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Els epistolaris són una bona eina de coneixement 
biogràfic, esdeveniments i mentalitat d’una època, 
atenent la gran quantitat de personatges il·lustres que té 
Montblanc la publicació de cartes és molt útil i aporta 
moltes notícies, en aquesta ocasió presentem quatre 
missives de l’any 1967 entre dos montblanquins: 
l’escriptor i polític Josep M. Poblet (1897-1980)1 i el 
també polític Anton Andreu Abelló (1905-1982)2.

El contingut és divers, per una banda es parla de les 
gestions per traslladar a Catalunya el fons personal de 
Josep Conangla i Fontanilles (1875-1965), avui  dipositat 
a l’ANC a Sant Cugat del Vallès i de notícies referents a 
Montblanc, com un reportatge publicat pel diari 
barceloní La Vanguardia l’any 1967 i la inauguració de 
l’Hostal Ducal3, per un altre cantó Josep M. Poblet 
comenta tres dels seus treballs assagístics que tenia entre 
mans aleshores com per exemple les biografies de 
diversos personatges rellevants en la història del nostre 
país: Rafael Tasis, conducta i exemple, Frederic Soler, 
Serafí Pitarra i Àngel Guimerà, precisament d’aquest 
darrer escriptor esmenta l’anècdota dels vincles de la 
protagonista de l’obra Maria Rosa (1894) amb Solivella, 
també Andreu i Abelló demana els noms i adreces de les 

1 Sobre Josep M. Poblet, Roser Puig i Tàrrech ha publicat diverses cartes, 
“Epistolari entre el montblanquí Josep M. Poblet i Josep Tarradellas en 
temps d’exili (1947)”, Aplec de Treballs (Montblanc), 23 (2005), p. 145-152, i 
“Una carta d’elogi de Salvador Espriu a Josep M. Poblet el 1970”, El Foradot 
(Montblanc), 31 (2005), p. 27.
2 El seu llegat documental es localitza a l’Arxiu Tarradellas  en el monestir de 
Poblet, Jordi Tous Vallvé ha publicat una part de l’espistolari: Antoni 
Andreu i Abelló: Correspondència política d’exili (1938-1939). De l’Estat 
Català al Front Nacional de Catalunya, Tarragona, 1999.
3 La seva edifició anà a càrrec del constructor Iborra de Montblanc i entre 
d’altres paletes que hi treballaren hi havia el nostre pare Josep Grau i Ballart, 
circumstància que de petits sempre ens recordava als fills.
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distribuïdores de les editorials a fi que la llibreria 
Requesens de Montblanc pogués realitzar les comandes.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

1. Carta que Antoni Andreu Abelló envia a Josep 
M. Poblet i Guarro sobre les gestions a fer per a 
recuperar l’arxiu personal de Josep Conangla i 
Fontanilles (1 de maig de 1967).

“Senyor Josep M. Poblet

Alegre de Dalt, 13

Barcelona-12

Estimat amic:

Rebuda la teva carta del 18 d’abril.

Pel que fa als papers de [Josep] Conangla i tenint en 
compte les teves indicacions, haurem d’esperar 
oportunitat més propícia. Com si tingués idea que 
l’actual ambaixador[de Cuba] és un Erice i que Josep 
[Andreu i Abelló] el coneix. Si fos així potser podria ser 
un bon camí per a la recuperació.

Dels teus llibres, el dia de la festa, a Montblanc només 
havia arribat el de Pitarra. El de [Rafael] Tasis, malgrat 
haver-lo demanat, la distribuidora no l’havia enviat i 
encara no ho deu haver fet, puix que Requesens em va 
prometre portar-me’l i encara no ho ha fet. Un dia que 
vinguis amb calma, els hauràs de signar juntament amb 
tots els altres que tinc.
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L’Hotel [Ducal] fou inaugurat com previst i fa goig.

Records i una abraçada.

1 maig 1967.

Antoni Andreu”.

2.Carta que Josep M. Poblet i Guarro envia a 
Antoni Andreu Abelló on explica les biografies 
que preparava  (17 de maig de 1967).

“Estimat Anton: Aquests dies de Pasqüa i com en mi ja és 
un costum, m’he quedat a casa a treballar i ho aprofito 
per a donar resposta a la teva lletra. En tocant a la 
qüestió Conangla, és millor de moment, deixar les coses 
tal i com estan, car aquest és el desitg de la família i ells 
es saben les coses millor que no pas nosaltres. En allò 
que fa referència a la biografia de Tasis, pots indicar a 
Requesens que l’editorial està instal·lada al carrer Aragó, 
386 [Barcelona], Ed. Grijalbo S. A., on es pot dirigir 
demanant els exemplars que siguin, hi ha un parent del 
biografiat, el metge [Josep] Rull.

