ans» que menyspreant el valor de
les seves vides s’havien fet forts dins la població i que amb un p arell de dies foren sufocat s
per la valentia i entusiasme de les milícies antifeixistes de la comarca, a p artir de 1939, els
«fets de Solivella» foren present ats per les noves autorit ats municipals com una adhesió de les
dretes solivellenques al moviment encapçalat pels militars sublevats, destacant la valentia i coratge
d’una cinquantena d’homes que en la lluita pels seus ideals contribuïren donant la seva vida
a la formació de l’Espanya sorgida de la guerra. El que havia est at simplement un episodi més
de l’enfrontament fratricida entre dos grup s socials per la possessió o carència dels mitjans de
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producció, entre els que tenien la propiet at de les terres i els que només disposaven de la força
dels seus braços, fou presentat com una actuació ideològica en l’escenari de la societat espanyola
de final dels anys trent a.

D’altra banda, els munícep s solivellencs dels anys quaranta i cinquant a del segle p assat
tingueren especial cura en present ar els «fets» com a una t argeta de visita que els havia
d’acompanyar en totes les seves relacions amb les autorit ats del règim franquist a. El que en
una situació de normalit at hauria representat un estigma per ser oblidat i, si més no, per ser
amagat,  els responsables municipals solivellencs feren gala constantment de defensar els interessos
d’una població aureolada per l’actitud heroica dels seus «màrtirs».

En  l’assoliment  del seu objectiu de magnificar la memòria de les gestes dutes a terme
pels seus correligionaris,  els muníceps solivellencs desenvoluparen tres actuacions principalment:
la primera, celebrar amb especial solemnit at  les efemèrides commemoratives dels «fets»; la
segona, dur a terme una camp anya per donar-los a conèixer a la societat a través dels mitjans
de l’època -publicacions periòdiques, llibres i ràdio-; i tercera, la col·locació de làpides amb les
corresponents inscripcions amb els noms dels mort s, l’erecció de creus en els llocs on foren
assassinats i la construcció de monuments que representessin fites perpètues dels fets dels quals
en volien servar la memòria.

15.- Les celebracions dels aniversaris dels «fets»

Les tres dates de significació local que el primer ajunt ament franquista elegí foren el 12
de gener, el 12 de febrer i el 24 de juliol, totes tres prou representatives; la primera en commemoració
de l’»alliberament» del poble per les tropes sollevades; la segona, en record dels sis execut ats
en el terme de Sarral l’hivern de 1937; i la tercera, la més sentida emocionalment pel nombre
de mort s, en memòria dels esdeveniment s de  juliol de 1936, que implicaren l’assassinat de
gairebé una vintena de solivellencs. 33

 A partir de 1940 se celebrà l’aniversari de la primera dat a que els guanyadors de la guerra
van considerar d’especial significació. L ’acord el prengué la comissió gestora, presidida per Magí
Travé i Mateu, a la sessió del 4 de gener de 1940. Diu així: Con el fin de solemnizar  el próximo
dia 12 de este mes el primer aniversario de la liberación de este pueblo por las gloriosas tropas
de nuestro invicto caudillo,  esta corporación gestora acuerda declarar dicho día festivo a todos
los efectos legales,  anunciándose al efecto por los medios de costumbre, y a fin de que todo
el vecindario se sume a los actos religiosos y cívicos que se celebrarán en acción de gracias
por haber sido liberados de la opresión marxista. Para amenizar dichos actos se contratará una
orquesta, con cargo a los fondos municipales, procurando organizar el mayor número posible
de festejos, en unión de las demás autoridades y jerarquías de esta localidad (fotos 12, 13,
14 i 15) .34
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En anys successius es mantingué aquest a celebració. Per exemple, a la sessió del 4
de gener de 1942, la comissió gestora acordava: 35  «Debiendo celebrarse el próximo dia 12
de los corrientes el IV aniversario de la liberación de este pueblo por las heroicas tropas de
nuestro invicto caudillo Franco,  esta comisión gestora acuerda realizar los siguientes actos:  será
contratada una orquesta que amenizará el solemne Oficio que, en acción de gracias, se celebrará
en esta iglesia parroquial  a las doce de la mañana de dicho día, y por la tarde será cedida
dicha orquesta para la sesión de baile que tendrá lugar en el local del Sindicato». L ’orquestra
que fou contractada aquest any fou la de Maties Amorós, de Montblanc, que va percebre en
total per les seves actuacions la quantit at de 620 pessetes, segons const a a la sessió del 5
de febrer següent, on s’aprovà el corresponent p agament.36

La segona celebració de caire local, el 12 de febrer , aniversari  dels afusellats al terme
de Sarral, fou est ablerta per acord de la comissió gestora municipal del 24 de gener de 1939,
a la mateixa sessió en què es decidí recuperar les restes dels morts enterrat s fora del cementiri
municipal. L’acord deia així: 37 «...que esta fiesta de luto y en conmemoración de los caídos por
salvar a la patria se celebre el día trece de febrero del actual año, corriendo a cargo del
ayuntamiento todos los gastos que ocasione y pueda haber». Tot i que la primera celebració
fou fixada per al dia 13 de febrer i que a les actes de les sessions de 1940 i 1941 no s’hi
enregistri cap esment específic, a la sessió del primer de febrer de 1942, a més d’acordar la
col·locació i benedicció de la làpida del panteó del cementiri, hom determinà que « en atención
a la circunstancia de conmemorarse en tal día el V aniversario del asesinato por la horda marxista
de un grupo de patriotas locales.  En dicho día deberán celebrarse en su honor y memoria
los actos religiosos adecuados al caso  y que se determinen en anuencia con el Reverendo
Señor Cura ecónomo.38

La celebració de l’aniversari del 24 de juliol fou est ablerta el mateix any 1939. La comissió
gestora municipal ho acordà a la sessió del 4 de juliol d’aquest any . La filosofia de l’efemèrides
resta ben enregistrada a l’act a de la reunió dels muníceps: 39  En atención que el día 24 de
los corrientes se cumple el tercer aniversario de la heroica defensa que de sus sagrados ideales
en pro de la nueva España, hicieron un puñado de valientes, mártires caídos por Dios y por
la Patria,  el consistorio, por unanimidad y sin discusión alguna, acuerda  dedicarles en dicho
día un homenaje póstumo, digno de su recuerdo, consistente, entre otros actos, en una Misa
de Campaña, que se celebrará al pié de la casa desde donde resistieron a la horda roja los
héroes locales, cuya memoria se trata de homenajear, y en el descubrimiento de las placas
que darán los nombres de ilustres personalidades del Movimiento a algunas calles y plazas de
esta localidad, conforme tiene acordado esta corporación, organizándose con tal motivo una
manifestación que recorrerá la población. Dichos actos quedan supeditados a la autorización
de la superioridad, que deberá solicitarse de acuerdo con las disposiciones vigentes.»

A les celebracions de caire local s’hi afegiren les que determinà el règim franquist a, com
ara la de l’1 d’abril, «Dia de la Victoria», 18 de juliol, « Dia del Glorioso Alzamiento Nacional»,
2 de maig, «Fiesta de la Independencia Española», 12 d’octubre, «Fiesta de la Raza», i d’altres.
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Amb motiu d’aquestes celebracions s’obligava als solivellencs a tenir engalanat s els balcons i
a posar-hi la bandera esp anyola. Un ban del 29 d’abril de 1939 ho especficava així: « El Exmo.
Sr. Gobernador Civil de esta provincia ha dispuesto que en lo sucesivo en los días de Fiestas
nacionales se engalanarán los balcones con colgaduras o banderas exclusivamente de los colores
nacionales, estando prohibidas las de cualquier otra clase. Lo que se publica para general
conocimiento y cumplimiento de lo acordado. En Solivella, 29 de Abril de 1940.»40

Les dues celebracions dedicades als «caídos»  locals romangueren fins entrada la dècada
dels seixanta, quan l’alcalde Josep Segura Iglésias, davant la poca incidència que tenien entre
el veïnat, les p assà al darrer dia de la Festa Major .41

16.- La prohibició primerenca del català

Les noves autoritats franquistes tingueren un especial interès en desarrelar ben de pressa
el cat alà de la vida pública. A Solivella la prohibició de l’ús de la nostra llengua al carrer fou
tramesa pel comandant de la guàrdia civil de l’Espluga de Francolí amb una notificació del 18
de maig de 1939, que transcrivim a continuació: 42

Guardia Civil –Provincia de Tarragona – Puesto de Espluga.
El Exmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia en escrito de fecha 3 del actual por conducto

reglamentario me dice lo siguiente:
En el B.O. de la Provincia nº 76 de fecha 19 del pasado abril se publica la circular nº

15 de este Gobierno Civil ordenando la desaparición y sustitución en su caso de ROTULOS,
LETREROS, etc. etc. no  redactados en  CASTELLANO = Se señalaba un plazo para el cumplimiento
de aquella disposición que teminó el dia PRIMERO del actual.

Lo que me complazco en participar a V. rogándole me comunique con la máxima urgencia
los letreros o rótulos que no hayan sido sustituídos como se indica en la circular nº 15.

Dios guarde a V. muchos años.
Espluga de Francolí 18 de mayo de 1939.
Año de la Victoria
El Comandante del Puesto
(Signatura il·legible)

Alcalde Presidente de la Comisión Gestora de Solivella.

La voluntat dels franquistes era eradicar la nostra llengua de qualsevol comunicació pública.
D’aquesta marginació del cat alà no se salvava ni l’Església, on les autorit ats ocupants pretenien
també esborrar el català en els sermons. Una comunicació de la Comandancia Militar de Montblanc
del 3 d’agost de 1939 a l’Alcalde de Solivella p alesa la persecució que el cat alà va haver de
patir sot a les noves autorit ats. Diu així: 43
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El Exmo. Sr. Gobernador Militar de la provincia, en escrito nº 8927, Negociado R. y
O.  de fecha 31 de Julio último, dice lo siguiente: - Con esta fecha digo al Ilmo. Sr.
Vicario Central del Cabildo de Tarragona lo que sigue: «Comprobado  que por distintos
sacerdotes de la provincia, se continua la práctica de dirigirse a los fieles desde los
púlpitos utilizando el idioma catalán en contra de las reiteradas prohibiciones con infracción
de las mismas, y en evitación de los incidentes de orden público a que dichas infracciones
puedan dar lugar, significo a V. I. Que de no cortarse tal abuso, me veré obligado a
imponer fuertes multas, amén de otras sanciones a los infractores.-

Lo que traslado a V. para su conocimiento.

Y yo lo hago a V. para su conocimiento y a fin de que se lo comunique al
Sacerdote que haga los oficios en esta localidad, y V. será responsable si llega a mi
conocimiento se infringe por los sacerdotes lo ordenado y no lo pone en mi conocimiento.

Dios guarde a V. muchos años.
Montblanch, 3 de agosto de 1939.
Año de la Victoria.
El Comandante  Militar.
(Signatura il·legible)

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Solivella.

Els noms en català dels carrers que s’havien rotulat en temp s de la República i durant
el període bèl·lic foren t ambé trets del nomenclàtor urbà, no només per est ar en aquesta llengua
sinó també en alguns casos pel que represent aven del règim anterior . La comissió gestora
prengué l’acord el 18 de febrer de 1939. Diu així l’acta de la sessió: 44 Se acuerda, a propuesta
del señor alcalde,  que desaparezcan los nombre de las calles de este pueblo que llevan los
nombres de personas que han sido la desgracia de España y la perdición de seres tan queridos
que han tenido que dar su vida por la salvación de la Patria, y que figuren estas calles con
los mismos nombres de antes de la República» (foto 16) .

17.- El «Cuadro de Honor de los Excautivos y asesinados por la Horda Roja Marxista de
Solivella» (foto 17)

Després de la victòria dels «nacionals», els diversos ajunt aments de l’època franquist a que
governaren la població fins al final de la dictadura magnificaren la «gest a» de les dretes i així
mateix feren diverses actuacions en honor no només dels afusellats a la reraguarda sinó t ambé
d’aquelles persones que per diverses raons foren objecte de la repressió revolucionària.

Un dels reconeixements consistí en l’obsequi a cada una d’aquestes famílies d’un «quadre
d’honor», on  es recollia la fotografia i el nom del «màrtir» o d’aquell que havia fet una proesa:
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des d’anar a p arar a la garjola fins a sobreviure després de rebre tret s o de poder-se escapolir
davant el piquet de mort.

El quadre està coronat per una gran bandera esp anyola on hi ha inscrites les p araules
«Una, grande, libre»; al dessota, al mig, hi ha la fotografia de la façana de cal «Sujeto», flanquejada
a la banda esquerra per les fotografies de Franco i de Calvo Sotelo; a la banda dret a hi ha
les fotografies del general Moscardó i de José Antonio; al extrems hi ha els dos represent ants
del requeté, a la banda esquerra, i la Falange, a la banda dret a. Al dessot a, amb fotografies
més petites que les anteriors, hi ha tot a una filera horitzont al, corresponent a deu «immolat s»,
amb el nom de cadascun escrit amb majúscules a la p art baixa: al dessot a, centrat hi ha la
imatge del Sagrat Cor , situat damunt un pedrís, en el centre del qual hi són escrites en capit als
«Reino de España»; al dessot a hi ha la fotografia de la façana de cal Badia; a banda i banda
hi ha tres fileres de fotografies dels difunt s, de cinc la de dalt, de sis la següent i de tres la
de la banda esquerra i de dos la de la banda dret a. A la banda esquerra, en una banderola
s’hi enregistren els noms de «Matías Sanahuja Capdevila» i «José Salvadó Laus» 45, mentre que
a la banda dret a en una altra banderola hi ha els noms de «Juan Porarte» 46, «José Armengol»
i «Jaime Sanromà». A la p art inferior del quadre hi ha una darrera filera de tretze retrat s, entre
els quals, un d’una dona, Teresa Travé.

Noms de la fila superior , d’esquerra a dret a:
Pedro Armengol, José Armengol, José Ballart, Juan Ballart, Ramon Copons, Juan Castro
Ballart,  Pedro Ballart, Antonio Armengol, Tomás Esp añol, Jaime Garcia.
Segona filera, banda esquerra:
José Gasol, Alfonso Iglesias, José Iglesias, Jaime Iglesias i Rafael Montañola.
Segona filera, banda dret a:
José Montseny, José Mont seny, José Mont seny Castro, José Moix, José Masalías Palau.
Tercera filera, banda esquerra:
Bautista Masalías, José Masalías, José Pallás, Magin Palau Torres, Jesús Salvadó, Matías
Sanahuja.
Tercera filera, banda dret a:
Francisco Sans Iglesias, Fabián Sans,  Antonio Sans, Jaime Sans V iñas, Gregorio Travé
Iglesias, José Travé Palau.
Quarta filera, banda esquerra:
Jesús Tarragó, José Tarragó Castro, José Tous. En banderola: Matías Sanahuja Capdevila,
José Salvadó Sans.
Quarta filera, banda dret a:
Dins la banderola: Juan Forasté, José Armengol, Jaime Sanromà. I amb fotografiés: Modesto
Fonoll, Juan Punsoda González.
Tots els esment ats integraven el grup dels assassinat s al poble arran dels «fet s» de juliol

de 1936 i del febrer de 1937.
A la filera inferior s’hi plasmen les fotografies de les persones que foren objecte de repressàlia

durant el període revolucionari, tot i que aconseguiren salvar la vida. Són els següent s:
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D’esquerra a dret a:
Ramon Bergadá, Antonio Espinach, Antonio Fonoll, José Montseny, Antonio Montseny Castro,

Juan Pallás, José Sans, José Sans, Teresa Travé, José T ravé, Santiago Tous, Tomás Tarragó,
José Mª Casamitjana.

La part inferior del quadre està flanquejada per dos soldat s, un a cada banda, presentant
armes als «honorats».

Val a dir que durant el règim franquist a el fet d’ap arèixer en el «quadre» representà una
clau que obrí algunes portes i sobretot pels que hi figuraven una garantia de persona «afect a
al règim».

L’acord per a l’elaboració d’aquest «quadre d’honor» que durant molt s anys presidí la sala
de plens de l’Ajuntament de Solivella es prengué durant la segona comissió gestora presidida
per Magí Travé i Mateu. El recull l’act a de la sessió del  26 d’octubre de 1939 amb aquestes
paraules: « Se acuerda la confección de un cuadro o grupo de honor de los héroes caídos en
esta población por la redención de España, que será adquirido por este ayuntamiento y colocado
en el salón de sesiones, cuya confección se encarga a la casa Foto-Industrias F. Spinazzi de
Venecia (Italia), con sucursal o representación en Barcelona, por el precio de cincuenta pesetas,
a pagar la mitad por adelantado.47

18.- Campanya en els mitjans: ràdio, premsa i publicacions

Les noves autoritats no es preocuparen només de mantenir la memòria dels seus «màrtirs»
amb monuments que ho commemoressin  presentat s com a «gestes històriques» comparables
amb la defensa de Numància pels pobles ibers davant l’agressor romà, sinó que maldaren perquè
el que havia passat a Solivella fos considerat pel nou règim com una actuació d’especial heroïcitat
en l’Esp anya que sorgí del cop milita r.

Al cap d’un mes de l’ocup ació de Solivella per les forces «nacionals», i coincidint amb
el segon aniversari de l’assassinat de les sis solivellencs a Sarral el 12 de febrer de 1937,  el
«Diario Español de Tarragona» ja es feia ressó dels «Fet s de Solivella» tot referint-los com una
gran gesta dut a a terme per les dretes de la població, i explicant els det alls del que s’hi havia
esdevingut. Pel seu interès l’adjuntem aquí.

LOS MÁRTIRES DE SOLIVELLA
En nuestra provincia no se puede disputar a Solivella la supremacía del heroismo y del

martirio
No es posible, en estos momentos, hilvanar unas cuartillas que reflejen, siquiera sea

pálidamente,  toda la grandiosidad de alma, de patriotismo y fortaleza espiritual, de los que
vertieron su sangre generosa y fecunda luchando por su Dios y por su Patria. Abundan en todas
partes los ejemplos de heroismo, de abnegación y de lucha verdaderamente épicas, pero es
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posible que en nuestra provincia no se encuentre otro pueblo que pueda disputar con Solivella
la supremacía del heroismo y del martirio.

Un grupo de jóvenes valientes y animosos, convencidos de su deber,  se levantaron en
armas el 23 de julio de 1936 en defensa de la Patria seriamente amenazada.

La escasez de armas de que disponen, la suplen con su tenacidad y su narvura. Luchan
con ardor y dureza durante varios días. El enemigo se ve obligado a pedir refuerzos. Una columna
que se dirige al frente de Aragón, se detiene en Solivella para ayudar a los suyos. La lucha
se hace cada momento más dura, pero aquellos héroes no sucumben y es preciso que los
rojos se atrincheren y emplacen ametralladoras para obtener la rendición de  los bravos luchadores
de Solivella.

Caídos en manos de los rojos, fueron vilmente asesinados junto con otros que fueron
secuestrados de sus casas. Eran los primeros mártires de  Solivella.  Pronto, por medio de
argucias, cayeron 20 jovenes, cuya conducta ejemplar ha pasado a ser símbolo y admiración
de todos.

Pero los rojos no estaban satisfechos todavía. Su alma perversa y ruín gozaba en el
crimen y ansiaba sangre. Y la ocasión no se hizo esperar. Cayó Málaga, y con ella cayó en
Solivella otro grupo de esforzados adalides vilmente asesinados por los émulos de Nerón. Así
escribió Solivella una de las páginas más gloriosas de la tragedia española.

Mañana, dia 13, el frente de Aragón se detiene en Solivella para ayudar a recoger
cuidadosamente a los fallecidos en los diferentes lugares en que fueron fusilados, y serán trasladado
al cementerio de Solivella y colocados en magnífico mausoleo. De esta manera, su pueblo y
los cuatro o cinco únicos defensores que sobrevivieron a la tragedia, rinden un piadoso recuerdo
a sus hijos impregnados de fe, de veneración y de patriotismo.

Y al sellar la losa sepulcral que ha de guardar los despojos de las víctimas de la revolución,
sus almas sonreirán desde el cielo, agradecidas a los tiernos afectos que ambas ceremonias
significan, y nos dirán, ostentando la palma del martirio: «He aquí nuestro trofeo. Luchamos
por Dios y por la Patria. Imitadnos» (fotos 18 i 19) .

Com es pot percebre,  l’escrit es va publicar amb motiu del trasllat de les restes dels
solivellencs de dreta morts durant el període revolucionari al p anteó que es va dedicar a la seva
memòria al cementiri municip al de Solivella.

En el seu interès en difondre els «fets de Solivella» la comissió gestora acordà a la sessió
del 17 de maig de 1941 subvencionar amb la quantit at de 250 pessetes la publicació  «Afán»,
organ oficial de la Delegació Provincial de Tarragona del «Frente de Juventudes de la F.E.T.
y de las J.O.N.S»  perquè  fes « una reseña de los sucesos acaecidos en este pueblo a raiz
del Movimiento Nacional»48

L’ajuntament col·laborà t ambé en proporcionar material i informació a Luís Climent per a
l’elaboració de la seva obra Rojos en Tarragona y su provincia.49

Més extensa va ser la informació que recollí l’obra general titulada Historia de la Cruzada
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Española, que en el seu volum Vè, on es dediquen unes quantes pàgines al fracassat sollevament
militar a la circumscripció de Tarragona, recull una pàgina a narrar els esdeveniment s del 24
de juliol de 1936, tot presentant els resistent s –tradicionalistes, falangistes i homes de la Lliga-
com a herois que no dubtaren en enfrontar-se als que els assetjaven conscient s « que sólo les
aguardaba el sacrificio total».50

19.- Làpides, creus i monuments en record dels «immolats»

Làpides.

Els primer ajunt ament franquista palesà un verit able interès en «sacralitzar» els llocs on
havien estat assassinats els seus correligionaris, de manera que la seva memòria fos ben p alesa,
escollint al respecte els esp ais públics més idonis, com ara carrers o laterals de les carreteres.

Dins de la població es col·locà a la p aret de l’entrada de l’antic host al, una petit a làpida
de marbre blanc amb el nom del propietari, Gregori Travé, que fa uns quant s anys fou retirada.
Actualment es troba guardada a la casa i n’hem pogut treure la següent fotografia gràcies a
la gentilesa de la nova propietària.  La inscripció diu així:

«A LA MEMORIA DE
GREGORIO TRA VÉ IGLESIAS

QUE EL  DIA  24 DE JULIO DE 1936 CA YÓ AQUÍ
VILMENTE ASESINADO POR LOS ENEMIGOS

DE DIOS Y DE ESP AÑA
R. I. P .

ROGAD POR EL»
(foto 20)

 Una altra làpida de marbre blanc amb el nom dels quatre assassinat s es col·locà a la
paret exterior del magatzem de cal Salat. També fa uns quants anys, amb motiu d’unes obres
a l’edifici, fou retirada, desconeixent-se on es troba actualment.

Creus en els llocs de l’assassinat.

A tots aquells indret s de l’exterior de la població on es dugueren a terme els assassinat s
de persones de dret a, l’ajunt ament col·laborà en l’erecció de la corresponent creu de pedra –
totes de la mateixa factura- que servés la memòria dels respectius mort s.

A la banda esquerra de la carretera que ve de Montblanc, a cent metres de la població,
damunt el marge d’una finca, a tocar la «cuneta», s’hi erigí una creu dedicada a Pere Ballart
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Magrinyà i Joan Ballart i Domingo, p are i fill, afusellat s en represàlies dels dos morts dins la
població per les dretes el 23 de juliol de 1936. Fa pocs anys t ambé, amb motiu d’una pretesa
urbanització de la finca aquest a creu fou trencada i destruïda,  no rest ant cap senyal actualment.
Mentre visqué un altre fill de l’assassinat, Manuel Ballart Domingo, trasp assat fa pocs anys, en
les festes assenyalades com a «nacionals» per l’anterior règim i en l’aniversari del seu assassinat,
no hi mancà mai un rams de flors en honor i memòria dels dos familiars (foto 21) .

Una altra creu fou erigida a la sortida del poble, a la carretera de Belltall, a mà esquerra,
darrera l’última casa de la població (fotos 22 i 23) .

Estava dedicada al regent de la p arròquia de Solivella mossèn Jaume Sanromà i Solé,
assassinat el 24 de juliol de 1936. 51 Aquesta creu fa pocs anys ha est at trencada per una acció
d’uns ignorants iconoclastes, desconeixedors de la història del nostre p aís i del seu valor moral
i ètic. A la seva web –es pot trobar a Països Cat alans Insubmisos o a l’adreça
www.desobedienciappcc.tk –, a la data corresponent al 12 d’octubre de 2006 hi apareix la següent
notícia que «la matinada del 7 al 8 d’octubre s’ha fet una acció antifeixist a a Solivella (Conca
de Barberà), consistent en la destrucció d’una creu d’homenatge a un feixist a ajusticiat durant
la Guerra del 36". La notícia va acomp anyada de la fotografia de la creu, abans i després de
ser destruïda. Aquesta acció incívica va merèixer la respost a contundent del Centre d’Estudis
Solivellencs amb una cart a signada per Jordi Travé, que va ser publicada al setmanari «La Nova
Conca» i que  es pot trobar a http://www.solivella.net/curiositats/msnsanroma.htm.

A la mateixa carretera de Bellt all, a la primera corba a mà dret a, t ambé s’hi erigí una
creu per recordar l’assassinat del jove Jesús Tarragó Castro, mort uns quinze metres del lloc,
al costat de la rasa que passa a la banda oriental de la via. Amb les obres d’ampliació i acondiciament
d’aquesta carretera, la creu fou retirada. Ignorem on va anar a parar o bé on es guarda actualment.

Davant la port a del cementiri municip al, en un petit terraplè mirant a Blancafort, es troba
encara actualment una creu que recorda l’assassinat de mossèn Tomàs Capdevila i Miquel, un
dels capellans més intel·lectuals d’aquell època  a la Conca de Barberà, autor del primer llibre
sobre la història de Sarral 52 i de diversos treballs històrics, especialment sobre la nostra comarca,
que publicà a revistes i diaris. 53 Aquest jove sacerdot, doncs tenia 33 anys,  era fill de Forès
i regent de la p arròquia de Conesa, lloc d’on sortí el 23 de juliol de 1936 per refugiar-se a
casa de la seva mare a Forès. Aquí en un escorcoll dels milicians fou agafat i lliurat als de
Sarral, d’on havia est at rector , els quals el port aren de Forès a Solivella en cotxe en mig de
les vexacions i turment s més cruels i inhumans. Mossèn Serra i V ilaró  explica que « por espacio
de una hora y media ... amputándole la lengua y los miembros genitales, sacándole los ojos
y fracturándole de un porrazo la clavícula izquierda».54  A la Plaça Major del nostre poble el
feren baixar del cotxe entre l’escarni i riotes dels present s i l’arrossegaren fins al cementiri, on
li disp araren els tret s al compàs de les batallades del rellotge. Eren les onze de la nit del dia
6 de setembre de 1936 (foto 24) .
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Les creus-recordatori no s’erigiren només dins el terme municip al de Solivella, sinó que
en els llocs on foren assassinat s solivellencs considerats de dretes, sigui per iniciativa dels
familiars sigui per pressió de l’ajunt ament, t ambé s’hi col·locà la corresponent creu, on a totes
elles s’hi feia const ar que la persona o persones a qui o a les qui es dedicava el record havia
o havien estat «vilmente asesinada o asesinadas por la horda roja de Solivella».

A un revolt a mà dret a de la carretera que porta de Rocallaura a V allbona de les Monges,
es troba encara actualment una creu de pedra que assenyala el lloc on fou assassinat Maties
Sanahuja Anglès el 6 d’agost de 1936 per membres del comitè de Solivella que l’havien anat
a detenir a Llorenç de V allbona, on s’havia refugiat arran dels fet s de juliol d’aquest any .

La inscripció, escrita a la peanya de pedra que sosté la creu, diu així:

MATIAS SANAHUJA
ANGLÉS DE SOLIVELLA

QUE FUE ASESINADO POR
LAS HORDAS MARCHIST AS

AL DIA  6 DE AGOSTO DE 1936.
E.P.D.

(foto 9)

A la sortida de la carretera vella que anava d’Alcover a Reus, a un centenar de metres
de la primera població, a mà dreta, es conserva encara una creu commemorativa de l’assassinat
dels dos solivellencs Josep Salvadó Sans, de 50 anys, i del jove Josep Palau Solé, de 16 anys,
perpetrat «a les nou hores de la nit el dia 31 d’agost de 1936", t al com diu la inscripció:

A LAS
NUEVE
DE LA
NOCHE

DEL
31 DE
AGOS-
TO D E
1936
FUE-

RON EN
ESTE

LUGAR
VIL-

MENTE
ASESI-
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NADOS POR
LAS HORDAS

ROJAS DE
SOLIVELLA.

¡PRESENTES!
JOSÉ

 SAL VADÓ
 SANS

50 AÑOS.
JOSÉ

PALAU
SOLÉ

16 AÑOS
(foto 25)

A l’antiga carretera de Tarragona a V ilaseca, a poca distància d’aquest a darrera població,
s’erigí una creu en memòria dels assassinat s el dia 28 d’agost de 1936, procedents del vaixell-
presó Cabo Cullera, Joan Foraster Llorens, Antoni Domingo Massagué, Josep Tarragó Castro,
Modest Fonoll Travé, Josep Masalias Farré i Josep Iglésies Casamitjana. Desconeixem la situació
actual d’aquest a creu així com el seu est at de conservació.

La creu de la carretera de Sarral a Pira

Un dels primers acords que prengué la comissió gestora posada per les autoritats franquistes
d’ocupació fou la de recuperar les restes dels seus mort s que descansaven en fosses comunes
i traslladar-les al cementiri municip al. El lloc on s’havien inhumat més solivellencs era al terme
de Sarral, amb els quatre mort s de la nit del 12 de febrer de 1937.

L’exhumació dels cadàvers anà acomp anyada de l’erecció d’una creu commemorativa
col·locada al costat dret de la carretera que va de Sarral a Pira, davant mateix del lloc on foren
assassinats quatre dels vuit homes que hi foren traslladat s des de Solivella per ser afusellat s.
Avui els braços laterals de la creu, així com p art del pal central, apareixen decapitats, fruit d’actes
vandàlics i irresponsables perpetrats per iconoclastes ignorants i irrespectuosos amb els documents
històrics i la memòria col·lectiva.

La creu, que fou costejada per l’ajuntament, s’inaugurà el 12 de febrer de 1939, sot a la
presidència dels membres de la comissió gestora municip al i amb l’assistència dels pares, les
vídues i fills, segons els casos, així com altres p arents, dels assassinat s i t ambé dels dos
supervivents. El rector mossèn Ramon Huguet presidí els actes religiosos, 55 que comptaren amb
l’acompanyament d’orquestra, 56 i es dipositaren diverses corones i flors al peu de la creu. 57
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El monument enregistra  amb fredor –tot i el redactat ditiràmbic del primer franquisme
que encapçala la relació dels «caigut s»- un esdeveniment lament able dels molt s que es donen
en guerres civils.

La inscripció que es pot llegir a la base que sosté la creu és la següent:

«A CIEN
METROS FREN
TE A ESTE LU
GAR FUERON

VILMENTE
ASESINADOS

POR LA
HORDA ROJA

LOS COMP ATRIOTAS
DE

SOLIVELLA AL 12 DE
FEBRERO DE 1937

JAIME IGLESIAS TOUS 59 AÑOS
FRANCISCO SANS IGLESIAS  49 AÑOS
JOSÉ BALLAR T ANGLÉS  49 AÑOS

TOMÀS ESP AÑOL SAPERAS 22 AÑOS
JOSÉ GASOL  MONTSENY   21 AÑOS
JOSÉ MASALIAS P ALAU  18 AÑOS

Y LOGRARON SAL VARSE
RAMON BERGADÁ

MONTAÑOLA Y
JOSÉ SANS IGLESIAS

ROGAD POR SU ETERNO DESCANSO»

Els monuments

a) El mausoleu-panteó del cementiri.

Al bell mig del cementiri municip al de Solivella, tot just acabada la guerra  s’hi bastí,
promogut per les autorita ts municip als i amb el suport de l’Església, un «monument-ossera»,
que a més de recordar les persones de dreta que foren assassinades durant el període revolucionari
tingué com a objectiu l’aplegament de les restes dels assassinats. Aquestes restes foren  primer
inhumades en altres llocs, sovint en fosses comunes, i després  diposit ades en aquesta sepultura
franquista. (foto 27) .

L’acord d’honorar la memòria dels mort s de les dretes fou una de les primeres disposicions



podall 2011100

adoptades per la comissió gestora municip al nomenada el quinze de gener de 1939. El 24 de
gener d’aquest any s’acordà la rep atriació de les restes dels solivellencs inhumat s fora del
cementiri municip al.58 El 6 de juliol del mateix any , aquesta comissió gestora acorda que en
sitio preferente  del cementerio público de esta localidad, se construirá una osera o tumba común
para todos los caídos locales, sobre la cual se levantará, en su día,  el mausoleo que se proyecte
construir. La organización de los actos se hará de acuerdo con todas las autoridades y fuerzas
vivas del pueblo, siendo todos los gastos a cargo de los fondos de este ayuntamiento.59

Hom havia previst el trasllat de les restes recuperades dels «màrtirs» el 24 de juliol de
1936 i l’organització d’una gran celebració a la que assistís tot a la gent del poble. Així mateix,
l’ocasió havia de ser aprofit ada per inaugurar el canvi dels noms dels carrers «de personas que
han sido la desgracia de España y la perdición de seres tan queridos que han tenido que dar
su vida por la salvación de la Patria» pels que havien tingut abans de la República. 60 El fet,
però, que des del govern civil es comuniqués que els canvis de carrers i places s’havien de
sol·licitar, a través d’aquest a institució al sot s-secretari de l’Interior , va motivar la modificació de
la celebració, que, però, va seguir una p art del programa preparat, és a dir, «que la manifestación
se organizará a la entrada de la población, frente al edificio que fue Sociedad de Trabajadores
Agrícolas, acompañando los restos mortales de los caídos homenajeados por todo el pueblo
hasta el sitio señalado para la celebración de la Misa de campaña, terminada la cual, se reintegrarán
al cementerio local, siendo depositados en la tumba preparada al efecto».61

Un dels actes que es dugueren a terme, coincidint amb la missa de camp anya davant
de cal Sujeto, a l’antiga plaça de la Creu, fou la de col·locar la primera pedra del monument
que es pretenia erigir en memòria dels «màrtirs» de la població. 62 La col·locació de la primera
pedra consistí en que cada familiar hi aportà dins una ampollet a de vidre el nom i la fotografia
-quan se’n disposà- de la persona assassinada.

A final de 1941 el «monument» del cementiri est ava acabat en la seva p art de pedra.
I ja s’hi havien diposit at les restes dels «diversos màrtirs» que s’havien anat a cercar als llocs
on se sabia que havien est at inhumat s. Per acabar-lo, la comissió gestora decidí coronar el
memorial amb els noms dels que hi foren enterrat s. A la sessió del 18 de desembre de l’esment at
any, l’ajuntament, sota presidència de Magí Travé Mateu, prengué aquesta resolució: «Considerando
necesaria la terminación del panteón levantado en el cementerio de esta población, donde descansan
los restos de los mártires locales que dieron su vida por Dios y España durante nuestra Cruzada
de Liberación, esta comisión gestora acuerda encargar la confección de una lápida de mármol
en la que serán grabados los nombres de todos nuestros caídos, para ser colocada como tapa
o cierre de la tumba común en dicho panteón o mausoleo, a cuyo efecto existe la debida
consignación en el presupuesto municipal del próximo año 1942».63

Tot i que per a la celebració del 12 de gener , data oficial de «l’alliberament» de la població
per les tropes franquistes no es disposà de la làpida per al monument del cementiri, els munícep s
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no havien oblidat la realització del seu acord, sinó, contràriament, l’ajunt ament va encarregar
tot seguit al marbrist a de Tarragona la seva confecció, t al com ho recull l’act a de la sessió del
dia 5 de febrer de 1942: El Señor Presidente manifiesta que, conforme a lo acordado en la
sesión del dia 18 de diciembre último, se encargó al marmolista Don Salvador Cantos, con
domicilio en Tarragona,  Paseo de Saavedra, 17,  la contrucción de la lápida para el panteón
eregido en este cementerio para guardar los restos de los caídos locales, cuyo industrial ha
manifestado tener ya lista dicha lápida, por el precio de 2.300 pesetas. Se acuerda trasladar
enseguida dicha lápida a ésta, colocándola en el lugar correspondiente, siendo bendecida el
día 12 de los corrientes, en atención a la circunstancia de conmemorarse en tal dia el V aniversario
del asesinato por la horda marxista de un grupo de patriotas locales. En dicho día deberán
celebrarse en su honor y memoria los actos religiosos adecuados al caso y que se determinen
en anuencia con el Rdo. Sr. Cura Ecónomo»64 A la sessió del 5 de març de 1942, el consistori
acordava el pagament de 2.330 pessetes  a l’esment at marmolist a (incloïa el preu p actat i el
cost de l’embalatge) i altres 50 pessetes a Antoni Ribas Tous pel trasllat de la làpida de Tarragona
a Solivella.65 De la seva col·locació se n’ocupà el picapedrer solivellenc Joan Esp añol Masagué,
que percebé una remuneració de 50 pessetes.  (foto 28 i 29) )66

El llist at de les restes de les persones, segons consta a la làpida, és el següent: 67

1.- Josep Armengol Mont seny
2.- Josep Ballart Anglès
3.- Joan Ballart Domingo
4.- Pere Ballart Magriñà
5.- Joan Castro Ballart
6.- Pere Armengol Capdevila Querol
7.- Josep Maria Cendra Prats
8.- Ramon Copons Massagué
9.- Anton Domingo Massagé
10.- Amadeu Espanyol Montseny
11.- Tomàs Espanyol Saperas
12.- Modest Fonoll Travé
13.- Joan Foraster Llorens
14.- Jaume Garcia Tous
15.- Josep Gasol Montseny
16.- Josep Iglésies Casamitjana
17.- Alfons Iglésies Creus
18.- Josep Iglésies Prous
19.- Jaume Iglésies Tous
20.- Baptist a Masalies Cardona
21.- Josep Masalies Farré
22.- Josep Masalies Palau
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23.- Josep Moix Anglès
24.- Josep Mont seny Ballart
25.- Josep Mont seny Massagué
26.- Rafel Mont anyola Nuet
27.- Josep Palau Copons
28.- Josep Palau Solé
29.- Josep Palau V alls
30.- Mn. Joan de Déu Punsoda González
31.- Jesús Salvadó Esp anyol
32.- Josep Salvadó Sans
33.- Maties Sanahuja Anglès
34.- Maties Sanahuja Armengol
35.- Maties Sanahuja Capdevila
36.- Mn. Jaume Sanromà Solé
37.- Francesc Sans Iglésies
38.- Fabià Sans Mont seny
39.- Anton Sans Solé
40.- Josep Sans Solé
41.- Jaume Sans V inyes
42.- Jesús Tarragó Castro
43.- Josep Tarragó Castro
44.- Josep Tarragó Massagué
45.- Josep Tous Iglésies
46.- Gregori Travé Iglésies
47.- Josep Travé Palau

b) El monument a la plaça de la Creu

Al bell mig de la Plaça de la Creu s’hi aixecà el «monument als caigut s» per la banda
de les dretes de Solivella. Fins a la democràcia a cada una de les seves cares nord i sud hi
havia una làpida de marbre gris on hi eren enregistrat s i inscrits els noms dels assassinats durant
els fets de Solivella de 1936 i 1937, a més dels mort s en el camp de bat alla, d’ideologia dretana.
L’any 1980 foren substituïdes les dues làpides, - diposit ades després al magatzem del cementiri
municipal-, per un simple rètol que deia «A  tots vosaltres. 1936-1939». Darrerament, el mes
de desembre de 2010, amb les t asques de neteja i acondiciament també ha est at retirat, rest ant
el monument absolut ament «asèptic» (foto 5) .

Aquesta plaça es troba a la cruïlla del camí ral que venia de Montblanc i seguia per la
banda de ponent de la població cap al Tallat, mentre que per la banda dret a, seguint el carrer
de la Creu, donava entrada a la vila a través del Port al de la Bassa. El fet que hi hagués la
creu de terme d’entrada a la població –est ava situada davant de cal Mesalles- li va donar el
nom de Plaça de la Creu.
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El projecte de construcció d’un «monument als caigut s» fou assumit pel primer ajunt ament
franquista que el 24 de juliol de 1939, amb motiu de la celebració del tercer aniversari dels
fets de juliol de 1936, hi posà ja la primera pedra. 68 El lloc era especialment escaient perquè
es trobava situat davant de les dues cases on s’havien fet forts els sollevat s, és a dir , a cal
«Pedrol» i a cal «Sujeto».

L’acta de l’ajuntament del 10 d’agost de 1939 recollia la intenció amb les següent s paraules:
«Se acuerda que sea costeado [el monument] por suscripción pública, lo cual permitirá que todo
el pueblo contribuya a una obra a la cual todos deberíamos sentirnos obligados, toda vez que
a quienes se dedica defendían la paz y la justicia para todos, y  a nosotros nos ha sido posible
recoger el fruto de su sacrificio, siendo la importancia de tal monumento en relación con la
cantidad que para la misma se recaude...»69

L’acord, però, no p assà de les bones intencions ja que es materialitzà únicament amb la
posada de la primera pedra.  El consistori següent, presidit per Magí Travé Mateu (20 setembre
de 1939 – 20 febrer 1944), tampoc dugué a terme l’obra projectada.

L’obra la començaria de fet i la port aria a bon fi l’alcalde Antoni Espinach i Garcia.

Espinach fou proposat alcalde pel governador civil de la província al ministeri de Governació
a començament de 1944. Aprovada aquesta propost a, l’esmentat governador escrivia a l’alcalde
de Solivella el 17 de febrer del mateix any comunicant-li el seu cessament i el nomenament
del nou alcalde; 70  el dia 20 de febrer es realitzà el relleu. 71

El nou alcalde donà una empent a important a la simbologia del règim franquist a a la
població, ja que no endebades havia particip at en els fet s de juliol de 1936, formant p art del
grup dels «sollevats» i havent-se pogut salvar de la mat ança de cal Gori de l’Host al, on fou
tirotejat i donat per mort a causa de les ferides, malgrat que després es recuperà, i p assant
tot el període bèl·lic en camps de treball de la Generalit at. Acabada la guerra, com a excaptiu,
fou ben aviat contractat per formar part del personal carcerari de la presó de Pilat s de Tarragona,
on exercí d’oficial de guàrdia, essent una de les seves funcions, per mandat del jutge milita r,
la d’identificar els presoners i posar-los «en capella» poques hores abans de l’aplicació de la
sentència capital, que generalment es duia a terme a les sis de la matinada a la Munt anya
de l’Oliva per un piquet  integrat per membres de la guardia civil. 72

A la primera sessió del nou consistori, celebrada el 9 de març de 1944, l’alcalde Espinach
va recuperar la idea de l’erecció del monument als «caigut s», de manera que s’acordà encarregar
el projecte a l’arquitecte de V alls Josep Maria Vives i Castellet. 73 L ’acta del 8 de juny ratifica
la proposta de construcció del monument i la seva localització al bell mig de la plaça de la
Creu.74 L’acord deia així: «El sr. alcalde propone al ayuntamiento la construcción de un monumento
a los caídos por Dios y la Patria en el término municipal, que podría emplazarse  en la plaza
de la Cruz. La corporación se da por satisfecha de lo propuestos por el sr. alcalde y se adoptan
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los siguientes acuerdos: Aprobar en principio, y supeditada a la decisión del Ministerio de la
Gobernación, la proposición de la alcaldía, de erección de un monumento a los caídos  en la
plaza de la Cruz, y en cuyo centro se levantará el monumento. Segundo, si la decisión del
ministerio es favorable a esta iniciativa, se abrirá una inscripción pública para allegar fondos,
abonando el ayuntamiento la diferencia que resulte entre lo recaudado y el importe del proyecto.
Y tercero, ralizar la obra por administración directa, si ello es posible y lo permite la cuantía
de su coste.» Per a recollir i guardar els diners destinat s a aquesta obra, es nomenà el 10
de maig de 1944 dipositari a Magí Palau i Bergadà. Aquests diners sortiren gairebé exclusivament
de les aport acions «voluntàries» dels solivellencs. Desconeixem si foren a través d’una derrama
per igual entre tot s els caps de casa o s’est abliren aport acions en funció d’altres criteris. Si
s’hagués donat el primer cas, el rebut adjunt de Carme Ballart Sanahuja confirma que va contribuir
«voluntàriament» amb 64 pessetes « para sufragar los gastos que origine la construcción  en
ésta del Monumento dedicado a la memoria de los Caídos por Dios y por España». El rebut,
signat per l’esment at tresorer Magí Palau port ava la dat a de 24 de juny de 1944 (foto 30) .75

Durant molt s anys, amb motiu de les celebracions del 12 de febrer i del 24 de juliol, les
autoritats municipals anaven processionalment a diposit ar corones de llorer a aquest monument,
on s’hi concentrava la gent del poble. Als balcons de les cases dels carrers per on p assava
la comitiva s’hi mostraven banderes esp anyoles (foto 12) .76

Dins de la línia de la potenciació de la simbologia franquist a aquest mateix alcalde va crear
la «Medalla de la Villa» destinada a aquelles persones que haguessin excel·lit en serveis a la
població. Els primers en ser honorats amb aquesta distinció  foren precisament tots els «camaradas»
que es van aixecar en armes el 23 de juliol de 1936 (sessió del 13 d’abril de 1944). 77

Per tal de tenir ben favorables les autoritats franquistes l’alcalde Espinach concedí la distinció
en primer lloc al governador civil de la província així com al delegat provincial d’excombatent s,
segons acord de la junta gestora municipal del 20 d’abril de 1944. 78 En conseqüència amb l’acord
adoptat el regidor Pere Sans i Solé es desplaçà a Barcelona i adquirí a la botiga d’ «efectos
militares» trent a-dues medalles de metall platejades i altres tres d’argent daurat, les primeres
d’un cost de 50 pessetes cada una, i les segones de 90 pessetes cada una (fotos 31 i 32) .79

L’arquitecte vallenc redactà ben de pressa el projecte de monument, de manera que el
27 de juny de 1944 l’alcalde Espinach trametia al governador civil la instància, plànols i memòria
perquè sol·licités del ministre de governació l’oportuna autorització per t al d’erigir el monument. 80

Tot i això, però, les obres de treball de la pedra i de construcció del «monument» ja havien
començat per l’empresa adjudicatària de V alls anomenada «Compañía de Edificación y Obras»,
sembla que amb cert s problemes derivat s del personal picapedrer .81

Superats aquests petits entrebancs, la inauguració del «monument als caiguts» s’esdevingué
els dies posteriors de la festa major de l’any 1944, i concretament el 20 d’agost, amb l’assistència
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de diverses autorita ts provincials i un dinar que se celebrà a la sala de la Cooperativa al qual
foren convidat s tot s els excombatent s del municipi.

L’acord de l’ajunt ament del 6 de juliol de 1944 contenia p alesament la filosofia que havia
determinat l’erecció del monument, així com t ambé la solemnitat que es volia donar a la seva
inauguració.82 Deia així: «El señor presidente dice que  siendo esta población una de las primeras
que se levantó en armas al enterarse que las tropas de África se habían sublevado al mando
del Excmo. general Franco, se juntaron el requeté local y las fuerzas de derechas de éste para
hacer frente a las fuerzas marsistas de esta población, y a pesar de que en todo el territorio
catalán  había fracasado el movimiento, esta población resistió  hasta el día 24 de julio, que
se vieron obligados a rendirse por hallarse agotados de municiones y tener en la fortaleza varios
heridos, y tratándose de un caso extraordinario de esta población, el sr. presidente propone
a la corporación se tendría que invitar al excmo. sr. capitán general de esta región don José
Moscardó Atuarte al acto de inauguración del monumento a los Caídos por Dios y por España;
también propone a la corporación se conceda a dicho capitán general la medalla dorada de
esta población. La corporación, visto lo expuesto por el sr. alcalde por unanimidad acuerda invitar
para el acto de la inauguración del monumento a los caídos por Dios y por España al excmo
sr. capitán general de la 4ª región don José Moscardó Atuarte y también se acuerda que la
primera medalla al ex-combatiente de Solivella que se conceda sea para el excmo. sr. capitán
general de esta región don José Moscardó Atuarte y que este acuerdo sea comunicado ha dicho
sr. capitán general».

Pocs dies abans de la dat a inaugural, a la sessió del dia 10 d’agost, el consistori ampliava
la invit ació a « todas las autoridades y jerarquías provinciales y obsequiarlas junto con los
excombatientes de ésta a una comida íntima que se celebrará en la sala del Sindicato Agrícola
de ésta»83

Per a la inauguració fins i tot s’invit aren alguns joves que en aquell moment feien el servei
militar, com ara Joan Iglésies Ribas, a favor del qual l’alcalde i el cap local de la Falange
escrigueren al coronel cap del regiment d’infanteria d’Olot sol·licitant la presència de l’esment at
soldat per a aquella efemèrides al·legant que « pertenece a una de las familias más perseguidas
por la fiera marchista, contando en su seno con algunos asesinados».84 No endebades s’havia
també invitat el 5 d’agost el  capità general José Moscardó, el qual delegà en un represent ant
militar de Tarragona.85

La premsa de l’època enregistrà aquest a efemèrides. Així el «Diario Español de Tarragona»
recollí la notícia d’aquesta manera:

«EL JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO INAUGURA EN SOLIVELLA UN MONUMENTO
A LOS CAIDOS.

IMPUSO LA MEDALLA DE EXCOMBATIENTES A 30 REQUETÉS DE LA LOCALIDAD».
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En la mañana de ayer, acompañado por la Delegada Provincial de la Sección Femenina,
camarada Villanueva, se trasladó a Solivella el camarada Labadíe Otermín,  con objeto de
inaugurar un monumento a los heroicos caídos de dicho pueblo e imponer  la medalla de
excombatiente a 30 voluntarios del Requeté, sublevados contra el gobierno rojo-separatista del
18 de Julio de 1936.

A las once de la mañana llegó al pueblo el Jefe Provincial que era esperado a la
entrada del mismo por las autoridades locales a la cabeza de los cuales se encontraban el
Delegado Provincial de Ex Combatientes, camarada Ferrandiz, el Alcalde de Solivella, camarada
Antonio Espinach, el Inspector Comarcal camarada La Riba, y el alcalde de Montblanch.

El camarada Espinach le dio la bienvenida, mientras el vecindario le tributaba una calurosa
acogida. En lugar preferente, magníficamente uniformados con sus viejos  uniformes de guerra,
se hallaban los 30 ex combatientes que iban a ser condecorados.

Después de una misa solemne, fue inaugurado el monumento a los gloriosos mártires,
consistente en un monolito coronado con una cruz, en el cual se hallan inscritos los nombres
de los 50 caídos.

En el local de Educación y Descanso se celebró a continuación un acto público en el cual
fue impuesta al Jefe provincial del Movimiento y al de las Milicias la medalla de Ex Combatiente
creada por el Ayuntamiento. Acto seguido el camarada Labadie impuso la condecoración a los
30 ex combatientes.

A continuación hicieron uso de la palabra el Delegado local de Educación y Descanso y
los Delegados de Ex Combatientes y Milicias, anteriormente citados, cerrando el acto el camarada
Labadíe, que con cálida palabra recordó la gloriosa gesta  escrita por el Requeté de Solivella,
que audazmente, sin tener en cuenta la situación de  Barcelona y Tarragona, se lanzó arma
en brazo para combatir a los enemigos de la Patria.

La Sección Femenina sirvió una comida de hermandad que compartió con los condecorados
nuestro Jefe provincial.

Finalmente visitó el Ayuntamiento, Jefatura local y Delegación de Sindicatos, así como los
lugares en que se batieron los requetés de Solivella.

A las cinco de la tarde regresó a nuestra ciudad el camarada Labadíe Otermín y sus
acompañantes».

De fet, Solivella s’avançava amb la concessió de la medalla als «caiguts» a les recomanacions
oficials que al cap de poc temp s feren les autorita ts del règim. En efecte, el delegat provincial
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d’Excombatents escrivia des de Tarragona, el 25 d’octubre de 1944, a l’alcalde de Solivella
exposant-li que procedís a la creació de l’esment at guardó atesa la trascendencia de la iniciativa
que le propongo así como la importancia que tanto para Ud. como para esa población significaría
el hecho de que la misma fuera en vanguardia en cuanto al cumplimiento de los deberes de
gratitud que tienen contraídos todos los pueblos de España para los que hicieron posible la
victoria y con ella la paz y tranquilidad de la misma, deberes de gratitud que quedarían cumplidos
sobradamente con la concesión de la citada recompensa a los excombatientes nacidos en esa
localidad».86

CONCLUSIONS87

El visit ant que arribi a Solivella i es p assegi per la plaça de la Creu es trobarà amb un
monument absolut ament asèptic, d’un gust estètic ben relatiu i sense cap element, llevat de
la seva estructura monument al configurada per una gran mola de pedra,  i difícilment li suggerirà
la morivació sobre la seva construcció.

Per a una p art dels solivellencs que varen p atir els efectes del període revolucionari de
1936-1939 represent ava el manteniment de la memòria dels seus p arents o els seus amics i
correligionaris que foren víctimes de la insensatesa d’un temp s en què els adversaris es varen
eliminar materialment, sense el més mínim respecte pel valor a la vida de les persones. Per
a tot s aquest s el «monument» tenia una justificació perquè darrere hi havia un sentiment i un
record dels seus morts. De la mateixa manera que el tenien les creus o les làpides erigides
o col·locades en els llocs on foren assassinats .

Per a una altra part dels solivellencs el «monument» ha estat fins avui un senyal d’ignomínia,
plantat amb arrogància al bell mig de la població,  que fou construït per glorificar els que donaren
suport al sollevament militar que va implicar una dict adura de gairebé quarant a anys i que per
a molts representà t ambé la mort de gent propera i estimada  o correligionaris condemnat s
mitjançant uns judicis sumaríssims milit ars, sense cap garantia processal i aplicat s a persones
que no tenien la condició militar . D’aquests, -inhumats en fosses comunes del cementiri municip al
de Tarragona, on fins fa poc no s’ha pogut veure la relació de tot s els noms dels execut ats
entre 1939 i 1945 a la Muntanya de l’Oliva pels milit ars franquistes- 88 la dict adura n’ha amagat
sempre els noms i en el poble no han tingut la més mínima memòria: només les seves pròpies
famílies n’han servat el record doloròs i íntim. Cap làpida amb la relació dels executats a Tarragona
o dels que van patir diverses penes de presó per la seva actuació política, -en alguns casos
certament qüestionable i rebutjable, sigui per acció o bé per omissió-, recorda la mort i la seva
pròpia sofrença i patiment i la dels seus p ares i p arents.

Per evit ar aquest tract ament memorial absolut ament injust entre els uns i els altres, el
primer ajuntament democràtic optà per fer retirar les dues làpides que hi havia ambdues bandes
del cenotafi i col·locar a la que mirava al carrer d’entrada al centre de la població «A tots vosaltres.
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1936-39». Amb aquest a solució salomònica, dut a a terme l’any 1980, no se solucionava el
«partidisme» objectiu del monument perquè la repressió franquist a no abastà només els anys
de la p assada guerra civil sinó que s’allargà fins ben entrat el 1942, i els seus efectes de pena
de privació de llibert at fins al 1946, ja que alguns solivellencs no obtingueren la llibertat definitiva
fins el 1961.

Ara, però, amb una subvenció del Memorial Democràtic de la Generalitat de Cat alunya,
l’ajuntament ha «rent at» aquest monument i ha suprimit tot s els senyals que el van motivar de
manera que actualment present a un perfil neutre que ha desfigurat absolutament el seu origen.

Tot fa pensar que es pretén esborrar el símbol per ocult ar la història, la nostra història
com a poble. Que ens desagrada profundament perquè encara és molt propera a nosaltres,
que som garirebé tot s nét s o besnét s dels seus prot agonistes. Certament, fem el que fem, i
prenguem la decisió que prenguem, el monument sempre assenyalarà impàvid un drama entre
solivellencs amb les seves seqüeles d’assassinats i morts, sofrences i dolor. Si passem pel davant,
podrem girar la vista  a un altre lloc, però el monument continuarà essent l’empremt a d’un passat
amarg, tràgic, dramàtic i infaust, que no podrem negar perquè des de fa anys forma p art del
nostre ésser col·lectiu.

Fins fa pocs anys, els «Fet s de Solivella» només es coneixien pel boca-orella dels seus
coetanis i d’una manera molt concret a en el marc territorial de les comarques t arragonines i
les limítrofes de la Conca de Barberà. Tothom s’esborronava quan s’assabent ava del que havia
passat  en un poble t an relativament petit com Solivella el juliol de 1936. De la mateixa manera
que a través del boca-orella hom tenia una cert a idea dels «fet s de la Fat arella» o els «fets
de l’Espluga Calva», per cit ar altres exemples propers.

La historiografia contemporània catalana ha integrat els «Fets de Solivella» com un element
més a l’hora d’analitzar les adhesions al sollevament militar en el territori català. Totes les històries
de la Guerra Civil a Cat alunya esmenten aquest episodi i moltes, fins i tot, li dediquen un capítol
específic. Avui qualsevol cat alà amb un nivell de coneixement suficient de la nostra història
nacional sap què va p assar al nostre poble els primers dies del sollevament milit ar.

No podem, per tant, ocultar la nostra pròpia història. No podem tampoc esborrar-la perquè
és prou coneguda.

Ara, però, ¿hem de t apar i dissimular allò que els nostres avantp assats, en el seu propi
escenari i en unes circumstàncies especials,  van fer bastir perquè se’n servés la memòria?
Al llarg de la història de l’home sempre, des dels temp s més prehistòrics fins a l’actualit at, per
la consciència de finitud de la condició humana, ha cercat element s que perdurin una memòria
que trascendeixi el seu temp s. S’han aixecat monòlit s, s’han construït piràmides, s’han bastit
arcs de triomf, i fins i tot, amb la finalit at d’assegurar més enllà de la seva generació la seva
permanència, s’han edificat castells, esglésies i monestirs.
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I, per últim, siguem clars: ara, quan fem homenatges als assassinats pel franquisme contra
tota justícia i legalit at: no ho fem t ambé per servar-ne la memòria? Una memòria que, cert ament,
ha est at amagada durant més de set anta anys. I t ambé, de la mateixa manera que varen fer
els franquistes, -i tants d’altres que els varen precedir en et apes històriques anteriors-, hem
aixecat monument s a la seva memòria –recordem l’escultura «Dignit at» que presideix la fossa
comuna del cementiri de Tarragona- i també n’hem escrit els noms damunt de materials  infungibles
per garantir-ne la memòria.

Davant d’aquestes iniciatives de reparació de la memòria dels represaliat s de la dictadura,
¿s’ha aixecat alguna veu en contra? ¿s’ha oposat algú a l’organització d’aquests actes de
desgreuge? ¿Algú ha denunciat la col·locació de les plaques amb els noms del represaliat s o
a l’erecció de monument s i escultures que identifiquin el lloc on varen ser afusellat s o inhumats?

Es podria posar un argument moral en favor d’aquests darrers: honorar aquelles persones
que varen respect ar la legalit at republicana i varen ser fidels als principis democràtics, mentre
que els primers van donar suport al cop militar del general Franco.

Seria una fal·làcia, un engany i sobretot una tergiversació històrica considerar feixistes
i antidemòcrates tots els assassinats per mans dels revolucionaris els mesos de juliol i posteriors
de 1936 i t ambé de 1937, tot s aquells que el règim franquist a se’ls va fer seus i va considerar
«muertos por Dios y por España». No es pot negar que alguns donaren suport al aixecament
militar, però la immensa majoria dels assassinats a la nostra comarca i al nostre poble, ¿ho
foren per aquest s motius? Analitzant la realit at cas per cas ens adonaríem que darrere les
matances del 24 de juliol de 1936 i de 12 de febrer de 1937 hi ha una complexit at de motivacions
que no totes responien a mòbils polítics.

D’altra banda, els executats pel franquisme a la Muntanya de l’Oliva de Tarragona, després
de ser condemnats a mort per un  tribunal milit ar a través d’un judici sumaríssim milit ar, il·legal
i injust, ¿van ser tot s verit ables defensors de la democràcia i del règim legal republicà? Els
integrants dels comitès de milícies antifeixistes, i concret ament el de Solivella -que malgrat haver
estat suprimits el mes d’octubre de 1936 pel govern de la Generalit at, continuà funcionant i en
l’exercici de les prerrogatives d’ordre públic municipal que suplantà a l’ajunt ament decretà en
un judici popular sumaríssim la condemna a mort el 12 de febrer de 1937 de cinquant a persones
de dreta de la població, de les quals vuit foren traslladades a Sarral per ser execut ades, podent
escapolir-se dues, que aconseguiren salvar-se- actuaren i actuà, amb les seves extorsions,
coaccions, incautacions, multes que no anaren a p arar a la caixa municip al, registres  i també
assassinats d’adversaris polítics, en defensa de la legalit at republicana? Els noms d’algunes
d’aquestes persones mereixen l’alt qualificatiu d’assassinats en ares de la democràcia? No tot s,
al meu entendre, poden ser posat s en un mateix grup. Accepto que la tria dels mòbils de les
actuacions personals és molt difícil, així com també la seva assignació a una determinada categoria.

Amb la rep aració de la memòria, si es continua amb el mateix criteri palès fins avui, es
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donarà una situació paradoxal i contradictòria: d’una banda es retiren els noms  d’uns determinats
afusellats –com és el cas de Solivella- que const aven a les làpides del cenot afi, i de l’altra,
amb justícia per haver est at oblidat s durant gairebé set anta anys- el Govern de la Generalit at
s’ha esmerçat a recuperar la memòria dels altres assassinat s  afavorint la relació dels  noms
al cementiri de Tarragona.

Ara, al final del camí ens tornem a trobar amb un ús p artidari i partidist a de la memòria
històrica: la  dels uns, amb la cancel·lació sistemàtica dels altres, t al com havia estat durant
el franquisme, només que ara a l’inrevés. No sembla que hàgim avançat gaire!

Per evitar aquest final contradictori, ¿no seria millor respect ar, sempre que la seva imatge
no representi una ofensa als sentiment s democràtics, -com ara les estàtues eqüestres de Franco
o els monument s a José Antonio, o d’exalt ació del franquisme, entre d’altres-, els memorials
erigits en honor dels seus mort s pels nostres avantp assats?

Aquests monument s, aquestes creus, aquestes inscripcions, ¿no tenen la categoria de
document històric? Quina potest at tenim nosaltres i sobretot quina autoritat moral ens atorga
la història per eliminar aquest a mena de document lapidi?

Si volem equilibrar la memòria del passat crec que ens resta una solució: erigir t ambé
un monument de reparació històrica que servi la memòria dels execut ats, penats i  oblidats durant
tants anys per la dictadura. I dur-ho a terme sense cap por ni complex, perquè és  just el
desgreuge de la seva memòria. Amb un monument digne, d’acord amb els criteris estètics actuals,
amb tot s els noms dels represaliat s, no només dels execut ats a la Munt anya de l’Oliva, i en
un lloc públic diferent. D’aquest a manera,  al mateix temps que rep araríem un greuge moral,
contribuiríem a l’embelliment de les nostres poblacions.

Ambdós monuments, però, exigeixen l’explicació de l’escenari en què foren bastit s: l’un,
en temps de la dictadura, en unes circumstàncies de p arcialitat que va oblidar i negar la memòria
dels seus adversaris polítics; i l’altre, en el període democràtic actual, com a acte de just a
reparació del record oblidat i perseguit.

Notes

1. Aquest article està extret d’un treball que estem elaborant titulat  «Els fet s de Solivella. Misèria i mort
el juliol de 1936 i el febrer de 1937 i revenja i repressió franquist a entre 1939 i 1942», que veurà
properament la llum.

2 anc.cultura@gencat.cat
3. Que el front va ser especialment virulent al terme de Solivella ho p alesa el fet que els Frecce V erdi

hi instal·lessin un hospit al de camp anya, tal com es pot veure en aquest a fotografia (agraeixo a Jordi
Travé la informació) i t ambé per les sepultures de soldat s it alians existents en el cementiri, tot i que
vers els anys setanta del segle passat  foren repatriades la major p art de les restes. Encara hi queden,
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però, les de diversos soldat s esp anyols.
4. L’evolució del front en aquest sector es pot veure a Víctor HURTADO, Antoni SEGURA, Joan VILLARROYA,

Atles de la Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, 2010, p. 302.
5. ACCB, Fons Ajuntament de Solivella, Reg. 2.692 (Cuent a de Caja- Carpet a de Cargo de 1939). L ’11

de novembre del mateix any , el nou alcalde Magí Travé aconseguia un préstec de 6.000 pessetes del
Sindicat de V inyaters per fer front a les despeses del municipi, que es va retornar el 19 de març de
1940 (ACCB, Fons Ajuntament de Solivella, Reg. 2692.3).

6 Josep M. SOLÉ I SABA TÉ – JOAN VILLARROY A, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953,
Edicions 62, Barcelona 1985 (reedit at el 2003);  Josep M. SOLÉ I SABA TÉ -  Joan VILLAROY A, La
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8. Josep RECASENS LLORT, La repressió franquista a la Conca de Barberà (1939-1945), Montblanc, 2000;
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sociocultural i econòmic Montblanc 2001¸ Josep RECASENS LLOR T, El recompte final de la repressió
franquista a la Conca de Barberà (1939-1945),  Aplec de Treballs  (Montblanc) 21 (2003), p s. 147-
162; i del mateix autor , El daltabaix a la Conca de Barberà. De 1936 a 1945, Montblanc, 2009.

9. ACCB, Fons de Solivella, Llibre de Actes de 1 d’agost de 1940 a 17 de desembre de 1942, f.  20v .
10. Els cognoms del «Pajaritos» est an canviat s, ja que haurien de ser Travé Esp anyol.
11. El nom i cognoms vert aders eren Josep Travé Espanyol.
12. Informació facilit ada oralment per Antoni Sans i Masalies el dia 12 de setembre de 2009. La seva

mare, vídua de Jaume Sans i Vinyes, no volgué anar a declarar , manifest ant que amb la declaració
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Martínez i Rodrigo.

16. Enric Capdevila Torres afirma que foren salvat s de la destrucció diversos objectes de valor artístic
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vera-creu i altres de menor valor, «Màrtirs del Crist. Aniversari d’una tragèdia parroquial», Girasol Solivellenc
(Solivella), 62 estiu-tardor de 1996, p. 30.

17. Aquest calze, segons recull Enric Capdevila, actualment es conserva a la p arròquia de Solivella. El
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5 (1983), p. 279.
28.

1.-  Jesús ANDAVERT CENDRÓS (29 anys; execució de la pena capit al: 14/7/1939).
2.-  Antoni ANGLÈS RANYER (39 anys; execució de la pena capit al: 27/11/1940).
3.-  Romeu BALLAR T CORBELLA  (28 anys; execució de la pena capit al: 19/11/1939).
4.-  Joan BALLAR T  ESP ANYOL (25 anys; execució de la pena capit al: 20/10/1939).
5.-  Jaume CAPDEVILA  NUET  (36 anys; execució de la pena capit al: 29/3/1941).
6.-  Josep CAPDEVILA  NUET  (41 anys; execució de la pena capital: 31/7/1940).
7.-  Tomàs CAR TANYÀ DOMINGO (25 anys; execució de la pena capit al:19/1/1940).
8.-  Josep CASTRO ESP ANYOL (30 anys; execució de la pena capit al: 14/7/1939).
9.-  Eusebi COR TÈS JORBA (30 anys; execució de la pena capit al: 17/6/1939).
10.- Pere ESP ANYOL ESPANYOL (27 anys; execució de la pena capit al: 30/5/1939).
11.- Josep IGLÉSIES RENYER (40 anys; execució de la pena capit al: 16/11/1939).
12.- Joan  JORDANA  IGLÉSIES (38 anys; execució de la pena capit al:  17/1 1/1939).
13.- Simeó JUANPERE IGLÉSIES (29 anys; execució de la pena capit al:  17/1 1/1939).
14.- Magí MARCH CLOSA  (36 anys; execució de la pena capit al: 17/11/1939).
15.- Joan MARCH CONTIJOC (44 anys; execució de la pena capit al: 17/11/1939).
16.-  Ernest MAR TÍNEZ RODRIGO (56 anys; fill de Saragossa; farmacèutic i resident a

Solivella; execució de la pena capit al: 1/5/1940).
17.- Gregori MASALIAS TORRES (27 anys; execució de la pena capit al: 4/9/1940).
18.- Alfons MESTRES TORRELLES (28 anys; execució de la pena capit al: 14/7/1939).
19.- Antoni MESTRES TORRELLES (31 anys; execució de la pena capit al: 11/9/1940).
20.- Ciriac RENYER TRAVÉ (21 anys; execució de la pena capit al: 8/5/1940).
21.- Joan SANAHUJA  CLAVÉ (53 anys; execució de la pena capital: 17/1 1/1939).
22.- Josep SANAHUJA  MONTSENY  (39 anys; execució de la pena capit al: 17/11/1939).
Cinc d’aquests sentenciats a mort corresponen als detingut s a Solivella a final de gener de 1939.  Els
altres disset foren detingut s al llarg de 1939, amb posteriorit at a aquest a primera actuació del jutge
militar José Ortiz.
Cal fer notar que a la llist a dels 22 executats s’hi haurien d’afegir els que moriren a la presó o l’hospit al
de Tarragona mentre eren objecte del judici sumaríssim milita r. Foren:
23.-Baldomer ANGLÉS LLAURADÓ  (Va morir a l’infermeria de la presó de «La Punxa» a conseqüència

«d’assistolia cardíaca»; li havia est at donada sentència de reclusió perpètua, per bé que se li va
commutar, concedint-li la llibertat condicional el 5/10/1943. Com que era una persona gran –p assava
els set anta-cinc anys.- es va quedar a la presó, on hi va morir .

24.- Ambrós CAPDEVILA NUET (Va morir, mentre era objecte de judici sumaríssim milit ar, a la presó
de Tarragona el 2 de març de 1939 per asistolia cardíaca a causa d’una grip abdominal).

25.- Magí TORRES  ESP ANYOL (V a morir a l’infermeria de la presó de «La Punxa» a causa  de
miocarditis arterioescleròtica. Complia sentència de dotze anys i un dia de reclusió temporal).

    El llist at d’afusellat s  solivellencs a la Muntanya de l’Oliva a Tarragona foren els següents, segons
Josep Recasens:

D’altra banda, el tribunal militar de Tarragona dictà altres quatre sentències de mort, que foren després
commutades per les de reclusió  perpètua. Agraeixo aquestes referències a la senyora Àngels Bernal i
Cercós, responsable de l’Àrea dels Fons de l’Administració de l’Arxiu Nacional de Cat alunya. Els afectat s
foren:

1. Josep Ballart Cortès (commut ada el 13.10.1939)
2. Llorenç Cabest any Capdevila (commut ada el 1943)
3. Manuel Mont seny Massó (commut ada el 6.2.1945)
4. Josep Travé Esp añol (commut ada el 26.10.1944)
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29. Josep RECASENS, La repressió franquista a la Conca de Barberà, op. cit p. 388.
30. Josep M. PRA TS BATET, El cost humà de la guerra civil (1936-1939) a la Conca de Barberà, Aplec

de Treballs, 13 (1995) p s. 195-198. A aquest treball, com a mínim pel que fa referència a Solivella,
li caldria una revisió perquè s’hi enregistren alguns petits errors, que de cap manera desmereixen la
seva interessant aportació històrica.

31. Les declaracions d’alguns dels imput ats que hem transcrit confirmen que transport aren els cadàvers
al cementiri municipal per ordre del Comitè de la població.

32. ACCB, Fons de Solivella,  Reg. 2597.7, f. 1v-2r .
33. No s’hi compt abilitzaren Antoni March Contijoch, de 34 anys, ni  Francesc Paula  Sanahuja, de 17

anys,  mort s per tret s de les dretes a les cinc de la t arda del dia 23 de juliol de 1936.
34. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7, f.  36r .
35. ACCB, Fons de Solivella, Llibre d’Actes de 1940-42, f. 34r .
36. ACCB, Fons de Solivella, Llibre d’Actes de 1940-1942, f. 36v .
37. ACCB, Fons de Solivella,  Reg. 2597.7, f.1v-2r .
38. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.8, f.  35v .
39. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7, f.  15r-v .
40. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2.601.2/9

«BANDO
41. D. José Segura Iglesias, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta población,

HAGO SABER
Que el Ayuntamiento de mi presidencia en sesión celebrada el dia 15 del actual y después de oído
el parecer del Consejo Local, acordó:
1º.- Celebrar con la solemnidad requerida la Fiesta del 18 de Julio, prohibiendo terminantemente
toda clase de trabajo y
2º.- Declarar Dia de los Caidos Locales, tal como está ordenado, el último dia de la Fiesta Mayor,
que a su debido tiempo  se señalará, concentrando en esta fecha todas las fiestas que  oficialmente
venían celebrándose durante el año en su honor.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Solivella, 16 de julio de 1967.
José Segura» [signat i rubricat]
[Segell de l’Ajunt ament]

42. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2613.4.
43. ACCB, Fons Solivella,  Reg. 2613.4.
44. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7, f. 3r .
45. El segon cognom hauria de ser Sans.
46. Es tract a del tradicionalist a Joan Foraster i Llorens
47. ACCB, Fons de Solivella, Reg.  2597.7, f.  27v .
48. ACCB, Fons de Solivella, Llibre d’Actes de 1940-42, f.  21r-v .
49. Luís CLIMENT, Rojos en Tarragona y su provincia, Tarragona, abril de 1942. Només dedica a Solivella

les p s. 66-67 i posa la relació dels 44 mort s de dretes a les p s. 223-224.
50. Historia de la Cruzada Española,  Vol. V , Madrid, 1942, p s.  297-298.
51. Sobre les circumstàncies del seu assassinat vegeu [J. SERRA  I VILARÓ], Víctimas sacerdotales del

Arzobispado de Tarragona durante la persecución religiosa del 1936-39,  Torres y V irgili, Tarragona,
ps. 268-269; Àngel BERGADÀ I ESCRIVÀ, Martirologi de la Conca. La persecució religiosa a la Conca
de Barberà durant la revolta 1936-39, Montblanc, 1987, p. 18.

52. Tomàs CAPDEVILA I MIQUEL, Sarral. Notes històriques de la vila, Valls, 1934 (2ª edició, Sarral, 1985).
53. Tomàs CAPDEVILA  I MIQUEL, Treballs històrics de, a cura de Pere ANGUERA, Tarragona, 1987.
54. [J. SERRA  I VILARÓ], Víctimas sacerdotales del Arzobispado de Tarragona durante la persecución

religiosa del 1936-39,  Torres y Virgili, Tarragona, s.a, p. 63. Vegeu també Àngel BERGADÀ I ESCRIVÀ,
Martirologi de la Conca. La persecució religiosa a la Conca de Barberà durant la revolta 1936-39,  Montblanc,

1987, p. 36.
55.  Percebé la quantitat de 125 pessetes per les «honras fúnebres a los mártires» (ACCB, Fons de Solivella,

Reg. 2652 –Mandamientios de Pago de 1939).
56 L’ajuntament va llogar l’orquestra de Maties Amorós de Montblanc, per 120 pessetes, t al com consta

al següent rebut: «He rebut la cantitat de 120 pessetes per tocar al enterrament dels herois caigut s
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al dia 12 de febrer . Maties Amorós. Solivella, 13 febrer , 1939» (ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2652.
Mandamiento de p ago de 1939)

57. El cost de la celebració representà  569,10 pessetes, -sense compt ar el percebut pel rector-, import
de l’orquestra i de l’adquisició del material floral i ornament al, comprat a Reus, a les botigues «Hijas
deDolores Gil» i «Las Américas». Diu així el manament de p agament de l’ajunt ament: « por compra
de coronas, pensamientos y demás objetos para la fiesta del dia 12 de febrero, aniversario de los
mártires, y por pago de la orquesta que amenizó dichos actos». (ACCB, Fons de Solivella, Reg.  2652,
-Mandamientos de Pago de 1939).

58. ACCB, Fons de Solivella, Reg.  2597.7, f. 1v-2r .
59. ACCB, Fons de Solivella, Reg.  2597.7, f.  15v .
60. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7, f.  3r .
61. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7, f.  16v-17r .
62. Així const a a l’acta de la sessió del  10 d’agost de 1939 (ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7,

f. 19
63. ACCB, Fons de Solivella, Llibre d’Actes de 1940-42, f.  33r .
64. ACCB, Fons de Solivella, Llibre d’Actes, 1940-42, f.  35v .
65. ACCB, Fons de Solivella, Llibre d’Actes, 1940-42, f. 36v .
66. Segons l’acord de p agament aprovat en la sessió del dia 6 de juny de 1942 (ACCB, Fons de Solivella,

Llibre d’Actes, 1940-1942, f. 37v .).
67. Informació facilit ada per Josep Recasens i Llort.
68. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2597.7, f. 19r .
69. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2597.7, f. 19r-v .
70. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2617.4, full solt.
71. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2598.1, f. 16r-v .
72. Sobre el capteniment d’Anton Garcia Espinach a la presó de Pilat s, en Joan V entura, que hi estigué

pres en aquella època, en fa una descripció que entre d’altres aspectes dest aca el següent: «A la porta
d’entrada de la presó es féu popular l’oficial responsable del «rastrillo», conegut per l’Espinac. Era un
jove grassonet de cara, cabell negre i un bigoti ret allat, ben vestit amb un elegant uniforme verd i
corretjam del cos de presons... fill de Solivella. El relacionaven amb els fet s sagnants que s’hi van
produir els mesos inicials  de la guerra civil... i incorporat a un conjunt de persones que van ser
executades indiscriminadament en aquelles jornades de bogeria col·lectiva. La història s’arrodonia explicant
que després de l’afusellament ... només resultà ferit, no pas mort... Com a funcionari del cos de presons,
va saber mostrar-se afable amb els familiars que d’arreu de les comarques t arragonines havien de
sotmetre’s al seu control, a l’hora de les visites o en el lliurament de p aquets de menjar o de roba
des de la porteria. Possiblement algú l’observava amb prevenció i temor. La llegenda o història d’aquest
home sempre la vam conèixer a nivell de suposició. Mai em vaig interessar per trobar la confirmació
absoluta, la certesa o si era simple fant asia» (Joan VENTURA SOLÉ, Presó de Pilats. Tarragona, 1939-
1941. Apunts sobre la repressió de la postguerra a les comarques tarragonines,  Diputació de Tarragona,
Tarragona, 1993, pp. 75-76).

73. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2598.1, f. 17r-v
74. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2598.1, f. 20r-v .
75. Foto facilit ada per Jordi Travé i Travé.
76. Foto facilit ada per Jordi Travé i Travé.
77. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2598.1, f. 18v .
78. ACCB, Fons Solivella, Reg. 1607.1 (registre de sortida de documents, corresponent al 26 d’abril de

1994).
79. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2623.4.
80. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2617.5.
81. En una cart a dirigida pel gerent de l’empresa a l’alcalde, datada el 8 de maig de 1944, entre d’altres

aspectes, diu així: «.... El Cantero «Cansalada» está enfermo, el que está bueno dice que solo no
puede (como es natural) mover los bloques de piedra. El hijo, no sé cómo le ha sido resuelto la cuestión
del tribunal médico milit ar, de forma que a este p aso ni dentro de dos años estará levant ado». (ACCB,
Fons Solivella, Reg. 2617.2)

82. ACCB, Fons de Solivella, Reg. 2598.1, f. 21v-22r .
83. Acta de la sessió del 10 d’agost de 1944 (ACCB, Fons de Solivella, Reg.  2588.1, f.  22v .
84. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2617.2.
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85. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2607.1, núm. 263 de registre, de 5 d’agost de 1944.
86. ACCB, Fons Solivella, Reg. 2617.1.
87. Agraeixo les indicacions i suggeriment s dels amics Albert Manent, membre de la Junt a de Govern

del Memorial Democràtic, i Miquel Caminal, director del Memorial Democràtic, als quals vaig passar
la part darrera d’aquest a col·laboració perquè la llegissin i me la comentessin. Ells han complert i  han
donat respostes concretes a la meva sol·licitud que he intent at introduir en el text, malgrat que -ho
reconec- no les he accept at totes. Per t ant, la responsabilit at última de l’escrit és exclusivament meva.

88. La dignificació de la fossa comuna del cementiri de Tarragona es va inaugurar el 15 de gener de
2010, on es van inaugurar uns plafons on s’hi recollien els 660 noms de les persones afusellades a
la Muntanya de l’Oliva i els morts  a les presons i hospit als de la ciutat per motius polítics fins el 1948.El
diumenge  12 de desembre de 2010, en honor dels inhumat s, es va inaugurar un grup escultòric
anomenat «Dignitat» que presidirà la fossa comuna on s’hi sepult aren la major p art de les víctimes.
Finalment, el dissabte, dia 22 de gener d’enguany , en una de les corbes del Camí  de l’Oliva s’ha
inaugurat un monument en record dels 750 afusellat s pel franquisme entre 1939 i 1947.
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FOTO 1
El «monument» l’any 1951 (autor Josep Travé)

FOTO 2
Aspecte del «monument» on hi podem llegir una part
dels noms de la relació dels assassinats de les dretes,
vers el 1975 (foto cedida per Jordi Travé)
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FOTO 3
El «monument» abans del darrer acondicionament,
agost de 2010 (autor Jordi Travé)

FOTO 4
Obres d’acondicionament del «mo-nument», el
20 de desembre de 2010 (foto Carmen Travé)



podall 2011118

FOTO 5
El «monument»,  en l’actualitat (foto Jordi Travé)

FOTO 6
Hospital de camp de la divisió italiana als afores de Solivella. 15
de gener de 1939 (Galeria d’Spanish civil war 2)
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FOTO 7
Creu que designa l’enterrament, al cementiri de Solivella
d’un soldat espanyol integrant de la divisió italiana dels
Frecce Nore (Foto de Josep M. Sans i Travé)

FOTO 9
lloc on fou assassinat el dia 6 d’agost de 1936 Maties
Sanahuja Anglès, a la carretera de Vallbona a Rocallaura
(Foto Jordi Travé)
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FOTO 10
Escrit a l’interior de cal Esquerrer, efectuat per un dels soldats de
Líster, a finals de 1938 (foto Jordi Travé)

FOTO 11
Altar barroc que presidia l’altar major de l’església
parroquial, obra de Francesc Bonifàs i Massó,
desmantellat i cremat, juntament amb altres altars, a
finals de juliol de 1936
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FOTO 12
Comitiva adreçant-se al «monument» (foto cedi-
da per Jordi Travé)

FOTO 13
Honors franquistes al «monument» (foto cedida
per Jordi Travé)
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FOTO 14
Honors al «monument amb motiu de nominar fill adoptiu de Solivella al Dr. Francesc Tapias, 1966 (fotografia cedida per
l’Ajuntament de Solivella)

FOTO 15
Ofrena al «monument a càrrec de l’alcalde de Solivella Antoni Bergadà i el governador civil de Tarragona Antoni Augé

Pascua, 1974 (fotografia cedida per l’Ajuntament de Solivella)
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FOTO 16
La plaça de Sant Joan els anys posteriors a 1931. A l’angle superior esquerre de la portalada de cal Boter hi apareix el rètol
de «Plaça de l’Escola Moderna», escrit en català.

FOTO 17
«Cuadro de Honor de los excautivos y asesinados por la horda roja marxista de Solivella»

(foto Jordi Travé)
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FOTO 18
Familiars dels assassinats el 12 de febrer de 1937 , en una trobada celebrada amb motiu de ka inauguració de la creu erigida
en el seu honor, a la carretera de Sarral a Pira. 13 de febrer de 1939. (foto cedida per Josep Ballart)

FOTO 19
Josep Sans Iglésies i Ramon Bergadà
i Montanyola, els dos supervivients
dels assassinats del 12 de febrer de
1937, al costat de la creu de terme de
Sarral, el dia de la seva inauguració
(foto cedida per Josep Ballart)
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FOTO 20
Làpida recordatori de la mort de Gregori Travé Iglésies que fou col·locada a la paret de l’entrada a l’hostal (foto Jordi
Travé)

FOTO 21
Creu recordatori de Pere Ballart Magrinyà i
el seu fill Joan Ballart i Domingo, assassinats
la tarda del 23 de juliol de 1936 (foto cedida
per Maribel Ballart)
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FOTO 22
Creu recordatori dedicada a mossèn Jaume Sanromà,
assassinat el 24 de juliol de 1936, abans de ser destruïda el 7
d’octubre de 2006.

FOTO 23
Actual estat de la creu, després de l’acte vandàlic del 7
d’octubre de 2006 (foto de Josep M. Sans i Travé)
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FOTO 24
Creu recordatori de l’assassinat de mossèn Tomàs
Capdevila, rector de Conesa, executat davant del
cementiri de Solivella el dia 6 de setembre de 1936
(foto de Josep M. Sans Travé)

FOTO 25
Creu recordatori de Josep Salvadó Sans i de Josep M. Palau
Solé, assassinats el 31 d’agost de 1936, a l’antiga carretera
d’Alcover a Reus (foto de Jordi Travé)



podall 2011128

FOTO 26
Creu commemorativa, actualment mutilada, dels assassinats de 12 de febrer de 1937 a Sarral (foto Jordi
Travé)
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FOTO 27
En primer terme, creu sepulcral d’un soldat espanyol
integrant de la divisió italiana, sebollit al cementiri de
Solivella. Al fons, el panteó en l’estat actual (foto Josep
M. Sans i Travé)
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FOTO 28
Inauguració del panteó, l’any 1941, sense la làpida dels
enterrats, que fou col·locada el dia 12 de febrer de 1942
(foto Josep Travé)

FOTO 29
El panteó preparat i a punt de la seva inauguració l’any

1941 (foto Josep Travé)
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FOTO 30
Rebut acreditatiu d’haver contribuït a la construcció del
«monument» (cedit per Joan Iglésies)

FOTO 31
Anvers i revers de la medalla commemorativa
lliurada als ex-combatents solivellencs (foto
cedida per Antonio Prieta Barrios, capità
d’enginyers)
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En les darreres dècades  l’atenció historiogràfica sobre la Guerra Civil i el règim franquista
a Catalunya ha estat prolífica, un dels esforços més lloables l’ha constituït el recompte de víctimes.
Aqui cal esment ar els treballs del Centre d’Història Contemporània de Catalunya que ha recollit
en un cens tot s els soldat s mort s en acció de guerra i els civils víctimes de bombardeigs o
d’explosius abandonats, i ha donat peu a publicacions de caràcter local o comarcal realitzades
pels  mateixos enquest adors. A nivell de tot el territori nacional destaquem els llibres de Josep
M. Solé i Sabaté, el primer l’any 1985,  La repressió franquista a Catalunya (1938-1953), que
inventaria i analitza els afusellats per motius polítics durant la dictadura milit ar del general Franco,
el 1986 juntament amb Joan Vilarroya editen, Catalunya sota les bombes: 1936-1939, on novament
realitzen una exhaustiva recerca, ara sobre els mort s causat s pels bombardeigs feixistes, amb
la nòmina de tots. Entre 1989 i 1990 ap areix, en dos volums, un altre estudi col·lectiu dels referits
investigadors, La repressió a la reraguarda de Catalunya: 1936-1939), on es fitxen els assassinats
d’eclesiàstics i persones conservadores considerades desafectes al moviment revolucionari. A
la nostra comarca disposem de l’article de Josep M. Prat s i Batet, «El cost humà de la Guerra
Civil (1936-1939) a la Conca de Barberà», Aplec de Treballs (Montblanc) 13 (1995), p s. 171-
206, det allant minuciosament, amb nom i cognoms, les defuncions causades direct ament pel
conflicte, en base als llibres de defuncions del registre civil i història oral. Posteriorment, el 2000,
Josep Recasens Llort, en base als expedient s del centre penitenciari de Tarragona relaciona,
també individualment, els empresonats polítics de la Conca en el llibre La repressió franquista
a la Conca de Barberà (1939-1945) i, finalment, l’any 2009,  el mateix estudiós  buida sistemàticament
els expedients de conquencs incoat s pel tribunal de responsabilit ats polítiques de Tarragona en
el llibre El daltabaix a la Conca de Barberà de 1936-1945. La conservació dels fons documentals
a Tarragona, la seva catalogació  en les darreres dècades i les facilit ats d’accès en arxius públics
ha est at sens dubte un dels factors a tenir en compte en l’ap arició de les publicacions.