L’Editorial Bruguera m’ha encarregat un [Àngel] 
Guimerà i ara és l’hora de posar-hi quelcom del lligam 
de Maria Rosa amb Solivella. No m’hi vull enfondir 
massa, perquè tampoc és del cas, car el volum-biografia, 
en total ha de tenir unes 100 pàgines i serà un dels que 
apareixen sota el nom de Quaderns de Cultura [número 
31]. I com que ja hi treballo de ple, t’adjunto la 
transcripció d’allò que dic referent al cas i a Maria Rosa. 
Hi ha moltes coses que sino pots pouar a fons, és millor 
fer-ne una referència. De totes maneres, ja em diràs 
quelcom i mentrestant, salutacions ben afectuoses,
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Josep M. Poblet i Guarro [signatura].

17.5. 67”.

3. Fragment del llibre bigrafic d’Àngel Guimerà 
de Josep M. Poblet que aquest envia a Antoni 
Andreu Abelló referit a la vinculació de la 
protagonista amb el poble de Solivella.

“El drama fou escrit a Matadapera, per bé que ara deu 
ser el moment de dir que a la comarca d’on som fills, la 
Conca de Barberà, i concretament a Solivella, ha corregut 
de generació en generació, la llegenda o història, com 
volgueu, que la Maria Rosa i el seu drama són tan reals, 
que la protagonista- avui ja morta- era  una filla d’aquell 
poble. I que la gran tragèdia havia ocorregut mentre 
feien la carretera que uneix Montblanc, pel Coll de 
Belltall, amb Tàrrega. Hom explica allò de “m’ho han dit” 
i ho sé del cert”- que  uns treballadors i picapedrers que 
varen dur a  terme la construcció d’aquella via, es 
traslladaren després, en busca de jornals, a Matadepera, 
on intimaren amb [Àngel] Guimerà, al qui li plaïa de 
parlar i fer parlar la gent humil i necessitada, i que 
aquests li explicaren l’argument i el cant de l’obra. 
Recentment, i amb motiu de les nostres visites a 
Montblanc, encara ens ha estat contat i recontat el fet. Hi 
hagi doncs, la part de veritat o de fantasia, el cas és que 
[Àngel] Guimerà va portar a l’escena una història que té 
totes les característiques d’haver estat autèntica i un 
argument que a l’igual com succeeix a Terra Baixa, ha 
triomfat a totes les latituds. 

Josep M. Poblet”.
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4. Nota de contesta que envia Antoni Andreu 
Abelló a Josep M. Poblet (31 de maig de 1967).

“Estimat Josep M. Maria [Poblet]

Rebudes les teves ratlles del 17 corrent [maig]. 

Advertit Requesens, si bé em diu que n’havia demanat a 
una  determinada distribuidora, que encara no els hi ha 
enviat i que els reclama novament.

Està bé la nota referent a”Maria Rosa” en la biografia de 
Guimerà i en relació a Solivella. Per a pouar més a fons, 
hauria estat necessària alguna gestió en el poble, en el 
qual segons sembla, els familiars de la protagonista que 
existeixen, en coneixen tots els petits detalls. I encara 
obtenir volguessin contar-los, puix que segons diuen, no 
els agrada que els en parlin.

Salutacions afectuoses i una abraçada,

Anton Andreu Abelló

24. 5. 67”.

5. Carta que Josep M. Poblet envia a Antoni 
Andreu Abelló on exposa la seva disconformitat 
en el contingut d’ un reportatge sobre Montblanc 
publicat al rotatiu La Vanguardia Española (31 
de maig de 1967).

“31.5.67

Estimat Anton: vaig rebre la teva i suposo que els llibres 
ja deuen arribat a Montblanc.
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He llegit la crònica sobre la nostra vila ha aparegut a La 
Vanguardia. Com pots suposar no m’ha agradat. A 
aquestes altures no és possible parlar de Montblanc i 
deixar-se al tinter el Museu-Arxiu i el Casal 
Montblanquí, poso per cas. Altrament l’al·lusió a la Torre 
dels Cinc Cantons és desgraciadíssima. Quasevol diria 
que s’ha reformat la part exterior. Què més voldríem que 
les 34 torres s’adecentessin interiorment com ho ha fet el 
teu germà [Carles], o més modestament si vols! A més a 
més en aquesta mena de treballs no és lògic parlar d’un 
parell de noms i que se’n quedin tants i tants al tinter. 
Com si ens ho haguessim dit però, fa pocs dies que vaig 
lliurar a Tele-Estel un reportatge sobre la nostra vila on 
em penso que les coses quedaran força al lloc que els 
pertoca. És possible que el publiquin al número proper, 
però no ho sé del cert, car no he anat a la redacció, on 
sempre tenen veritables muntanyes d’originals que 
esperen torn. Com és natural, a la meva crònica, no 
anomeno ningú per no caure en oblids fàcils i, altrament 
explicables. Salutacions a casa, i per a tu abraçada.

Josep M. Poblet [signatura]”.

Font: Arxiu Montserrat Tarradellas Macià (Monestir de 
Poblet), c. 2, exp. 6, doc. 100-103.

Article publicat a la revista El Foradot 
(Montblanc), 83 (març-abril 2014), p. 8-10.
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