A Cat alunya el tema de l’exili es va començar a tract ar principalment des de la vessant
de la memorialística, sobretot diet aris i memòries personals a mans de literat s o polítics, com
per exemple Josep M. Poblet i Guarro (1942-1976), Roc d’Almenara (1943), Ramon Moral Querol
(1975), Teresa Pàmies (1975-2002), Artur Bladé i Desumvila (1976-1993), Antoni Rovira i V irgili
(1976), Carles Pi i Sunyer (1978-1979), Maurici Serrahima (1978-1981), Joan-Baptist a Xuriguera
(1981), Xavier Berenguel (1982-1986), Guifré Bosch (1991), Ferran Soldevila (1995), Ramon
d’Abadal i Calderó (2001), Josep Pous i Pagès (2002), Miquel Ferrer Sanxis (2008), sense oblidar
els epistolaris, com els de Carles Rahola (1998), Joan Coromines (edit ats des de 1998), Antoni
Rovira i V irgili (2002), Lluís Nicolau d’Olwer (2003), Carles Pi i Sunyer (1998-2010) o Manuel
Serra Moret (2010) per esment ar-ne alguns. Gràcies a Montserrat Roig,  des del 1977 disposem
de l’obra Els catalans als camps nazis. Els estudis dels camp s de concentració francesos, els

L’exili republicà després de la guerra civil
a Barberà de la Conca (1939)

Josep M. Grau Pujol.
Historiador
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3. 3.Camp de concentració de refugiats republicans espanyols a la platja d’Argelers (Rosselló). Fons A.
Chauvin. Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals (ADPO), Perpinyà.

2. 2.Arribada de les tropes franquistes al Portús (Vallespir), el 9 de febrer de 1939. Fons A. Chauvin.
Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals (ADPO), Perpinyà.
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1. 1. Pas per la frontera de La Jonquera (Alt Empordà) i el Portús (Vallespir) d’una companyia militar,
entre el 5 i el 9 de febrer de 1939. Fons A. Chauvin. Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals
(ADPO), Perpinyà.
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refugiats i les migracions  a  Amèrica han estat abordats per diferents persones com Lluís Ferran
de Pol,  De lluny i de prop (1973), Campos de concentración (1939), (2003), Avel·lí Artís Gener
(1976), Joan Sauret (1979), Daniel Díaz Esculies, Entre filferrades. Un aspecte de l’emigració
republicana dels Països Catalans, 1939-1945 (1993), Francesc V ilanova, Als dos costats de la
frontera. Relacions polítiques entre exili interior a la postguerra,1939-1948 (2000), Joan V ilarroya
Font, Desterrats. L’exili català de 1939 (2002), Enric Pujol (cord.), L’exili català de 1936-1939
(2003), Daniel Serra, L’exili dels republicans: el somni derrotat (2004), Tàrio Rubio, La tragèdia
de l’exili republicà català (2008), Maria Campillo, Memòria literària i ficció de l’univers concentracionari
(2006) i Allez ! Allez!. Escrits del pas de frontera, (2010), Josep M. Solé Sabaté i Joan V ilarroya
(dir.), Els camps de refugiats. La guerra civil: Balanç final (2006) i del mateix autor: 1939: derrota
i exili (2000) i Desterrats: l’exili català de 1939 (2002). L ’any 1989 se celebra a Barcelona un
Congrès Internacional sobre l’exili als Països Catalans (1939-1978).T ambé són nombroses  les
monografies que aborden l’exili des del punt de vist a de la destinació geogràfica (sobretot a
Amèrica) o el gènere (dones), l’edat (nens) o professió  (artistes, científics, escriptors, mestres,
metges), aquí destaquen els excel·lents treballs de Maria Campillo, Josep Clara, Francesc Vilanova,
Albert Manent, Salomó Marqués. Per altra banda  a nivell esp anyol  esmentar  les aport acions
de Javier Rubio, La emigración española a Francia (1974), El exilio español de la guerra civil
(1997), José-Luis Abellán (1976-1978), Francisco Caudet, El exilio republicano de 1939 (2005)
sense oblidar llibres francesos com els de Louis S tein (1981), Émilie Temime (1996), Geneviève
Dreyfus-Armand (2000), Francis Aguila (2009) o Remei Olivé (2010). A nivell local (exemple a
Lleida, Girona, Sabadell) van apareixent  petits articles  però també estudis  de caràcter comarcal
encomiables  en forma de llibres com el modèlic de Jordi Gaitx Moltó,  L’exili del Baix Empordà
al 1939 (2007) o el d’Albert Manent, La Guerra civil i la repressió del 1939 a 62 pobles del
Camp de Tarragona (2006), entre d’altres.

Amb l’enfonsament del front de guerra a Cat alunya s’acaba la confront ació i la consciència
de derrota era palpable, els rumors -sovint verídics- de l’extrema violència que exercien els soldats
marroquins i les tropes franquistes en entrar als pobles  ocup ats (afusellament s, violacions i
robatoris) i la por a la repressió va empèneyer a la població a fugir vers el nord i, finalment,
a la frontera. El 26 de gener de 1939 cau Barcelona, el quatre de febrer Girona, a partir d’aqui
els milit ars reben ordres de recular fins la ratlla amb França, les autorit ats gales t anquen la
frontera el 27-28 de gener  (sols deixaren passar dones, nens i ferit s) i l’aglomeració i patiment
de fred i gana de la multitud de refugiat s és enorme, dramàtic, sense oblidar els despiet ats
atacs aeris de l’aviació italiana i alemanya que havien rebut les fileres de republicans en la marxa,
molts animals de càrrega (mules i cavalls) foren l’aliment  de subsistència en aquest èxode forçat.
El febrer de 1939 es calcula que prop de mig milió de persones travessaren la frontera, a final
del mateix any romanien en territori francès uns dos-cents mil exiliat s, un terç dels quals eren
catalans, la seva destinació inicial foren uns camp s de concentració habilit ats a la Cat alunya
Nord, primer sense les mínimes condicions sanitàries, circumstància que provocà la mort d’un
miler de persones (gener del 1939), Argelers de la Marenda concentrà, el mes de febrer ,  noranta
mil desplaçats, per descongestionar l’aglomeració es crearen altres camp s com per exemple Sant
Cebrià, que rebé vuitant a mil refugit as, xifra que el mes de juliol s’havia reduït a quinze mil,
els més dèbils, sobretot els ferits,  p atiren una epidèmia de tifus, a la qual s’hi afegien els polls,
la fam i el fred. Un camp de trànsit fou Barcarès, al Rosselló, on ingressaven els que mostraven
interès en retornar a l’Estat Espanyol o a incorporar-se a les companyies de treballadors estrangers
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al servei de la República Francesa, les dones i els nens eren conduït s al camp de Ribesaltes,
altres camp s foren Set fonts i  Agde, a Occitània. L ’abril de 1940 es compt abilitzen a França
104.000 soldats republicans, dels quals 55 mil treballaven en carreteres i fortificacions, quarant a
mil en l’agricultura i tres mil eren invàlids. Amb l’ofensiva alemanya del maig-juny del 1940 sobre
territori francès  diversos milers de soldat s espanyols  s’allisten per anar al front de guerra, amb
l’armistici de 1940 es produeix la deport ació als camps de la mort nazis, però especialment amb
l’ocupació de 1942. A més de la lluit a armada dels soldat s republicans  agrup ats a la resistència
francesa, altres es desplacen a la frontera per  formar p art dels grups de guerrilla, els  anomenats
maquis.

Segons un informe enviat al govern mexicà, del 16 d’octubre de 1940, localitzat a l’Arxiu
Montserrat Tarradellas de Poblet (sig. 350, doc. 35), el depart ament de Tolosa de Llenguadoc
havia arribat a acollir 38.000 refugiat s esp anyols i a la capit al eren uns onze o dotze mil. Els
intel·lectuals eren uns 300 que constituïen un centenar de famílies.

 Referent a la situació econòmica dels refugiat s llegim: «Es cada vez más precaria y ha
llegado en estos últimos días a ser aguntiosa. Han contribuído a ello los siguientes factores:

-1º. Como consecuencia delarmisticio, la mano de obra española que trabajaba en las
fábricas de defensa nacional, quedó totalmente sin trabajo. El salario de despido que se les
dió, ha permitido cubrir las necesidades de estos trabajadores durante cierto tiempo. Pero por
más equilibrios que han hecho prácticamente se han agotado estas reservas.

Los que trabajaban en empresas particulares en el momento de la desmovilización, han
quedado privados también de sus plazas, por lo que ha aumentado el número de nuestros
compatriotas parados.

Puede decirse que hoy hay un número exiguo de españoles contratados en casas particulares
o fábricas.Se oponen que sea empleada la mano de obra española, las leyes del País que nos
acoge.Tiene como es natural, que defenderse el gobierno de la falta de trabajo que existe para
los naturales del País. Los últimos contratos vencen a final de noviembre. Desde ese momento
ningun español podrà tener trabajo remunerado.

-2º. Las entidades de socorro a los españoles en el exilio sufrieron una dislocación con
motivo de la retirada de Paris. Desde entonces y pese al esfuerzo de algunas personas no ha
podido organizarse una ayuda eficaz. Este colapso de la ayuda ha influenciado sobretodo a los
subsidiados directos como a los inválidos y tuberculosos y a la sanidad de los campos (…).

Continua el text manifest ant la manca de recursos per a fer front a l’aliment ació dels
desplaçats i la necessit at de proveïr-los de document ació per a evacuar-los a Mèxic.

Les cançons novament ens mostren els problemes dels exiliats a França i el seu
descontentament a l’hora d’aconseguir  suport  per part de la Junta d’Ajuda als Refugiats Espanyols
(JARE) o plaça en un vaixell per manca de disponibilit ats.
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« Vete SERE, Vete JARE
Aunque justifiques tu grande labor,
los quinientos francos a los oficiales,
a los de la rueda y a los del tablón,
de la plebe no te acuerdas
pagar al soldado que tanto luchó
y que está tratado como un vil pelele
tragando arena igual que un bribón.
Al JARE te han agregado
y pronto te agregaran
una colla de enchufados
que no hacen más que chupar
ya vendrás, ya vendrás,
tu mi ayuda algún día a buscar,
ya vendrás, ya vendrás
tu a mi ayuda a buscar.
No te acerques, no me toques
ya  que tu bien sabes como yo luché
y ahora me desprecias, como una piltrafa
ni siquiera darte cuenta de cuanto te dí.
Yo te digo, y te repito, que sin mi ayuda,
tú nada harás y es necesario que nos unamos
para continuar luchando por nuestro ideal,
ya vendrás, ya vendrás
tu a mi algún día a buscar »

(música de  La bien pagada).
Lletra recollida per Joan Abellà Tous i publicada a la
revista Llum (Barberà de la Conca) 55 (1988), p. 3.

La documentació principal sobre els camp s de concentració és a França i les referències
sobre els exiliat s que podem localitzar a Catalunya es basen en els fons municip als, com per
exemple les anot acions marginals en els padrons d’habit ants, els reclutament s militars de 1939-
1940 on s’anota minuciosament l’absència dels cridats a files, la correspondència de l’ajuntament,
siguin els informes de l’acalde o el cap de la falange a la guàrdia civil o al Tribunal de Responsabilitats
Polítiques de la capital de província on s’havia d’explicit ar la residència de les persones que
es volia repressaliar econòmicament, t ambé hi ha les reclamacions de les oficines de contribució
que demanen la localització dels deutors de la contribució rústica o urbana. Finalment, la memòria
oral que s’ha de contrast ar amb font s escrites.

Segons dades censals l’any 1936 Barberà compt ava amb 1.133 habit ants i en el p adró
de 1940 aquest a xifra s’havia reduït a 1.030 persones, és a dir , a conseqüència de la guerra
se’n perden 102, la qual cosa suposa un 9 % del tot al.
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L’economia de Barberà era estrict ament agrària, a la immediata postguerra, l’any 1941
solament 18 famílies tenien el cap de casa englobat s en els sectors secundari o terciari, amb
un total de 65 integrants, així trobem a dos basters, un constructor de carros, un ferrer , un fuster,
un electricist a, un p aleta, dos flequers, un guarda rural, un conserge del sindicat, un secret ari
municipal, tres mestres, un metge, una llevadora i un capellà. Durant la postguerra s’inicia un
èxode rural vers les ciut ats, principalment les de l’àrea de  Barcelona i el Camp de Tarragona,
tot i que t ambé es rebrà un petit contingent forani, sobretot jornalers d’Almería.

En aquest estudi que presentem sobre l’exili de Barberà de la Conca comptem a 28 famílies
que trasp assen la frontera el 1939, de les quals onze no tornen, això suposa un 39% d’exili
permanent. Entre les persones que decideixen marxar soles, generalment soldat s, en trobem
22, la majoria retornen al seu poble, sols tres romanen a França (13,6 % del contingent individual
exiliat), és a dir , que  ens trobem  davant d’un exili majoritàriament temporal, no definitiu  segons
testimonis orals i la bibliografia cap barberenc morí en camp s d’exterminis nazis ni tampoc emigrà
a Amèrica. A través dels llista ts de les lleves milit ars de 1939-1940 tenim constància que des
de l’ajunt ament de Barberà es coneixia amb det all la destinació de tot s els exiliat s, no només
la població del camp de concentració sinó també l’illot i el número de barraca, ignorem si aquestes
dades eren aconseguides a través de la correspondència dels exiliat s amb els seus familiars
de Barberà. És possible que manqui algun barberenc exiliat com a soldat el 1939 però que
residís en alguna altra localitat o bé  algun foraster que en el moment de la guerra o anteriorment
estigués emp adronat a Barberà.

Les característiques especifíques de Barberà són especials en relació a la resta de comarca,
el paper del sindicat marcarà una forta  tendència política vers el socialisme (PSOE) i el sindicalisme
de la UGT  a diferència d’altres poblacions on durant la II República predominaven altres p artits
i sindicats1. L ’origen de l’especificit at de la ideologia  local rau en la fundació l’any 1894 de la
Societat de Treballadors Agrícoles del poble de Barberà a causa de la crisi de la fil·loxera, una
associació sorgida per fer front al caciquisme dels terratinent s i usura dels comerciant s, una
via revolucionària dins del cooperativisme i la introducció d’idees socialistes amb una especial
atenció a l’ensenyament 2.

Què els impulsà a l’exili a més de la ideologia?, segurament la proximit at a Solivella amb
els sagnant s fet s de 1936, la por a la repressió per haver ocup at càrrecs municip als (regidors
o alcaldes), haver p articipat en la crema d’imatges religioses, etc.  foren motius perquè molt s
decidíssin emprendre el camí de la fugida, t ambé hem de recordar els fort s llaços familiars de
les societats rurals petites  (vegeu els p arentius en l’apèndix) i el mimetisme a  l’hora de prendre
la decisió de marxar . Hem de dir que entre els resums dels informes polítics que aportem no
hi ha cap referència a delictes de sang. La majoria dels exiliat s són p agesos, en constituir la
base de l’economia estrictament agrària, d’artesans sols hi ha un fuster i de botiguer, un estanquer,
si bé complement ava aquest a ocupació amb el conreu de la terra.

Joan Abellà, igual que nosaltres, compt a que els exiliat s que no tornen són 37, dels quals
34 són englobat s en onze famílies i tres soldat s en solit ari3, aquest a xifra suposa un 3,36 %
de la població censada l’any 1936. Els barberencs que foren  processat s i empresonat s per
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la dictadura franquist a foren 24, dels quals tres foren condemnat s a mort i un finà malalt a la
presó (16,6% de difunts, del tot al de privat s de llibert at), aquí caldria afegir els soldat s que es
destinaren a batallons disciplinaris de treball.

A V imbodí, segons un recompte realitzat el 1978 per Àngel Bergadà Escrivà, l’exili afectà
a vint famílies, sobre una població de 1.504 habitant s ( Vimbodí. Estudi històric, sociològic i
religiós). Jordi Gaitx Moltó per la comarca del Baix Empordà l’any 1939, en un minuciós estudi
ha compt abilitzat 1.51 1 exiliat s sense retorn, xifra que suposa un 2,7 % de la població 4. El
percentatge obtingut a Barberà és molt superior . Aquest historiador calcula que el contingent
de cat alans exilat s definitivament l’any 1945 era de set anta-un mil i això equival a un 2,5 %
de la població del 1936 5. Novament d’igual forma que els índexs de la repressió franquist a la
Conca es situa per sobre la mitjana, mancaria conèixer la posició de Barberà en relació la rest a
de comarca en nombre d’exiliats, així com baixar en det all als grup s d’edat i sexe, dades que
sense el buidatge dels padrons d’habit ans no es poden obtenir .

Entre les assignatures pendent s a la Conca de Barberà per a acabar de conèixer l’imp acte
de la Guerra Civil hi ha l’abast local de l’exili, t ambé el dels refugiat s i desplaçat s peninsulars
a la comarca entre 1936-1939, tema estudiat a nivell català per Joan Serrallonga i Urqudi (2004).
La localització i publicació de correspondència i memòries t ambé és una tasca a tenir present.
La guerra i l’exili suposà a nivell demogràfic un decreixement de la població però sols una etap a
més en l’evolució que encara s’hauria de veure afectada negativament per l’emigració rural vers
les ciutats i a nivell polític la imposició d’un règim dict atorial que intentà imposar les seves idees
per la força de les armes, un exemple el tenim en el canvi dels noms dels carrers, així el dia
11 de maig de 1939 se suprimeixen les dedicacions al Primer de maig, la Llibert at, Pablo Iglesias,
Francesc Pi i Margall i Nicolás Salmerón, per denominacions típiques franquistes, però amb la
mort de Franco es recuperarà la normalit at democràtica. Malauradament en algunes famílies
la història viscuda durant la guerra és encara un tema tabú o amb poques ganes de p arlar-
ne i pot passar que hi hagi néts o nebots que desconeguin el patiment sofert pels seus avantpassats,
esperem que aquest a aportació ajudi a recuperar la memòria individual i col·lectiva de Barberà.

Notes
1 Sobre els resultats dels comicis durant la II República vegeu l’article d’Andreu Mayayo Artal,  «Processos

electorals a la Conca: 1931-1936», Aplec de Treballs (Montblanc), 3 (1981), p s. 311-346.
2 «El naixement del moviment cooperatiu a la Conca de Barberà», Estudis d’Història Agrària (Barcelona),

5 (1985), p s.133-15.
3 «Est adístiques de la Guerra Civil a Barberà», Llum (Barberà de la Conca) 82 (1995).
4 L’exili del Baix Empordà el 1939, La Bisbal d’Empordà, 2007, p. 525.
5 op. cit. p. 42.
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Famílies  i persones de Barberà de la Conca exiliades després de la Guerra Civil

-Ramon Abellà Giné, pagès, 35 anys (1939), de la lleva de 1925, casat amb Raimunda
Mateu, afiliat al partit socialist a  i UGT  i membre de la seva junt a local. Marxà a  França,
no van tornar , van tenir un fill. A Barberà fou jutge municip al del juny a l’octubre de 1934
i posteriorment  t ambé del febrer de 1936 fins el juny de 1938. En una declaració del
març del 1941 que realitza l’alcalde s’afirma que «sus ideas (…) fueron pésimas y peligrosas
contra las personas de órden, siendo el alma del marchismo en esta población». Exp.
TRPT, núm. 935. El seu cunyat era Baldomer Mateu Tarragó, que durant la retirada, com
a soldat va marxar amb l’exèrcit cap a la frontera.

-Rosa Abellà Giné, germana de l’anterior.Vídua de Josep Esplugues, mort al front de guerra
.Tenia una filla. França, no van tornar .

-Joan Abellà Tous, p agès, soldat republicà amb el grau de capità, ferit en tres ocasions
traspassà la frontera amb l’èxode el gener del 1939, i torna després a Barberà, on hi
vivia una germana. (V egeu crònica personal).

-Josep Bella Farré, p agès i est anquer, de la lleva de 1923, casat amb Rosa Mateu. Una
filla, Angelina mor a la retirada a causa de la metralla d’un at ac de l’aviació franquist a.T
ornen. Havia est at membre de la junt a directiva local del PSOE i UGT . En un informe
de l’octubre de 1941 de l’alcalde de Barberà al cap de la guàrdia civil de Montblanc explica
que «fue persona de ideales extremadamente revolucionarios…durante la imperancia de
los rojos demostró su inquebrantable interés en la dominación del bolchevismo, como
así también prodigó ideas sanguinarias e insolentes manifestaciones contra las personas
de órden». Exp. TRPT, núm.880.

-Antoni Bella Farré, de la lleva de 1931,  fuster, germà de l’anterior . Marxa a França amb
l’exèrcit republicà on s’hi establirà definitivament. A Barberà hi restà l’esposa i un fill (Vegeu
crònica personal).

-Josep Bella Figuerola, de 39 anys (1939) i família (esposa i tres fills). França, van tornar .
Exp. TRPT, núm. 948). Fou regidor municip al i afiliat al PSOE. En un informe de l’alcalde
del març de 1941 s’afirma que « sus ideales eran revolucionarios de tono marchista y
peligrosos para las personas de órden». Els fills ja casat s, emigren a Barcelona
posteriorment.

-Ramon Bella Figuerola, de 32 anys (1939), de la lleva de 1924,  pagès,  germà de l’anterior.
França. Fou alcalde de Barberà, afiliat al PSOE i UGT ,  casat amb Rosa V ilaró, amb
tres fills. Van retornar. Una filla es casà a França. Era cunyat de Ramon V ilaró Esplugues,
que t ambé s’exilià.

-Joan Cabestany Abellà, marxa a França com a soldat amb l’exèrcit republicà. En el reclutament
de 1939 consta com a refugiat en el camp de concentració dels Pirineus Orientals (França).
Retorna aviat a Barberà però més t ard emigrà a Barcelona.

-Ermenegild Cabós Lafuente, jornaler ,  de 32 anys (1939), de la lleva de 1923. Era nascut
a Fraga (Aragó). La seva família va venir a Barberà a veremar i s’hi van est ablir. Fou
regidor municip al durant la Guerra Civil. L ’any 1939 en la reclamació de lleves milit ars
consta com a exp atriat a França i en un altre document municipal del mateix any s’afirma
«actualmente de desconocido paradero». Les seves germanes vivien a Barberà, on es
van casar . El mes de març de 1941 des de la presó de Burgos és traslladat a la de
Tarragona on fou posat a disposició del jutjat milit ar que l’alliberà tot seguit. Un germà



podall2011 141

  seu Francesc, l’agost de 1939, és ingressat a la presó judicial de Montblanc i el mes
següent a la provincial de Tarragona, ciut at on un consell de guerra l’absoldrà i en
conseqüència obtindrà la llibert at d’immediat.*

-Josep Calbet Vives i família -4-. França, no tornen (fills i néts vénen de vacances  a Barberà,
on mantenen casa, a p artir de la democràcia).

-Joan Calbet V ives, germà de l’anterior . França, no tornen.
-Joan Calbet Salat, de 32 anys (1939), p agès, França. Havia estat president de la junt a

local de la UGT  i regidor municip al. Era cosí de l’anterior . Exp. TRPT, núm. 936. El cap
de casa marxa a França el 1939 i deix la família (esposa-Maria Miró Romeu- i un fill-
Agustí-) a Barberà a casa dels p ares d’ella, l’any 1948 la dona i el fill es traslladen a
viure amb ell a França fins l’any 1951 que tornen quan mor el sogre per a conrear les
terres d’ambós. El fill conserva cartes de l’exili del p are.

-Josep M. Canaleta Figueras, va marxar  com a soldat amb la retirada de l’exèrcit republicà.
En el reclutament de 1939 const a com a refugiat en el camp de concentració de Set fonts
(França). V a retornar a Barberà, però més t ard emigrà a Barcelona.

-Joan Cantó Casamitjana, de la lleva de 1934, marxa com a soldat amb la desfet a de
l’exèrcit republicà. En el reclut ament de 1939 const a com a refugiat en un camp de
concentració de França. El novembre de 1941 retorna a Barberà.

-Ramon Cantó V ilaró i família. França, no tornen. Exp. TRPT, núm. 940.
-Ramon Cantó V allvé, de 43 anys (1939), afiliat al POUM, França. Membre del comité

antifeixista. En un informe de l’alcalde del març del 1941 es consigna que les seves
idees « eran sanguinarias y extremadamente revolucionarias».

-Ramon Civit Civit, de 24 anys (1939), solter , pagès, passa a França amb la retirada com
a soldat amb l’exèrcit republicà. Es casa a l’exili (amb una francesa) i no torna. Havia
estat membre de la junt a directiva de les Joventut s Socialistes de Barberà.

-Josep Esplugues Civit, de la lleva de 1921. En el reclutament de 1939 consta com a refugiat
en el camp de concentració d’Herault (França). Retorna a Barberà.

-Josep Farré Romeu, de 40 anys (1939) i família (esposa i filla). França, tornen tot s (el
cap de casa ho farà més t ard). Era cosí d’Antoni Bella Farré.

-Antoni Foguet Esp añol, p agès, de la lleva de 1934, marxa amb la retirada de l’exèrcit
republicà. En el reclut ament de 1939 const a com a refugiat en  el camp de concentració
d’Agde (França). Retorna  aviat a Barberà, l’agost del mateix any és empresonat a Montblanc
i traslladat a Tarragona on el setembre és sotmés a un consell de guerra del qual en
surt absolt. A finals de mes ja és posat en llibert at.

-Josep Foguet Teixidó, soldat, marxa amb la retirada de l’exèrcit republicà. En el reclutament
de 1940 const a com a refugiat en el camp de concentració d’Herault (França). Torna
a Barberà on més t ard treballarà de ferrer .

-Vicenç Giné Grau i família. França, tornen tot s però no al mateix temp s (el cap de casa
ho farà més t ard). Oncle de Ramon Abellà Giné.

-Camil Grau Pedro i família. França, no tornen.
-Joan Grioles Calbet, soldat, marxa amb la retirada de l’exèrcit republicà. En el reclut ament

de 1940 const a com a refugiat en el camp de concentració de Bacarès (França). V a
retornar a Barberà i posteriorment emigra a Barcelona.

-Josep Manresa Capdevila, soldat, marxa amb la retirada de l’exèrcit republicà. En el
reclutament de 1939 consta com a refugiat en el camp de concentració d’Herault (França).Va
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  retornar a Barberà però posteriorment emigra a Reus.
-Josep Martí Roca i familia (esposa i una filla). França, el 1939 tenia 43 anys, no tornen.

Fou regidor de l’ajunt ament (del febrer fins l’octubre de 1934 i del febrer fins el desembre
de 1936). Afiliat a la UGT . Cunyat de Joan Tous Gavaldà, t ambé exiliat a França.

-Josep Massó Calbet, p agès i família (esposa i dos fills). França, retornen aviat tot s. Així
al començament d’octubre de 1939 és empresonat a Montblanc, vint dies després conduït
a la presó de Tarragona, després jutjat per un consell de guerra, absolt i alliberat tot
seguit.

-Joan Massó Calbet, germà de l’anterior i família (l’esposa era Joana Miró Foguet i tres
fills: Josep, Ramon i Joan). França, retornen tot s en diferent s etapes. Marxaren amb un
carro de Barberà el 12 de gener de 1939 i arribaren a la frontera el dia 7 de febrer
de 1939, durant el trajecte anaven menjant farinetes i p atates que havien agafat de casa
i dormien a l’intempèrie, uns dins del carro sot a una lona i la rest a a sot a del transport.
A Vilamacolum (Alt Empordà) pateixen un atac de l’aviació feixista, a Figueres els obliguen
a deixar el carruatge i seguir a peu fins a França, quan hi arriben la família se sep ara,
el pare és internat al camp d’Argelers i la mare amb els fills són adreçat s a Sant Hipòlit
de la Salanca, però aviat poden comunicar-se per cart a. A ell, posteriorment el traslladen
al camp de Bram i després passa a treballar de pagès prop de Nimes, amb els esdeveniments
de la II Guerra Mundial el novembre de 1939, la mare i fills retornen a Barberà, però
el cap de casa no ho farà fins l’any 1941. Un fill, el Ramon, en la dècada dels set anta
emigra a V alls.

Els dos anteriors -Josep i Joan- eren cosins de Joan Calbet i V ives, un exiliat que no
retornà.

-Baldomer Mateu Tarragó, França. Nat l’any 1913 i casat amb Maria V ilaró Esplugues.
Sabem que tornà l’any 1943 quan és empresonat a Montblanc i Tarragona (juliol) i jutjat
(agost), obtindrà la llibert at condicional el març de 1944*.

-Joan Miquel Fabregat, soldat, de la lleva de 1932. Amb la derrot a marxa amb l’exèrcit.
En el reclutament de 1940 const a com a refugiat en un camp de concentració de França.
Va retornar a Barberà i després emigra a Montblanc.

-Antoni Miró Civit i familia. França, retornen tots. Era cunyat de Josep Tarragó i V allvé,
un altre exiliat que t ambé retorna.

-Victorià Pedro Toldrà, soldat de la lleva de 1932. Passa la frontera amb l’exèrcit republicà.
En el reclut ament de 1939 const a com a «exp atriat» a França. Torna a Barberà i en
els anys seixant a emigra a Barcelona.

-Alfons Romeu Poblet. Marxa a França amb l’exèrcit republicà. No retorna, es casa a l’exili
amb una francesa. S’estableix a Bordeus i estudia dret. L’any 1961 amb el nom afrancesat
i amb un guió entre els seus dos cognoms publica el llibre, Le regim juridique des
estrangers en France.

-Ramon Romeu Teixidó, soldat, creua la frontera junt ament amb l’exèrcit republicà. En el
reclutament de 1940 const a com a refugiat  internat a l’hospit al de Lió (França). Retorna
a Barberà.

-Joan Roselló V inadé, soldat, creua  la frontera amb l’exèrcit republicà. En el reclut ament
de 1940 const a com a refugiat en el camp de concentració de Set fonts (França). V a
tornar a Barberà i anys més t ard emigra a V alls.

-Joan Rovira Tous, p agès, de 52 anys (1939), UGT , i família (esposa i filla). França, no
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 tornen. Fou alcalde durant la Guerra Civil. Exp. TRPT, núm. 951.
-Ramon Rovira Tous, de 45 anys (1939), germà  de l’anterior (casat amb Antònia Rosanes)

el 1941 ingressa a la presó provincial de Tarragona procedent de la de Figueres. La
seva llibertat condicional no la tindrà fins el 23 de novembre del mateix any .* En Ramon
fou president de la Cooperativa Agrícola, afiliat a la UGT  i al PSOE, el 1938 fou fiscal
del jutjat municip al, en un ofici del febrer de 1941 de l’alcalde de Barberà al cap de
la Guàrdia Civil de Montblanc s’afirma que el Ramon  «era de ideas izquierdistas, si bien
no desenpeñó cargo político alguno…fue elemento de la máxima confianza de los dirigentes
rojos de la población…mostróse extremadamente revolucionario y pregonaba y alentaba
ideas consistentes  en que la vida económica de los elementos adictos al glorioso movimiento
nacional habia de sujetarse al libre albedrio de los dirigentes rojos». Exp. TRPT, núm.
941.

-Joan Rovira Rosanes, fill de l’anterior .
-Roc Salat Teixidó, de 49 anys (1939) i família, casat amb Maria Miró (amb un fill). França,

tornen tot s. Regidor de l’ajunt ament i membre del Partit Socialist a. El cap de casa el
17 de febrer de 1941 ingressa a la presó provincial de Tarragona procedent de la de
Figueres, el 23 de novembre se li concedeix la llibert at provisional però reingressa a la
presó el 5 d’octubre de 1942, no serà fins el 15 de març de 1943 quan novament rest arà
en llibert at.*

  En una cart a del 13 de gener de 1940 de l’alcalde de Barberà al cap de la guàrdia
civil de Montblanc, s’afirma que en Roc, «fue individuo de marcada significación marchista
y de máxima confianza de los dirigentes rojos, a la par que ostentó cargos representativos
en esta localidad, tales como miembro de la junta de los aparceros…y los de concejal
del ayuntamiento, y miembro de la junta del Sindicato, durante el dominio marchista».
El 1941 en una altra cart a informativa al governador civil de Tarragona s’afegeix que
era militant del Partit Socialista i que havia pres p art en la crema de l’església p arroquial.
En un altre informe del març de 1941 s’afirma que fou membre del comitè antifeixist a
i que «sus ideas desde primero de octubre de 1934, fueron revolucionarias y de gran
empeño marchista, siendo elemento de confianza de los dirigentes rojos». En un ofici
de l’abril del mateix any quarant a-ú enviat al jutjat militar de Tarragona se l’acusa de
la crema d’esglésies i no recomana el seu alliberament perquè «el pueblo veria con
desagrado el excarcelamiento del referido individuo y en particular las personas que
directamente fueron perjudicadas por el susodicho individuo». Ex. TRPT, núm. 937. Roc
era cunyat de Joan Massó Calbet, un exiliat que retorna.

-Tomàs Saumell Bella i família. França, tornen tot s.
-Josep Saumell Bella (germà de l’anterior) i família. França, tornen tot s.
-Ramon Sans Pedro (PSOE), de 36 anys (1939), casat amb dos fills. França, no tornen.

Regidor de l’ajunt ament durant el període de guerra. Com d’altres exiliat s a l’estranger
quan l’alcalde franquist a ha d’emetre informes conclou que les seves idees eren
«izquierdistas». Exp. TRPT, núm. 939.

-Ramon Saperas Moncusí, de 33 anys (1939), de la lleva de 1923. Afiliat al PSOE i la
UGT, de la què fou president de la junt a local. Regidor de l’ajunt ament durant la Guerra
Civil. En un informe de l’alcalde de 1941 s’afirma que «sus ideales eran marxistas en
extremo, secundando las órdenes del comité rojo». Exp. TRPT, núm. 950. Acabada la
guerra marxen tot a la família però  a mig camí se sep aren el marit de l’esposa  (Dolors
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  Amill Miró) i filla (Salut), el primer arriba fins a França on roman del 1939-1942, les
darreres es queden a la ciut at de Barcelona a casa d’una amistat i després elles tornen
a Barberà, on la dona treballà de modist a. Al retornar el cap de casa és empresonat
a Tarragona durant dos anys.

- Josep Tarragó Vallvé i família. França, tot s retornen. Ell era cunyat de Camil Grau Pedro,
un exiliat que no retornà.

-Joan Tous Gavaldà, de 38 anys (1939), de la lleva de 1922 i família (casat, amb dos
fills). França, no retornen. Un germà del primer , Josep, morí al front de guerra. En Joan

havia est at alcalde de Barberà el 1934 (febrer-octubre) i 1936 (febrer-desembre) i t ambé
regidor el 1934. També president de la junt a local del p artit socialista. Exp. TRPT, núm.
948.

-Josep Tous Tarragó i família. França, tornen tot s. Era oncle de Ramon Abellà Giné.
-Josep V adrí Targa, p agès, casat amb dos fills, de 50 anys (1939), marxen  el 1939

juntament amb els seus p ares. França, van tornar . Havia exercit de jutge suplent  del
jutjat municip al des del juny del 1938. Milità al Partit Socialist a Unificat. En un informe
de l’alcalde del març de 1941 s’afirma que les seves idees «fueron completamente
revolucionarias y de tono marchista». Exp. TRPT, núm. 942.

-Josep Vadrí Abellà, fill de l’anterior , pagès, soldat, de la lleva de 1923. En la crida milit ar
de 1939 const a com a exp atriat a França. Ingressa a la presó provincial de Tarragona
el juliol de 1942 i se l’allibera el gener de l’any següent.*

Un germà seu Emili, de 24 anys el 1939, era p agès i ambdós foren membres de la junta
de les joventut s socialistes.

-Rosa Vadrí Vilaró, vídua amb una filla i nét (el gendre era al front). França, tornen totes.
Un germà de la primera, Josep, morí d’accident durant la guerra.

-Ramon Vilaró Esplugues, i família (esposa i tres fills), de la lleva de 1923, compt able de
la Cooperativa Agrícola. França.  No tornen. Membre del comité antifeixist a, alcalde i
militant actiu del p artit socialist a. En un informe signat per l’alcalde el març del 1941
llegim que secundava «las ideas de Largo Caballero». Ex. TRPT, núm. 948.  Un cunyat
seu, Baldomer Mateu Tarragó és empresonat (1943-1944). *.

-Joan V ilaró Barrat, soldat, segueix el camí de l’exèrcit republicà cap a la frontera. En el
reclutament de 1940 const a com a refugiat en el camp de concentració de Set fonts
(França). Torna a Barberà, anys més t ard, junt ament amb la família emigren a V alls.

Addenda

- Antoni  Grau Ballart, p aleta i p agès, nascut a Barberà però emigrat a Montblanc abans
de la Guerra Civil. Marxa a França com a soldat i torna amb posterioritat il·legalment a
Catalunya. (vegeu crònica personal).

Font: Informació oral facilitada per Joan Casamitjana (Barberà de la Conca) i correspondència
municipal de Barberà (1939-1941). Quan indiquem un asterisc (*), les dades dels
empresonaments són extretes del llibre de Josep Recasens Llort, La repressió franquista
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a la Conca de Barberà (1939-1945), Montblanc, 2000, ps. 61-67 i 419, on el lector pot
ampliar informació.

Observacions: Les sigles Exp. TRPT, núm., signifiquen expedient del Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Tarragona, número originari. En l’actualit at aquest fons es
troba diposit at a l’Arxiu Històric de Tarragona, si bé les signatures dels expedient s són
unes altres.

Nota: Agraeixo a Clara Gaya Casamitjana la seva p aciència en la lectura dels correus
electrònics enviat s al seu avi.

Testimoniatges personals de l’exili barberenc
Crònica de Joan Abellà Tous

Nascut a Barberà el 12 d’agost de 1914, p agès, de cal Xafarroques, fill de Joan Abellà
Romeu i Rosa Tous Grau, casat l’any 1945 amb Antònia Fabra Bertran i mort el 31 d’agost
del 2007. Tenen un fill, Joan-Lluís, que s’est ablirà al Pla de Sant a Maria.

Quan esclatà la guerra  es trobava realitzant el servei militar a l’Acadèmia militar de Saragossa,
però en ser l’estiu -temp s de batre-, el mes de juliol era de permís a Barberà per ajudar a la
família. La seva padrina Rosa que vivia a V alls en assabent ar-se de la sublevació de Franco
va agafar l’òmnibus que anava a Sarral i va baixar a la cruïlla de Barberà pujant a peu fins
al poble per  avisar-lo. El jove soldat s’adreça a l’ajunt ament per a demanar instruccions i allà

Joan Abellà Tous
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li diuen que es dirigeixi al quarter de Tarragona, en aquest centre és mobilitzat junt ament amb
altres volunt aris que hi havia. Durant el conflicte se li ofereix d’incorporar-se a l’escola milit ar
de Manresa on assoleix el grau de sergent, tinent i capità i ja tramit ava la document ació de
comandant quan era el final de la guerra. Particip a a la bat alla de l’Ebre en la divisió 27 i el
batalló 122 on és ferit,  hospit alitzat a V allcarca, a causa de l’avançada de l’exèrcit franquista
i els bombardejos de Barcelona emprèn la retirada vers la frontera junt ament amb el seu amic
Josep Samper. En la dècada dels  anys vuitant a  relata  les seves vivències en uns breus articles
a la revista local de Barberà. L’impressiona el volum del contingent humà i les pèssimes condicions
sanitàries i alimentícies, «un p anorama de misèria i tristor i sobretot mort i desesperança», amb
gent de totes les edats (vells, infants -alguns orfes-) i gènere (homes i dones), també els robatoris
i manca de seguret at i descontrol en l’èxode. A l’Empordà s’atura a V ilamalla, on instigat per
un tinent esp anyol  mutilat, forcen la port a d’una casa per a buscar menjar  i els seus est adants
els hi ofereixen un plat de verdura, sang amb tomaca i una poma. La següent et apa fou Figueres,
on amb gana i fred cercaren l’hospit al, ple a vessar «no volien accept ar-nos, però amb molta
insistència van allotjar-nos a la llar del soldat, un semi-soterrani amb quatre cadires sense cap
llit, però que dades les circumstàncies era un p aradís, sobretot per poder passar la nit en cobert».

L’endemà l’aviació enemiga els ataca de ple, «atont ats per les explosions i la pols sortírem
del nostre refugi com vam poder i davant dels nostres ulls ap aregué la més gran desolació que
pot imaginar-se, havien caigut els p avellons de l’hospital, aixafant i remat ant els ferits que per
tot arreu demanaven auxili… atordit s i impotent s davant d’aquell espect acle, sortirem al carrer
junt amb el director de l’hospit al que donava ordres i corria com un ximple volent acudir a tot
arreu, sense poder solucionar res». D’allà van a la plaça del mercat on veuen la macabre
carnisseria que les bombes havien provocat sobre els civils que s’hi havien refugiat, «Aplanat s
a terra com a grip aus, sols pensavem en sortir de Figueres, marxar com més lluny possible
d’aquell infern de metralla i mort, doncs allò era l’apocalip si total». Alertats de nou per les sirenes,
fugen a les afores de la capit al empordanesa i p assen la nit en una barraca i l’endemà arriben
a la Jonquera per creuar la frontera. «L ’entrada a França es feia lent a, el temp s passava sense
poder-hi entrar , plovia, feia fred, la gent s’anava apret ant més i més en un esp ai reduït». V a
córrer el rumor que per Portbou l’entrada era més ràpida i s’hi van dirigir tot seguit, allà van
aconseguir menjar que hi havia als vagons, procedent de l’ajut internacional que s’ havien assaltat.

D’allà el conduïren al camp de concentració d’Argelers de la Marenda, on la humida arena
fou el seu llit darrera una t anca vigilada per soldat s senegalesos, però aviat es construiren
barraques de fust a, l’aigua de boca «ens l’havíem de beure de la mateixa mar filtrada per la
sorra», la qual cosa  conduí a grans diarres que a alguns els provocà la mort. A causa de
les seves ferides fou traslladat a l’  hospital gal  de Granville (Mauche) on romangué tres mesos
«van ser com un oasi dins del desert de les nostres vides, allí vàrem poder-nos recuperar
físicament, podent-nos treure de la nostra pell totes aquelles lacres filles de la guerra».

El següent camp de concentració fou Sant Cebrià, en aquest lloc t ambé s’hi havien edificat
barraques, al capdavant de cadascuna hi havia un responsable encarregat de posar ordre, p assar
llista, repartir el menjar i el correu. La disciplina era difícil de mantenir en aquelles circumstàncies
«als espanyols no hi havia manera de controlar-los, a la mínima s’escap aven o es munt ava un
guirigall de dimonis, que moltes vegades havien d’intervenir els gendarmes, emport ar-se’n als
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culpables si els trobaven i aleshores els tancaven a l’hipòdrom on hi p assaven uns dies sense
mantes ni beure i per menjar sols un bacallà sec penjat al sostre, els conflictius -sempre eren
els mateixos-. La normalitat  anava arribant al camp i els refugiat s intent aven distreure’ s amb
jocs de t aula (escacs, dames), esport (futbol, atletisme), teatre, etc. Tantmateix, la vida en el
camp «era sossa, avorrida, bruta i enyorant sempre la llibert at, poder marxar , ser lliures, doncs
feia molts anys que no podíem gaudir d’aquests privilegis». Després dels camp s va poder entrar
en una fàbrica metal·lúrgica de V ernet les Banys on hi romangué fins l’any 1940 quan decideix
tornar d’amagat a Cat alunya. El seu objectiu era arribar a la Garrotxa, concretament a Sant
Joan les Font s, on hi vivia una tia del seu amic Samper , un cop a casa seva una veïna els
denuncià i a mig sop ar la guàrdia civil els deté i els traslladà a la presó de Get afe (Madrid).
Més endavant són enviats al camp de Reus. Gràcies a dos avaladors de Barberà va poder retornar
però amb l’obligació de presentar-se setmanalment a la caserna de la benemèrit a de Montblanc.
A Barberà t ambé hi vivia una germana seva, Maria.

La seva ideologia fou comunist a i s’afilià al PSUC, p artit en el qual milità t ambé durant
la dictadura del general Franco de forma clandestina.

A través de les cançons que es cantaven en els camp s podem cop sar la ment alitat i els
ànims dels republicans refugiat s, vegem-ne un exemple:

Soy un pobre refugiado

«Soy un pobre refugiado
que el Pirineo pasó
como miles de españoles
por mandato superior
y a España combatir
con el fusil en la mano
hasta vencer o morir.
¡Que te crees tu,
Solidaridad Internacional?
Campos de concentración!
Dos años y medio de luchar sin igual,
gesta que asombró a la humanidad,
y ahora me veo por eso
tratado como un preso,
rodeado de gendarmes
y tratado mal.
Soy un pobre refugiado (…).
Triste historia nuestra,
por defender la libertad,
ansias de un pueblo
por querer sobrevivir
y ahora me veo por eso,
humillado y deshecho
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como un harapo viviente,
despreciado y triste
como el que más.
Soy un pobre refugiado (…)».

Font: Joan Abellà, «Pàgines viscudes. Diàspora catalana» (capítols I-XIV),
Llum (Barberà de la Conca) núm. 39-56 (1985-1989).

Crònica de Josep Farré Romeu.

Josep Farré Romeu (1892-1974), casat amb la t ambé barberenca Dolors Vadrí Targa i amb
una filla de nom Maria, nascuda el 1935. El 1939 opt aren per marxar a França  junt ament amb
la  mare (Maria Romeu Fuguet), a causa d’haver est at membre de l’ajunt ament. Prepararen un
carro de vela amb roba i provisions (p atates, vi, oli, vinagre, tomàquet s, etc.), els objectes de
més valor de la casa els amagaren en un pou que tenien prop de l’estable del ruc. Els acompanyaren
les famílies de cal Maginet i cal Jaio. En arribar a la frontera francesa han de deixar el carro
i la mula. Més t ard ingressen al camp de concentració d’Agde (Occitània) i posteriorment al
de Bram (prop de Carcassona), la filla recorda les males condicions dels camp aments, plens
de puces i polls i la gana p assada, més endavant els port aren al camp de Rivesaltes on la
situació millorà sensiblement, en Josep p assà a treballar a la cuina. En aquest a població
abandonaren el camp de reclusió per anar a treballar de p agès en una masia, fins i tot els
amos obsequiaren a la nena -que anava al col·legi de Longrian- amb un mona de p asqua.

A causa de l’ocup ació dels alemanys les directrius  oficials
sobre els refugiat s republicans canviaren i s’ordenà sep arar-los per
sexe i edat, aquest a circumstància els féu replantejar el retorn de
les dones cap a Barberà el 1941. En arribar a casa trobaren les
portes segellades, per la qual cosa s’inst al·laren a la casa de la
tia del Roc, la solidarit at entre els familiars fou gran i  els facilit aren
menjar (fruita, hortalisses i aviram) i productes per a la neteja (sabó).
Quan varen poder entrar a casa seva la trobaren buida i bruta, sense
els cereals que havien deixat ni t an sols la llenya.

Per ajudar al marit la seva muller li enviava p aquets de menjar
i espardenyes que embrut ava amb fang perquè semblessin velles.
El retorn a Cat alunya no es féu efectiu fins l’any 1944, primer a
Barcelona i després a Barberà.

Font: Informació oral de Maria Farré V adrí de Barberà (Desembre
de 2008).

Josep Farré Romeu a França. 1942
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Crònica dels germans Antoni i Josep Bella Ferré

El renom de casa a Barberà era cal Jaio, l’Antoni est ava casat amb una dona de Sarral
(Rosita Huguet Segura, difunt a el 1991), amb la qual el primer de setembre de 1936 tingué
un fill de nom Pere, els  pares d’ell eren Josep Bella Miró (finat el 1934) i Dolores Ferré Poblet
(morta el 1950), tenien una botiga de queviures i un est anc, a més treballava de p agès. L’Antoni
treballà de fuster , en esclat ar la guerra s’allistà de volunt ari i marxà al front (assolí el grau de
sergent). Acabada la conflagració seguí l’exèrcit republicà i passà la frontera de França. A Barberà
hi restà l’esposa i el fill, en comp anyia de la seva sogra Dolores, i una cunyada  Rosa Carbonell
Saperas (trasp assada el 1970), però decidiren traslladar-se a Sarral, ja que el règim li retirà
la franquícia de l’estanc. El fill, Pere, recorda encara els fet s tràgics de la guerra, fruit del fort
impacte emocional que li suposaren.

Un germà de l’anterior , Josep, casat amb Rosa Carbonell Saperas i amb una filla, Angelina
Bella Carbonell, per motius d’edat sols el van mobilitzar per a ajudar en la construcció de trinxeres,
és a dir , fer rases a pic i pala. El 1939, per por a les represàlies, van decidir agafar el carro
i la mula i partir cap a l’exili. Prop de V ilafranca del Penedès, l’aviació enemiga va at acar a
tota la filera de desplaçat s, malgrat amagar-se sot a la cuneta de la carretera i les mares protegir
amb el seu cos als nens, un imp acte de metralla ferí mortalment a l’Angelina Bella, de només
vuit anys, la qual fou enterrada per uns soldat s al cementiri d’A vinyonet del Penedès. La mare
de la criatura, Rosa, va restar sense p arla i plorà desconsoladament durant quinze dies. Després
d’aquest succès  les dones decidiren tornar cap a Barberà, Josep continuà cap a França i tornà
a Cat alunya després de tres o quatre anys, fou empresonat durant un any a la presó Model
de Barcelona. L ’Antoni Bella Farré morí a França en dat a desconeguda i el Josep a Barberà
el 1966.

Font : Informació oral de Pere Bella Huguet (febrer 2009).

Crònica d’Antoni Grau i Ballart

Nascut a  Barberà de la Conca, d’on era el seu p are i veí de Montblanc, d’on procedia
la seva mare (Magdalena B. Casanovas). Milit ant del POUM, a la retirada marxà com a soldat
amb altres republicans a peu cap a Sant a Coloma de Queralt, Igualada, Barcelona, Roses fins
a Portbou, passà la frontera amb només dos duros de plat a a la butxaca que bescanvià per
dotze francs francesos, a França  els gendarmes li prengueren tot el que portava de valor , fins
i tot uns mitjons de recanvi. Fou reclòs als camp s de concentració de Sant Cebrià, Argelers
i Barcarés, per retornar posteriorment a Argelers, en aquest camp, a la platja, romangué divuit
dies sense menjar , arribant al punt de la mort, un capità en veure’l t ant greu es comp adí d’ell
i amb llet condensada el reviscolà. D’aquells moments tant difícils recorda la duresa dels guardians
senegalesos, sols va poder enviar dues cartes a la família per comunicar el seu est at a través
de la Creu Roja Internacional. Amb l‘ocupació  de França per p art dels alemanys com a refugiat
se li ofereix enrolar-se  a l’exèrcit i accept a, primer rep la instrucció milit ar a Barcarés i després
és enviat cap a la línia Maginot, arribant fins a Bèlgica. Per la seva valentia li fou atorgada
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la Creu de Guerra, estrella de plat a. Per guanyar-se la vida, en erritori francès, va treballar a
Arles-Sur-Tet transport ant llenya i carbó amb matxos.

Entre d’altres records que l’imp actaren, fa esment que a la retirada va veure com Enrique
Líster Forjan matava d’un tret de pistola, a sang freda, un enllaç que anava motoritzat, la causa,
solament haver esp antat al seu cavall.

Va tornar a Montblanc un cop acabada la II Guerra Mundial i a petició seva el germà Josep
li cedí la seva document ació personal i suplantà la seva identit at  fins a la mort del primer (1987),
quan regularitzà  definitivament el seu DNI i recuperà el seu nom. Des del 1939 era pròfug
de l’exèrcit espanyol  en no haver-se presentat a la crida de lleves franquista, el 1939 l’ajuntament
de Montblanc el  reclama a la seva família i després el 1941 a les autorit ats municip als de
Barberà. Es va est ablir  de p agès a Porrera (el Priorat), on es casà amb  Esperança Mestres
i on resideix fins que es traslladà a Reus per motius de salut, junt ament amb seu únic fill, Josep
(1957-2009).

El seu germà Josep (nat el 1919) va p atir la repressió franquist a, essent empressonat els
anys 1938-1940 per p assar després a diversos bat allons de treballadors. El  1961 quan el Josep
va voler contraure  matrimoni amb Maria Pujol Estradé, de V allclara, l’església va veure, a través
de l’anot ació marginal al llibre de baptismes, que oficialment ja est ava casat, quan en realit at
ho havia fet l’Anton, però  es va comprovar a través dels testimonis dels rectors de Montblanc
i Porrera que es tract ava de dues persones diferent s i no hi posaren impediment, ni t ampoc
es denunciaren els fet s. Fins la caiguda de la dict adura l’Anton va viure amb l’angoixa  de ser
descobert per les autorit ats.

Font: Informació oral facilit ada per Antoni Grau i Ballart (febrer 2009) i memòria de l’autor .
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En un conegut article dels historiadors J. M. Grau i M. Güell sobre les conseqüències
de la guerra civil espanyola i la destrucció dels arxius de la demarcació de Tarragona, destaca
una afirmació per damunt de totes: «la capacit at de l’home per destruir el p atrimoni documental
no té parió en tot a la història de la humanit at; les formes que ha assajat, en aquest sentit, han
estat tan múltiples i diverses con la intensit at i la intencionalit at de llurs accions» (Grau-Güell
2001, p. 65). D’aquesta rotunda afirmació es desprèn que bona p art dels arxius t arragonins van
ser sacsejats durant la p assada guerra amb la corresponent pèrdua de document ació medieval.

Pel que fa a la p arròquia de Sant Martí de Vilaverd, objecte del nostre estudi, s’ha
conservat alguna documentació medieval. Aquesta documentació consta bàsicament de dos tipus
de llibres: els Manuals Notarials i els Llibres de Notes. En aquest treball volem present ar alguns
dels noms de persona i de lloc aplegat s en aquest s Llibres de Notes a fi de conèixer quin tipus
de denominacions es van utilitzar en aquest lloc en l’època medieval. Ens centrarem en els cinc
primers Llibres de Notes que comprenen el període que va de 1341 a 1399.

1. FONTS DOCUMENTALS UTILITZADES.

Les font s document als d’on hem aplegat els noms de persona i de lloc que estudiarem
són cinc Llibres de Notes de la Parròquia de Sant Martí de V ilaverd que resten diposit ats a
l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona. La descripció complet a d’aquestes font s document als és la
següent:

-Llibre de 1342. V olum en foli sense p aginar. Núm. 1.
14 de novembre de 1341 a 10 de febrer de 1342.
-Llibre de 1358 - 1359. V olum en foli de 52 folis. Núm. 2.
Rector: Gil de Tarragona.
29 de gener de 1358 a 28 de setembre de 1359.

-Llibre de 1388 - 1391. V olum en foli sense p aginar. Núm. 3.
20 de juny de 1388 a 18 de gener de 1391.

-Llibre de 1391 - 1393. V olum en foli sense foliar . Núm. 4. a.
8 de gener de 1391 a 2 de juny de 1393.

-Llibre de 1399. V olum en foli sense p aginar. Núm. 4. b.
3 de setembre a 8 de maig de 1399.

Onomàstica de Vilaverd (anys 1341 - 1399)
Moisès Selfa i Sastre

IES Font s del Gloriet a. Alcover, Alt Camp
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En general, el seu est at de conservació és deficient si bé la feina de custòdia fet a des de l’AHAT
permet que la seva consult a sigui possible.

2. ESTRUCTURA DE L’ANÀLISI TOPONÍMICA.

Per a l’estudi de cadascun dels quarant a-un noms aplegats seguim una línia metodològica
que sintetitzem en els següent s punt s:

-El nom de l’antropònim o el topònim. Sempre que sigui possible, presentem la forma actual.
Això vol dir que un nom document at com Amanos serà encapçalat per la forma actual d’ Amenós.
Si d’un nom no coneixem la forma actual, ap areix l’entrada en lletra cursiva.

-Presentació del context document al on indiquem el Llibre de Notes d’on anotem el nom
i la pàgina on ap areix aquest. Respectem escrupolosament les grafies utilitzades en l’època.

-Finalment, fem un coment ari de caire lingüístic on dest aquem  allò més rellevant del nom
en qüestió: origen i significat. Pel que fa als llinatges i cognoms, indiquem si són present s als
Fogatges de 1358, 1447 i 1553.

3. LLISTA DE NOMS.

Aguiló
«Petrus de Aguilone […] in vilaverdi» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 13r).
Aguiló és un llinatge que procedeix del cognom llatí AQUILONE, diminutiu d´AQUILA ‘àguila’,

si bé no s’ha de dest acar que el seu origen sigui un ètim del tipus * aquilus, nom de color (Moll
1959, p. 102). A Montblac el llinatge Aguiló era d´una família de nobles. Al Fogatge de 1358,
trobem aquest llinatge a V allfagona, l´Espluga Sobirana, l´Espluga Jusana i la Sisquella.

Aldover
«Guillemus Aldoue <sic>» (AHA T, Llibre de Notes de 1399, 1r).
Aldover és t ambé el nom d’una vila del Baix Ebre. Probablement prové de l’àrab al-douair

‘el rodonet’ (Moll 1959, p. 174).

Ambert
«Arnaldus Embertat <sic>» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 42r).
Ambert, com afirmen breument Alcover-Moll, és un llinatge de Barcelona i V ic (Alcover-

Moll 1980, p. 61 1). No indiquen, però, l’origen ni el significat d’aquest.

Amenós
«Ego Raymundus amanos» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 5r).
Amenós és un nom de llinatge que deriva de l’adjectiu amanós ‘manejadís, dòcil’ (Moll

1951, p. 325). Al Fogagte de 1358, Amenós el trobem a Verdú i Passanant i al de 1553 a Passant
i Gloriet a, tot s dos llocs vegueries de Montblanc.
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Angelaria
«Berengarius de Angelaria» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 10r).
En un document vigatà de l’any 1229, Joan Coromines documenta un personatge anomenat

«Maria de Angelars» (Coromines 1989 i ss. , s.v. Angelats, p. 194 a 43). No és descabellat pensar
que aquest Angelars suposa un sufix –aria que sembla present al nostre nom, Angelaria, si
bé hauríem de pensar en una derivació a partir del nom llatí ANGELUS.

Bernabé
«Nos Marchus Barnabe» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 31r).
Llinatge que té el seu origen en el nom de Sant Barnabas, apòstol company de Sant Pau

(Moll 1959, p. 1 17).

Bertran
«Petrus Bertran […] de vilaverdi» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 9r).
Bertran és un cognom que deriva del nom personal Betran, freqüent a l’Edat Mitjana,

reducció del germànic Behrtraban (Albaigés 2005, p. 45). Al Fogatge de 1358, aquest cognom
apareix, entre d´altres llocs, a V allfagona i l´Espluga Sobirana; al de 1497 a Barcelona i Sant
Genís d´Horta i Reixach, entre d´altres, i al de 1553 a Montblanc i el Pont d´Armentera.

Bolet
«Martinus Bolet loci de vilavert» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 26r).
Bolet, i la seva variant Bulet, provenen del substantiu bolet ‘planta cel·lular sense fulles

ni branques’ (Moll 1959, p. 336). Bolet apareix al Fogatge de 1497 a Barcelona i la forma Boleda
al de 1597 a Blancafort i Maldà.

Braella, la
«Ego Berengarius redon de la braela <sic>» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 35r).
La Braella és un mas de Rojals, poble de la Conca de Barberà, al sudoest de Montblanc

i agregat a aquest municipi (Contijoch 1997, p. 5-58). Pot ser està relacionat amb el llinatge de
Brell, derivat del subst antiu antic brell ‘nom d´un p arany per a caçar ocells’, que generaria un
femení analògic del tipus Brella. Caldria, doncs, entendre que la l de la nosrt a forma documental
té un valor palat al.

Carlar
«Bernardus Carlar» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 39v).
Carlar és una variant documental de Castllà (Albaigés 2005, p. 66). El castlà era el governador

d’un castell feudal.

Castelló
«uendo Guillemus Castello» (AHA T, Llibre de Notes de 1399, 1r).
Castelló és un diminutiu de castell. Apareix al Fogatge de 1358 a L´Espluga Sobirana,

Vinaixa, Juncosa, Granyanella, Puigtinyós i Palau. Al de 1553 el trobem a Blancafort, Solivella,
Montblanc, Rocafort de Queralt i Sarreal.
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Cartanyà
«Petri de Cart anya […] de dicto loco de V illaverdi» (AHAT, Llibre de Notes de 1342, 4v).
Cartanyà, i les seves variant s Cartañà i Carteñà, són noms que semblen relacionat s amb

el poble de Cartennia (Albaigés 2005, p. 63), però no s’ha de descart ar que siguin una variant
de cardanyà, del llatí *Cardenianum, gentilici de Cardenius (Albaigés 2005, pp. 61 i 62). Cartanyà
apareix al Fogatge de 1553 a V ilaverd.

Català
«Petrus Cathala» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 22r).

Català és el gentilici de Cat alunya. AL Fogatge de 1358 apareix a Segura i Sant Celoni, al de
1497 a Mataró i al de 1553 a Cervià.

Catllar
«Bernat Catllar del loch de la Riba» (AHA T, Llibre de Notes de 1399, 1r).
Catllar és el nom d´una vila del Tarragonès i del Conflent. Probablement deriven de Castellani

‘castellà, del castell’  (Albaigés 2005, p. 66), si bé Moll proposa una relació amb el llatí t ardà
castellare ‘lloc defensat per un castell’ (Moll 1959, p. 256).

Coll, de
«Ego Bernardus de colle filius Bernardus de colle» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 7r).
Sembla que Coll funciona aquí com un renom.

Comes, les
«loco uocato las comas» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 8r).
L’apel·latiu coma ‘terreny en una clot ada’ és un apel·latiu ben arrelat en la llengua cat alana

des dels seus inicis. Per a la seva etimologia i evolució semàntica, cal consult ar el DeCat, s.v.
coma.

Conesa
«Ego Bartolomeus Conesa […] filius V illaverdi» (AHAT, Llibre de Notes de 1358-1359, 10r).
Nom d’un poble de la Conca de Barberà. Segons Balari, ve del llatí CONDENSA ‘vegetació’;

segons Meyer-Lübke és un nom preromà amb sufix –esa; però t ambé pot ser aràbic, kunisa,
i significar ‘esglesiola’  (Moll 1959, p. 185). Conesa apareix al Fogatge de 1358 a Montoliu i al
de 1497 a Barcelona.

Dalmau
«Ego Raymundis Dalmau»lo moli del mur et lo moli del forn» (AHA T, Llibre de Notes de

1358-1359, 36r).
Llinatge relacionat amb el nom personal llatí DALMA TIUS, gentilici de Dalmàcia (Albaigés

2005, p. 78). Al Fogatge de 1358 trobem aquest nom a Bonastre i Sant a Oliva i al de 1553
a Rocallaura.
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Domènec
«Ego Bernardus dimenech» Petrus Bertran […] de vilaverdi» (AHA T, Llibre de Notes de

1342, 1 1r).
Del llatí DOMINICUS, derivat de DOMINUS ‘senyor’. Al Fogatge de 1553 l´anotem a l´Espluga

de Francolí.

Forn, el molí del
«lo moli del mur et lo moli del forn» (AHA T, Llibre de Notes de 1358-1359, 50r).
El document d’on anotem aquest topònim p arla d’una venda d’aquest molí. No indica

l’activitat econòmica d’aquest, si bé podem pensar que podria ser un molí que aprofités les aigües
del riu Francolí.

Gibert
«Bernat Gibert» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 28v).
Giber i les seves variant Xivert, Xibert, Chivert, Giberta I Xiberta es remunten al germànic

gair ‘llança’  I berht ‘famós, brillant’  (Albaigés 2005, p. 103). Gibert ap areix al Fogatge de 1358
a Albinyana, Preixana i Francaç, entre d´altres llocs.

Isern
«et Johanes isern» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 21v).
Llinatge germànic relacionat amb el nom Isarn, format a p artir de l’arrel is, oisan ‘gel’, i

també ‘ferro, metall’ (Albaigés 2005, p. 1 13). Al Fogatge de 1358 apareix a Viladases, Cabestany
i Sarrat s i al de 1553 a Montblanc.

Isern, el mas d´
«in manso vocato isern» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 33v).
Mas molt probablement relacionat amb el personatge que citem a l’entrada anterior .

Jusana, l´horta
«en la p artida vocat a et nomenat a en lorta jusana» (AHA T, Llibre de Notes de 1399, 3r).
L’adjectiu jusana té el significat d’inferior , que està a sot a. Prové del llatí vulgar JUSUM,

evolució del clàssic DEORSUM ‘cap avall’ (Alcover-Moll 1980, p. 802).

Lloret
«Ego Petrus Loret filius villaverdi»Petrus Bertran […] de vilaverdi» (AHA T, Llibre de Notes

de 1342, 12v).
Vila de la comarca de la Selva. Del llatí LAURETUM ‘camp de llorers’  (Albaigés 2005, p,

122). Al Fogatge de 1358 el trobem a l´Espluga Jusana i El V endrell.

Martí
«Ego Andreas Marti […] in V ilaverdi» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 14r).
«Petrus Martinus» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 37r).
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Del llatí MAR TINUS, gentilici del déu Mart, un dels noms més estesos a l´Edat Mitjana, fins
al punt que significava simplement home (Albaigés 2005, p. 130). Al Fogatge de 1358 ap areix
anotat a vint-i-cinc llocs diferent s i al de 1553 a catorze.

Montbrió
«Bernardus de Montebrione» (AHA T, Llibre de Notes de 1358-1359, 32r).
Molt probablement aquest Montebrione és el Montbrió de la Marca, poble de la Conca

de Barberà cap a mig camí de Montblanc a Sant a Coloma de Queralt. Mont suposa un significat
equivalent al de ‘castell’ i brió és un nom d’aire cèltic que deriva d’una base BRIGON (Coromines
1989 i ss., s.v . Montbrió, p. 336a40-336a46).

Mur, el molí del
«lo moli del mur et lo moli del forn» (AHA T, Llibre de Notes de 1358-1359, 50r).
Mur es pot referir al nom d’un propietari de cognom Mur o simplement pot estar relacionat

amb el subst antiu homònim.

Pla
«Nos Jacobus Plano» (AHA T, Llibre de Notes de 1399, 12r).
Del llatí PLANUM ‘terreny pla, planúria’. Al Fogatge de 1358 l´anotem a Montoliu.

Redon
«Ego Berengaris redon de la braela» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 35r).
Redon, i totes les seves variant s Rodó, Redó, Radó i Rodon, est an relacionades amb

l’adjectiu rodó (Moll 1959, p. 323). Al Fogatge de 1553 ap areix a Montblanc.

Riba, la
«Ego Bernardus de V als loci de Ripa» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 6r).
«Bernat Catllar del loch de la Riba» (AHA T, Llibre de Notes de 1399, 1r).
Segons els dos document s es tract a d’un mateix personatge del veí lloc de La Riba (del

llatí RIPAM ‘vora, marge’) però que resideix a V ilaverd. Dest aca la conservació de l’oclusiva p
intervocàlica de 1388-1391.

Robiola
«Testes Petrus de V inyals. Bernardus de robiola» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 16r).
«Ego Petreus de robiola» (AHA T, Llibre de Notes de 1358-1359, 7r)
Robiola pot ser un femení analògic de Rubiol, amb alternança o-u de la vocal pretònica.

Estaria originat en el llatí RUBEUM ‘roig’  i el diminutiu –EOLUS (Albaigés 2005, p. 176 i 177).

Rossell
«Michael Roselis» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 12r).
Diminutiu de ros, si bé t ambé pot ser un nom germànic relacionat amb una base del tipus

Rudesindus (hrod ‘glòria’; sind ‘camí, expedició de guerrers) (Albaigés 2005, p. 176). Al Fogatge
de 1358 l´anotem deu vegades i al de 1553 ap areix a V ilaverd.
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Estació del ferrocarril a Vilaverd (foto J.M. Carreras)

Carrer del Pont de Vilaverd (foto J.M. Carreras)
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Samuntà de Lilla
«terrem nostram in sitium terminun dicti sament a dallilla <sic>» (AHA T, Llibre de Notes

de 1358-1359, 4r).
Potser que la primera forma del topònim tingui a veure amb un nom del tipus Samuntà,

present a la toponímia del veí lloc d’Alcover , si bé la e pretònica ens fa dubtar que aquest a
possibilitat sigui del tot possible (Cavallé 1985, p. 9-20). V al a dir que el Samuntà és una partida
actual de Montblanc. En tot cas caldria p artir d´una base evident del tipus SUBMONT AMUM
‘sota-montanya’ (Coromines 1989 i ss., s.v . Samuntà, p. 33a8). Quan a la segona p art dallilla,
cal pensar en una estructura del tipus de Lilla, lloc de la Conca de Barberà.

Timoner
«affrontat cum via publica […] et cum berengarius timoner (AHA T, Llibre de Notes de 1358-

1359, 5r).
Llinatge que té a veure amb l’ofici de timoner, ‘l’encarregat del timó d’una nau’.

Toldrà
«Raymundus Toldra loci de uilavert» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 14v).
Todrà i les seves variant s Tolrà, Tolsà I Tuldrà són formes que representen una contracció

de tolosà ‘nadiu de Tolosa’ (Moll 1959, p. 223). Al Fogatge de 1358 ap areix a V allfagona.

Vidal
«Arnaldus V italis» (AHA T, Llibre de Notes de 1391-1393, 5r).
Del llatí VIT ALIS ‘sa, fort’. Al Fogatge de 1358 apareix a vint-i-nou llocs diferent s i al de

1553 a Montblanc i L´Espluga de Francolí.

Vilanova
«loco de villaverdi in predicta vocat a vulgarmente villa noua (AHA T, Llibre de Notes de

1358-1359, 52r).
Nom de força poblacions de Cat alunya sorgides com a vila nova d’un nucli més antic,

al qual s’oposa nominalment.

Vilar
«Ego Berengarius V ilar […] de V illaverdi»lo moli del mur et lo moli del forn» (AHA T, Llibre

de Notes de 1358-1359, 30r).
Vilar és un llinatge relacionat amb el nom de diversos pobles cat alans originats en vilars,

és a dir , nuclis de població al volt ant d’un accident geogràfic determinat (Albaigés 2005, p. 207).
Al Fogatge de 1358 ap areix a Barberà i al de 1553 a Montblanc, entre d´altres llocs.

Vilaverd
«Petri de Cart anya […] de dicto loco de V illaverdi» (AHAT, Llibre de Notes de 1342, 4v).

«Petrus Bertran […] de vilaverdi» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 9r).
«Petrus de Aguilone […] in vilaverdi»Petrus Bertran […] de vilaverdi» (AHAT, Llibre de Notes

de 1342, 13r).
«loci de V ilavert» (AHA T, Llibre de Notes de 1388-1391, 7r).
Poble de la Conca de Barberà. És una aglutinació de vila verd ‘vilar verd’.
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Vinyals
«Testes Petrus de V inyals. Bernardus de robiola» (AHA T, Llibre de Notes de 1342, 16r).
Llinatge relacionat amb el subst antiu vinyal ‘camp de vinyes’.
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Josep Conangla i Font anilles és un exponent significatiu del programa polític confederal. El
seu pensament autodeterminista quallà en la redacció de la Constitució Independentista Nacional a
L’Havana de 1928.

La trajectòria d’aquest montblanquí, que requeriria d’estudis aprofundit s, i fonament alment
d’una acticavió política del seu capital cultural, articula l’evolució de les bases republicanes federals
comarcals i, segonament, motiva la seva projecció a Cuba. Aquest extrem és fonamental, car permet
d’estudiar la continuïtat i adaptació del sei ideari nacional en el marc antillà.

L’ideal conanglià es vincula a la condició de ciutadania nacional, la projecció de la vindicació
del dret a l’autodeterminació i la recuperació del patrimoni ideològic de Pi i Maragall. Aquest aspecte
és remarcable perquè el posicionament del federalisme de Pi - favorable a la condició nacional del
catalans i a l’alliberament colonial respecte al fracassat imperialisme espanyol- forma part de l’imaginari
i de la cultura política del cat alanisme patriota. Cal no oblidar que el que simbolitza políticament
l’autor de La nacionalidades és defensat pel comú de la militància republicana del primer terç del
passat segle. Gabriel Alomar i Rovira i Virgili ho indicaren ben definidament.

Conangla, en definitiva, ha d’incloure’ s dins la tradició intel·lectual del projecte sobiranista
nacional. Però ha de formar-ne p art tot aprofundint en les seves propostes i adequar-lo al context
present. Això vol dir concret ar la crítica respecte del seu posicionament anticastrist a, extrem que
també porta a plantejar les contradiccions de la la biografia politica del compatrici montblanquí.

L’estudi sobre Conangla i Fontanilles encara requereix, doncs, una potenciació prou significativa.
I juntament amb aquest esforç de recerca caldrà contextualitzar la línia de treball polític conanglià en
el marc del seu temps: entre la fi del segle dinovè i la primera vintena del segle vintè. És en aquest
interval quan Conangla defineix el seu concepte de nació i de la tasca política a fer.

Amb tot, i per facilitar tota aquesta tasca, caldria un suport arxivístic indispensable: la digitalització
de part del seu fons (fonamentalment l’epistolar), i/o el trasllat en dipòsit del seu arxiu a la institució
municipal de Montblanc.

És a dir , la potenciació de la memòria civicopolítica de Conangla requeriria d’una actitud
comprensiva i activa de la municipalia.

Aproximació al pensament polític de
Josep Conangla i Fontanilles

Xavier Ferrer i Trill
Professor de la UR V
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Els montblanquins i la rest a de comp atriotes
han de tenir coneixement de fites de la història
nacional que no es limiten a adscripcions territorial
i/o compentencials arxivístiques. Aquest és un
exemple rellevant.

El nostre futur com a Poble s’ho val, ja que
la història no és erudició, sinó referència crítica del
passat com a futur.

Original autògraf del projecte de la Constitució de la República Catalana
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El P. Jordi M. Bou i Simó (batejat amb el nom de Ramon) va nèixer a l’Espluga de Francolí
(Conca de Barberà) el 26 de febrer de 1925. La seva família, que provenia de la petit a noblesa
local, aliada amb els hospit alers, senyors de la vila, est ava dedicada al comerç, i tenien diverses
propietats agrícoles. D’arrels profundamente cristianes, culturals i cat alanistes, tenien una gran
dedicació a la música, i fins i tot –en alguns dels seus membres- s’hi endinsaren professionalment.

En aquest camp de la música, doncs, el P . Jordi hi tenia el terreny abonat. El seu avi
(profundamente catalanista) i el seu p are tenien bones nocions de piano. La seva germana gran,
Maria Bou, que era professora de piano al Conservatori del Liceu, fou la qui li donà les primeres
lliçons de música. Una altra germana, Rosa Bou, era professora de violí, i el seu fill Jordi Macaya
Bou, professor de viola i tenora, s’hi dedica professionalment. Àdhuc, el seu nebot Gener , té
el grau mitjà de música, en l’especialit at de piano, pel Conservatori Superior Municip al de Música
de Barcelona.

El P. Jordi M. Bou i Simó,
organista del monestir de Poblet

Gener Gonzalvo i Bou
Arxiu Històric de Tarragona

El Pare Jordi Bou davant del teclat del monumental orgue del Monestir de Poblet
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Per altra banda, aquesta fonda religiositat de la família Bou (que li comportà greus patiments
durant la Guerra Civil de 1936-39) influí de manera sobressortint, en la futura vocació de Ramon
Bou i Simó. Així, després de cursar el batxillerat a Tarragona, i p assada la contesa bèl.lica, el
27 de desembre de l’any 1943 el P . Jordi entrà com a novici i monjo de Poblet, esssent, doncs,
encara molt jove.

Fou l’any 1947 en què se li encomanà al P . Bou l’acompanyament, encara amb harmònium,
de l’ofici diví de la comunitat poblet ana, amb l’aprovació de l’aleshores prior , l’italià Dom Jovanni
Rosavini.  Quant a la seva vida religiosa, el P . Jordi es consagrà solemnemente com a monjo
del Cister l’any 1948, amb la seva professió solemne.

L’any 1959, el P . Bou marxà a Roma, per a cursar-hi estudis de solfeig, harmonia, piano
i orgue, amb una est ada d’un any , a l’Institut Pontifici de Música Sacra, el director del qual era
mossèn Higini Anglès, eminent  musicòleg, i fill de Maspujols. Els mestres del P . Jordi foren
els PP. Jianfiglia i Santini, que el feien estudiar fins a 7 hores diàries, en jornades llargues i

Un jove Pare Jordi Bou tocant l’harmònium del
Monestir de Poblet (Foto Calafell. Tàrrega)

El Pare Bou tocant l’orgue barroc de l’església
Santa Maria de Montblanc. 1982



podall 2011164

dures. En només un any va aprovar quatre cursos de piano, alhora que va aprofit ar per a assistir
a import ants concerts musicals de la capit al romana.

Per fí, el monestir tornà a tenir un nou orgue. Era l’any 1961. El P. Jordi el tocà, públicamente,
per primera vegada, el 15 d’agost d’aquell any , en la Missa solemne de la Mare de Déu d’agost,
patrona del Cister. Feia, doncs, més d’un segle que Poblet no tenia orgue. Aquest nou instrument
fou inaugurat oficialmente el 15 d’octubre d’aquell 1961.  El P . Bou acomp anyà –com ho faria
durant moltíssims anys- el cant gregorià i les salmòdies dels monjos de Poblet.  Aquest instrument
provenia de la «Organeria Espanyola Alberdi», i està format per gairebé 2.500 tubs. Un instrument,
doncs, enorme, i que en aquella època era del millor que es podia esperar , plenamente clàssic,
i amb molt poques concessions als orgues romàntics. La seva cònsola està al cost at de l’Epístola.
La primera peça complexa que el P . Jordi va interpretar va ser un preludi i fuga de J.S. Bach,
sens dubte el seu autor preferit. A l’acabar el dia, l’orgue acompanyà la comunit at en la Salve
cistercenca, acte que el P . Bou ha repetit centenars de vegades.

L’11 d’abril de 1963, el P. Bou interpretà un concert en directe per Ràdio Nacional d’Espanya
a Barcelona, des del mateix orgue pobletà, un fet que es repetiria fins un tot al de set vegades,
en la dècada dels anys 60’. En aquella ocasió, interpretà J.S. Bach, Pachelbel i Domenico Zipoli.
En aquests set concerts, el seu repertori fou el clàssic per a música per a orgue. Les interpretacions
de músics romàntics o contemporanis, doncs, foren mínimes. Anotem ací algunes peces de
l’alemany Johannes Brahms o de l’hongarès Franz Liszt. En canvi, t ambé era del seu agrat
interpretar obres dels mestres de Bach, com és el cas de l’alemany Buxtehude.

Mentrestant, el P . Jordi M. Bou anava cursant la carrera d’orgue, sot a el mestratge de
la catedràtica d‘orgue del Conservatori Superior de Música de Barcelona, na Mont serrat Torrent,
organista de fama internacional, i concertist a memorable. El P . Bou feia les classes a l’orgue
del conservatori, però t ambé en el monument al del Palau Nacional de Montjuïc, que aleshores
estava en plenes condicions d’interpretació. En tot al, el P. Jordi cursà sis cursos d’orgue –carrera
de gran complexit at-, i finí la carrera el desembre de 1968.

Val a dir aquí que, a banda de les seves obligacions en la litúrgia –prou complexes, doncs
en cada missa diària havia d’estudiar i interpret ar peces diferents, i de manera notòria, en les
solemnitats, com la festa de sant Bernat-, el P . Jordi Bou oferi nombrosos concert s durant les
festes de la Germandat de Sant a Maria de Poblet, i en d’altres concert s, per raons ben variades,
en el seu orgue pobletà. Això féu que el seu repertori s’anés ampliant d’una manera extraordinària,
encara que sempre refusà qualsevol autor del Renaixement, com el músic pobletà Mateu Fletxa
«el Vell», i els castellans Correa de Arauxo o Antonio de Cabezón, per posar alguns exemples.
Per a ell, sempre ha est at una música que no l’ha omplert gens.

    També cal citar-li l’esforç de tocar l’orgue pobletà durant les celebracions del sagrament
del matrimoni. En aquest cas, not ables parelles volien composicions concretes –en alguns casos,
ben difícils- la qual cosa obligava el P . Bou a redoblar esforços i estudi.
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En un altre ordre de coses, l’any 1981, l’arquebisbe de Tarragona el va nomenar President
de la Comissió de Música de l’Arquebisbat de Tarragona, reconeixent-se així la seva vàlua musical
i litúrgica.

També hem d’esmentar ací que el P . Jordi M. Bou ha fet sis enregistrament s amb el seu
orgue de Poblet, que han tingut un notable ressò entre el públic i els melòmans. La darrera
grabació l’ha publicada l’any 1998.

El P. Jordi t ambé ha fet incursions en la musicologia, i en aquest sentit va publicar el
llibre «Maria en la música medieval» (Poblet, 1994). També ha prodigat la composició, amb
diverses misses adreçades a les comunit ats religioses, i publicades per l’editorial Boileau de
Barcelona.

    A p artir de l’any 2000, i a causa de la seva edat joiosament avançada, s’ha anat retirant
de les seves obligacions com a organista titular de Poblet, i avui dia, als seus 86 anys, gaudeix
d’una merescuda jubilació. Durant més de seixanta anys, el P . Jordi M. Bou i Simó ha est at
l’organista titular del monestir de Poblet, omplint amb les seves sensibles notes les voltes enormes
de la  basílica poblet ana. És un músic de gran tècnica, però sobretot d’una enorme sensibilit at,
energia i força, qualitats que es necessiten per a interpretar un repertori tan complex i tan grandiós
com ho és el de l’orgue.

El Pare Bou acompanyat de la seva professora,
l’eminent organista Montserrat Torrent.

Fotos de l’arxiu de la família Bou de
l’Espluga de Francolí
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El dia 10 de març de 1980, deu dies abans de les eleccions al segon Parlament de
Catalunya del segle XX, el president Tarradellas va fer pública la seva volunt at de diposit ar en
el monestir cistercenc de Poblet el seu arxiu i el dia 23 d’aquell mateix mes es va dur a terme
l’acte simbòlic del dipòsit i accept ació del fons document al del President Tarradellas al monestir
de Poblet. V a ser un acte transcendental perquè, per primera vegada després de molt s segles,
es reunien personalitats que representaven el conjunt dels pobles de la Corona d’Aragó i Navarra,
guiades per una ferma volunt at d’afirmació de la vella història comuna.

L’any 1359, Pere III el Cerimoniós feia dipositar a la biblioteca del monestir de Poblet les
cròniques dels reis d’Aragó que l’havien precedit i vint anys després lliurà tot s els seus llibres
de caràcter històric, que fins aquell moment havia anat aplegant, amb la finalit at de constituir
a Poblet un fons de llibres que expliquessin les grans conquestes i altres fet s dut s a terme
per la dinastia enterrada en el mateix monestir . És evident que Pere III s’avança al seu temp s,
era l’inici del que podia haver est at, molt més endavant, una Biblioteca Nacional.

Després de cinc-cent s anys, la primera autorit at de Cat alunya sorprèn amb la decisió de
deixar tot el seu fons document al, gràfic, de publicacions i biblioteca, amb un gest que recorda
el de Pere III.

L’òrgan de govern que vetlla per aquest arxiu és el Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas
i Macià integrat per vint-i-dos membres. Onze membres represent ants de la família Tarradellas
nomenats en l’actualit at pel senyor Josep Tarradellas i Macià, i onze per la comunitat monàstica,
designats pel Pare Abat. La tot alitat del fons document al fou cedida al Monestir de Poblet en
concepte de dipòsit mentre visquessin el M. H. Sr . Josep Tarradellas i Joan i la seva esposa
Antònia Macià de Tarradellas. A la seva mort, la comunitat monàstica va p assar a ser propietària
dels béns diposit ats, amb les obligacions inherent s al caràcter de propietari. Qui pot autoritzar
la consulta d’aquests documents és el seu Consell Executiu, format per tres membres del Patronat:
el Pare Abat i els senyors Josep Tarradellas i Macià i Josep M. Bricall i Massip.

El president Tarradellas va guardar durant prop de quarant a anys, amb devoció, documents
de tota mena que va conservar escrupolosament. Si va poder realitzar aquest seu propòsit fou,
en gran p art, gràcies als seus p ares, Salvador Tarradellas i Rovira i Casilda Joan i Julià, que
conscients del que represent ava pel seu fill els seus fons document als varen aconseguir salvar-
los al moment de la invasió alemanya a França, guardant-los amb gran encert en bidons segellat s
i enterrats a la seva finca de Saint-Martin-le-Beau. V an tenir tres escorcolls per p art de l’exèrcit

L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.
Monestir de Poblet

Montserrat Catalán i Benavent
Directora de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
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Façana i porta d’accés al Palau nou de l’abat
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alemany i no els varen trobar i avui est an en perfecte estat de conservació per a poder ser
consultats.

Dissortadament, a Cat alunya i als altres pobles d’Esp anya, la document ació personal dels
fets que han p assat en el transcurs del segle XX es pot dir que és quasi nul·la. Els homes
que més van intervenir en la vida de l’Est at i que més responsabilit ats van tenir en el govern
del país, generalment no han deixat testimonis ni de les seves actuacions ni de la dels altres.

A l’Arxiu de Josep Tarradellas i Joan hi ha prop de dos milions de pàgines de documents
que s’estructuren en set sèries i en les següents seccions: política, església, personal, hemeroteca,
reproduccions, biblioteca, donacions i Arxiu Mont serrat Tarradellas i Macià.
Aquests arxiu aplega 99.034 cartes escrites o rebudes fins l’any 1977; 22.099 del període 1977-
1980 i 22.377 des de l’any 1980 a 1988. La biblioteca personal const a 11.032 llibres, dels qual
1.527 estan dedicats pels seus autors i pel que fa referència a publicacions en conserva 6.035,
amb 637 títols diferent s i la primera publicació dat a de l’any 1876 i el fons gràfic const a de
33.844 fotografies i cal dest acar les 1.182 de les Indústries de Guerra.

L’any 1985 el president Tarradellas va donar trent a-vuit pel·lícules en concepte de dipòsit
a la Filmoteca de la Generalit at de Cat alunya, essent tres d’elles de la productora Laya Films
del Comissariat de Prop aganda de la Generalit at de Cat alunya de 1936-1939. A la carta de
lliurament, li diu al seu director d’aleshores Sr. Miquel Porter: Aquests documents cinematogràfics,
potser no d’una gran qualitat artística però si humana, poden il·lustrar millor que moltes paraules
el dramatisme d’un temps històric que no volem que torni mai.  En Josep Tarradellas tenia
l’obsessió de què només a través de la constància escrit a i gràfica les noves generacions podrien
evitar els errors que es van cometre durant la guerra civil i l’exili.

Darrerament l’Arxiu s’ha vist increment at amb quarant a-set noves donacions de persones
coetànies al president Tarradellas. D’aquestes donacions cal dest acar, per ser el seus donant s
de les terres de Tarragona, la dels senyors Antoni Andreu Abelló, General Domènec Batet, Ferran
Civit, Llorenç Cuf fi Canadell, Josep Puig i Tost, Joan Rodríguez Papasseit i de M. del Carme
Sedó Vallvé.

L’any 2003 amb motiu de l’exposició 1899-1988 Tarradellas o la reivindicació de la memòria,
produïda per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, es va edit ar un llibre amb el mateix títol que recull el perfil polític de Josep
Tarradellas i Joan des dels seus inicis al CADCI com a secretari de prop aganda autonomist a,
com un dels fundadors de la Joventut Nacionalista La Falç i d’Esquerra Republicana de Catalunya,
la seva etapa de diputat per Barcelona al Parlament de la República, de Conseller de Governació
del Govern Macià, la seva expulsió l’any 1933 d’ERC i quan el 19 de juliol de 1936 es posa
a les ordres del president Comp anys després de l’aixecament milit ar a Barcelona fins el final
de la guerra civil i l’exili i, posteriorment, el seu retorn com a president de la Generalit at de
Catalunya, on és aclamat per més d’un milió de persones.

Primer l’any 2006 i després el 2008, es signen uns convenis de col·laboració entre la
Conselleria d’Economia i Finances de la Generalit at de Cat alunya, Caixa de Cat alunya i l’Arxiu
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Montserrat Tarradellas i Macià que permeten ampliar les inst al·lacions de l’Arxiu i digit alitzar el
seu fons document al a través de l’empresa Artyplan.

L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià l’any 2007 organitza junt amb la Generalitat de Catalunya
i amb motiu de commemorar el trentè aniversari del retorn del president Tarradellas, el primer
simposi d’història sobre Josep Tarradellas i Joan des de 1936 fins 1977. El testimoni escrit
d’aquella jornada es recull en el llibre “L ’obra de govern de Josep Tarradellas (1936-1977) de
Pagès editors, estructurada en els cinc apartats següents: Les finances de la Generalitat republicana
(1936-1939) a càrrec del professor Francesc Bonamusa; La obra de la Comisión de Industrias
de Guerra (1936-1938) a càrrec de Javier de Madariaga; El Laboratori de Química Orgànica
de l’Escola d’Enginyers, al servei de la Comissió de la Indústria de Guerra del professor  Guillermo
Lusa; Josep Tarradellas a l’exili. El període 1939-1954 del professor Jordi Casassas i La presidència
de Josep Tarradellas i el seu retorn (1956-1977) del professor  Pelai Pagès.

El 10 de febrer de 2010, la Diput ació de Tarragona i la Universitat Rovira i V irgili van signar
un conveni amb el Monestir de Poblet per l’accés i difusió dels fons culturals de l’Arxiu i del
Monestir amb el suport de les tecnologies de la informació, les comunicacions i les eines de
reconeixement de caràcters. Aquesta col·laboració amb la Universit at i la Diput ació de Tarragona
permet fer accessible des del catàleg col·lectiu de les universitat s cat alanes el catàleg de la
Biblioteca del Monestir que actualment compt a amb més de 100.000 volums, sep arats en tres
apartats principals: llibres, revistes i articles de revist a.

La Universit at Rovira i V irgili aporta la solució tecnològica, els serveis i els recursos que,
de comú acord, puguin ser objecte de tractament de tex. El projecte es realitza amb els recursos
propis de la URV i de les empreses tecnològiques associades amb qui s’ha dissenyat una solució
global de gestió i seguretat.

Vestíbul del Palau nou de l’abat, seu de l’Arxiu Montserrat Tarradellas
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L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del Monestir de Poblet vol incorporar-se a la nova
realitat global en la qual les noves tecnologies de la informació i la comunicació són un mitjà
més per arribar al món. A més, és volunt at del Monestir facilit ar la informació referent a tot allò
que estigui relacionat amb el monestir i, atesa la seva ubicació a la Conca de Barberà, col·laborar
a donar a conèixer la cultura d’aquestes comarques arreu.

Fins la data d’avui, l’Arxiu ha publicat sis volums amb textos inèdits del president Tarradellas:

1. Conferències pronunciades pel Molt Honorable Sr . Josep Tarradellas i Joan, el dia 10
de juliol de 1981, a la Universit at Internacional Menéndez Pelayo de Sant ander i el dia
9 d’octubre del mateix any a l’Ateneu de Maó.

2. Declaracions de Josep Tarradellas i Joan, des del 19 de juliol de 1936 fins el 3 d’abril
de 1937.

3. Articles, pròlegs i discursos de Josep Tarradellas i Joan des del 13 d’abril de 1937
fins al 31 de desembre de 1938.

4. Dos mesos i mig al Dep artament de Cultura per Josep Tarradellas i Joan (1936-1937).

5. Crònica de la Guerra Civil a Cat alunya (18 de juliol de 1936 al 31 de gener de 1937),
vol. 1, d’editorial Dau.

Dipòsit de l’Arxiu Montserrat Tarradellas
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6. Crònica de la Guerra Civil a Cat alunya (1 de febrer de 1937 al 28 de febrer de 1938),
vol. 2, d’editorial Dau.

Hi ha en prep aració un nou llibre sobre la document ació original de l’Ordre Públic durant
la guerra civil a Catalunya.

Em plau deixar constància que si l’Arxiu Tarradellas avui és el que és, es deu a l’ajut inicial
de l’Obra Social de La Caixa i sobretot de la Diput ació de Barcelona. Aquesta Institució també
és hereva del llegat que va deixar el president Tarradellas com a president de la Diputació de
Barcelona de 1977 fins 1980 i ens ha finançat amb tot s els mitjans que han fet falt a per poder
catalogar tot l’Arxiu. Com he dit abans, ara podem digitalitzar l’Arxiu gràcies a la Conselleria
d’Economia i Finances a través de l’Obra Social de la Caixa de Catalunya i darrerament t ambé
podem realitzar el tract ament de text de tot a la documentació digit alitzada mitjançant el suport
financer i material de la Diput ació de Tarragona i la Universit at Rovira i V irgili.

La reivindicació dels fons document als és ben p atent però, afortunadament el dia a dia
posa les coses al seu lloc i avui es pot desmentir el que durant molt s anys s’havia dit que
l’Arxiu Tarradellas era un arxiu t ancat i que només havien quatre còpies de p aper de diari. Es
fa difícil pensar que es pot fer una tesi doctoral p arlant de la guerra civil i de l’exili sense haver
consultat aquest Arxiu, perquè quina importància té que els instrument s d’una activit at cultural
siguin a Barcelona, Sant Cugat, Girona, Tarragona, Lleida o a Poblet? L ’important és facilit ar
la labor dels estudiosos, dels investigadors, dels historiadors, és a dir , de tot s aquells que est an
treballant per recuperar la nostra història i crec que p arlar de l’Arxiu Tarradellas com arxiu t ancat
i de què és el Salamanca de Cat alunya pert any al món de les banalit ats.

El president Tarradellas va defensar la Generalit at que Esp anya havia acceptat durant la
República, quan Esp anya podia p arlar clarament i, ara, la consult a i verificació dels seus textos
estan a l’abast de tots els historiadors que, sigui quina sigui la seva ideologia política, els interessi
conèixer a través de la constància escrit a la veritat del que va p assar. Aquesta donació del seu
arxiu al Monestir de Poblet al president Tarradellas li va produir una immensa satisfacció, perquè
estava segur que seria un referent de consult a obligada per als estudiosos interessats en aquesta
etapa de la nostra història més recent.

Per acabar, voldria afegir una frase que el president Tarradellas deia sovint quan li preguntaven
sobre fets p assats: Té dret al perdó en els seus errors aquell que actua però no aquell que
no fa res.
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Permeteu-me que en primer lloc, feliciti a les persones que han tingut aquest a iniciativa.
Crec que és molt positiu que fem anar la imaginació per a promocionar la nostra Comarca, des
de qualsevol vessant, tant si és cultural com científica. Pot ser per al gran públic, la vessant
científica resulta poc entenedora i per t ant mes avorrida, llavors es feina dels científics tenir la
habilitat de posar a l’abast de tothom aquests coneixements. Però també us he de dir, que això
no és fàcil. Hi ha temes, que creieu-me, s’hi resisteixen molt.

Quan ens varen oferir p articipar en aquest a escomesa, la gent que formem l’Àrea Biologia
de la V inya i V iticultura, vàrem est ar especialment content s, doncs dos terços dels membres
que configurem aquest subgrup som fills de la Conca de Barberà. La Gemma Marsal és de
l’Espluga de Francolí, i jo mateixa soc de Montblanc. Per tant no en tingueu cap dubte, que
a part de la professionalit at que caracteritza qualsevol aportació que faci un Grup de Recerca
de la nostra Universitat a la societ at civil, t ambé i podeu sumar “l’amor a la terra” de dos dels
tres membres de l’Àrea Biologia de la Vinya del nostre Grup de Recerca.

De les dues línies d’investigació que tenim encet ades, avui us en fem cinc cèntims d’una
d’elles. Concretament de la que anomenem: “Identificació i classificació de variet ats de Vitis
vinifera mitjançant diferent s tècniques de Biologia Molecular (Microsatèl.lit s i AFLP)”.
Del treball que us presentem, la primera part, va ser publicada a la revist a Dionysos del Museu
de V i de V ilafranca del Penedés, el desembre de 2007. La segona p art, que correspon a un
exemple de com apliquem la tecnologia que us presentem, es tract a d’una conferència que vaig
impartir el juliol de 2007 a la Universit at Politècnica de Cat alunya. Llavors només treballàvem
amb 11 microsatèl.lits, actualment treballem amb 20, i com és obvi pensar aquest a classificació
de varietats catalanes tot i que ha sofert variacions per l’increment de marcadors analitzat s, en
aquest article ens servirà per a il·lustrar la tècnica utilitzada.

Ara només dir-vos que per a nosaltres és un plaer col·laborar amb iniciatives d’aquest a

mena i que esperem, de tot cor , que aquesta publicació tingui una llarga durada.

Moltes Gràcies

Dra.  Maria Francesca Fort Marsal

en nom del Grup de Recerca TECNENOL (Tecnologia Enològica)
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Resum

Per a la identificació de varietats de Vitis vinifera existeixen diferents metodologies, des de

la més antiga com l’ampelografia basada en la tria d’individus segons els seus caràcters

morfològics (característiques externes), fins a les més novedoses basades en els Marcadors

Moleculars. L’ampelografia utilitzada durant cents d’anys per a classificar varietats, ha estat

inductora de diferents tipus d’errors que a voltes poden provocar greus confusions ja que es

fonamenten en caràcters fàcilment modificables per l’ambient. En canvi les tècniques de

Biologia Molecular basades en els Marcadors Moleculars, es fonamenten en la identificació

genòmica (de l’ADN) de les diferents varietats de vinya i per tant en informació invariable. En

aquest article es present a la posada a punt d’una de les tècniques més utilitzades per a

l’identificació i tipificació de variet ats de Vitis vinifera, la tècnica anomenada SSR (Simple

Sequence Repeats) o també coneguda com la tècnica dels Microsatèl·lits.

Resumen

Para la identificación de variedades de Vitis vinifera existen diferentes metodologías, desde

la más antigua como la ampelografía basada en el reconocimiento de individuos según sus

caracteres morfológicos (características externas), hast a las más novedosas basadas en

los Marcadores Moleculares. La ampelografía utilizada durante cientos de años para clasificar

variedades, ha sido la inductora de diferentes tipos de errores que a menudo provocan

graves confusiones ya que se fundament an en caracteres fácilmente modificables por el

ambiente. En cambio, las técnicas de Biología Molecular basadas en  Marcadores
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Moleculares, consisten en la identificación genómica (del ADN) de las diferentes variedades

de viña y por lo t anto en información invariable. En este artículo se present a la puest a a

punto de una de las metodologías más utilizadas para la identificación y tipificación de

variedades de Vitis vinifera, la técnica denominada SSR (Simple Sequence Repeat s) o

también conocida como la técnica de los Microsatelites.

Abstract

There are several methodologies to identify varieties of Vitis vinifera, from the oldest, as is

the ampelography, to the newest based on Molecular Markers. The basis of ampelography is

the recognition of individuals according to their external morphological characteristics. For

many years this methodology have been used to identify varieties despite it is based on

parameters easily modified by the environment inducing errors that of ten lead to serious

confusions. Nevertheless, Molecular Biology techniques (Molecular Markers) are based on

the genomic identification (DNA) of vines varieties. This article presents the development of

the main method used to the identification and characterization of Vitis vinifera varieties, the

technique known as SSR (Simple Sequence Repeats) or Microsatellites.
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Catalina Baig (1), Gemma Marsal (1), Eloy Alfonso(1), Bet Janer(1), Joan Miquel
Canals (1), Tomàs Puig (2), Carles Sumarroca(2), Fernando Zamora (1)  i Francesca

Fort (1)

(1) Tecnologia Enològica. Unit at d’Enologia del CER TA. Dep artament de Bioquímica i
Biotecnologia. Facult at d’Enologia de Tarragona. Universit at Rovira i V irgili.

Carrer Marcel.lí Domingo, s/n, 43007 TARRAGONA,
correu-e: mariafrancesca.fort@urv.cat

(2) Bodegues Sumarroca S.L.– El Rebato s/n. 08739 Subirat s,

1. INTRODUCCIÓ

Durant els últims 20 anys, una intensa renovació variet al ha canviat la realitat vitícola, no
només del nostre país sinó també de gran part de la vinya del món. Aquests canvis han condicionat
el fet de que s’abandonés el conreu de nombroses variet ats autòctones per a substituir-les per
altres de més prestigi internacional (Cabernet sauvignon, Merlot,  Syrah, Ull de llebre, Chardonnay,
Riesling entre altres) que est an present s per arreu.

Aquesta renovació variet al ha estat positiva, doncs ha permès revit alitzar i modernitzar el
sector, afavorir les noves inversions i obrir nous mercat s per als nostres vins. Però t ambé, ha
contribuït a que les característiques de la major p art dels vins s’uniformitzessin, aconseguint
que el concepte de tipicit at anteriorment atribuït a la zona de producció, es dil.luís en front a
la creixent homogenit at dels vins.

Un altre aspecte a tenir en compte, és que de manera simultània a aquest a renovació
varietal, s’ha desenvolup at una profunda renovació dels cellers elaboradors, de la tecnologia
utilitzada en ells i una major formació dels enòlegs. Per t ant, ens cal pensar que algunes de
les variet ats que varen ser desestimades per no oferir el nivell de qualit at requerit, o bé per
no est ar de moda, pot ser ho varen ser , per la falt a de formació dels elaboradors o per les
deficiències en les inst al.lacions.

Avui en dia, que parlem cada cop més del concepte de Biodiversit at, sembla evident que
existeix una necessit at de recuperar algunes d’aquestes variet ats (o bé totes). També cal tenir

Els microsatèl·lits o SSR com a eina per
a la identificació de varietats
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present, que un percentatge creixent de consumidors comença ha est ar cansat de la homogenitat
dels vins i reclama nous dissenys. Per tant, no en tenim cap dubte de que la utilització de varietats
diferents pot ser molt útil per assolir aquestes finalit ats. A BODEGUES SUMARROCA  S.L.,
sensibilitzats per ambdues problemàtiques, amb el temp s, ha anat creant una col.lecció
ampelogràfica o germoplasma on s’hi conserven 338 variet ats arrivades de diversos p aïsos del
món.

En la nomenclatura habitualment utilitzada per a la designació de les diferent s variet ats,
existeix una gran quantitat de sinonímies (donar diferent s noms a una mateixa variet at). Degut
al gran nombre de varieta ts d’aquest germoplasma, és més que probable que algunes d’elles
siguin en realitat la mateixa varietat, però amb diferent denominació. Per això, cal realitzar una
identificació i una caraterització de les mateixes.

Fins fa relativament poc temp s, només es podia caracteritzar una variet at en funció dels
criteris morfològics gràcies a la ciència anomenada Ampelografia, això sovint convertia la seva
classificació en una feina pesada, difícil i no del tot exacta. El desenvolup ament de la Biologia
Molecular, ha permés  l’ap arició de metodologies que permeten la identificació i classificació de
diferents varietats viníferes. Tècniques com la utilització de RAPD (Ramdom Amplified Polymorphism
DNA), els SSR (Simple Sequence Repeats), els AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)
o bé els RFLP  (Restriction Fragment Length Polymorphism) , són perfectament aplicables a la
finalitat descrit a.

Per tant, l’objectiu fonament al del present article és el de donar a conèixer la tècnica dels
SSR o també anomenat s Microsatèl.lit s per a la identificació variet al en Vitis vinifera. Per altra
part, el fet de disposar d’un camp de varietat s tan ampli com el que es planteja, ofereix t ambé
la possibilitat d’estudiar tot el conjunt d’aquestes variet ats, sota un punt de vist a evolutiu, en
el que s’agrupen les varietat s en funció de la seva proximit at genètica.

Per a il.lustrar la present ació d’aquest a tècnica i amb la finalit at de mostrar un exemple
pràctic, us presentem el treball sobre varieta ts catalanes que la Dra. Fort va present ar en format
de conferència dins del 5è Congrés de l’ICEA  (Institució Cat alana d’Estudis Agràris, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans), el p assat mes de juliol a la Universit at Politècnica de Cat alunya,
campus Castelldefels.
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1.1 PERQUÈ HEM TRIAT ELS SSR PER A IDENTIFICAR
 I CARACTERITZAR VARIETATS?

Thomas i col·laboradors en 1994, partint de les seves pròpies experiències en la identificació
de varietats de Vitis vinifera, postulen que el millor sistema serà el que sigui cap aç de complir
amb les següent s tres condicions:

1) que sigui un mètode d’identificació

2) que es tracti d’un bon sistema d’avaluació i est andardització de la població

3) que existeixi cooperació internacional perquè sistemàticament es puguin a v a l u a r
totes les col·leccions majors

Actualment les técniques basades en Marcadors Moleculars per a la identificació i classificació
de varietats existents, cumpleixen amb aquest s requisits. De totes elles, les més utilitzades, com
anteriorment s’ha esment at, són els RAPD ( Ramdom Amplified Polymorphism DNA), els SSR
(Simple Sequence Repeats), els AFLP ( Amplified Fragment Length Polymorphism) y els RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism).

A l’hora de triar-ne una, caldrà valorar quins són les avent atges i inconvenient s que ens
presenten cadascuna d’elles. Como podem observar en la Fig. 1 triem els SSR perquè: a) són
molt discriminatius, es per això que ens serviran per a diferenciar individus emp arentats; b)
presenten una complexit at baixa, per aquest motiu resulten ser molt fàcils d’usar i c) són molt
reproduïbles, dades procedent s de diferent s laboratoris coincideixen.

Figura 1. Esquema de les avantatges i inconvenients dels principals MM.

DepartamentDepartament de Bioquímica i de Bioquímica i BiotecnologiaBiotecnologia
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SSRSSRAFLPAFLPRAPDRAPDRFLPRFLPMARCADOR

RFLP: RFLP: RestrictionRestriction FragmentFragment LengthLength PolymorphismPolymorphism

AFLP: AFLP: AmplifiedAmplified FragmentFragment LengthLength PolymorphismPolymorphism

RAPD: RAPD: RandomRandom AmplifiedAmplified PolymorphicPolymorphic ADNADN

SSR: SSR: Simple Simple SequenceSequence RepeatsRepeats
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Mentre que els marcadors AFLP, RFLP i RAPD són eines útils per a diferenciar genotip s
i detect ar polimorfisme en Vitis vinifera, els marcadors SSR són preferits per a la identificació
de varietats (Thomas and Scott, 1993, Regner et al., 1996), ja que combinant dades procedent s
de diferent s laboratoris, ens proporciona perfils únics d’ADN per a cada individu.

1.2 QUÈ SÓN ELS MICROSATÈL.LITS?

Els microsatèl·lits (SSR) (Fig. 2): consisteixen en una petita unitat de repetició de seqüències
simples o motius, de 1 a 6 nucleòtids (ex: (GA)n, (GA TA)n (Sefc et al., 2001), amb una alt a
diversitat alèl.lica a causa del variable nombre de repeticions i que estan alt ament distribuïdes
a través de tot el genoma eucariòtic (Thomas et al., 1993). El seu alt nivell de polimorfisme
els ha fet marcadors invaluables per als diferents organismes (Morgante and Olivieri, 1993).

Figura 2. Representació de diferents tipus de Microsatèl·lits o SSR.

Quan aquestes regions són individualment amplificades per mitjà de la PCR, utilitzant un
parell d’oligonucleòtids franquejants com iniciadors, mostren casi invariablement polimorfisme a
causa de les diferències en la seva longitud, com a conseqüència de l’ap arició de diferent s
quantitats d’unit ats de repetició o motius (Morgante and Olivieri, 1993)

L’existència de microsatèl·lit s en l’ADN nuclear en plantes va ser demostrat per Delseny
et al. 1983. En el raïm, una de les majors aplicacions dels marcadors de microsatèl·lit s és la
identificació de genotip s (Sefc et al., 1998a; Thomas et al., 1994), per a facilit ar el maneig de
col·leccions de varietat s i controlar el comerç de material vegetal.
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2. DESENVOLUPAMENT DE LA TÈCNICA DE SEQÜENCIACIÓ

Per a dur a terme un estudi de classificació de variet ats de Vitis vinifera es p arteix de
l’extracció de l’ADN de fulles o pàmpols mitjançan protocols d’extracció publicat s en articles
científics, o bé a p artir de « Kits» comercials (que habitualment seran més ràpids). Un cop hem
extret l’ADN i l’hem obtingut íntegre i pur , el següent pas ha seguir és la realització d’una
amplificació específica de la zona d’ADN on hi ha/n el/s microsatèl.lit/s que voldrem caracteritzar
per a identificar i classificar les

varietats objecte d’estudi. Desprès podrem analitzar aquest a zona amplificada mitjançant el
seqüenciador (Fig. 3).

Figura 3. Etapes del desenvolupament de la técnica dels  Microsatèl·lits o SSR.

DepartamentDepartament de Bioquímica i de Bioquímica i BiotecnologiaBiotecnologia

POSADA A PUNT DE LA POSADA A PUNT DE LA 
METODOLOGIAMETODOLOGIA

Extracció d’ADN

Amplificació d’ADN
Tècnica de PCR

Anàlisi d’ADN

2.1 AMPLIFICACIÓ DE LA ZONA DELS MICROSATÈL.LITS

L’amplificació de la zona on hi ha/n el/s microsatèl.lit/s es realitza mitjançant una tècnica
anomenada PCR ( «polymerase chain reaction»). Amb aquesta metodologia es poden produir
en el laboratori múltiples còpies d’un fragment d’ADN específic, fins i tot en presència de milions
d’altres molècules d’ADN. Com el seu nom indica, es basa en l’activitat de l’enzim ADN polimerasa
que és cap aç de fabricar una cadena d’ADN complementària a una altra ja existent. Els seus
únics requeriment s són (Fig. 4) que existeixin nucleòtids en el mitjà que són la matèria base
per a fabricar l’ADN (els nucleòtids de adenina, timina, citosina i guanina), i una petit a cadena
d’ADN que pugui unir-se a la molècula que volem copiar perquè serveixi com a iniciador del
procés (iniciador , en anglès «primer»).
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La reacció en cadena de la polimerasa es desenvolup a en tres p assos (Fig. 5):

· El primer és la sep aració de les dues cadenes que formen la molècula d’ADN que
es vol amplificar , per a això s’ha d’escalfar el ADN a altes temperatures que poden ser
pròximes a l’ebullició. Cadascuna d’aquestes cadenes actuarà com motlle per a fabricar
el seu complementària.

A continuació es baixa la temperatura per a aconseguir que cada cebador s’uneixi
a la seva regió específica dintre de la cadena de ADN.

· L’últim pas consisteix en la generació de la cadena de ADN complementària per acció
de la ADN polimerasa. El problema amb el qual es van trobar els científics que van idear
aquesta tècnica és que cal augmentar la temperatura de la barreja de reacció fins a valors
per sobre dels 70°C perquè les dues cadenes de ADN se separin. A aquestes temperatures
tan elevades la ADN polimerasa es inactivaba i calia afegir-la de nou en cada cicle. Això
va ser així fins que es va descobrir el bacteri Thermus aquaticus que viu en aigües termals
i que la seva ADN polimerasa (T aq polimerasa) és capaç de treballar a temperatures
superiors als 70°C. D’aquest a manera només cal afegir l’enzim a l’inici del procés de
reacció i portar a terme t ants cicles com sigui necessari. Cadascuna de les molècules
de ADN filles poden tornar a entrar en el procés i servir com motlle per a fabricar més
còpies. Així després de 20 cicles de reacció es pot obtenir fins a 1 milió de còpies d’una
molècula de ADN (Fig. 6).

Figura 4. Detall d’un tub de PCR amb tots
els components necessaris per a dur a terme
la reacció.
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Figura 5. Etapes de desenvolupament de la tècnica de la reacció
en cadena de la polimerasa (PCR).

Figura 6. Desenvolupament de la PCR. En cada cicle el nombre de molècules filles
creiprogressió geomètrica.
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2.2 ANÀLISI DE LA ZONA D’ADN AMPLIFICADA

Al principi, la tècnica per a diferenciar individus consistia en la migració dels productes
de PCR a través d’un gel de poliacrilamida, que era més discriminant que el gel d’agarosa a
l’hora de diferenciar les bandes obtingudes. Actualment es compt a amb equip s de seqüenciació
que ens substitueixen els gels d’agarosa o poliacrilamida permetent-nos analitzar les longituds
dels fragment s d’ADN, amb major precisió i menor risc.

La detecció dels amplímers es va fer mitjançant electroforesi capil·lar , utilitzant un
seqüenciador automàtic ABI PRISM 310, ( Applied Biosystem (AB)) (Fig. 7), i analitzat s amb el
programa GENESCAN ( analysis program ABI) usant el marcador ROX 500 bp. Les condicions
d’electroforesis van ser les següent s: 60ºC, 15µA  i 15KV , el temp s d’injecció de la mostra va
variar de 5 a 15 segons, cada carrera va tenir una durada de 24 minut s. Per a determinar la
grandària dels fragment s, l’equip fa ús d’un estàndard de grandària, en aquest cas, el 500ROX
(AB), amb valors de longitud fixa a: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 300, 340, 400, 450
i 490 bp, aquest s valors serviran de referència perquè l’equip faci la seva corba de regressió
i pugui determinar la grandària dels pics de la mostra per mitjà del programa GENESCAN, donant
el resultat en parells de bases (Figura 8). Aquest estàndard s’ha de col·locar dintre de cadascuna
de les mostres a córrer .

Figura 7. Seqüenciador ABI PRISM 310.
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Figura 8.  Exemple d’un electroferograma on es pot obsevar de color vermell el patró de
grandària (500 ROX) i de color blau els dos al·lels de la mostra en qüestió.

Davant la impossibilitat de realitzar l’anàlisi de tots els microsatèl·lit s en un sol vial, a causa
del solapament per similitud de rangs de longitud, es va opt ar per dissenyar una matriu de dues
carreres (Fig. 9), és a dir es van utilitzar dos vials per variet at, combinant microsatèl·lits, marcats
fluorescentment, amb tres colors, (HEX: verd, 6F AM: blau, NED: groc; el quart color (el vermell),
correspon a l’estàndard de grandària. (Fig. 8). L’equip mostra les dades en forma d’electroferogrames
i taules numèriques, a partir de les quals es realitza l’obtenció dels valors finals dels pics analitzats.
L’equip fa ús d’un polímer i un t ampó específic, proporcionat per la casa comercial.
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l

Figura 9.  Matriu en dues carreres, segons els fluorocroms i rangs de longitud dels microsatèl·lit s.

- PREPARACIÓ DEL SEQÜENCIADOR (Figura 10)

a) El capil·lar utilitzat és d’una longitud de 47 cm i s’omple de polímer POP-4 q u e
serveix de base pel moviment del producte de PCR (posició 1).

b) Prep aració de la solució Tampó: es mesclen 1500 µl de la solució Tampó EDTA
1x ( AB) amb 13.5 ml d’aigua desionitzada (Milli-Q).

c) Introduïm la solució de Tampó en la posició 2 i 3. En la posició 4 i 5 s’hi
afegeix aigua desionitzada que serveix per rent ar el capil·lar entre dues injeccions.

d) Col·loquem les mostres en la gradet a (posició 6) i posteriorment ho posem en
el seqüenciador .

Figura 10.
Identificació de les

posicions del
seqüenciador

 1

2 3 

4 

6 
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- PREPARACIÓ DEL PROGRAMA DE SEQÜENCIACIÓ

a) S’introdueixen el nom de totes les variet ats en una llist a en el Sample Sheet i s’assigna el
color del microsatèl·lit que pertoca segons cada mostra, i el color de l’estàndard que sempre
és el vermell.

b) S’obre la fulla anomenada Injection List en la qual es dóna l’ordre d’injecció de totes les
mostres i les condicions d’electroforesi. Prèviament a l’ordre de la injecció es fa un test
anomenat  test de 4 colors que ens indicarà l’est at del capil·lar , és a dir , la possibilit at que
es detecti cada color per sep arat.

c) Obtenció i interpret ació dels result ats.

- INICI DE LES ANALÍTIQUES

A l’inici es van processar vials que solament contenien un microsatèl·lit de la variet at
Cabernet sauvignon (com a referència), amb la finalit at de confirmar que el pic obtingut en
l’electroferograma coincidia amb la longitud esperada per a aquest a varietat, fent el contrast de
les nostres dades amb els publicat s per diferent s autors. El result at de tots els microsatèl·lit s
per a aquest a variet at va ser l’esperat i referenciat.

Un cop comprovat que els result ats d’una varietat coneguda són els correctes, iniciem
l’anàlisi de les variet ats d’interés.

Els resultats que obtindrem en el nostre software els visualitzarem t al com mostra la Figura
10. S’observa que no podem determinar d’una manera exacta els parells de bases del microsatèl·lit
d’aquest exemple. Per t ant, serà la regressió lineal la que ens mostrarà la longitud final exact a
en p arells de bases (Figura 1 1).

Figura 11.
Exemple de la regressió
lineal que realitza el software
de manera automatizada per
mostrar exactament la
longitud dels al·lels en parells
de bases
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1 Grup de Tecnología Enológica. Dep. Bioquímica i Biotecnologia. Unit at d’Enología del
Certa. Facultad de Enología de Tarragona. Universidad Rovira i V irgili. C/ Marcel.li
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Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser la caracterització de diferents variet ats de Vitis vinifera
mitjançant la tècnica dels microsatèl·lit s (SSR). Es varen estudiar 59 variet ats procedent s del
germoplasma de Bodegues Sumarroca SL. El tot al de variet ats identificades va ser inferior (49
varietats o genotipus) ja que es detect aren algunes identitat s (sinonímies). Concret ament varen
ser les següent s: Grumet Negre-Ginebra; Macabeu-Cerverola-V erdiguell; Monastrell-Garrut-
Morastrell; Subirat parent-Vinyater-Barcelonès; Torrontés-Marseguera; Trepat-Traput-Isidrós. D’altra
banda es va trobar un grup de variet ats amb un sol locus (o microsatèl.lit) de diferència i quatre
amb dos loci (o microsatèlit s), que es consideraren clons. També es trobaren 13 homonímies
a p artir de l’estudi de diferents bases de dades i diferent s diccionaris ampelogràfics. En les
varietats viníferes estudiades es detect aren un tot al de 85 al·lels. Es va comprovar l’eficàcia
i la cap acitat discriminant dels microsatèl·lit s utilitzat s, éssent els millors: el ZAG47, el ZAG64
i el VVMD28. El conjunt d’aquest result ats va permetre l’elaboració d’un fenograma i d’un arbre
fil.logenètic de les variet ats estudiades.

Palabras clave: Vitis vinifera, microsatèl·lites, ADN, sinonímies, homonímies.

Exemple que il·lustra les possibilitats d’utilització de la
seqüenciació en la tècnica dels SSR*



podall2011 189

1. INTRODUCCIÓ

La producció actual de vi a casa nostra (de la mateixa manera que a la rest a de zones
vitivinícoles mundials) ha quedat restringida a la utilització d’un petit nombre de varieta ts,
concretament en les 1 1 Denominacions d’Origen Cat alanes (exceptuant la D.O. Cava), està
permès vinificar amb no més de 35 varieta ts aproximadament, de les quals unes 23 pert anyen
a l’estat esp anyol.  Aquestes xifres són del tot ridícules si tenim present que la població mundial
de variet ats viníferes està compresa entre 10.000 i 20.000 variet ats. Això ha fet per un cost at,
que els vins siguin molt semblants en les seves característiques organolèptiques, i per l’altre,
ha forçat la pèrdua de la biodiversitat de Vitis vinifera per la desestimació de variet ats pot ser
menys conegudes, però port adores d’una tipicitat única.

Bodegues Sumarroca S.L. ha est at la pionera en construir un germoplasma ampli, d’unes
339 varietats entre les quals n’hi ha 59 que est an molt arrelades o bé són autòctones dels Països
Catalans, les quals identificarem i tipificarem en aquest estudi. L ’estratègia a seguir és la detecció
del que es coneix com a sinonímies i homonímies, que no són més que l’expressió dels errors
que poden ap arèixer quan la classificació de variet ats es realitza utilitzant la ciència coneguda
amb el nom d’Ampelografia, la qual utilitza els caràcters fenotípics (morfològics) per a la classificació
de varietat s.  El terme sinonímia fa referència a quan un mateix genotipus rep o se’l coneix
per més d’un nom degut a la seva redenominació durant el període de dispersió geogràfica,
en canvi el terme homonímia fa referència a quan a un sol nom li corresponen diferents genotipus.

L’objectiu d’aquest estudi és la identificació i tipificació de variet ats mitjançant l’estudi del
seu genoma (ADN), ja que és invariable, molt més exacte i per t ant cap aç de detectar el mal
indexatge ampelogràfic (sinonímies i homonímies). La tècnica utilitzada és coneix amb el nom
de microsatèl.lit s o SSR ( Simple Sample Repeat), es tract a d’un marcador molecular que ens
permet diferenciar individus amb exactitud arribant a nivell de varietat.

Els microsatèl.lits a més, ens permetran est ablir amb fiabilitat les relacions fil.logenètiques
existents entre els 49 individus que configuraran aquest a població.

2. MATERIAL I MÈTODES

· S’ha aïllat l’ADN de 59  variet ats de Vitis vinifera del germoplasma de Bodegues
Sumarroca S.L., fent servir el Kit d’extracció de QIAGEN (DNeasy Plant Mini Kit).

· L’amplificació dels fragments s’ha fet en un termociclador MyCycler (BioRad), utilitzant
els següents « primers» marcat s amb diferent s fluorocroms: VVS2, VVS29 [1]; ZAG47,
ZAG62, ZAG64, [2]; VVMD6, VVMD7, VVMD28 [3]; UCH1 1, UCH12, UCH19 [4].

· Els fragments amplificats s’han analitzat en un seqüenciador ABI-PRISM 310 (Applied
Biosystems) (electroforesis capil·lar).

·



podall 2011190

El programa utilitzat per analitzar les dades ha est at  el GenAlEx 6.0, el qual permet
realitzar la identificació dels genotipus existent s. Per la construcció del fenograma i l’arbre
fil.logenètic s’ha fet servir el programa Treeview.

· L’estudi de les homonímies ha est at bibliogràfic utilitzant diferents bases de dades
ampelogràfiques, tals com «Vitis Internacional Variety Catalogue», «European Vitis Database»
etc. i diversos diccionaris ampelografics.

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ

De les 59 variet ats que presentem a la Taula 1, s’han detect at com sinonímies: Grumet
Negre-Ginebra; Macabeu-Cerverola-Verdiguell; Monastrell-Garrut-Morastrell;  Monastrell
blanca-Merseguera; Trepat-Traput-Isidròs; Subirat parent-Vinyater-Barcelonés. Així doncs, la
població dels Països Cat alans d’aquest germoplasma est arà formada per 49 genotipus.

Taula 1. Llistat de les 59 varietats arrelades o autòctones dels Països Catalans del germoplasma
de Bodegues Sumarroca

Varietats blanques Origen Varietats negres Origen

AFARTAPOBRES Catalunya BOVAL País Valencià
BARCELONÉS (Alarije) Espanya CAMES DE GARSA Catalunya
ALICANTÍ Alacant COLLÓ DE GALL Catalunya
CEP DE LA MARIA Catalunya DE MANDUIXA Catalunya
CERVEROLA Catalunya ESCOURSACH Illes Balears
CUA DE MOLTÓ Catalunya ESPERÓ DE GALL Illes Balears
FRANCESET
(Chasselas blanc) França FOGONEU Illes Balears
GARNATXA BLANCA Catalunya FORCOLLAT NEGRE Espanya

Aragó GARNATXA NEGRA Catalunya-Aragó
GRANITO DE ORO ? GARRUT Catalunya
MACABEU (Viura) Catalunya GINEBRA Catalunya
MAGDALENS Catalunya GIRÓ ALACANT ?
MALVASIA DE SITGES Catalunya GRUMET NEGRE Illes Balears
MARSEGUERA
(Merseguera) P. Valencià ISIDRÓS ?
MASSECAMP Catalunya LLEDONER PELUT Catalunya-Aragó
MATEU Catalunya MAMELLA DE MONJA Catalunya
MOC DE GALL Catalunya MANDÓ Catalunya
PARELLADA Catalunya MANTO NEGRO Illes Balears
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Com a clons que presenten el mateix genotipus trobem: Xarel.lo-Xarel.lo vermell i Garnatxa
negra-Garnatxa blanca-Lledoner pelut, que no podem diferenciar mitjançant aquesta tècnica,
però que es distingeixen en el seu color i en la seva pilositat. Aquest fet ens indica que els
SSR no son cap aços de discriminar clons t ant pròxims (una o poques mut acions). S’ha descrit
que la tècnica idònia per poder diferenciar aquest tipus de clons és la que és coneix com AFLP
(Amplified Fragment Length Polymorphism).

Entre les variet ats que presenten diferències en 1 ó 2 loci  podem trobar els següent s
grups de varietats: Grumet negre-Ginebra respecte a Mamella de monja; Giro alacant repecte
al Garrut-Monastrell-Morastrell; Granito de Oro respecte a Afartapobres; Mateu respecte a
Alicantí; Sant Jaume respecte a Magdalens. Diferents autors [5] consideren aquestes agrupacions
com clons. A p artir de tres SSR diferent s, es tract a de varieta ts úniques.

En les Figures 1 i 2  es presenta el fenograma i l’arbre fil.logenètic de la població estudiada.
En elles es pot observar clarament tres grans branques. La primera de les quals està formada
per dues varietat s (De Manduixa i Boval) que es mostren fil.logenèticament molt allunyades de
la resta de variet ats. La segona branca està formada per un tot al de 15 variet ats agrup ades
en dos grups, i la tercera branca engloba les 32 variet ats restants agrupades en 3 grup s segons
el seu nivell de proximitat fil.logenètica.

PLANTA (novas) P. Valencià MONASTRELL P. Valencià
QUIGAT Catalunya MONASTRELL P. Valencià
SANT JAUME Catalunya MORENILLO Espanya
SUBIRAT PARENT
(Malvasia blanca) Itàlia MORO NEGRE Catalunya
TORRONTÉS BLANCA
(Monastrell blanca) Espamya PÀMPOL GIRAT Catalunya
VERDIELL Catalunya PLANTA MULLA P. Valencià
VERDIGUELL P. Valencià SABATÉ NEGRA Illes Balears
VILANOVA Catalunya SALZENC P. Valencià
VINYATER Catalunya TARRAGONÍ Catalunya
XAREL·LO Catalunya TRAPUT Espanya

TREPAT Catalunya
TROBAT Catalunya
ULL DE LLEBRE
(Tempranillo) Catal./Esp.
XAREL·LO VERMELL Catalunya
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Grupnº 1

Grupnº 6

Grupnº 5

Grupnº 4

Grupnº 3

Grupnº 2

Grupnº 1

Grupnº 6

Grupnº 5

Grupnº 4

Grupnº 3

Grupnº 2

Grupnº 1

Grupnº 6

Grupnº 5

Grupnº 4

Grupnº 3

Grupnº 2

Figura 1. Fenograma amb les agrupacions segons el percentatge d’identitat.
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Grup nº1

Grup nº2

Grup nº3

Grup nº4

Grup nº5

Grup nº6

Grup nº1

Grup nº2

Grup nº3

Grup nº4

Grup nº5

Grup nº6

Grup nº1

Grup nº2

Grup nº3

Grup nº4

Grup nº5

Grup nº6

Grup nº1

Grup nº2

Grup nº3

Grup nº4

Grup nº5

Grup nº6

Fig. 2. Arbre fil.logenètic on es poden visualitzar les tres grans branques, a partir de les
quals es forment els grups de varietats emparentades.

A partir de la informació ampelogràfica registrada en les diferent s bases de dades [8, 9] i
diccionaris [6, 7], s’han pogut detectar 13 homonímies que es mostren en la Taula nº 2. Així doncs,
podem observar com s’utilitza un nom per a designar genotipus diferents.

 

NOM QUE REP GENOTIPUS FONT 

GARNATXA NEGRA (N) Vitis internacional Variety Catalogue 
ALICANTE 

MONASTRELL (N) Vitis internacional Variety Catalogue 

PLANTA MULA (N) Vitis internacional Variety Catalogue 

Taula 2. Homonímies detectades en l’estudi de les 49 varietats, després d’haver identificat les
sinonímies de la població inicial.
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PLANTA MULA (N) Vitis internacional Variety Catalogue 
VALENCÍ TINTO 

GRUMET NEGRE (N) Vitis internacional Variety Catalogue 

GRUMET NEGRE (N) Vitis internacional Variety Catalogue 
GRUMER 

VINYATER (B) Vitis internacional Variety Catalogue 

MACABEU (B) Vitis internacional Variety Catalogue 
FORCALLA 

FORCALLAT NEGRE (N) GALET. Dictionnaire encyclopédique des cápages 

MALVASIA DE SITGES (B) Vitis internacional Variety Catalogue 
VERDAL 

FORCALLAT NEGRE (N) GALET. Dictionnaire encyclopédique des cápages 

MACABEU (B) Vitis internacional Variety Catalogue 
SUBIRAT 

SUBIRAT PARENT (B) Vitis internacional Variety Catalogue 

TREPAT (N) Vitis internacional Variety Catalogue 
PANSÓ 

TROBAT (N) Vitis internacional Variety Catalogue 

XAREL.LO (B) Vitis internacional Variety Catalogue 
PANSA 

VINYATER (B) Vitis internacional Variety Catalogue 

PLANTA NOVA (B) Vitis internacional Variety Catalogue 
UVA PLANTA 

MARSEGUERA (B) Vitis internacional Variety Catalogue 

ULL DE LLEBRE (N) Vitis internacional Variety Catalogue 
VERDIELL 

VERDIGUELL (B) FAVÀ. Diccionari dels noms de ceps i raïms 

VERDIELL (B) FAVÀ. Diccionari dels noms de ceps i raïms 

VERDIL 
VERDIGUELL (B) 

“El abandono y la esperanza” dins de la secció de “Las 

copas de Ariadna” “elmundovino.com” 

MARSEGUERA (NEGRA, 

(N)) FAVÀ. Diccionari dels noms de ceps i raïms 

TARRAGONÍ (N) Vitis internacional Variety Catalogue TROBAT 

TROBAT (N) Vitis internacional Variety Catalogue 

TREPAT (N) Wiquipèdia Enciclopèdia lliure “online” 
TARRAGONÍ 

TROBAT (N) Vitis internacional Variety Catalogue 

 

En la Taula 3 es mostren les característiques dels microsatél·lits utilitzat s. Es va obtenir un
total de 85 al·lels diferents amb una mitjana de 7,3 al·lels per microsatèl.lit. Aquests  valors força alts
ens donen una idea de l’elevat polimorfisme que presenten. El microsatèl·lit que va presentar més
poder discriminat dins del grup de variet ats estudiades, va ser el ZAG47 seguit del ZAG64 i del
VVMD28, perquè son els que tenen els valors més baixos de probabilit at d’identitats (PI). Quan la
heterocigositat observada és menor que la esperada, significa que existeix la possibilit at d’obtenir
al·lels nuls (per exemple VVMD6).
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SSR 
Loci 

Rango 
pb 

Nº alelos Ho He Probabilidad 
Identidad (PI) 

VVS2 
VVS29 

VVMD6 
VVMD7 

VVMD28 
ZAG47 
ZAG62 
ZAG64 
UCH11 
UCH12 
UCH19 

119-148 
169-179 
187-206 
232-260 
223-257 
154-169 
180-204 
133-157 
218-258 
143-166 
177-213 

Total 

11 
4 
4 
7 

10 
6 
8 
7 
8 

10 
10 
85 

0,881 
0,424 
0,288 
0,678 
0,814 
0,881 
0,780 
0,915 
0,814 
0,732 
0,831 

 

0,786 
0,349 
0,453 
0,700 
0,748 
0,815 
0,639 
0,792 
0,723 
0,725 
0,754 

 

0,076 
0,461 
0,352 
0,139 
0,094 
0,061 
0,172 
0,076 
0,120 
0,119 
0,090 

 
 Mijana 7,73 0,73 0,68  

Taula 3. Característiques dels SSR utilitzats:  rang dels amplificats en pb (parells de ba-
ses), Ho (heterocigositat observada), He (heterocigositat esperada) i probabilitat de identitats
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DODODODODOTZE ANYS DE RECERCATZE ANYS DE RECERCATZE ANYS DE RECERCATZE ANYS DE RECERCATZE ANYS DE RECERCA
ARQUEOLÒGICA AARQUEOLÒGICA AARQUEOLÒGICA AARQUEOLÒGICA AARQUEOLÒGICA A
LA CONCA DE BARBERÀLA CONCA DE BARBERÀLA CONCA DE BARBERÀLA CONCA DE BARBERÀLA CONCA DE BARBERÀ

Manuel Vaquero
Àrea de Prehistòria. Universitat Rovira i Virgili.
Pl. Imperial Tarraco, 1. 43005 Tarragona. E-mail: manuel.vaquero@urv.cat

L’any 2009 es va complir el dotzè aniversari de l’inici de les excavacions arqueològiques
al jaciment vimbodinenc del Molí del Salt, en el marc del projecte de recerca Evolució paleoambiental
i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí i Gaià. És un bon moment per fer un
balanç d’aquest s dotze anys de treballs i  que ha represent at aquest projecte com a factor
dinamitzador de la investigació sobre la Prehistòria del Sud de Cat alunya en general i de la
Conca de Barberà en p articular. També és una bona oportunitat per fer una reflexió sobre les
perspectives de futur d’aquest projecte i les línies de recerca preferent s que es port aran a terme
al llarg dels propers anys. Encara que aquest projecte té com a marc cronològic el conjunt de
la Prehistòria, la majoria de les intervencions han anat dirigides a l’estudi de jaciments corresponents
al Paleolític, pot ser el període menys conegut de la seqüència prehistòrica a les comarques
meridionals de Cat alunya. Durant aquests dotze anys s’han obtingut un conjunt de dades que
han modificat subst ancialment el coneixement d’aquest llarg període i han permès const atar que
algunes de les anomalies que històricament afectaven el registre arqueològic del sud de Catalunya
eren només el producte de la manca de recerca. Aquestes aportacions no consisteixen només
en la descobert a i publicació de nous jaciment s, sinó en el desenvolupament d’un ampli vent all
d’àmbits de recerca referit s t ant al comport ament de les poblacions humanes com al context
natural en el què van viure. Cal assenyalar , a més a més, la realització de nombroses dat acions
radiomètriques que ens proporcionen un context cronològic fiable per a situar les diferents evidències
d’ocupació humana. Dins d’aquest desenvolup ament, la Conca de Barberà ha est at una comarca
clau, no t an sols per incloure un dels primers jaciment s excavats dins d’aquest projecte, sinó
pel seu caràcter vertebrador a nivell regional que li dóna un p aper fonamental per conèixer les
estratègies d’ocup ació del territori.

Antecedents

El projecte Francolí-Gaià ha est at el primer projecte de recerca arqueològica est able sobre
el Paleolític de la Conca de Barberà. Històricament, la recerca prehistòrica a la Conca de Barberà
i a les comarques veïnes va est ar lligada a la figura del Dr . Salvador V ilaseca, qui va port ar
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a terme al llarg de gairebé 50 anys una import ant t asca de prospecció, excavació i publicació
de jaciments arqueològics. Tanmateix, en comp aració amb altres comarques, com el Baix Camp
o el Priorat, els treballs de Salvador Vilaseca a la Conca de Barberà van ser menors i van consistir
bàsicament en la publicació d’alguns conjunt s lítics de superfície, procedent s tant de jaciment s
a l’aire lliure com de coves i abrics situats princip alment en el context de les Munt anyes de
Prades i els seus voltant s. Les seves princip als aport acions est an relacionades a més a més
amb jaciments de la Prehistòria Recent, entre els que destaquen vàries localitzacions en cova,
com la Cova de la Font Major , a l’Espluga de Francolí, amb un import ant conjunt arqueològic
on hi sobressurten els materials corresponent s al Neolític Antic cardial (V ilaseca, 1969), la Cova
de les Gralles, a Rojalons (V ilaseca i Iglèsies, 1932), o la Cova de Cart anyà, a Vilaverd (Vilaseca,
1926), aquestes dues últimes amb evidències de ceràmica campaniforme. També correspondrien
a la Prehistòria Recent la majoria de les estacions en superfície a l’aire lliure publicades per
Vilaseca, com les de Cant acorbs i Les Benes (Rojals), Els Xaragalls (V imbodí) –jaciment de
superfície situat al peu de la cova del mateix nom- i altres conjunt s de superfície dels voltant s
de Poblet.

Vista general de la Cova de les Hortes, a Vallclara.
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Tanmateix, les dades aport ades per V ilaseca sobre el poblament paleolític de la Conca
de Barberà van ser escasses. L ’únic dels jaciment s que va donar a conèixer per al qual s’ha
comprovat la seva adscripció al Paleolític és el Molí del Salt (Vimbodí), del què parlarem àmpliament
més endavant i que fou publicat per V ilaseca com a jaciment de superfície (V ilaseca, 1954a
i 1973). No es pot descart ar, però, que de la resta de jaciment s en abric que va publicar , algun
altre es pogués atribuir t ambé a una cronologia p aleolítica o mesolítica, si bé les característiques
dels conjunts lítics recuperat s no són prou diagnòstiques. Entre aquest s cal cit ar, per exemple,
els jaciment s del terme de V allclara, com la Cova del Sales, la Cova del Bepo o, sobretot, la
Cova de les Hortes (Fig. 1), que va proporcionar un import ant conjunt de restes lítiques, sense
oblidar el conjunt de superfície recollit a l’Estret de la V all (V ilaverd), situat a prop de la balma
de la qual p arlarem més endavant. També cal fer referència a les localitzacions de superfície
documentades en l’entorn de l’Estret de la Riba, com la del Camí dels Alzinars (Vilaseca, 1954a).
Aquest estret és un p as natural estratègic en el qual es van localitzar posteriorment import ants
jaciments paleolítics, com els de Picamoixons i la Cansaladeta, aquest últim en procés d’excavació
en l’actualit at. Algunes d’aquestes localitzacions es poden posar en relació amb els import ants
afloraments de sílex existent s en aquest indret, com els document ats a V ilaverd i Lilla, que sens
dubte van fer d’aquest lloc un esp ai freqüent at reiteradament per les poblacions humanes al
llarg de tot a la Prehistòria. Això explica que en aquestes est acions superficials es puguin trobar
barrejades restes corresponent s a períodes culturals i cronològics molt diferent s. Cal recordar
que la Conca de Barberà és especialment rica en formacions amb sílex, especialment en les
àrees de cont acte amb la Serralada Prelitoral, com ho demostren, a banda dels afloraments
que acabem de cit ar, els de l’Espluga de Francolí i V allespinosa (Fig. 2).

Fig. 2. Detall de les vetes
de sílex dels afloraments
de Vallespinosa.
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Malgrat l’intens treball del Dr . V ilaseca durant tot aquest temp s, la seva tasca va tenir un
caràcter marcadament individual i no es va traduir en la creació d’equip s de recerca o línies
d’investigació amb continuïtat després de la seva mort. Òbviament, en això va tenir molt a veure
la manca d’un suport administratiu adient a la recerca prehistòrica i la llunyania respecte a
Barcelona i, per tant, als centres de recerca vinculats a la Universitat i a la Diputació de Barcelona.
Cal dir , però, que aquest a tasca va posar les bases dels projectes de recerca posteriors, com
es por apreciar en el fet que una bona part dels jaciment s excavats en els últims anys al Sud
de Catalunya (l’abric del Filador , el Molí del Salt, el Barranc de la Boella) ja van ser publicat s,
i en algun cas fins i tot excavats, per Salvador V ilaseca.

A final dels 70 i començament dels 80 va tenir lloc una reactivació de la recerca arqueològica
al conjunt de Cat alunya, marcada per la incorporació a la recerca de una nova generació de
joves investigadors. En aquest s anys es van efectuar una sèrie d’intervencions arqueològiques
que van suposar una certa revifada de les investigacions sobre el poblament p aleolític de la
Conca de Barberà i el seu entorn. L ’any 1971 s’havien creat les delegacions a T arragona de
les faculta ts de Filosofia i Lletres i Ciències de la Universit at de Barcelona, que constituirien
el nucli a p artir del qual es va constituir , l’any 1991, la Universit at Rovira i V irgili. La Universitat
ha estat des de llavors l’eix vertebrador de la recerca sobre el Paleolític al sud de Cat alunya
i va proporcionar el suport institucional imprescindible per al desenvolup ament i la continuïtat
dels projectes de recerca.

En aquest context, cal assenyalar el començament del primer projecte de recerca prehistòrica
a llarg termini centrat a les comarques del sud de Catalunya, El Paleolític Superior i Epipaleolític
a la Catalunya meridional i a les terres de Ponent, dirigit pel Dr . Josep M. Fullola, primer des
de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona i després des de la Càtedra de Prehistòria
de la Universitat de Barcelona. Aquest projecte es va dedicar en gran p art a l’estudi de tot un
seguit de jaciments arqueològics en abric situat s a la vall del Mont sant i es va iniciar l’any 1978
amb la represa dels treballs a l’abric del Filador (Margalef de Montsant), que ja havia estat excavat
de forma intermitent pel Salvador V ilaseca entre els anys 1948 i 1963 (García-Argüelles i altres,
2002 i 2005). En anys posteriors els treballs es van estendre a altres jaciments de la vall del
Montsant, com l’abric dels Colls, la cova del Boix, la balma de l’Auferí i l’Hort de la Boquera
(Adserias i altres, 1996; Fullola, 1986-89; Fullola i altres, 1993), així com a altres jaciments de
les comarques meridionals, com l’abric de Sant Gregori (Falset) o la balma de la Griera (Calafell).

Encara que la Conca de Barberà va quedar fora d’aquest projecte, durant aquest mateix
període es van realitzar una sèrie d’intervencions que suposaren l’excavació per primera vegada
de dos jaciments paleolítics de la Conca, l’abric de la Font V oltada (Montbrió de la Marca, Sarral)
i la balma de la V all (Montblanc). L ’abric de la Font V oltada va ser excavat per Anna Mir entre
els anys 1979 i 1983 (Mir i Freixas, 1993). És una altra mostra de la potencialitat arqueològica
de les formacions de conglomerats àmpliament distribuïdes per tota la Conca, les quals constitueixen
un context geològic especialment favorable per a la formació d’abrics susceptibles d’haver estat
ocupats per les poblacions prehistòriques. Com veurem més endavant, els jaciment s localitzats
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a Vimbodí en els darrers anys responen al mateix context. Les excavacions de la Font V oltada
van permetre identificar un potent nivell arqueològic en el qual es van reconèixer fins a tres
sols d’ocupació caracteritzats per la presència de fogars. La indústria lítica, en la què dominaven
els gratadors i els elements de dors, mostrava les característiques típiques del Paleolític Superior
final, atribució que es veié recolzada per una dat ació de 10920 ± 240 anys BP, que fou la primera
data de cronologia plistocena obtinguda a la Conca de Barberà. La fauna també responia als
trets habituals en el conjunt s del Paleolític Superior mediterrani, amb un clar predomini del conill
pel que fa al nombre de restes identificades i una represent ació minoritària de cabres i cérvols.

Per la seva banda, la balma de la V all fou excavada per Maties Solé entre els anys 1979
i 1980, si bé la publicació dels result ats no es va produir fins molt més t ard (Adserias i Solé,
1994; Nadal, 1994). Aquest jaciment havia est at descobert l’any 1975 per membres de la secció
d’arqueologia del Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca, encara que, com hem coment at més
amunt, Salvador V ilaseca ja havia publicat la troballa de restes en superfície al mateix estret
de la V all. La seqüència estratigràfica est ava formada per tres nivells, si bé només l’inferior
semblava trobar-se intacte. Com en el cas de la Font V oltada, la indústria lítica es caracteritzava
pel predomini dels grat adors, amb una forta presència dels element s de dors i els denticulat s.
El conjunt faunístic, encara que format per un nombre força reduït de restes, t ambé mostrava
uns tret s similars, amb la presència conills, cérvols i cabres. Malgrat la manca de dat acions
radiomètriques, aquestes característiques suggereixen que el conjunt de la balma de la V all
correspon al Paleolític Superior final.

Aquestes excavacions van demostrar la potencialit at arqueològica de la Conca de Barberà
i especialment van posar de manifest la importància dels jaciment s del Paleolític Superior final,
en la línia del que és habitual de manera generalitzada al sud de Cat alunya. Malauradament,
aquests primers treballs no van tenir continuïtat i no es van traduir en la formació d’equips capaços
de mantenir projectes de recerca a llarg termini. La recerca p aleolítica al sud de Cat alunya no
va experimentar un nou impuls fins l’any 1988, amb l’arribada a la Facultat de Lletres de Tarragona
del Dr . Eudald Carbonell i la creació de l’equip de recerca de l’Àrea de Prehistòria. Des d’un
primer moment, aquest equip va endegar una intensa t asca de prospecció i excavació, prenent
la vall del Francolí com a eix central. Les activit ats del grup es van iniciar el mateix any 1988
amb una intervenció arqueològica al jaciment de Picamoixons, situat en l’extrem oriental de l’Estret
de La Riba, que va proporcionar un conjunt corresponent al Paleolític Superior final i que fou
objecte d’una segona intervenció l’any 1993 (Allué i altres, 1992;  García Cat alán i altres, 2009).
Entre els anys 1989 i 1999 van continuar de forma puntual les intervencions a la vall del Francolí,
centrades en l’estudi de localitzacions a l’aire lliure, amb les prospeccions al terme de la Pobla
de Mafumet i les primeres excavacions a les V inyes Grans (Gabarró i altres, 1995). També es
van port ar a terme estudis de col·leccions lítiques de superfície recollides en anys anteriors,
com la del jaciment de Pont de Goi, situat com el de Picamoixons en l’entorn de l’Estret de
la Riba. Durant aquest període es van port ar a terme les primeres intervencions a la conca del
Gaià, fonament alment  a la seva  p art baixa,  amb les excavacions  efectuades al jaciment
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a l’aire lliure dels V inyets (anys 1991 i 1995) (Carbonell i altres, 1992) i a l’abric de La Cativera
(any 1995) (Font anals, 2001).

Tanmateix, aquestes intervencions, si bé van evidenciar l’interès arqueològic de les conques
del Francolí i el Gaià, no van tenir continuïtat i moltes van ser actuacions d’urgència fetes amb
uns objectius molt concret s. Cal recordar que durant aquests anys l’estratègia bàsica de l’equip
de recerca va anar encaminada a la consolidació d’altres projectes dedicats a l’estudi de jaciments
situats fora de las comarques meridionals, com els de la Sierra de Atapuerca o l’Abric Romaní.
Aquesta situació canviaria, però, arran de les intervencions realitzades l’any 1999 a dos jaciment s
de la conca del Francolí, el Molí del Salt (V imbodí) i La Cansaladet a (La Riba). Les actuacions
d’urgència efectuades en aquests dos jaciment s van posar de manifest l’existència d’import ants
seqüències estratigràfiques que justificaven la continuació dels treballs dins d’un projecte de
recerca a llarg termini. Aquest va ser el punt de p artida del projecte Evolució paleoambiental
i poblament  prehistòric a les conques dels rius Francolí i Gaià, que es va començar a desenvolupar
l’any 2001, amb la continuació de les excavacions al Molí del Salt i a La Cansaladeta, que des
de llavors han estat els eixos vertebradors del projecte.

El projecte Francolí-Gaià

Aquest projecte es va dissenyar amb l’objectiu de conèixer la seqüència del poblament
prehistòric a les conques del Francolí i el Gaià durant el Plistocè i els inicis de l’Holocè, així
com obtenir dades que fessin possible reconstruir els esdeveniment s paleoambient als en el
context dels quals van tenir lloc les dinàmiques de poblament humà (Angelucci i altres, 2005).
L’àmbit cronològic del projecte és, per t ant, molt ampli i de fet les intervencions efectuades
comprenen des de les primeres poblacions del Plistocè Inferior , document ades al Barranc de
la Boella, fins a les primeres comunitat s productores a les que es pot atribuir el jaciment del
Cavet. En un primer moment es van incloure dins del projecte, a banda de les excavacions
al Molí del Salt i a La Cansaladeta, les intervencions a La Cativera i un programa de prospeccions
dedicat a documentar les formacions quaternàries de les dues conques fluvials. Amb el temp s
s’ha ampliat l’àmbit geogràfic del projecte, incloent-hi la conca del Siurana i les rieres del Camp
de Tarragona, i el nombre de jaciment s, amb la incorporació de les excavacions al Barranc de
la Boella (La Canonja), el Cavet (Cambrils), la Cova dels Xaragalls (Vimbodí) i les balmes del
Corregó (V imbodí). A més a més, les prospeccions han permès identificar noves localitzacions
arqueològiques que podrien ser objecte d’altres intervencions en el futur , com la de Llorac
(Montblanc), Coll de Mas Marí (Pontils) i l’abric i el  cau de Ricreu (Pontils).

Per altra banda, el projecte es va plantejar amb una clara vocació multidisciplinària, basada
en la integració de les dades aport ades per una àmplia diversit at de disciplines, t ant de les
relacionades directament amb el coneixement del comport ament humà i la caracterització cultural
de les poblacions humanes –tecnologia, zooarqueologia, anàlisi espacial i territorial, t afonomia,
com de les vinculades principalment amb l’estudi del context natural i la seqüència paleoambiental
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–antracologia, palinologia, geoarqueologia, estudi dels fitòlit s, paleontologia. Aquesta perspectiva
posa de manifest el caràcter eminentment col·lectiu que té la recerca arqueològica en els nostres
dies, molt allunyat de la dimensió individual predominant en el p assat. Això òbviament afegeix
una considerable complexit at en el desenvolup ament de qualsevol projecte, ja que fa necessari
comptar amb la col·laboració d’especialistes de cadascun d’aquest s àmbit s.

Un dels principals resultats del projecte ha estat l’estudi de la seqüència de terrasses fluvials
de la vall del Francolí, que ens proporciona un marc de referència cronoestratigràfic de gran
importància, especialment per la contextualització de les evidències arqueològiques a l’aire lliure.
A l’Estret de la Riba s’han documentat fins a set nivells de terrasses fluvials (Angelucci i altres,
2004), la qual cosa ha permès complet ar la contextualització cronoestratigràfica dels jaciments
situats en el mateix estret o en el seu entorn immediat, com La Casaladet a o Picamoixons.
Les dades geoarqueològiques proporcionen t ambé una informació molt significativa des del punt
de vista paleoambiental, que incideix sobre una de las finalitats principals del projecte, la reconstrucció
del medi natural on van viure les poblacions prehistòriques. En aquesta línia cal assenyalar també
els result ats aporta ts per l’estudi dels carbons trobat s en els jaciments, que han lliurat dades
especialment significatives en relació als canvis climàtics que van tenir lloc durant el p as del
Plistocè a l’Holocè.

Per altra banda, ha est at una prioritat l’obtenció d’un marc cronològic fiable, amb l’aplicació
de diversos mètodes de dat ació (paleomagnetisme, termoluminiscència, 14C AMS). Dins d’aquest
àmbit, s’han fet retrocedir considerablement en el temp s les primeres evidències de poblament
humà al sud de Cat alunya. En aquest sentit, cal cit ar en primer lloc els treballs al Barranc de
la Boella, on s’han fet de moment quatre intervencions (anys 2007  a 2010) , però on es té previst
desenvolupar un programa d’excavacions a llarg termini. Si bé el resulta ts d’aquestes primeres
intervencions encara són preliminars, sembla que les dades confirmen les valoracions fetes
prèviament a partir de les restes de grans mamífers ( Elephas meridionalis) que s’han anat trobant
des de fa temp s en els t alls del barranc (V ilaseca, 1973), les quals suggerien l’atribució dels
dipòsits sedimentaris de la Boella al Plistocè Inferior . Això indicaria com a mínim una cronologia
anterior als 780.000 anys abans d’ara. Per altra banda, la confirmació de l’existència d’indústria
lítica al jaciment fa que la Boella sigui actualment una de les evidències més antigues de presència
humana al continent europeu.

L’ocupació del sud de Catalunya durant el Plistocè Mitjà –període comprès entre els 780.000
i els 125.000 anys abans del present- s’ha document at a la seqüència de La Cansaladet a. Aquest
jaciment es localitza en el context de les formacions al·luvials de l’Estret de La Riba i ha est at
excavat des de l’any 1999, pro porcionant una de les escasses evidències arqueològiques del
Plistocè Mitjà al sud de Cat alunya (Angelucci i altres, 2003 i 2004). El tram de la seqüència
que conté els nombrosos nivells arqueològics està format per sediment s detrítics afect ats per
processos edàfics molt intensos i està per sobre dels dipòsit s al·luvials corresponent s al cinquè
sistema de terrasses del Francolí. La indústria lítica recuperada en aquests nivells és molt abundant
i està realitzada princip alment sobre sílex, encara que també s’han recuperat peces d’altres
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materials, com el quars, el gres, la quarsit a o la calcària. La quantit at i el tipus de restes lítiques,
que mostren un clar predomini dels productes de t alla, indiquen que les activit ats relacionades
amb la producció d’artefactes van ser molt import ants. Les peces retocades són poc abundant s,
observant-se un predomini dels denticulats. Les restes de fauna són més escasses, la qual cosa
pot estar relacionada amb problemes de conservació dels ossos. Els conills constitueixen l’espècie
més representada, seguits pels cèrvids i els rinoceront s. Les primeres valoracions fetes a p artir
d’aquest conjunt apunten una relació amb les estratègies tècniques pròpies de les indústries
axelianes, encara que els artefactes típics de l’Axelià –bifaços i fenedors- es troben tot alment
absents.

Tanmateix, la seqüència arqueològica del sud de Cat alunya és encara molt discontínua
i presenta buits d’informació molt import ants, és a dir , amplis períodes dels quals no disposem
pràcticament de cap mena de documentació. Aquesta manca d’informació és especialment marcada
quan arribem al Plistocè Superior , el període comprès entre els 125.000 i els 1 1.500 anys abans
del present. Durant aquest període se succeeixen dos complexos culturals, el Paleolític Mitjà
–aproximadament entre els 125.000 i els 40.000 anys-, associat a les poblacions de neandertals,
i el Paleolític Superior –entre els 40.000 i els 1 1.500 anys-, que globalment s’associa als humans
anatòmicament moderns. Pel que fa al Paleolític Mitjà, hi podrien pertànyer alguns dels jaciment s
estudiats des de començaments de la dècada dels 90, com Pont de Goi, Mas Blanc o Les V inyes
Grans, així com algunes de les localitzacions a l’aire lliure document ades en les prospeccions
realitzades en el marc del projecte Francolí-Gaià, com Llorac o Coll de Mas Marí (Angelucci
i altres, 2005). Cal dir , però, que aquest a atribució es basa en les característiques tècniques
dels conjunts lítics i manquen dat acions absolutes que ho confirmin.

Aquest buit d’informació és encara més evident en el cas del Paleolític Superior , per al
qual només tenim represent ats els últims est adis, corresponent s al Magdalenià Superior-Final.
A aquest període pertanyen la major p art dels jaciments paleolítics excavats al sud de Catalunya,
els quals mostren a més a més una àmplia distribució geogràfica, essent presents a la Conca
de Barberà (Font V oltada, Balma de La V all, Molí del Salt), Priorat (Sant Gregori, Abric dels
Colls, Abric del Filador, Balma de l’Auferí, Cova del Boix), Camp de Tarragona (l’Areny, Picamoixons,
La Cativera) i Terres de l’Ebre (La Mallada, Clot de l’Hospit al, Cova del V idre). En canvi, la rest a
de la seqüència del Paleolític Superior , formada per l’Aurinyacià, Gravetià, Solutrià i les fases
més antigues del Magdalenià, està gairebé totalment absent. Per ara, l’única excepció seria la
Balma de la Griera, que ha proporcionat un nivell arqueològic amb una datació pròpia del Gravetià
final-Protosolutrià (Fullola i altres, 1993). Aquesta manca d’informació és una de les princip als
anomalies que presenta actualment el registre arqueològic del sud de Cat alunya, que contrast a
amb el p anorama que presenten altres zones del vessant mediterrani peninsular , com el nord
de Catalunya o el Llevant, on aquest s períodes est an especialment ben represent ats. Amb les
dades que disposem, és difícil determinar quines són les causes d’aquesta anomalia, si bé sembla
poc probable que es pugui atribuir a una absència de poblament i no es pot descartar que es
degui a problemes de conservació dels jaciment s corresponents a aquest a cronologia.
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De moment, el projecte Francolí-Gaià no ha aconseguit modificar aquesta situació i els
dos jaciment s del Paleolític Superior que han est at excavat s corresponen a les fases finals
d’aquest període. Els result ats aportats per un d’aquest s jaciments –el Molí del Salt de V imbodí-
seran àmpliament exposat s en el p aràgraf següent, quan p arlem dels treballs port ats a terme
a la Conca de Barberà. L ’altre jaciment del Paleolític Superior que ha est at excavat en el marc
d’aquest projecte és l’abric de La Cativera. Els treballs realitzat s en aquest abric han permès
posar al descobert una seqüència amb varis nivells arqueològics dat ats entre els 9.500 i els
13.300 anys abans del present (Allué i altres, 2000; Angelucci, 2003 i 2005; Font anals, 2001).
Els nivells pertanyents al Paleolític Superior, que formen la major part de la seqüència arqueològica,
han proporcionat una indústria lítica en la qual el sílex és la matèria primera dominant i est an
presents els artefactes típics dels conjunt s del Magdalenià Superior final, amb un predomini dels
gratadors i els elements de dors. El conjunt faunístic es caracteritza per la presència de restes
de cérvol i conill, dest acant la troballa d’un import ant conjunt de petxines d’origen marí, algunes
de les quals van ser emprades com objectes d’adorn personal.

La fi del Paleolític Superior coincideix amb el trànsit Plistocè-Holocè, que va significar
l’acabament de les condicions ambient als globalment fredes, característiques del Plistocè i el
començament de les condicions temperades actuals. Paral·lelament a aquest canvi climàtic té
lloc una import ant transformació cultural. Les tradicions que havien dominat al llarg del Paleolític
Superior són substituïdes per uns comport aments tècnics menys sofisticat s, que inclouen un
declivi de la producció de làmines i una fabricació preferent d’osques i denticulat s.  Alguns
d’aquests conjunts, que han estat englobats sota la denominació de Mesolític Macrolític o Mesolític
d’osques i denticulat s, mostraven un aspecte t an “arcaic” que en un principi van ser atribuïts
al Paleolític Mitjà i només quan es va disposar de dat acions absolutes es va poder const atar
la seva cronologia mesolítica. Dins del projecte Francolí-Gaià, dos jaciment s han aportat conjunts
mesolítics: La Cativera i el Molí del Salt. En els dos casos, els nivells mesolítics ap areixen en
el sostre de les estratigrafies, per sobre de les seqüències del Paleolític Superior .

La recerca a la Conca de Barberà: el Molí del Salt

La Conca de Barberà ha estat des d’un primer moment un dels espais preferents de recerca
del projecte Francolí-Gaià, lògic si pensem que els dos eixos fluvials que vertebren el projecte
tenen el seu origen a la Conca. El programa de prospeccions port at a terme en el marc del
projecte ha començat per la p art alt a d’aquest s dos rius i, com hem coment at més amunt, ha
permès documentar nous jaciments i avançar en l’estudi de les formacions quaternàries. Tanmateix,
la intervenció arqueològica de més envergadura realitzada a la Conca ha est at l’excavació del
Molí del Salt, jaciment situat a V imbodí en el qual els treballs es van iniciar l’any 1999 i continuen
actualment.  Aquests dotze anys de treballs han fet possible donar a conèixer una import ant
seqüència arqueològica, amb nivells del Paleolític Superior final i del Mesolític. Cal dir que, malgrat
el temps transcorregut, encara s’està excavant la p art superior d’aquesta seqüència ja que, degut
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a la gran quantitat de restes arqueològiques que est an ap areixent, els treballs avancen molt
lentament. Els result ats obtingut s entre els anys 1999 i 2003 van ser àmpliament publicat s en
un treball monogràfic (V aquero, 2004a) i en varis articles preliminars (Angelucci i altres, 2003;
Fontanals i altres, 2006; V aquero, 2004b; V aquero i altres, 2001 i 2005), en els qual es van
presentar els aspectes generals relacionats amb l’estratigrafia, cronologia i contingut arqueològic
del jaciment i es va discutir especialment la caracterització cultural del nivell mesolític identificat
en el sostre de la seqüència. Per tant, en aquest treball intent arem no tornar a incidir en els
aspectes que ja es van tractar llavors i ens centrarem sobretot en els resultat s obtinguts a p artir
de l’any 2004, els quals resten en bona p art inèdit s.

El jaciment del Molí del Salt es troba en un abric format en els conglomerat s oligocènics
habituals en aquest sector de la Conca de Barberà. Si bé actualment està clar que es tract a
d’un jaciment en abric, això no era evident en el moment de començar els treballs, l’any 1999,
quan el que s’observava era només un talús recolzat sobre la p aret de conglomerat, sense que
en cap cas s’apreciés una morfologia d’abric. A mesura que han anat avançant els treballs s’ha
posat de manifest que aquest a escassa visibilit at era deguda a que l’abric es trobava tot alment
colmatat pels sediment s, a més a més de l’esfondrament de bona p art de la visera, que es
va descobrir en excavar la p art interna del jaciment. Aquests fenòmens de caiguda dels sostres
són freqüents en els abrics en conglomerat s, i es veuen afavorit s per l’heterogeneït at d’aquests
materials. Això dificulta en molt s casos la identificació dels abrics, però té com efecte positiu
que els grans blocs despresos de la visera protegeixen els dipòsit s sedimentaris que hi ha per
sota (Fig. 3).

Fig. 3. Imatge de les excavacions al Molí del Salt en la que es pot veure el sostre de l’abric caigut
a sobre del dipòsit sedimentari.
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El conjunt B ha est at datat entre els 15.500 i els 13.500 anys abans del present, mentre
que el sostre del conjunt A ha proporcionat vàries datacions compreses entre els 12.800 i els
13.200 anys  abans del present, una cronologia que ens situa clarament aquest tram de l’estratigrafia
en el context del Magdalenià Superior . Amb posteriorit at a la formació d’aquest s nivells, i
probablement coincidint amb el trànsit Plistocè-Holocè, es va produir l’episodi princip al
d’esfondrament de la visera de l’abric, que va modificar radicalment la topografia del jaciment,
el qual va p assar a ser pràcticament una localització a l’aire lliure. És en aquest context en
el que es produeix l’ocup ació del Molí del Salt durant el Mesolític, que ha est at datada entre
els 8.700 i els 9.000 anys abans del present.

Els treballs port ats a terme des de l’any 2004 s’han project at bàsicament en una doble
direcció. Per una banda, s’ha ampliat l’excavació cap a la part interna del jaciment, la més propera
a la p aret de l’abric. Les intervencions en aquest sector no havien est at possibles anteriorment
degut a la presència d’una sèquia. La seva canalització va permetre estendre l’àrea excavada
cap  aquesta zona interna, fonament al per entendre la morfologia del jaciment. Cal tenir present,
a més a més, que l’interior dels abrics acostumava a ser el sector més intensament ocup at
per les poblacions prehistòriques, aspecte que s’ha vist confirmat al Molí del Salt, ja que és
aquí on s’est an trobant les densita ts més elevades de restes arqueològiques. Per altra banda,
s’ha iniciat a tot el jaciment l’excavació del sostre de la seqüència del Paleolític Superior , una
vegada finalitzada l’excavació del nivell mesolític. En aquest tram superior s’han diferenciat dos
nivells arqueològics princip als, els nivells Asup i A. Durant aquest període s’ha port at a terme
l’excavació del nivell Asup i s’ha iniciat la del nivell A.

Les característiques del registre arqueològic recuperat en aquest nivell són similars a les
que es van assenyalar en la monografia del 2004 per aquest s nivells superiors. La indústria
lítica és molt abundant i està realitzada bàsicament en sílex. Els afloraments de sílex són abundants
a la Conca de Barberà i el mateix conglomerat que forma l’abric, conté còdols de sílex, encara
que no en abundància. Al llarg dels darrers anys hem intensificat l’estudi de les àrees
d’aprovisionament de matèries primeres, confirmant-se les valoracions fetes inicialment sobre
la diversitat d’àrees font de sílex, explot ades per aquest s grups de caçadors (Soto, 2010). Amb
aquests materials es fabricaven una àmplia varietat d’eines emprades tant a les diferents activitats
domèstiques –gratadors, burins, denticulat s, perforadors- com a la cacera –puntes i làmines de
dors (Fig. 4 i 5). Aquests nivells superiors es caracteritzen per un predomini marcat dels gratadors,
que assoleixen percent atges al volt ant del 40%.

La seqüència estratigràfica del jaciment s’inicia amb una sèrie de nivells de llims i sorres
que contenen les evidències arqueològiques del Paleolític Superior . Aquesta és la p art principal
de la seqüència de l’abric i la més import ant des del punt de vist a arqueològic, encara que
en la seva major p art es coneix només a p artir del sondeig de 3 m2 realitzat l’any 1999. Ha
estat subdividida en dos conjunt s princip als, el conjunt B, a la p art inferior i el conjunt A, a la
part superior .
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Fig. 4. Puntes (1-4) i làmina de dors (5) del conjunt A del Molí del Salt.
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Fig. 5. Artefactes retocats del conjunt A del Molí del Salt. 1, punta; 2-5 i 8-14, gratadors; 6, burí.



podall2011 211

Tampoc s’han const atat canvis significatius en la composició dels conjunt s faunístics. El
conill continua essent amb diferència l’espècie més representada, amb percent atges que superen
àmpliament el 90% de les restes identificades. Totes les p arts anatòmiques dels conills est an
presents en els conjunt s i les dades t afonòmiques i zooarqueològiques indiquen que aquest s
animals van ser processats i consumit s en el mateix jaciment. En canvi, en comp aració, els
macromamífers estan  molt poc representats, havent-se documentat només la presència d’algunes
restes de cérvol, cabra i petits carnívors (Fig. 6). A diferència dels conills, aquests animals mostren
una representació molt selectiva, ja que la major part de les restes corresponen a petit s fragments
de les diàfisis dels ossos llargs. Això suggereix que no es van introduir carcasses senceres al
jaciment, sinó p arts anatòmiques aïllades, normalment corresponent s a les extremit ats. A més
a més, és probable que la presència d’alguns d’aquest s ossos estigués relacionada no amb
el consum de la carn i el moll, sinó amb la fabricació d’artefactes. La troballa d’indústria òssia
ha estat una constat al llarg d’aquestes darreres camp anyes (Fig. 7) i és possible que almenys
una part dels fragment s d’os correspongui a deixalles d’aquesta fabricació. Aquesta és una línia
de recerca que hem endegat recentment i que creiem pot obrir una nova perspectiva en la
interpretació dels conjunt s faunístics del Paleolític Superior final.

Fig. 6. Dents de carnívor recuperades en el nivell Asup del Molí del Salt.
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A banda de les restes faunístiques relacionades amb el consum aliment ari i la fabricació
d’eines, en els darrers anys s’ha increment at de forma significativa la col·lecció de petxines
marines perforades, les quals eren emprades com element s d’abillament personal. A més a més
del seu valor com a evidència d’expressió simbòlica,  posen de relleu els cont actes amb la zona
costanera. Cal afegir , com a novet at, la troballa, al llarg de les darreres camp anyes de noves
espècies de mol·luscs, que s’afegeixen a les que ja es van donar a conèixer a la monografia
de l’any 2004. Entre les noves evidències document ades recentment dest aquem la troballa d’un
conjunt de llavors carbonitzades, que suggereixen l’explot ació de l’entorn veget al amb finalit ats
alimentàries (Allué i altres, 2010).

Fig. 7. Peces d’indústria òssia del Molí del Salt. Foto: Gerard Campeny.
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Com ja ha est at exposat en diferent s treballs (García Díez i V aquero, 2006; García Díez
i altres, 2003; Vaquero, 2004), una de les princip als aportacions del Molí del Salt al coneixement
del Paleolític català és la troballa de peces d’art moble. L ’escassetat de manifestacions artístiques
de cronologia p aleolítica ha est at una altra de les anomalies que presentava el registre del
Paleolític Superior a Cat alunya, t ant pel que fa a l’art rupestre com al realitzat sobre suport s
mobles. Aquesta anomalia ha començat a ser superada, en l’àmbit de l’art moble, gràcies a
la troballa al Molí del Salt d’una sèrie d’evidències artístiques que fan que actualment al Molí
del Salt compti amb la col·lecció d’art moble paleolític més important de Catalunya. A la monografia
de l’any 2004 es van donar a conèixer quatre d’aquestes peces. Des de llavors s’han trobat
vuit peces més, amb la qual cosa el conjunt d’art moble del Molí del Salt està format en aquest s
moments per dotze element s. Tanmateix, el ritme de les troballes i la probabilit at que aquest
tipus d’evidències es trobi a tots els nivells de l’estratigrafia fan pensar que amb el temp s la
col·lecció serà molt més gran i el Molí del Salt esdevindrà un punt de referència per a l’estudi
de l’art moble del Paleolític Superior final, no només a Catalunya, sinó al conjunt de la Península
Ibèrica i del continent europeu.

A banda de l’increment en el nombre de peces, en els darrers anys s’han produït algunes
novetats d’interès en aquest àmbit. Les quatre peces publicades l’any 2004 eren plaques d’esquist
d’uns 30 x 20 cm aproximadament que presentaven dues cares planes sobre les quals s’havien
realitzat els gravat s. En tres dels quatre element s, les dues cares havien est at emprades com
a suport gràfic, mentre que la peça rest ant només present ava gravat s en una de les cares.
En tots els casos les represent acions d’animals eren dominant s, destacant vàries figures de
cérvols i cavalls, així com una represent ació humana, un tema aquest últim poc habitual en l’art
paleolític. Aquest tipus de peces han continuat ap areixent i quatre de les noves evidències són
també plaques d’esquist amb represent acions en una o les dues cares. La princip al novetat de
les últimes campanyes ha est at la troballa de nous tipus de suport gràfic, amb la recuperació
de tres còdols arrodonits de calcària gravat s, de dimensions considerablement més reduïdes
que les plaques d’esquist i que presenten també un nombre més baix de represent acions, amb
una única superfície gràfica en tot s els casos (Fig. 8). També s’ha trobat per primera vegada
una representació feta sobre suport ossi (Fig. 9). A més a més, s’ha const atat també una major
variabilitat temàtica. Encara que les represent acions animals continuen present s i són dominant s
a quatre de les vuit noves peces, la resta mostra exclusivament motius esquemàtics. Crida
l’atenció que dues de les noves plaques d’esquist amb gravats zoomorfs contenen exclusivament
representacions de cavalls, fet que contrasta amb l’absència tot al fins ara de restes òssies
d’aquest animal en el conjunt faunístic del jaciment.
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Fig. 8. Còdol de calcària amb gravats
esquemàtics trobat al nivell Asup del Molí
del Salt.

Fig. 9. Fragment ossi amb un gravat
esquemàtic recuperat al nivell Asup del
Molí del Salt.
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La importància d’aquest tipus de troballes ens ha permès encet ar una línia de recerca
centrada en les manifest acions artístiques. A banda de l’estudi de les mateixes represent acions
des del punt de vista tècnic i estilístic, així com de la seva inserció en el p anorama general
de l’art del final del Paleolític Superior , un aspecte essencial d’aquesta línia de recerca és l’estudi
del context en el què va tenir lloc aquest comportament. La majoria de les peces amb gravat s
mostren també evidències d’haver est at emprades en altres activitat s, com ara marques d’haver
estat utilitzades com a percussors, cúpules derivades del seu ús com a superfícies de treball
i taques d’ocre vermell que indiquen la seva relació amb el processament dels colorant s. Sembla
clar que l’activit at artística no s’inscriu en un context exclusivament simbòlic que expressaria
el principi de “l’art per l’art”, sinó que està estretament lligat a les activit ats quotidianes port ades
a terme en el campament. Des d’aquest punt de vist a és especialment interessant l’estudi de
les restes de colorant trobades en el jaciment (Fig. 10), que ja ha proporcionat alguns resulta ts
(Gómez Merino i altres, 2007).

Finalment, una altra gran novet at ha est at la descobert a durant la camp anya de 2010 de
tres fragments de dent s humanes, que constitueixen en aquest s moment s les restes
paleoantropològiques més antigues del sud de Cat alunya. Cal recordar que les restes humanes
de cronologia paleolítica són p articularment escasses en el registre arqueològic cat alà. Si bé
aquestes restes est an encara en fase d’estudi, es tract a en els tres casos de dent s de llet
corresponents a individus infantils. Aquestes restes obren una nova perspectiva de recerca de
cara al futur .

Durant aquest dotze anys els treballs s’han centrat bàsicament en el Molí del Salt, però
el projecte té des del començament una vocació regional, dirigida a l’estudi de la implant ació
dels grups prehistòrics sobre el conjunt del territori. Des d’aquesta perspectiva, recentment s’han
iniciat noves intervencions arqueològiques en altres jaciment s de V imbodí. Aquesta ampliació
de l’àmbit d’actuació dins de la p art alta de la conca del Francolí serà una de les línies directrius
dels propers anys, la qual cosa implica un increment considerable del temps, personal i recursos
invertits en la recerca. Tanmateix, pensem que es tract a d’actuacions imprescindibles si volem
assolir els objectius del projecte de recerca.

L’any 2008 es van posar en marxa dues noves intervencions arqueològiques al terme
de V imbodí, a la Cova dels Xaragalls i a les balmes del Corregó. La Cova dels Xaragalls o
dels Assedegats ha est at el primer jaciment en cova excavat en el marc del projecte Francolí-
Gaià (Fig. 11). La cavit at s’obre en les calcàries triàsiques que afloren al peu del vessant nord
de les Muntanyes de Prades. La presència de restes arqueològiques en el seu interior es coneix
des de fa temp s, encara que mai s’havien fet excavacions legals i bona p art del seu dipòsit
ha estat afect at per l’ actuació d’excavadors clandestins. Per les dades que disposem, la cova
contenia un important jaciment de la Prehistòria Recent, amb possibles evidències de la seva
ocupació durant el Calcolític i l’Edat del Bronze (Carreras, 2002; Rodríguez de la Esperanza,
2005; V ilaseca, 1954b). Amb tot, la inclusió d’aquest jaciment en el nostre projecte no està
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relacionada amb aquest registre arqueològic, sinó amb la possible existència de dipòsits sedimentaris
de cronologia plistocena. Les tres primeres camp anyes d’excavació (2008-2010), dirigides pels
Drs. Josep V allverdú i Juan Manuel López, van tenir un caràcter preliminar i es van centrar en
la neteja de la p art exterior de la cavit at.

Per altra banda, l’any 2008 es van iniciar t ambé les intervencions al Barranc del Corregó,
al mateix terme de V imbodí. Aquests barranc, totalment inactiu en l’actualit at, neix en la divisòria
d’aigües entre les conques del Segre i del Francolí i al llarg del seu recorregut travessa les
formacions de l’Oligocè Superior habituals en aquest sector sudoccidental de la Conca de Barberà.
Aquestes formacions, constituïdes principalment per margues vermelles, conglomerats i sorrenques,
són un context favorable per l’ap arició d’abrics. Entre les nombroses balmes que es succeeixen
en ambdós costats del Barranc del Corregó de moment es té constància de la presència d’evidències
arqueològiques en quatre d’elles, que han est at denominades Balmes del Corregó I a IV (Fig.
12). Les intervencions han començat per la balma Corregó I, que és la més propera al nucli
de Vimbodí. En aquest jaciment es va constatar la presència de restes arqueològiques en superfície,
incloent-hi alguns fragment s ceràmics que suggerien l’existència de nivells de la Prehistòria
Recent. Com en el cas de la Cova dels Xaragalls, la intervenció va tenir com objectiu determinar
si per sot a d’aquests nivells hi ha ocup acions de cronologia mesolítica o p aleolítica. Al llarg dels
propers anys es te previst realitzar intervencions a la rest a de localitzacions arqueològiques del
barranc.

Fig. 10. Còdol de calcària amb impregnacions
d’ocre vermell, utilitzat probablement en el treball
dels colorants.
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Fig. 11.  Entrada a la Cova dels Xaragalls.
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Conclusions i perspectives de futur

En aquest treball hem volgut traçar una síntesi dels resultats assolits pel projecte de recerca
Francolí-Gaià des que es van iniciar els treballs al Molí del Salt l’any 1999, incidint especialment
en les tasques dutes a terme a la Conca de Barberà. A banda dels resultats estrictament científics,
que hem esbossat més amunt, el projecte pretén assolir t ambé altres objectius, com servir de
context de formació per als estudiant s de les comarques meridionals que vulguin especialitzar-
se en arqueologia prehistòrica, així com potenciar la dimensió social de la investigació arqueològica,
posant en valor un patrimoni tradicionalment desconegut. Pel que fa al primer d’aquests objectius,
la vinculació del projecte amb la Universit at Rovira i V irgili i, més concret ament, amb el Màster
Europeu en Quaternari i Prehistòria que s’imp arteix des d’aquest a Universit at està permetent
la incorporació a la recerca de tot a una generació de joves investigadors, la qual cosa es tradueix
de forma immediat a en la realització d’un bon nombre de Tesis de Màster i Tesis Doctorals
centrades en els jaciment s que formen part del projecte. Pel que fa al segon objectiu, s’ha fet

Fig. 12. Vista general d’un dels abrics amb evidències arqueològiques localitzats

al Barranc del Corregó (Corregó III).
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al llarg d’aquest s anys un esforç per divulgar els result ats de la recerca per mitjà d’exposicions
i conferències, afavorint també que els mitjans de comunicació es facin ressò dels treballs, amb
la voluntat de donar a conèixer la importància d’aquest p atrimoni, especialment en el seu medi
social més immediat. En aquest sentit és import ant dest acar la implicació de les institucions
públiques, com el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’Ajuntament de Vimbodí o el Museu-
Arxiu de Montblanc i Comarca, que des d’un primer moment van prest ar la seva col·laboració,
tant en els treballs de recerca com en la seva divulgació.

Aquests dotze anys han suposat un intens treball de recerca, tant de camp com de laboratori,
però hi ha arguments per pensar que el projecte continua est ant tot just en els seus inicis i
que encara resten molts anys de feina per endavant. Per una banda, la majoria dels jaciment s
que s’estan excavant presenten àmplies estratigrafies i una gran densitat de material arqueològic,
motivant que les tasques d’excavació avancin lentament. Els dotze anys d’excavació pràcticament
ininterrompuda a jaciment s com el Molí del Salt o La Cansaladet a en són una bona mostra.
Per altra banda, la troballa de nous jaciment s o la intervenció en jaciment s ja coneguts està
suposant una contínua ampliació de l’àmbit d’actuació del projecte, t ant des del punt de vist a
geogràfic com cronològic. Això està posant de manifest la potencialitat arqueològica del sud de
Catalunya i especialment de determinat s sectors especialment favorables per a la formació i
conservació de jaciment s. Entre aquest s cal dest acar els dipòsit s de conglomerat s típics de les
vores de la Depressió del Ebre –Conca de Barberà, Priorat-, on és habitual la formació d’abrics
com a conseqüència dels processos d’erosió diferencial. La relativament ràpida degradació d’aquests
abrics fa que els sediments arqueològics quedin protegit s pels blocs despresos de les viseres,
com s’ha pogut constatar, per exemple, al Molí del Salt. La proliferació d’evidències arqueològiques
en indrets com el Barranc del Corregó s’ha d’entendre també en el marc d’aquest context geològic
privilegiat. Cal esperar que la prospecció sistemàtica d’aquestes formacions continuï aportant
novetats en un futur immediat.

Agraïments

Les intervencions als jaciments de Vimbodí compten amb el suport econòmic del Departament
de Cultura de la Generalitat de Cat alunya, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i de
l’Ajuntament de Vimbodí. La recerca al Molí del Salt i al Barranc del Corregó s’inscriu en dos
projectes finançats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Poblament i grafisme
prehistòrics a la vall del Francolí (2008ACOM00073, 2009ACOM00103), desenvolupat pel Museu-
Arxiu de Montblanc i Comarca, i Investigacions arqueològiques al Barranc del Corregó (Vimbodí,
Conca de Barberà) (2008ACOM00053), desenvolup at pel Consell Comarcal de la Conca de
Barberà. Finalment, volem agrair a Joan Duch i Teresa Dolcet, Josep Maria Oliva i Bodegas
Miguel Torres, propietaris dels terrenys on es localitzen respectivament el Molí del Salt, la Balma
del Corregó I i la Cova dels Xaragalls, la seva autorització per portar a terme els treballs de
camp.
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i Títol: El Baluard (carrer del Mur)

Autor: Josep Martínez Lozano
Tècnica: Oli sobre t auler
Mides: 72,5  x  92
Any: 1953
Primer premi d’oli en la
Primera Biennal d’Art de
Montblanc

Aquest quadre es troba ubicat a la Sala d’Exposicions Anton Andreu del Museu
i, junt ament amb altres, comp arteix l’esp ai dedicat a recollir obres premiades a les
diferents edicions de les biennals d’art de Montblanc, que representen un dels fons
més import ants de pintura de la vila.

Ens trobem davant l’oli d’un jove Martínez Lozano -30 anys-  fa p alesa la futura
trajectòria artística del pintor . Tot i endevinar una execució ràpida, característica que
també observem en moltes altres obres de la seva autoria, plasma l’objectiu que cerca
-el carrer del Mur i les dues torres sobresortint s- amb traç segur i definitori que
confereix una extraordinària força expressiva al conjunt de construccions que apareixen
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i en primer terme. La conjugació dels colors és harmoniosa, sense estridències

cromàtiques i amb fidelit at al model, sense oblidar l’empremt a pròpia, el toc personal
d’un artista que posseeix un tremp molt p articular. La tot alitat de l’obra present a una
composició molt ben disposada en la què mereix especial atenció la profundit at de
l’espai rural, utilitzant t an sols una quart a p art de la superfície pint ada. Aquest petit
espai és el marc òptim de l’àmbit urbà del primer terme i la mostra fidedigna dels
colors i la llum de la Conca.

El anys de fecund i extens exercici artístic que conformaren una gran personalitat
de la pintura cat alana de la segona meit at del segle XX, amb et apes diverses, estils
canviants i temàtiques variades no volatitzaren mai la frescor plàcida que es fa p atent
en aquest quadre.

Primera Biennal d’Art de Montblanc, 1953

Tot i que les biennals d’art no són cronològicament els primers moviments pictòrics
destacats a Montblanc, suposaren un moment d’impuls de l’activit at artística a la vila,
amb continuïtats pictòriques més o menys periòdiques. Aquest any 1953 hom intentava
deixar enrere el declivi cultural i identit ari que havia suposat l’atzucac dels anys 1936-
39 i les seqüeles posteriors. Grup s de montblanquins maldaven per construir esp ais
propis de lleure i de cultura, auspiciats per l’horitzó que representava la commemoració,
l’any 1956, de les festes del cinquantenari de la Coronació Canònica de la Mare de
Déu de la Serra. Aquest ambient no p assà desapercebut a alguns personatges locals
o foranis de la cultura que promogueren iniciatives com la celebració de la Primera
Biennal d’Art de Montblanc.

Recollint aquest sentiment col·lectiu, l’Ajunt ament de Montblanc, en sessió del
dia 31 de març d’aquest any , presentà una moció  d’alcaldia per a la creació d’una
«Exposició Biennal d’Art», fixant la dat a de la Fest a Major per a la seva celebració.
Aquesta moció anul·lava també qualsevol altra manifestació de caràcter artístic realitzada
fins llavors. Hom suposa que era per donar relleu a la nova iniciativa que pretenia
situar Montblanc en els cercles artístics més rellevants de Catalunya i donar a conèixer,
com s’exposa a l’act a de la sessió, «las bellezas que encierra nuestra Villa y su
campo». Automàticament fou nomenada una comissió per a gestionar el projecte i
de manera especial redact ar les bases del concurs.

A la convocatòria del premi s’hi present aren norant a-set quadres de quarant a-
dos autors, de procedència diversa d’arreu de Cat alunya, majorment de la ciut at de
Barcelona, noms d’alguns ben destacats en el panorama pictòric del moment: Sanvicens,
Jacint Olivé, Gonzalo Lindín, Guillem Fresquet, els montblanquins Palau Ferré i Maties
Solé, Ismael Balanyà, Joan Roselló, Carles Masdeu, Antoni Pallerola o el propi Martínez
Lozano que ja despunt ava en els circuït s expositius del p aís i que, barceloní de
naixement, s’establí a la vila durant llargs períodes. També es presentaren dotze obres
fora de concurs.  La majoria d’aquestes obres concursant s foren execut ades a pleinla
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air com era habitual entre els artistes de l’època, la qual cosa conferí un ambient
especial pels carrers i diferent s indret s de la vila aquell estiu de 1953.

Dintre el marc del cert amen i com a preàmbul dest acat tingué lloc el diumenge
3 de juliol, a les 12 del migdia a la sala del Casal Montblanquí la conferència «El
arte de nuestro tiempo» pronunciada pel crític Luís Monreal y Tejada, que fou presentat
per un dels impulsors de la recent creada biennal, Artur Pot au.

Coincidint amb la Fest a Major, el dia 6 de setembre, s’inaugurà l’exposició amb
la tot alitat de les obres -olis, aquarel·les i dibuix- a l’Escola d’Art s i Oficis (Hospit al
de Sant a Magdalena) i l’assistència d’autorit ats i personalit ats locals i provincials,
considerant-se com l’acte més dest acat d’aquella Fest a Major, recollit  per la tot alitat
de la premsa de Cat alunya: «La V anguardia», «El Noticiero Universal», «El Correo
Catalán», «Destino», «Radio Tarragona» i «Radio Barcelona», així com la major p art
de publicacions especialitzades.

Quatre dies abans, el dia 2 de setembre es reuní en el mateix local de l’exposició
el jurat d’admissió i qualificació de les obres, integrat per Joan Cortès V idal, crític
d’art; Antonio Garcia Morales, Professor de l’Escola de Belles Arts de Barcelona; Angel
Marsà Beca, crític d’art; Joan Molas Sabaté, membre corresponent per Tarragona de
les Reials Acadèmies de San Fernando, de Madrid i de Sant Jordi, de Barcelona;
i Luís Monreal y Tejada, crític d’art. Cal dest acar que aquest jurat admeté totes les
obres present ades i respecte a la qualificació es pronuncià de la següent manera:

Primer premi de la secció pintura: «Baluarte de Santa Ana» de J. Martínez
Lozano (núm. 37 del catàleg).
Segon premi d’aquest a secció «Santa María la Mayor», de Jacint Olivé.
Mencions Honorífiques: Josep M. Gual Bernadas, Albert Muñoz Boquera, A.
González Lindín
Primer premi secció de dibuix: «Núvols», de Maties Solé i Maseras
Mencions honorífiques de dibuix per a: Joaquim Casellas i Juli Pasqual.
També s’havia instituït un premi p articular per a la secció de dibuix, donat pel
Sr. Lluís Civit, que quedà desert, però que s’adjudicà per majoria absolut a del
jurat a l’aquarel·la «Santa María la Mayor» de Guillem Fresquet.

Posteriorment, set anta-cinc de les obres present ades (per manca d’esp ai no hi fou
present la tot alitat) s’exposaren a la seu del Reial Cercle Artístic de Barcelona, entre
els dies 31 i 10 de novembre.

Josep M. Carreras Vives

Bibliografia:
«Anotacions de seixanta anys de pintura a Montblanc». Llibre inèdit de l’autor d’aquest
article.
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE POBLET

Fotografia analògica amb cámara estenopèica, realitzada per Domi Mora.

Tota fotografia és una incisió en l’eix de l’esp ai-temps: una selecció d’un lloc i un moment
significatiu que sintetitza una experiència vital del fotògraf.

Aquesta imatge està fet a amb càmera estenopèica, és a dir , amb una cap sa de fust a
que té un foradet de 0,15mm de diàmetre pel qual p assa la llum que impregnarà l’emulsió
fotogràfica; sense cap tipus de filtre ni de sep aració entre la realitat i el seu reflex lumínic. Es
pot veure com la imatge mostra un lleuger aspecte borrós, la qual cosa posa en evidència que
tan el visible com l’invisible est an indissolublement lligat s, no escindit s, en una disposició de
continuïtat i fluïdesa.

Per t al de poder aprofundir i endinsar-me en aquest a escletxa generada per l’inst ant
fotogràfic, durant la realització de la fotografia em desplaço per l’esp ai, mentre la llum va
successivament impregnant el negatiu. Aquesta imatge, en concret, ha nascut de la sobreposició
de quatre imatges en les que la meva posició dins de l’església ha anat variant.

La meva intenció es provocar una interrupció de la perspectiva quotidiana i captar la vibració
de l’espai. En intentar sobreexposar diferent s visions d’un mateix lloc, intento connect ar l’espai
arquitectònic amb l’observador per tal de crear un p assadís, una esquerda temporal, que permeti
introduir a aquell que mira a una altra dimensió, conduint-lo a particip ar en la transmut ació d’una
realitat sagrada. Mentre fotografio aquest esp ai, he intent at mirar-lo des de l’interior , intent ant
demostrar que la llum i el seu reflex formen p art d’una unitat indivisible. Tot percebent l’esp ai
que ens envolt a ens identifiquem amb l’etern present: un temp s vibrant, suspès, que ens urgeix
a cercar la transformació interior .

Domi Mora
Antropòleg i fotògraf
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LETTERA

UN DIA D’AQUESTS

No sabem on i com
però remunt arà, sens dubte,
i és del tot inútil brandar
treballades cuirasses de maduresa.

La saget a d’una traició tensada
des dels arcs de la infantesa

ens destrossarà el cor.

Josep Civit i Mateu

Aquesta serà una secció dedicada a recollir aportacions literàries -poesia o

prosa- d’autors de la Conca de Barberà.

En aquesta aparició del PODALL no podíem començar millor que amb la publicació

d’uns poemes de Josep Civit i una narració d’Enriqueta Moix, ambdós, hores

d’ara, els més destacats literats de casa nostra, amb nombroses edicions de la

seva producció literària i reconeguts en diferents certàmens, on han obtingut

destacats premis.
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VIATGE AL COR DE LA CEBA

Capes i més capes d’insatisfacció,
un gruix impenetrable ocult a
l’ansiada polp a
del desig verit able.

I si mil
vides visquéssim, mil
vegades marraríem just
al límit del mateix desert.

Encara que brollessin fabuloses
deus de cada llàgrima.

Josep Civit i Mateu

Montblanc
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EL PREMI LITERARI

Aquell dia quan vaig arribar a casa el primer que vaig fer , va ser obrir la bústia i com
sempre, hi vaig trobar prop aganda i cartes dels bancs. Al repassar la correspondència em
vaig adonar que una de les cartes  venia de l’  Ajuntament de Terrablanca.

Em va estranyar i al moment la vaig obrir. Eren les bases d’un concurs literari, concretament
d’un concurs literari de poesia dot at amb tres mil euros.

Primer vaig pensar que s’havien equivocat, però al comprovar el nom del destinatari
vaig veure que efectivament, era el meu nom. Per què m’havien enviat aquella cart a? No
ho entenia, però t ampoc hi vaig donar més importància. V aig continuar obrint les altres
cartes i totes eren rebut s i factures que m’havien deixat els contes en números vermells.

Em vaig posar a prep arar el dinar i al moment de p arar taula vaig treure tot s els sobres
i p apers que hi havia deixat al damunt . Els vaig agafar i els vaig tirar a la brossa. Un
d’ells va caure al terra i quan el vaig recollir ,  em vaig adonar que era el p aper del concurs
literari.

Aquell paper tornava a est ar entre els meus dits i el vaig tornar a llegir . Potser no era
una mala idea present ar-me a aquell concurs, de perdre no hi perdia res i si el guanyava,
eren tres mil euros que em taparien uns quants forats. Va, quina tonteria! Com podia pensar
en guanyar un concurs literari!

De fet feia molt s anys que escrivia i tenia un munt de poemes guardat s en un calaix.
Eren uns poemes molt intimistes i senzills, a més no tenien cap mètrica, ni cap rima, fins
i tot pot ser eren infantils.

Com podia jo present ar-me a un concurs amb la quantit at de bons escriptors que hi
hauria? Només hi aniria a fer el ridícul.

Però per què no ho podia provar? Així que vaig anar al calaix dels poemes i vaig
començar a remena’l . Tenia tot s els poemes deixat s allí de qualsevol manera. Els vaig
treure i els vaig ordenar una mica.

Vaig començar a llegir aquells poemes i se’m van despertar sentiment s que ja havia
oblidat, eren uns poemes vius que s’havien construït de mica en mica. V aig pensar que
els podia p assar a l’ordinador i corregir , després de tot, no est aven t an malament.

Els vaig imprimir i els vaig apilar . En tot al eren quaranta-dos poemes. Me’ls vaig mirar
un i altre cop. Em semblava impossible que aquells fossin els poemes tret s del calaix.
Tenia la sensació de tenir una gran obra entre les mans. L ’obra d’un gran escriptor . Com
podia haver aconseguit escriure aquells poemes?  Com el meu cap havia lligat aquelles
paraules fins a obtenir un conjunt de frases plenes de sensacions?

L’obra no tenia títol. Era qüestió de pensar-ne un de curt i expressiu. Un títol que digues
moltes coses i alhora no digués res. Ja el tenia! “T ot i res”, l’obre es diria  “T ot i res”!
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Vaig buscar un p arell de cartolines per enquadernar i al davant, centrat al mig, hi vaig
posar el títol  amb lletres grosses i negres. Ho vaig grap ar tot i enquadernat d’aquella
manera,

semblava un vert ader llibre. Em sentia orgullosa de la meva obra i me la mirava un i altre
cop.

Finalment vaig opt ar per present ar-me al cert ament literari. Per què no ?
Així, que vaig prep arar tot a la document ació que em demanaven i la vaig enviar per

correu certificat.
La meva vida continuava i encara que sempre est ava molt enfeinada, intent ava trobar

una estona de lleure per escriure. Les meves neurones d’escriptora havien despertat.
La meva imaginació cercava els fets quotidians i així, podia dibuixar en un full una infinitat

de paraules que donaven sentit a una determinada forma de viure.
Em sentia escriptora i encara que ningú ho sabia, jo era plenament feliç vivint aquella

realitat.
Un dia va sonar el telèfon i una veu que m’era tot alment desconeguda va pregunt ar

per mi. Després es va identificar com el regidor de cultura de l’  Ajuntament de Terrablanca.
De sobte, vaig recordar el nom de l’  Ajuntament. Era el del concurs literari!. En prou feines
el sentia però vaig entendre que jo havia quedat finalista del concurs  i que est ava invitada
al lliurament de premis que tindria lloc el proper diumenge en el mateix Ajuntament.

Primer em vaig quedar aturada intent ant recordar el que m’havien dit. No m’ho podia
creure! Jo, finalist a d’un premi literari? Intent ava tranquil·litza’m, sols era finalista, això no
significava que hagués guanyat cap premi. Però era finalista! La meva obra era una de
les millors!

De sobte, vaig tenir un dubt a. On es trobava aquell poble de Terrablanca? Primer que
res vaig mirar l’enciclopèdia.  V aig començar a buscar aquell nom, però no el vaig trobar .
Després vaig pensar que el podia cercar per internet, V aig trobar tres municipis amb el
nom de Terrablanca, un es trobava a la província de Lleida, l’altre a la província de V alència
i el darrer a l’illa de Mallorca.

En el sobre que vaig enviar hi vaig posar les dades , però no les recordava. A més
el nom de la província no el vaig escriure, perquè sols tenia el codi post al. Tenia que buscar
els papers de les bases, allí hi trobaria l’adreça o almenys pel codi post al la podria trobar .

Vaig buscar per a tot arreu però el p aper no va sortir , desprès vaig recordar que l’havia
llançat. Com podia haver-lo llançat? Ara no tenia ni el telèfon ni l’adreça ni res.

Vaig intentar recordar el nom del premi. Com es deia? Era el nom d’un famós escriptor ,
però no recordava quin.

Després de molt de rumiar vaig recordar que el premi es deia Àngel Guimerà. V aig
poder trobar una web on hi havia tota la descripció del premi, així com t ambé l’adreça.
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El poble de Terrablanca es trobava a la província de Lleida. Va ser una sort localitzar aquella
web!

Aquella nit no vaig poder dormir . Em not ava molt nerviosa i no parava de donar voltes
i voltes al llit.

El diumenge vaig agafar el cotxe i vaig anar cap a Terrablanca, Hi vaig anar sola, no
vaig voler que ningú m’acomp anyes. Vaig posar música i submergida en aquella melodia,
anava eliminant els quilometres que em restaven per ser o no ser...una poetessa reconeguda.

No vaig tenir cap problema per arribar al poble i menys per trobar l’  Ajuntament. Una
noia em va indicar la sala de plens que era el lloc on es lliuraven els premis. Hi havia
molt poca gent i vaig seure en una de les but aques del darrera. Em vaig sentir molt sola
i dist ant. De mica en mica el lloc es va omplir i vaig començar a not ar una pressió a
l’estómac.

L’alcalde i els membres del jurat van fer la present ació  del premi. Per últim va arribar
l’hora de la verit at. El meu nom, van cridar el meu nom! Havia obtingut un accèssit al
premi, es a dir , havia quedat segona. V aig pujar a la t arima i vaig donar la mà a tot s
els membres de la t aula i  ells em van donar un diploma i un t aló de mil euros. Crec
que en aquells moment s no respirava, ni escolt ava els aplaudiment s, em sentia plena.
Darrera meu, un home, va recollir el primer premi.

Després del lliurament de premis, es va servir un refrigeri. Tothom em va felicitar i també
ho va fer l’home guanyador .

Aquell premi va canviar la meva vida. Em vaig enamorar del guanyador del Premi Àngel
Guimerà de Terrablanca.

ENRIQUETA MOIX MARÉ
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JOSEP CIVIT i MATEU
Va néixer a Montblanc i és professor d’ensenyament primari.

Ha guanyat, entre altres, els premis de poesia
«Marc Granell», de la V ila d’Almussafes (2002)
«Sant Celoni» (2003)
«Jacint V erdaguer, de la V ila de Calldetenes (ex aequo, 2005),
«Alella a Maria Oleart» (2006),
«Miquel Martí i Pol» (2007)
«Marià Manent», de poesia»

Té publicades les següents obres:
La catedral submergida (1989),
El que queda del dia (1999),
Illes de cendra lent a (2002),
Entre p arèntesi (2003), Pretèrit imperfet (2004),
Instantànies (2006),
Només un vidre (2007),
Interior amb finestres (2008) i
El cel de Zuric (2009).

ENRIQUETA MOIX MARÉ
Publicacions
Llibres de poesia:

«Caminant amb el sentiment», Reus (1991) Cooeditat amb Pilar Navàs.
«Gloses» (varis autors) , Mallorca  (2004).
«Empremtes al glaç» , Badalona (  2008).
«Perro sin dueño» (varis autors), Universidad de Albacete (2008).
«Esglaons de pètals» , Badalona (2009).
«Capvespre al parc», Badalona  (2010).

Llibres de narrativa:
«Quadern d’aniversari» (varis autors), Montblanc (2005).
«Històries Verdaderes» (varis autors), Constantí (2007).
«Relats breus per a dones» (varis autors), El Prat de Llobregat (2008).
«Pluma, papel y vino» (varis autors), Logroño (2009).
«Premi Cartes d’amor» (varis autors), Calafell (2009).

Premis literaris
Accèssit al Premi Jalpí i Julià de poesia, de Sant Celoni (2006)
1 er. Premi als Premis Grau Miró de Haiku, de Barcelona (2006)
3 er. Premi al Certamen de poesia, de Santa Margarida de Montbui (2006)
Accèssit al Premi Poetes Fina Palma, d’Horta de Barcelona (2007)
1 er. Premi als Premis Grau Miró de Haiku, de Barcelona (2007)
Menció d’honor al Premi Mn. Narcís Saguer de poesia, de Vallgorguina (2007)
Accèssit al Concurs literari de  poesia, de Llorenç del Penedès (2007)
Finalista als Premis Literaris, de Constantí (2007)
Finalista al Premi Internacional de Haikus de la Facultad de Derecho de Albacete (2007)
Finalista al Premi Cartes d’ amor, de Calafell (2009).
Finalista al Premi Joan Santamaria, de Barcelona (2009).
Finalista al premi Sàlvia, de Canet de Mar (2009).
3 er. Premi al concurs de l’ Hospital de Sant Pau, de Barcelona (2010)
2 on. Premi Sagrada Familia, de Barcelona (2010).
3 er. Premi Pedro Hernandez Salinas, de Rubí (2010).
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Activitats del Museu Arxiu, 2010
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20
Xerrada i debat organitzat per la plat aforma «Montblanc decideix», amb la
intervenció de la periodist a Patricia Gabancho.

21
Presentació del llibre «Pinzellades literàries. Amb sabor montblanquí» de
l’advocat montblanquí Josep M. Giné i Roselló.
Presentà l’acte glosà la figura de l’autor el Sr . Josep Josep Gomis i Martí. A
continuació el Sr . Josep M. Contijoch i Casanovas, director de la revist a local
«El Foradot» comentà el contingut de l’obra present ada. Cloent l’acte
intervingué el rap soda Enric Balauder i Miró que interpretà a capela la poesia
«La nina de casa Aguiló», que havia est at estrenada l’any 1947 com a acte
d’inauguració del Casal Montblanquí, amb lletra de Josep M. Giné i música de
Maties Escoté.
L’edició del llibre, així com la cura de l’edició i selecció de textos anà a càrrec
del Museu Arxiu que n’obsequià amb un exemplar als socis de l’entit at.

Jaume Ferrer i Sergi Andreu,
montblanquins i amics de Jordi
Llavina (centre )un cop acaba-

da la conferència

27
Conferència a càrrec
del periodist a i
escriptor Jordi Llavina.
A l’acte hi
intervingueren en
Jaume Ferrer i Puig
que glossà l’obra
«Londres nevat»  de
Jordi Llavina, mentre
que Sergi Andreu i
Gamboa, p arlà de la
faceta literària i perio-
dística de l’autor del
llibre.
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6
Conferència debat sobre el Pla de Residus, coincidint amb el 20è. aniversari
del Pla de Residus a la Conca de Barberà

13
Presentació del llibre «El dalt abaix a la Conca de Barberà» de Josep
Recasens i Llort, a càrerc de Josep M. Grau i Pujol, president del Centre
d’Estudis de la Conca de Barberà.
Es tract a del primer llibre de l’editor montblanquí Ramon Requesens.

14
Trobada de veterans del conflicte a Ifni, organitzada a Montblanc pel Sr .
Josep M. Contijoch i Casanovas

16
Conferència i present ació del llibre d’Arcadi Alibés, periodist a esportiu i corre-
dor de fons. Acte organitzat pel Club Atlètic Montblanc.

12
Conferència organitzada per la Lliga Local contra el Càncer .
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15
Xerrada i lliçó, a la biblioteca polivalent del Museu, per a estudiant s de la
Universitat Autònoma de Barcelona, obert a a tothom, sobre la figura i l’obra
del músic i compositor Manuel de Falla, a càrrec del Dr . Francesc Bonastre i
Bertran.

Setmana de la Ciència

26
Conferència sobre la «biodiversit at», a càrrec de Joan Cart anyà Martí,
president del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà.
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11
Conferència «Els
orígens de la
Generalitat de
Catalunya» a càrerc
del Dr . Josep M. Sans
i Travé, director de
l’Arxiu Nacional de
Catalunya. i a
continuació, inauguració
de l’exposició «El
naixement de la
Generalitat de
Catalunya», produïda
pel Museu Comarcal
de la Segarra, sot a la
direcció de la Sra.
Carme Bergés directo-
ra d’aquest Museu i
finançada per l’Obra
Social de la Caixa.
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Josep Andreu,
Alcalde de

Montblanc; Josep
Gomis, President

del Museu Arxiu, i
el conferenciant

Josep M. Sans
Travé

Vista parcial de
l’exposició

Carme Bergés,
comentant

cadascun dels
plafons,

corresponents a
diferents èpoques
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Acollida a la sala polivalent de la biblioteca de dues classes del Curs Interna-
cional d’Orgue de Montblanc imp artides pel professor Josep M. Mas Bonet.

Activitat programada pel Club Excursionist a de Montblanc.

4

Conferència sobre una possible intervenció en la
recuperació i rest auració de «la Pasquala i els
pous de gel», Anàlisi històrica a càrrec de Josep
M. Grau Pujol, historiador i exposició de l’entorn
natural per Joan Roig i Palau, biòleg.
A continuació s’encetà un debat sobre les mesures
a emprendre per dur a terme aquest a propost a de
rehabilitació.
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 3

Presentació de la recent creada
Associació Literària «L ’escarritx».
L’acte comptà amb la intervenció
dels poetes Josep Civit Mateu,
Enriqueta Moix Maré i Rosa
Lentini, i de l’escriptora
Margarida Aritzeta,  mentre que
la present ació anà a càrrec de
M. de la Serra Balanyà Dalmau,
responsable de la Biblioteca
comarcal Josep Conangla de
Montblanc.

13

Toni Cartanyà conduí l’acte
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Presentació del llibre de Manel Martínez García «Arquitectura rural. Un
patrimoni cultural oblidat (l’exemple de la Conca de Barberà)». Edit at per
l’editorial Cossetània.

Assemblea Nacional de Federacions i entit ats sardanistes de Cat alunya.
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22
Conferència «Les plantes
forasteres de la Conca de
Barberà» a càrrec del Dr .
Ramon M. Masalles, del Grup
de Geobotànica i Cartografia de
la V egetació. Dep artament de
biologia veget al de la Facult at
de Biologia de la Universit at de
Barcelona. Aquest a conferència
estava englobada en el cicle
Fòrum Omnes sobre «La
influència de l’entorn físic en
l’home al llarg de la història».

23

24

30
Conferència «El carboneig a
les comarques t arragonines»
pel Dr . Diego López Bonillo,
Doctor en Geografia per la
Universitat Rovira i V irgili.

El Dr. Masalles il·lustrà la seva intervenció amb un gran nombre d’imatges de les
diferents plantes que protagonitzaren la temàtica de la conferència

El Dr. López ens apropà al
seu extens coneixement de la

matèria amb intervencions
teòriques i pràctiques sobre

la construcció de les
carboneres
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Actuació de l’artist a i gastrònom Pere Tàpies, en un acte englobat a la
Festallibre de l’Escarritx, durant la Fira Gastronòmica de Sant Martí.

Xerrada i exposició de llibres antics i llibres amb dedicatòria dels autors
«L’amor al llibre i el seu col·leccionisme: la bibliofília» per l’historiador i arxiver
Gener Gonzalvo i Bou.

Conferència «Els aiguat s del Francolí (ss. XIX-XX), a càrrec de Josep P .
Jàvega i Bulló i Neus Jàvega Bernad.
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13
Presentació del núm. 4 de la col·lecció Gàrgola
del Museu Arxiu: «La premsa local a la Conca de
Barberà durant el règim franquist a», L ’acte
s’acompanyà amb una conferència sobre aquest a
rtemàtica en general a Cat alunya a càrrec del Sr .
Albert Manent i Segimon, escriptor .

Pere Tàpies signant al llibre d’honor del Museu, i a la foto de la dreta, durant la
seva intervenció a la sala d’actes, on fou presentat per la presidenta de
l’Associació Literària l’Escarritx, la poetessa montblanquina Enriqueta Moix

Portada del llibre, que pot adquirir-se a
les llibreries montblanquines i a la

consergeria del Museu
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Conferència: «L ’apicultura tradicional a la Conca de Barberà» per Manel
Martínez. Aquesta conferència t ambé formà p art del cicle «La influència de
l’entorn físic en l’home al llarg de la història».

27
Presentació del llibre «La
guerra del francès a la
Conca de Barberà (1808-
1814)» que recull les
xerrades que foren
impartides l’any 2009 en el
Museu i altres seus per:
Josep M. Grau, Manel
Güell, Francesc Murillo,
Josep M. Port a i Gabriel
Serra. La valoració de
l’obra la realitzà el Dr .
Àngel Casals Martínez,
professor del Dep artament
d’Història Moderna de la
Universitat de Barcelona.

3

Cicle «Vida i color de tardor»
Exposició de productes hortícoles ecològics de
tardor de l’Hortus Aprodiscae

Tot seguit
Conferència per la farmacèutica i dietist a Sra.
Anna Sànchez «La diet a de t ardor. Carbassa
i fruits de tardor. En acabar hi hagué un col·loqui
sobre el tema.

19
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El professor Dr. Àngel Casals (esquerra)
presentat per Josep M. Grau
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Taller de decoració de carbasses per a nens i adult s. Exposició de carbasses
decorades i obres artístiques tenint per bases les carbasse amb les seves
diferents morfologies, a càrrec de «Camp Alegre», de Gimenells

Presentació del llibre «La princesa de Jade» coment at per l’autora Coia V alls,
Aquest llibre fou el guanyador del premi Nèstor Luján de novel·la històrica.
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L’escriptor Xulio R. Trigo, l’autora de la novel·la presentada, el President del Museu i
la poetassa Enriqueta Moix

Dues simpàtiques mostres de
l’exposició. Un naixement, figura
ben adequada pel moment i la
parella clàssica dels còmics, en

Mortadelo i Filemon
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Presentació a la V ila de Sarral amb motiu de la Fira del llibre «La premsa
local a la Conca de Barberà durant el règim franquist a» amb la conferència i
exposició del fet p articular de Sarral «El Full p arroquial» a càrrec d’Antoni
Marsal Bonet.

En col·laboració amb la regidoria d’esport s de l’Ajunt ament de Montblanc el
peridodista Miquel Àngel V iolan presentà el seu llibre «El mètode Guardiola»

Cessió de les inst al·lacions del Museu a l’associació «Per Montblanc i la
Conca» per dur a terme una jornada sobre Josep Conangla i Font anilles: de
Montblanc a l’Havana.
Hi intervingueren el Dr . J. A Gonzàlez Casanova; Joan M. Ferran Oliva, José
Luís Cifuentes, Jaume Reyner i Josep París, i Magí Sunyer .
Clogué l’acte la present ació del llibre «Arnau de V ilanova, reformador medie-
val. El vi i la medicina, a càrerc de Carme Plaza.

8

10

11

18

19

En col·laboració amb la regidoria
d’esports de l’Ajunt ament de
Montblanc present ació del llibre «A
prop de les estrelles de l’NBA. 20
anys viatjant pel món del bàsquet,
que corré a càrrec del seu autor
Jordi Robirosa.

Presentació del llibre, edit at pel Centre d’Història Natural, Els mamífers
carnívors del Bosc de Poblet» escrit per Eloi Josa, Christian Pomares i Joan
Roig

El popular periodista esportiu i
destacat especialista en l’esport del

bàsquet, Jordi Robirosa durant la seva
presentació a càrrec de Xavi Gistas
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INAUGURACIÓ OFICIAL DEL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIES

Altres esdeveniments en la vida de
l’entitat 2010

El dilluns dia 21 de desembre de 2009, a la biblioteca del Museu Comarcal,
tingué lloc la primera connexió oficial del nou sistema de videoconferències
instal·lat a l’entitat, que permetrà una obertura informativa i de comunicació a
l’exterior, fonamentalment establerta entre altres museus d’arreu de Catalunya.

L’acte consistí en una intercomunicació entre els museus que formen part de la
Xarxa de Museus d’Etnografia de Catalunya: Museu d’Arbúcies, Museu d’Amposta,
Museu Etnològic de Barcelona, Museu de la Vida Rural de l’Espluga, Ecomuseu de
les Valls d’Aneu, Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc), Museu de
la Pesca de Palamós i Musèu dera Val d’Aran, a Vielha., tots ells coordinats des de
la seu central del Servei de Museus al Palau Moja de Barcelona.

Cadascun dels museus intercomunicats tingué una intervenció pròpia, que a
Montblanc se centrà en la presència i actuació d’alumnes de 4t. de Primària del
Col·legi P. Les Muralles, coordinats per les mestres Encarna Cobo i Mercè Iborra

En primer lloc intervingué l’alcalde de Montblanc Sr. Josep Andreu, destacant el
valor patrimonial de la Vila. A continuació dues alumnes del curs esmentat,
presentaren molt breument, una visió històrica i actual de Montblanc, i una
detallada explicaciód’ una de les peces del fons museístic, concretament un aparell
per a la fabricació artesana de les neules.
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SIGNATURA D’UN CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA
DE BARBERÀ, PER A LA SALVAGUARDA DELS JOCS INFANTILS DEL
PASSAT

El dia 22 de novembre, a la seu del Consell Comarcal es dugué a terme
la signatura d’un conveni en virtut del qual el Museu esdevé diposit ari del
material audiovisual recollit en les diferent s sessions de la camp anya
promocionada pel Consell comarcal i desenvolup ada a diverses poblacions de
la Conca per a la recuperació dels jocs infantils del p assat, jocs avui gairebé
oblidats per la mainada com: el cèrcol, les cinquetes, els cromos, el p alet,
etc.

A l’acte, hi assistiren els president s del Museu i del Consell, Srs. Gomis i
Rovira i el Conseller de Cultura de la institució comarcal, Sr . V illar. Durant
uns dies romangué obert a a la seu del Consell una mostra represent ativa
d’aquests jocs.
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El dia 23 d’agost, fou descobert, en el seu domicili del carrer Major , el
cadàver de Francesc Sifre, que segons dict amen dels forenses mori per
causes naturals uns dies abans de la dat a esment ada. Degut aquestes
circumstàncies, el sebolliment de les restes es ret ardà fins el dia --- que
foren diposit ades en el p anteó familiar del cementiri de Montblanc, just al
costat de les despulles de la seva esposa, enel transcurs d’una cerimònia
civil a la què hi assistiren una cinquantena d’amics, alguns dels quals li
dedicaren uns mot s de comiat.

Francesc Sifre i Pérez havia nascut un 18 de setembre de l’any 1926 a
Barcelona, concret ament al barri de can Tunis, on els seus p ares exercien
llurs professions, el p are mestre d’aixa en unes drassanes de la ciut at
comtal, mentre que la mare tenia cura com a conserge-assistent a d’un dels
centres d’atenció sanitària que funcionaven amb caràcter públic durant
l’època republicana. Aquest equip ament sanit ari disposava d’un pis annexe
on residia la família.

En aquest barri obrer , Francesc Sifre, essent encara un nen, rebé
l’impacte de la guerra civil, i fou víctima d’uns temors profunds als
bombardeigs que castigaven la ciut at i sobretot les proximeries del port.
Evocant els records d’aquest a època, de pànic extrem i continuat, en són
els darrers poemes que escriví i que a causa de la seva sobt ada mort no
han vist la publicació que ell volia i sobre la que est ava en converses molt
avançades amb el Museu Arxiu per t al que aquest a entit at n’esdevingués
l’editor.

Acabada la guerra -1939- continuà els estudis primaris, alternat s amb la
seva incipient t asca laboral  en una oficina de l’aleshores Instituto Nacional
de Previsión, a la ciut at de Barcelona.

El seu caràcter observador i una molt primigènia inclinació a l’estudi,
juntament amb la sensibilitat que manifestà al llarg de la seva vida, el
dugueren a seguir estudiant, i treballant per t al de col·laborar en l’economia
familiar. Els estudis cursat s foren de caràcter artístic a l’Escola Superior de
Belles Arts de Sant Jordi, de Barcelona. En aquest a època es produí un
fet que canvià la seva vida. Fou quan, com t ants altres joves, contragué
una tuberculosi, que superà després de varis anys ingressat en un sanatori
a la Sierra, prop de Madrid, lloc on conegué la seva futura esposa. Un
cop rest ablerta la salut i obtinguda l’alt a mèdica es reincorporà a la feina a
l’oficina esment ada.

MOR FRANCESC SIFRE I PÉREZ
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El clima de Barcelona  desaconsellava la  residència permanent a la ciut at
i, això, junt ament amb la influència d’un amic que li havia donat a conèixer
Montblanc, féu que en el moment de contraure matrimoni escollissin la vila
ducal com el domicili conjugal definitiu.

Un cop a Montblanc -l’any 1959-, un home culte com ell, una persona amb
afany incommensurable per conèixer la història i la societ at del p aís s’integrà
des del primer moment i d’una manera intensa a les corrent s culturals de
Montblanc que convergien en un naixent Museu Arxiu de Montblanc i Comar-
ca, autèntic corolari cultural de la Conca de Barberà.

Després de quatre anys de dedicació altruist a i sense cap mena de
remuneració, ben al contrari, amb const ants aport acions monetàries per la
seva p art, junt amb d’altres emrpenedors culturals montblanquins, anaren
bastint i configurant la definitiva entit at, de la què l’any 1964 ocupà el càrrec
de secret ari, t asca que desenvolupà amb gran responsabilit at i altruïsme

A partir de 1968, i arrel de matricular-se a la Universit at per cursar estudis
de Filosofia i Ciències de l’Educació, dels que se’n llicenciaria cinc anys
després, deixà temporalment tot a implicació amb el Museu, si bé en els temp s
que li rest aven lliures mostrava un fervent interès per la marxa de l’entit at.

Un cop acabada la carrera es reincorporà novament a les activit ats
museístiques, dest acant l’any 1978 la fundació del Centre d’Estudis de la
Conca de Barberà, com a secció del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca.
Des de la nova secció impulsà la publicació d’una revist a especialitzada en
humanitats, d’àmbit comarcal i d’un nivell i un abast encomiables. Actualment,
són gairebé trent a els volums que constitueixen la publicació, junt ament amb
múltiples activit ats realitzades arreu de la comarca.

Fins els darrers moment s de la seva vida, tot i que a causa d’una salut
que s’anava deteriorant no podia dedicar-se com hauria desitjat i manifest at
públicament, col·laborava mitjançant articles i l’assessorament i el consell a les
persones gestores del Museu.

Descansi en p au el bon amic Francesc
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ACTIVITATS DEL CENTRE D’ESTUDIS
DE LA CONCA DE BARBERÀ (2010)

-Gener: El dia 4 traspassa el catedràdic de la URV i historiador reusenc Dr. Pere Anguera
Nolla, a causa d’una llarga malaltia,a l’edat de 56 anys. El president assisteix a la seva
capella ardent inst al·lada a la sala de plens de l’ajunt ament de la capit al del Baix Camp
i l’endemà al seu funeral. A més s’envia una cart a de condol al Centre de Lectura de
Reus. Recordem que havia col·laborat en tres ocasions  a l’ Aplec de Treballs (una el
1980 i dues el 1983). El dijous dia 14 el president del CECB es reuneix a Reus amb
la directora de l’IRMU i el president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
catalana per exposar els projectes de l’entitat i les formes de divulgar les publicacions.

Febrer: S’acaben de rebre els darrers articles per a l’ Aplec de Treballs i es prep ara
l’edició. L’IRMU notifica la concessió d’un ajut per aquest volum. La Diputació de Tarragona
abona l’import dels ajut s del 2009. S’envien diferent s monografies i revistes del Centre
a la biblioteca de la Fundació del Medi Natural (Barcelona).Es  gestionen les subvencions
de la Diput ació de Tarragona i l’Ajuntament de Montblanc pel 2010.El dissabte 27 el
president assisteix a Riudoms a la XVIII Assemblea de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Cat alana.

-Març: El CECB conjunt ament amb la Fundació Roca i Galés de Barcelona present a
un projecte de recerca sobre el sindicalisme franquist a a la Conca de Barberà a la VIII
Convocatòria d’ajut s de l’Institut Ramon Munt aner.

Josep M. Bernadas publica l’article «Not a sobre tres aspectos de la cultura cat alana
impresa» a l’ Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) 15 (2009),
ps. 747-753, on fa referència a la biografia de Palau i Porter que edità el Centre.

El dissabte dia  13 el president  del Centre present a el llibre de Josep Recasens Llort,
El daltabaix a la Conca de Barberà (1936-1945), publicat per Ramon Requesens editor .

-Abril: Xavier Bas Barrà, director de l’obra social i comunicació de Caixa Tarragona
comunica al Centre que el projecte de digit alització de llibres sacrament als de la Conca
ha obtingut un result at de 15.696 vot s que corresponen a 1.272 euros. En tot al s’  hi
han present at 843 entit ats.

S’envien les galerades de l ’Aplec de Treballs als autors i es prep ara l’edició. És just
d’agrair la col·laboració  tècnica de Josep M. Carreras V ives, gerent del Museu-Arxiu
de Montblanc, que ha enllestit la feina amb  rapidesa i professionalit at.

El dissabte 24 el president és convidat pel Centre d’Estudis d’Alt afulla per a present ar
el volum 34 de la revist a Estudis Altafullencs corresponent a l’any 2010.

-Maig: El dia 13 el president assisteix a Reus a l’acte de lliurament del conveni de
col.laboració amb l’Obra Social de Caixa Tarragona del programa Tu Ajudes. El dissabte
dia 15 es reuneix la junt a de govern en sessió ordinària.El  diumenge  23 al migdia
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es presenta l’Aplec de Treballs 28 amb la presència dels alcaldes de Solivella i V imbodí,
els quals glossen als homenatjat s: El Grup Cultural de la dona de Solivella i a l’Alfons
Alsamora Jiballí, respectivament.

Es mantenen cont actes amb el Museu diocesà i comarcal de Lleida per a col·laborar
amb la revist a Aplec de Treballs i mantenir intercanvi de publicacions.

-Juny:Es reparteixen els Aplecs als autors i als subscriptors.Enguany per segona vegada
es lliuren sep arates electròniques als  primers en comptes de p aper per  a disminuir
les despeses.Es gestionen els ajut s de l’IRMU i administracions.El dia 3 els president s
del CECB i el CHNCB, junt ament amb el prior del monestir de Poblet i represent ants
del Paratge de Poblet es reuneixen per a prep arar les III Jornades del Bosc de Poblet.El
diumenge dia 13 es presenta el projecte» Recuperem la Pasquala»,en el qual p articipen
entre d’altres  Gabriel Serra  que exposa les actuacions a empendre per a recuperar
els dos pous de gel, l’edifici i l’entorn natural i Josep M. Grau que glossa com s’explotaven
els pous a l’època moderna.T ambé hi ha membres del Centre d’Història Natural de la
Conca de Barberà.

El dia 14  a Barcelona (edifici UB) el comp any Valentí Gual és convidat per la Societ at
Catalana de Genealogia a realitzar la conferència «La reconstrucció de famílies i la
genealogia».

A través de l’IRMU es penja al port al RACO el text complet de l’ Aplec de Treballs 27
del 2009 i el sumari del següent.Amb motiu del trasllat de la Biblioteca Municip al de
Montblanc a la nova seu , Josep M. Carreras, per p art del Museu i Josep M. Grau,
pel Centre d’Estudis s’encarreguen de seleccionar els llibres que han est at donats de
baixa per a lliurar-los a la Biblioteca Pública de Tarragona,bàsicament volums de literatura
catalana de la primera meit at del segle XX i documentació manuscrit a (llibres registre)
que es porten a l’Arxiu Comarcal. A petició del Sr . Thomas Gruber , d’Oxford s’envia
un exemplar de la biografia dels llibreters Antoni Palau i Josep Porter a la biblioteca
de l’Instituto Ibero-Americano de Berlin (Alemanya).

-Juliol: El dissabte dia 3 el president i el secretari participen a Móra la Nova en la Jornada
Cultura i Recerca en el territori que organitza l’Institut Ramon Munt aner, s’hi rep arteix
una caixa de llibres per a intercanvis. A petició de la Biblioteca Comarcal de Montblanc
es lliura un bon nombre de llibres edita ts pel Centre que els hi mancaven.La Diput ació
de Tarragona, a través del seu president Josep Poblet  homenatja al Grup Cultural de
la Dona de Solivella amb motiu del  seu 35è aniversari. El dia 14  a Bagà en el Palau
dels Pinós i dins les festes de la Baronia de Pinós, V alentí Gual es convidat a fer la
conferència: «La vida a la Baronia de Pinós a l’Edat Mitjana».

-Agost: Es produeix la defunció de Francesc Sifre Pérez, cofundador i antic secret ari
del Centre i a la vegada actiu  col·laborador de l’A plec en els seus primers anys (1978,
1980 i 1987).

Valentí Gual el dia 19 imp arteix classe  a Prada de Conflent,dins la Universit at Catalana
d’Estiu, sobre «Les conseqüències de la Sentència Arbitral de Guadalupe», l’endemà
el mateix historiador és el pregoner  de la Fest a Major de Passanant.
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Es tramit a a la Biblioteca de Cat alunya un nou ISSN per a l’edició electrònica de la
revista Aplec de Treballs, a p artir d’ara el número assignat és el 2013-9314.

-Setembre: El dia 9, coincidint amb la Fest a Major de Montblanc l’ajunt ament de la vila
ducal concedeix el títol de fill predilecte  Francesc Badia i Bat alla, al qual l’any 2008
el CECB havia homenatjat en l’Aplec de Treballs 26. Amb motiu de la diada nacional
de Catalunya Josep M. Carreras Vives i Josep Jàvega Bulló en nom del CECB p articipen
en l’ofrena floral al monument de Castellví Obrando a Montblanc, el mateix dia el president
del Centre es convidat pel Centre d’Estudis de Const antí  a realizar la presentació de
la revist a Estudis de Constantí 26 (2010) d’aquesta vila  campt arragonina.

El dia 29 al matí, al cementiri de Montblanc es dona sepultura  civil a Francesc Sifre
(que en pau reposi), el Centre i el Museu li ofrenen dos rams de flors, es fan uns emotius
parlaments de recordança per part dels presidents del Museu-Arxiu i  del Centre d’Estudis,
a més d’ amics seus com Maties Solé i Josep M. Carreras Vives, en comp anyia d’antics
companys de feina, veïns i conegut s.

Es prepara la publicació de la monografia sobre la Guerra del Francès a la Conca de
Barberà.Per la qual cosa es cerquen imatges en diferents centres per a al seva il.lustració.
Es de remarcar novament la dedicació de Josep M. Carreras en la revisió dels originals
i prep aració de l’edició.

-Octubre: S’envia la petició de subvenció a l’IRMU per a l’Aplec de Treballs 29.La Biblioteca
del Seminari de Tarragona demana les revistes i monografies del centre. Prèvia sol·licitud
a la Fundació Martí l’Humà-T ot Conca aquest a concedeix un ajut en forma de  compra
de llibres  a l’edició de la monografia sobre la Guerra del Francès.

-Novembre: Els dies 5, 6 i 7 al monestir de Poblet  es celebren les III Jornades sobre
el Bosc de Poblet i Munt anyes de Prades organitzades pel Paratge Natural de Poblet
amb la col.laboració del CECB i CHNCB i el propi monestir cistercenc amb un gran
èxit de p articipació t ant de comunicant s i ponent s com de públic oient.

El diumenge dia 7 al Museu Comarcal de Montblanc, Gener Gonzalvo i  Bou imp arteix
una xerrada  sobre «L ’amor al llibre i el seu col·leccionisme: la bibliofília». El mateix
dia Valentí Gual p articipa a Bellver de Cerdanya en les  Jornades Internacionals sobre
violència social, bàndols i territori amb la ponència «El bandolerisme a les terres de
la Cat alunya Nova».

L’Escola Universitària de Turisme de V ila-seca (EUT O) demana una col·lecció de
publicacions del CECB per a la seva biblioteca a fi que els seus alumnes puguin tenir
a l’abast informació sobre la Conca de Barberà, se’ls hi envia tot seguit de forma gratuïta.
El Parc Natural del Mont sant t ambé sol·licit a un altre joc de publicacions  del CECB
i se’ls hi lliura immediat ament.

El Centre de Recerques del Pla d’Urgell amb seu a Mollerussa demana fer intercanvis
amb el CECB i t ambé se’ls hi tramet tot seguit  un lot de llibres.
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 El dia 27 es presenta al Museu Comarcal la monografia La Guerra del Francès a la
Conca de Barberà (1808-1814) a càrrec del professor Àngel Casals Martínez de la
Universitat de Barcelona.Es tramiten els ajuts a l’IRMU, la Diputació de Tarragona, Consell
Comarcal i Ajuntament de Montblanc per a la monografia XIV . Es fan arribar exemplars
d’aquest llibre a diversos professors i biblioteques  de les Universit ats de Barcelona (UB
i UAB) i Tarragona (UR V), t ambé a la revista Arxiu de Textos Catalans Antics de la
Facultat de Teologia de Catalunya, a la Biblioteca Pública de Tarragona, a l’Arxiu Comarcal
de la Conca, a l’Ajunt ament del Bruc i al Servei Cartogràfic de l’Exèrcit  de Madrid.

La Diput ació de Tarragona fa efectiu el seu ajut  econòmic a l’Aplec de Treballs 28.

Es van rebent articles per l’ Aplec de Treballs 29 i es passen a la correctora Agnès Toda.

El dia 11 J. M. Grau i Gener Gonzalvo es desplacen a Solivella al local del Grup Cultural
de la dona per a present ar l’Aplec de Treballs, 28, a l’acte t ambé hi p articipen l’alcalde
Enric Capdevila i el president del Museu, Josep Gomis.L’assistència de públic  és nodrida.D
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES CONCA DE BARBERÀ

Aquest any 2010 la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana  amb seu a
Barcelona acaba de publicar el volum de les Actes del VII Congrés de l’esmentada entitat
sota el títol Els processos migratoris a les terres de parla catalana.De l’època medieval a
l’actualitat.Entre d’altres  articles cal destacar les aportacions dels historiadors Josep M.
Grau i Pujol, de Montblanc i Manel Güell Junkert, de Tarragona. El primer ,»Bibliografia dels
moviments migratoris en les vegueries i corregiments de Montblanc,Tarragona i Tortosa a
l’època moderna (s. XVI-XVIII)», on  recullen  articles i llibres publicats sobre minories
ètniques,estrangers (occitans i francesos),mobilitats de caràcter econòmic i per les crisis
bèl·liques  i on hi ha una notable presència d’investigacions referides a la Conca de Barberà
(ps. 235-246).I el segon,»Bibliografia dels moviments migratoris  a la província de Tarragona
en l’època contemporània (s. XIX -XX)» ( ps. 669-682).En aquest lliurament de referències
bibliogràfiques de recerques sobre migracions econòmiques i polítiques a la demarcació
tarragonina també són abundants les citacions  centrades en investigacions de la Conca de
Barberà i Muntanyes de Prades. Esdevé un estat de la qüestió molt útil per a aquelles
persones que vulguin conèixer la realitat d’aquesta temàtica.

Redacció
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ACTIVITATS DEL CENTRE D’HISTÒRIA NATURAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ (2010)

MARÇ

19  «Alcover 250 milions d’anys enrere: submergits! »

Conferència  «Alcover 250 milions d’ anys enrere: submergits! »

A càrrec de Joan Cartanyà, investigador del Centre d’Història Natural de la Conca
de Barberà sobre com eren el paisatge i els éssers vius d’Alcover i  rodalies, ara fa uns
250 milions d’anys. L’acte va tenir lloc a la sala d’exposicions del  Museu d’Alcover

MAIG

25 i 26 de maig: «Setmana de la Biodiversitat»

El Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB), es va sumar a la
Setmana de la Biodiversit at, coincidint amb la declaració d’aquest 2010 com a Any
Internacional de la Biodiversit at. Es van realitzar dues conferències incloses dins els
actes de la Setmana de la Biodiversit at, una programació d’activit ats rep artides
arreu de Cat alunya
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· 25 de maig: «La Biodiversit at al Paratge Natural de Poblet» Joan Roig i Eloi
Josa (investigadors del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà)

· 26 de maig: «Les Munt anyes de Prades fa 250 milions d’anys» Joan
Cartanyà, (investigador del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà i
de l’Institut Cat alà de Paleontologia)

Els actes van tenir lloc a la Sala d’actes del Museu Comarcal de Montblanc

NOVEMBRE

5,  6 i 7 de novembre: »III Jornades sobre el bosc de Poblet i les munt anyes
de Prades»

El Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà forma p art de la comissió
organitzadora de les III Jornades sobre el bosc de Poblet i les munt anyes de
Prades, organitzades per El Paratge Natural de POBLET junt amb el Centre
d’Estudis de la Conca de Barberà i el Monestir de Poblet van tenir lloc els dies
5, 6 i 7 de novembre al Palau Nou de l’Abat, monestir de Poblet. Amb el tema
central «Les polítiques de conservació del territori i la gestió del medi».

Les Jornades es van estructurar en un primer bloc de contingut s essencialment
socials, històrics i antropològics , i un segon bloc on es van present ar
continguts relatius a l’ecologia forestal, a la biologia de les espècies i els
hábitats, així com de la seva gestió. Dissabte a la t arda va tenir lloc una t aula
rodona moderada pel Sr . Martí Boada, amb la particip ació del Director del
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Paratge i tot s els ponents. Es va finalitzar amb una sortida per la reserva
natural del Tillar.

DESEMBRE

18 de desembre de 2010: presentació del llibre  « Els Mamífers Carnívors del
Bosc de Poblet»

« Els Mamífers Carnívors del Bosc de Poblet», dels autors  Eloi Josa,
Christian Pomares i Joan Roig i edit at per el centre d’Història Natural de la
Conca de Barberà.

L’estudi a més de donar a conèixer el bosc de Poblet, pretèn divulgar els
resultats  i les dades obtingudes dels estudis realitzat s sobre esl mamífers
carnívors al bosc de Poblet durant els darrers anys i , així, contribuir a la seva
conservació en aquest esp ai natural. L ’acte va tenir lloc a la Sala d’actes del
Museu Comarcal de Montblanc
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
AMICS MARTÍNEZ LOZANO, 2010

Dues activit ats han marcat l’agenda de l’any 2010 en la vida de l’Associació Amics
Martínez Lozano. En primer lloc cal fer esment de l’exposició de l’artist a barcelonina
Agnès Bordas, «La religió del color . Motius d’una pintora» que es pogué visit ar a
l’antiga església de Sant Francesc des del dia 15 de maig fins el dia 13 de juny

La mostra era composada per tret a-set quadres de diferent s dimensions i
temàtiques, si bé tot s execut ats emprant com a material d’execució la pintura acrílica
sobre superífice de tela.

Els temes predominant s reflectien p aisatges, t ant
de temàtica rural com urbana, fent una petit a
concessió a la figura, represent ada per set obres.
Cal destcar ‘enorme mural, compost per cinc obres
i que en la seva integralit at conformava una
superfície de 330 cm. x 440 cm. recollin est ampes
pròpies de la vida de la Fonda Europ a de
Granollers.

El conjunt d’aquest a mostra fou recollit en un
catàleg edit at exprofés i que, a més a més,
comptava amb col·laboracions escrites referides a
diversos aspectes de l’exposició.

La inauguració, al marge de la intervenció
protocolària d’autorit ats locals, el delegat de Cultura
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de la Generalit at de Cat alunya a Tarragona i represent ants de l’Associació Amics
Martínez Lozano, la pròpia artist a, comptà amb la intervenció dest acada del famós
historiador de l’art i crític d’art de La vanguardia, en J. F . Yvars, que glossà el conjunt
de l’obra exposada a la vegada que feia una incursió en la rest a de l’obra de Bordas.

Al final de l’exposició foren compt abilitzats els visit ants que al llarg de mes de
durada, ascendiren a uns tres mil que plasmaren la seva satisfacció amb l’obra
mitjançat diverses manifest acions recollides en el llibre de signatures.

I PREMI D’ART MURALLA DE MONTBLANC

La segona iniciativa materialitzada per l’associació, fou la convocatòria del primer
premi d’art Muralla de Montblanc. La convocatòria anava adreçada a artistes invit ats a
participar el dissabte, 18 de setembre de 2010 a la vila de Montblanc on durant tot el
dia prengueren notes i apunt s de les futures obres a relaitzar .

Abans del dia 18 de novembre, dat a indicadaa les bases del concurs, es
presentaren 19 quadres realitzat s en la tècnica a l’oli o bé acrílic i 27 en aquarel·la.
Un cop reunit el jurat  compost pel Sr . Josep Andreu, Alcalde de Montblanc, Serafina
Medina, Component de l’A. Amics Martínez Lozano, Pere Toda, llicenciat en Belles
Arts; Gabriel Serra, historiador i Tècnic de Cultua del Consell Comarcal, Josep M.
Carreras, Secret ari de l’Associació Amics Martínez Lozano i Josep M. Grau , Llicenciat
en Història i President del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, emeteren el
següent dict amen: Primer premi tècnica a l’oli per l’obra present ada pel pintor Josep
Guillén, de Lleida; mentre que el primer premi d’aquarel·la fou atorgat a Manuel
Macias d’Osca.

Al llarg del present any s’ecfecturà l’exposició de totes les obres present ades.
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Luces i sombras sobre las murallas de Montblanc. Autor: Manuel Macias. Aquarel·la

Muralla emergent dels primers signes de tardor. Autor: Josep Guillén. Oli
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
LITERÀRIA L’ESCARRITX, 2010

Aquesta recent creada associació, si bé cal puntualitzar que no es tracta d’una secció del
Museu, ha trobat, inicialment, la seu a la nostra enntitat, en la seva recerca d’un espai físic
des d’on poder dur a terme els seus projectes. Es tracta d’un grup de montblanquins i
montblanquines, lletraferits i interessats per la literatura en les seves diferents variants, que
en el absorbiment de la seva delectança personal volen promoure activitats literàries de tot
tipus.

La mateixa associació ens ha remès el següent article que resumeix els diferents
activitats promoguts des dels seus inicis

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ LITERÀRIA L’ESCARRITX DURANT L’ANY 2010

En els darrers anys, Montblanc i la Conca han tingut un import ant moviment literari,
s’han publicat molts llibres d’escriptors de les nostres contrades, tant de poesia, com d’assaig
i també històrics. Precisament per aquest motiu l’any 2009 es va preparar la “FESTALLIBRE”.
Va ser un acte literari força lluït i amb una bona p articipació.

Acabada la “FEST ALLIBRE”, els mateixos organitzadors vam pensar que allò havia de
tenir continuït at, es a dir , promoure altres actes literaris.

Desprès d’algunes reunions van acordar de crear l’  Associació Literària L ’ Escarritx.
El nom pot sonar una mica estrany , però volíem que fos un nom simbòlic i vam pensar

en topònims de Montblanc i la Conca, i recordant noms de font s vam anomenar la Font
de l’Escarritx que es troba prop del pont de la Fusta. Ens va agradar , almenys era diferent
i sonava bé.

A més un escarritx t ambé simbolitza un toc inesperat d’aigua , que mulla sobt adament
i això és el que volem fer arribar als nostres socis o simpatitzant s, aquest toc d’atenció,
per dir que estem aquí preparat s per a moure escriptors, llibres i actes literaris.

El dissabte 4 de Setembre a les 8 del vespre, es va present ar en societ at l’ Associació
literària l’ escarritx en el decurs d’un acte que va omplir de gom a gom la Sala del Museu
Arxiu de Montblanc.

Sota l’acurada conducció d’en Toni Cartañà, intervingueren la Mª de la Serra Balanyà,
que explicà breument l’origen de l’associació així com les finalit ats que perseguia.

Agustí Solé agafà el relleu tot llegint l’act a protocol·lària que recollia la constitució de
l’ Associació com a tal ,amb la composició de la Junta Directiva per , a continuació donar
pas a un recit al poètic a càrrec dels autors montblanquins : Josep Civit, Enriqueta Moix
i Rosa Lentini. El recital va est ar amenitzat per un concert intercalat a càrrec dels alumnes
de guit arra de l’Escola de Música de Montblanc: Joan Ribé,  Andreu V andellós i Jordi
Margalef.
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També es va llegir un emotiu escrit de suport que
havia redact at l’escriptor reusenc, Xavier Amorós,
que no va poder assistir a l’acte per motius personals.

Va cloure l’acte l’escriptora Margarida Aritzeta que
va dissertà sobre la literatura i la realit at, a més de
donar la benvinguda a la nova Associació.

Tots els assistent s van rebre un p arell de punt s
de llibre commemoratius, dissenyats per Laura Casas
i amb poemes d’Enriquet a Moix i Josep Civit.

La següent activit at de l’Associació va ser el 29
d’ Octubre de 2010 amb la presentació del poemari
“Capvespre al p arc” de la montblanquina Enriquet a
Moix i Maré a la Biblioteca Comarcal “Conangla i
Fontanilles”.

També el dia 4 de Desembre de 2010 es va
presentar el llibre “ La princesa de jade” de la Coia
Valls, novel·la guardonada amb el “Premi Nestor
Lujan de Novel·la històrica” al Museu Arxiu de
Montblanc i Comarca.

Finalment el 21 de Desembre de 2010 es va
presentar el cançoner “cançons per a petit s i per
a grans...” de la Pepita Andreu a l’ Hospital de Santa
Magdalena de Montblanc

La junta de l’Associació Literària l’Escarritx la
composen els següents membres:

Presidenta: Enriqueta Moix Maré
Vicepresident: Josep M. Carreras Vives
Secretari: Josep Civit Mateu
Tresorera: Carme Pena
Vocals:
M. Teresa Roca Cendra
M. Serra Balanyà Dalmau
Montserrat Jaime Baltà
Anna Armengol Rovira
Agustí Solé Llort

* * * * *

Diferents seqüències del desen-
volupament de l’acte de
presentació de l’Associació
Literària l’Escarritx
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Bibliografia del Museu Arxiu i del Centre
d’Estudis, 2010

PinzPinzPinzPinzPinzellades literàriesellades literàriesellades literàriesellades literàriesellades literàries.....
Amb saAmb saAmb saAmb saAmb sabor montbbor montbbor montbbor montbbor montblanquílanquílanquílanquílanquí

-Josep M.Giné i Roselló,
Pinzellades literàries amb sabor montblanquí,
Montblanc, 2010, 1 12 ps.

Recull de narracions d’aquest advocat nat a Montblanc el 1925 sobre personatges
típics de la vila ducal (el geganter ,el sagristà,el vell Poca) i aspectes de la vida quotidiana
com els viatges en òmnibus de Montblanc a Tarragona o en tren de la línia de Lleida-
Tarragona a més d’una selecció de poemes,entre els quals cal dest acar l’anomenat «La
nina de la casa d’Aguiló»,musicat per Maties Escoté.Per a l’historiador són interessant s
els records personals sobre la Guerra Civil i el franquisme a Montblanc,en la primera
etapa comenta la destrucció del ret aule barroc de l’alt ar major de Sant a Maria,l’arribada
de refugiats procedents de Madrid,l’actuació dels sindicat s (UGT) i p artits polítics (ERC),
finalment la fugida familiar cap a Rojalons.Durant la dict adura militar fa esment a la
repressió del seu pare per p art del règim,la implant ació de la Falange,el Frente de
Juventudes,l’auxili social,el servei militar obligatori,sense oblidar la situació dels transport s
públics,l’esbarjo del moment (cinema) i la religió (Acció Catòlica).

Josep M. Grau Pujol
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La prLa prLa prLa prLa premsa local a laemsa local a laemsa local a laemsa local a laemsa local a la
Conca de BarberàConca de BarberàConca de BarberàConca de BarberàConca de Barberà
durdurdurdurdurant el règimant el règimant el règimant el règimant el règim
frfrfrfrfranquistaanquistaanquistaanquistaanquista

Diversos autors

La premsa local a la Conca de Barberà durant
el règim franquista.

Montblanc, 2010, 144 p s.

Publicacions del Museu Arxiu de Montblanc
(col·lecció Gàrgola 4).

Monografia sobre revistes periòdiques publicades  en aquest a comarca entre 1943-1976
que aplega vuit articles de diferent s  estudiosos, d’aquests, sis es refereixen a publicacions
vinculades a l’església, sobretot Fulls Parroquials i la rest a  a laiques impulsades per la societ at
civil. El professor de la UR V, Xavier Ferré Trill present a textos inèdit s destinats a la capçalera
Ressò de l’any 1952, que dirigia Mn. Ramon Munt anyola  Llorach (1917-1973), aquest prevere
espluguí articulà la continuït at de sectors cristians d’abans de la Guerra Civil amb la identit at
entre fe i pàtria.Des dels Omells de Na Gaia, i mitjançant impremtes de Tàrrega, Barcelona
i Montblanc, amb l’ajut del metge local Lluís Grabulosa i un grup d’amics de la ciut at comt al
edità una revista en català  que al final fou prohibida per les autorit ats, amb segrestos de tiratges,
multes, amenaçes, etc.Entre els diferents originals localitzats dins el fons personal de Mn. Muntanyola
a Tarragona (AHT) hi ha textos de Gabriel Xammar , Francesc Mas-Abril,Carme Guisset,Manuel
Sanchis Guarner ,Dolors Orriols,Lluís Gassó,el propi Munt anyola, etc. Segueix Josep M. Grau i
Pujol que analitza Barbarà.Butlletí de la biblioteca parroquial de Barberà de la Conca, ap aregut
entre els anys 1958 i 1973, el seu fundador fou Mn. Antoni Morell, l’objectiu inicial era el de
formar una biblioteca a l’edifici de l’abadia per a culturalitzar a la població a més de canalitzar
a través de la p arròquia les inquietut s populars, així ultrap assa un contingut estrict ament religiós
per incorporar notícies locals,metereologia,agricultura, literatura i història.Els redactors són múltiples:
advocats com Manuel Miró Esplugas,Lluís París Bou; escriptors com Josep V allverdú o Francesc
Sifre; historiadors com Josep M. Sans i Travé o naturalistes com Ramon M. Masalles o Albert
Palacín.

Una altra publicació inclosa en aquest volum és el Full Parroquial de Sarral que glossa
el sarralenc Antoni M. Marsal i Bonet, fou fundat el 1952 sot a l’empenta de Mn. Jaume Ciurana
Sans, a la seva marxa el 1959 continua l’empresa  el prevere Antoni Morell Jansà fins el 1975.
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El seu tiratge era d’uns 300 exemplars  sempre escrits en cat alà, tingué com a col·laboradors
puntuals als poetes  locals Antoni Clarassó i Adolf Andreu.A partir del 1964 es crea una secció
fixa amb el títol de Notes històriques de la vila de Sarral obra del seu rector , les quals aplegà
en forma de llibre el 1975, any del seu trasllat. No manquen notícies sobre folklore i temes
locals.

Segueixen Alfons Alsamora i l’esment at Josep M. Grau que tracten el suplement del Full
Parroquial de V imbodí i Tarrés ap aregut el 1967 a iniciativa de Mn. Àngel Bergadà i Escrivà,
el qual deix una gran empremta a la vila no sols en el terreny p astoral sino t ambé cultural,
sobretot quan el 1978 publica el llibre, Vimbodí.Estudi històric, sociològic i religiós.La capital de
l’arxiprestat, Montblanc també comptava amb un Full Parroquial propi, l’estudien Josep M. Carreras
i J.M. Grau, els seus antecedents són entre 1929-1936 quan s’imprimeix el Butlletí de la Parròquia,
tot aprofit ant la darrera pàgina de la revist a Festa Santificada, que edit aven els missioners del
Cor de Maria.El plebà que prengué la iniciativa de reempendre la publicació l’any 1950 fou Mn.
Lluís Rubinat (regent entre 1950-1956), al que seguí Mn. Josep Farré Fortuny fins el 1968 i
posteriorment Mn. Josep Olivé Guibernau. Les pàgines del full montblanquí són bàsiques per
a conèixer la restauració i embelliment de les diferent s esglésies del terme i pel calendari festiu
local.Tot i que el seu títol era en castellà ( Hoja Parroquial) els eu interior era exclussivament
en català, t ampoc hi manquen treballs històrics a mans de Lluís París i Francesc Bonastre i
de religiosos sota la ploma dels clergues Ramon Cucurull, Josep M. Rubió, Ramon Viñas i Ramon
Muntanyola.

El Full Parroquial de Sant a Coloma de Queralt  és  tract at per Silvestre Palà que tot i
que no s’ha localitzat una sèrie completa analitza la presència del cat alà i el canvi de bisbat s,
del de V ic al de Tarragona. Fins l’actualit at les investigacions dutes a terme sobre la premsa
parroquial a l’arxidiòcesi tarragonina sols s’han centrat en Alcover, Altafulla, els Omells i V alls
i  creiem cal aprofundir en aquest a temàtica.

Les capçaleres no religioses  ap aregudes són dues i les tract a l’historiador J.M. Grau, la
més antiga és la revista mural Luz que aparegué a Barberà de la Conca en la postguerra (1943-
1944), en tot al es confeccionaren 27 números que mecanografiats  redact aven joves de la vila
i penjaven al t auler del café del Sindicat, és considerada com una premsa mural i escolar i
poc coneguda.

Segueix Montblanch.Boletín de cultura e información local (1950-1962),fundat pel montblanquí
Josep Monmany Laurin amb la col·laboració,sobretot,  de diversos treballadors de l’oficina local
del Banc de V alls, la disponibilit at de t allers tipogràfics i els antecedents d’una llarga vit alitat
periodística en facilit aren l’edició. S’adjunt a una relació d’articles , una  breu not a biogràfica dels
seus autors,amb aclariment dels pseudònims, una cronologia, una fitxa descriptiva i una anàlisi
general. La llengua emprada era la castellana.

Animem al Museu a continuar aquest a col·lecció divulgativa de la història de la Conca de
Barberà que t ant bona rebuda ha tingut.

Manel Güell i Junkert
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APLEC DE APLEC DE APLEC DE APLEC DE APLEC DE TREBTREBTREBTREBTREBALLSALLSALLSALLSALLS
núm. 28 (2010)núm. 28 (2010)núm. 28 (2010)núm. 28 (2010)núm. 28 (2010)
CentrCentrCentrCentrCentre d’Estudis de lae d’Estudis de lae d’Estudis de lae d’Estudis de lae d’Estudis de la
Conca de BarberàConca de BarberàConca de BarberàConca de BarberàConca de Barberà

Aplec de Treballs,
número 28,
238 p s.

En aquest a ocasió homenatja al vimbodinec
Alfons Alsamora i Jiballí i al Grup Cultural de
la Dona de Solivella per la seva t asca en pro
de la cultura en les seves respectives poblacions.

El primer article és obra del professor cerverí  de la UNED Josep M. Llobet Portella,el
qual transcriu quatre documents dels segels XIV i XV on apareixen jueus i conversos de Montblanc,
a més d’Anglesola, Cervera i Falset.Bàsicament són reconeixements d edeutes o rebuts de diners
en concepte de dot, alguns dels prot agonistes havien emigrat a Cervera o s’havien convertit
al cristianisme. Atenent la destrucció dels arxius montblanquins durant la Guerra dels Segadors
del segle XVII, la vila ducal  no conserva document ació medieval i cal recorrer a arxius foranis,
com Cervera,Tàrrega o Barcelona (ACA). El següent bloc d’història contemprània és dedicat a
la figura de l’escriptor Josep Conangla i Font anilles, al qual se li ha dedicat enguany el nom
de la Biblioteca comarcal.José-Luis Cifuentes, estudiós de la Guerra de Cuba detalla minuciosament
l’experiència milit ar d’En Conangla, que s’inicia als 19 anys quan entra en lleva,junt ament amb
altres convilatans nascuts el 1875.El seu p are per alliberar-lo, havia cont actat una assegurança
amb la companyia valenciana Germans Mompó,però en el sorteig resultà exedent .Malauradament
per ell la sublevació de la illa del Carib el 1895 motivà que es cridessin als reservistes, entre
ells, En Conangla.Aquell any embarca des de Cart agena cap a Amèrica, malgrat treballar a les
oficines es posa malalt per les infeccions  que finalment supera, no així altres comp anys seus
de viatge.Continua un estudi del reusenc Xavier Ferré Trill sobre el llibre de Josep Conangla,
Los  engaños y errores del comunismo, publicat l’any 1934 on vol desligitimar la ideologia
comunista des de concepcions liberals. La base és el propi assaig i ret alls de premsa i cartes
rebudes de particulars i institucions,que es conserven a la biblioteca del Museu-Arxiu de Montblanc,
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entre elles n’hi ha una del llibreter Antoni Palau i Dulcet que s’adjunta a l’apèndix. El que signa
aquest escrit presenta la transcripció de set cartes enviades des de l’Havana per Josep Conangla
a Mn. Pau Queralt i Josep M. Requesens, impressor ,ambdós de Montblanc,entre 1919 i 1933.El
seu contingut és t ant de temes polítics com familiars.L ’arxiver espluguí  Gener Gonzalvo i Bou
recupera un dietari del seu avi ,Ramon Bou Magrans, botiguer i propietari, on s’exposa la repressió
del comité antifeixista de l’Espluga de Francolí , envers les famílies considerades conservadores
i l’església catòlica.L ’apartat d’història de l’art és extensa,l’encet a el farmacèutic Jaume Felip
Sánchez per analitzar en base a documentació not arial la construcció de l’església gòtica de
Blancafort, entre el primer terç del segle XIV i mitjan del següent,tot i que  dos segles més
tard (XVIII) seria  enrunada a causa de fer-ne uan de nova per  l’augment demogràfic de la
vila.Felip esment a els mestres d’obra que hi col.laboren,t ant de Sant a Coloma de Queralt,com
de Cervera,francesos,picapedrers bascos,catalans (la Segarra i el Berguedà) i occit ans.El tortosí
Joan-Hilari Muñoz i el conservador del Museu Nacional d’Art de Catalunya Joan Yeguas,prolífics
i qualificats historiadors de l’art cat alà aporten documents inèdit s sobre l’autoria de dos ret aules
barrocs de la catedral de Tortosa,el de Sant Agustí i Sant Ruf,construït s entre 1728 i 1732 pels
escultors de Sarral,Isidre Espinalt,pare i fill homònims.La primera peça no es conserva en l’actualitat
però la segona si.En un altre investigació el montblanquí Francesc Badia Bat alla descriu
estilísticament el desaparegut ret aule major de Sant a Maria de Montblanc, obrat a finals del mil
set-cents per l’artist a Antoni Costa. Posteriorment el vimbodinec Ramon Ribera Gassol p arla de
la intervenció de l’escultor de Lleida, Ramon Corulles en el bastiment del ret aule major de
l’església p arroquial de Vilanova de Prades (1819-1821),en estil neoclàssic.Més endavant la
doctora Sofia Mata,docent de la UR V, transcriu un invent ari que l’any 1929 realitzà el plebà de
Montblanc sobre el contingut artístic de les esglésies de Sant a Maria,Santa Magdalena i Santuari
de la Serra, que a causa de la pèrdua del 1936, resulta de gran interès pels historiadors.La
mateixa autora t arragonina en la secció «Coneguem el nostre p atrimoni», noticia la troballa d’un
conjunt de monedes del segle XVI que un pagès de Montblanc localitzà amagades en un tupí
sota una cabana de la seva propiet at i que el 1935 cedí al Museu Diocesà de Tarragona.En
l’aprtat d’Onomàstica hi ha un recull de topònims i antropònims del terme de V ilaverd a càrrec
de Moïses Selfa Sastre. Clou aquest número la bibliografia comarcal a càrrec de Josep M. Port a
i d’altres persones.

És d’agrair la confiança dels autors envers l’ Aplec per a divulgar les seves recerques, el
suport dels socis  i institucions per la viabilit at econòmica de la publicació i recordar que el 201 1
es podrà consultar al port al RACO.

Josep M. Grau Pujol
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Grau Pujol, Josep M.T. – Manel Güell Junkert – Francesc
Murillo Galimany – Josep M. Porta Balanyà - Gabriel Serra
Cendrós. La Guerra del Francès a la Conca de Barberà
(1808-1814). Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de
Barberà, 2010 (Monografies; xiv), 161 p s.

Aquest volum recull els textos de les diverses
conferències celebrades entre 2009 i 2010, en un cicle
coorganitzat entre el Centre d’Estudis de la Conca de
Barberà i el Consell Comarcal, i que va tenir com a escenari
diferents localit ats.

Josep M. Grau, aborda “L ’impacte de la Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-
1814)” (pàgines 13-52), on remet els fet s històrics de l’episodi napoleònic a les monografies
de rigor , però acut a document ació d’arxiu per numerar i percentualitzar les xacres que aquell
període de guerra va comport ar a la població: lleves indiscriminades, deserció, bandolerisme,
bagatges, allotjament s, contribucions fiscals asfixiant s, etc. També p ara atenció al fenomen de
l’emigració per causes bèl·liques, un tema molt poc treballat en l’àmbit de la guerra del Francès.
Acaba fent referència als danys causat s als eclesiàstics, t ant als seglars com sobretot al seu
patrimoni moble i immoble; Manel Güell, en “Els desastres de la guerra al Camp de Tarragona
i a la Conca de Barberà. Montblanc, Barberà i Solivella” (p s. 53-72), relaciona els infortunis que
va p atir la població d’aquestes dues comarques naturals, i ho enfoca des d’un punt de vista
eminentment demogràfic (creixement vegetatiu, nombre d’òbits, fills de p ares incògnits), mostrant
l’evidència del dalt abaix poblacional que aquella conflicte va provocar . Para especial atenció en
l’epidèmia de tifus de 1809 i la fam de 1812;Francesc Murillo a “La Bat alla de V alls (Pont de
Goi, 25 de febrer de 1809)” (p s. 73-92), exposa una curosa síntesi dels fet s polítics, socials
i bèl·lics que van enfrontar els exèrcits de Teodor Reding i de Gouvion Saint-Cyr a les immediacions
de Valls. Relat a els fets princip als de l’encontre armat, i ho fa amb t ant de precisió i vit alitat
que transport a literalment al lector fins aquell indret veient-se envolt at d’uns i altres i oïnt els
xiulets de les bales p assant ben a prop. La bat alla es trobava en punt mort quan ap aregueren
reforços en favor dels napoleònics. L ’atac de la cavalleria va ser inaturable i les files esp anyoles
es van trencar , fugint els soldat s a la desesperada. Els det alls i les baixes dels dos exèrcits
i sobretot l’ocup ació del territori un cop aconseguida la victòria al Pont de Goi, conformen els
darrers p aràgrafs de l’aport ació de Murillo;Josep M. Port a, arxiver comarcal de Montblanc, és
l’autor de “La Destrucció dels arxius durant la Guerra del Francès a la Conca de Barberà” (p s.
93-118), article on rep assa els estralls que les guerres en el territori de la Conca han deixar
sobre el patrimoni documental. Quan a la guerra del Francès, divideix el tema en els tres principals
fons documentals: els p arroquials, els not arials i els municip als, exposant dades, xifres i alguns

La GuerLa GuerLa GuerLa GuerLa Guerrrrrra del fra del fra del fra del fra del francèsancèsancèsancèsancès
(1808-1814) a la Conca(1808-1814) a la Conca(1808-1814) a la Conca(1808-1814) a la Conca(1808-1814) a la Conca
de Barberàde Barberàde Barberàde Barberàde Barberà
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casos il·lustratius que evidencien la destrossa que els napoleònics van causar al patrimoni
documental. Un etnocidi del qual se’n dol, i que en una reflexió al final atribueix a la malícia
del conqueridor com ho han demostrat les recents guerres a l’antiga Iugoslàvia o a l’Irak. A
“La Guerra del Francès a Montblanc. Dades per al seu estudi” (ps. 1 19-144), Gabriel Serra ens
introdueix al marc geogràfic i poblacional del Montblanc del 1800 i es fa ressò dels avalot s
antifrancesos que van port ar el sometent a capturar i a execut ar públicament l’alcalde Agustí
Sabau. Després repassa, any per any , els princip als fets relacionats amb la vinguda de tropes,
generalment franceses, però també espanyoles, entrades o simples aproximacions que van provocar
situacions de tensió social. Finalment hi ha una addenda al volum, signada t ambé per Josep
M. Grau (“Agustina d’Aragó hauria pogut ésser montblanquina”, p s. 145-148), el qual breument
exposa el fet curiós que els progenitors de la famosa heroïna visquessin uns mesos a la vila
ducal, l’any 1781, fet perfect ament constat able pels rastres document als que van deixar . Fou
precisament cinc anys més tard, vivint ja a Barcelona, quan els va néixer Agustina, i per això
conclou, com molt bé diu el títol de l’article, que per un petit lapsus de temp s, “ hauria pogut
ésser montblanquina...”.

El volum s’acaba amb la reproducció al final d’un seguit de plànols de l’època, inèdit s,
localitzats i aconseguits gràcies a la col·laboració del soci Josep M. Contijoch.

Redacció
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COL·LECCIÓ GÀRGOLA
Llibres a la venda
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MONOGRAFIES DEL CENTRE D’ESTUDIS
Llibres a la venda
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Instruccions per als autors

Els articles o col·laboracions s’han d’enviar a PODALL, a l’adreça indicada més avall, i aquest enviament comporta
l’acceptació de les següents condicions:

1.- Cal que sigui un treball no publicat anteriorment
2.- No ha d’haver-se enviat a cap altra publicació prèviament
3.- L’autor ha d’estar autoritzar per lliurar el material a publicar
4.- Si el treball és acceptat  no pot ser publicat en cap altra publicació sense autorització de PODALL
5.- Els articles estaran avaluats per una comissió d’edició
6.- Els autors rebran als seu domicili tres exemplars de la publicació

La presentació dels treballs ha de seguir les següents normes:

1.- L’original es presentarà en DIN A 4 i en suport informàtic (entorn Window) (apròximadament 30 línies per pàgina).
2.- A la primera pàgina hi ha de figurar la informació següent: títol de l’article, nom de l’autor o autors, adreça del

correu electrònic que també serà publicacada si no s’indica el contrari.
3.- A continuació s’inclourà una pàgina amb un resum d’un màxim de 200 paraules en català, castellà i anglès. En

aquest mateix apartat s’hi inclouran fins a cinc paraules clau, traduïdes als idiomes esmentats i ordenades
alfabèticament.

4.- Els textos destinats a l’apartat «Notes i documentació» no poden superar les 7 pàgines i les ressenyes bibliogràfiques
no passar de les 2 pàgines

5.- Els quadres s’han de presentar separats del text i ordenats seguint una única numeració, i la seva ubicació caldrà
citar-la clarament en el text.

6.- Els gràfics, mapes, fotografies i imatges també han de presentar-se separats del text.
7.- Les figures s’han de subministrar en format JPG o TIFF amb una resolució menor de 600 dpi.
8.- En cas de materials reproduïts d’altres publicacions, l’autor haurà d’obtenir el permís de reproducció
9.- Les notes han de ser les mínimes indispensables i concises, per tal de publicar-les a peu de pàgina
10.- Les referències bibliogràfiques en el text han de figurar citant el cognom de l’autor i l’any de publicació.
11.- La bibliografia es presentarà al final del text ordenada per ordre alfabètic del cognom dels autors, i les publicacions,

de la més antiga a la més recent.
12.- Els models a seguir seran: Llibres: CASAS, J. (1978), La fauna autòctona de les muntanyes..., Montblanc: CECB

-Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. (Cognom i inicial del nom de l’autor en majúscula, l’any entre
parèntesis, títol del llibre en cursiva, ciutat d’edició, editorial) Articles de revistes: CASAS (1987) «L’àliga
cuabarrada...», Aplec de Treballs, 21, 76-79 (Cognom de l’autor en majúscula, any entre parèntesis, títol de
l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum,. núm. i pàgines)

L’adreça de tramesa d’originals és
Museu Arxiu de Montblanc i Comarca
Carrer Josa, 6
43400 Montblanc
mail info@mccb.cat
Tel i fax 977 86 03 49
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