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Recordant la figura 
d'Armand Puig i Ribas: 

Selecció del seu 
epistolari amb Eufemià 
Fort i Cogul (1954-1979)



Repassant el fons personal de l’historiador Eufemià Fort i 
Cogul (1908-1979) hem destriat la correspondència que li 
va trametre  el  selvatà Armand Puig  Ribas,  del  total  de 
catorze  cartes  conservades  entre  1951  i  1979,  n’hem 
seleccionat la meitat i que creiem són representatives de 
l’època  i  del  seu  tarannà,  per  a  una  major  difusió 
n’aportem la transcripció.

Algunes de les missives són fetes per agraïment als llibre 
rebuts,  on  es  mostra  el  reconeixement  d’Armand  Puig 
vers el treball historiogràfic de Fort i Cogul i la necessitat 
que  la  vila  l’homenatgi  i  li  dediqui  un  carrer  de 
l’eixample,  aquest  desig  serà  una constant  al  llarg  dels 
anys  cinquanta  i  seixanta,  prova  de  la  insistència  i  la 
justícia de la idea és la carta que  el 1964 Puig dirigeix a 
l’alcalde de la Selva, encara en ple franquisme.

Les dues figures són crucials per la història recent de la 
Selva  del  Camp,  Eufemià  Fort  des  de  la  distància 
(Barcelona),  sobretot  per  la  recuperació  del  passat  i  la 
reivindicació de personatges il·lustres, així com a través 
de l’associació Adesel i la revista del mateix nom. Armand 
Puig  actuarà des  de  la  mateixa vila,  a  través  del  Casal 
Selvatà, no només entorn la fe cristiana sinó també per la 
voluntat de millorar la convivència i  benestar dels seus 
convilatans,  el  que llavors s’anomenava selvatanisme el 
podem considerar avui un acte clar de patriotisme davant 
la manca de llibertats del nostre país.

La  lectura  de  la  carta  de  1954  és  prou  eloqüent  de  la 
coincidència  d’interessos  de  Puig  i  Fort  a  favor  de  la 
col·lectivitat. Eufemià proposa la creació d’una biblioteca 
popular  però  Armand  Puig  toca  de  peus  a  terra  i  és 
conscient de la manca de suport de les administracions 
públiques i solament veu una sortida viable a través del 
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Casal  Selvatà,  a  més  exposa  clarament  la  divisió 
partidista  del  poble,  herència  d’altres  generacions  que 
podria malmetre qualsevol projecte cultural, sigui per odi 
o per incomprensió.

Puig es mostra com una persona conciliadora, que lluita 
pel  bé de la comunitat,  que valora la tasca altruista de 
l’Eufemià  Fort  i  creu  que  aquest  mereix  una  distinció 
pública.

És  bo  que  recordem  els  que  ens  han  precedit  i 
reconeguem el seu treball, a la fi són models de persones 
que han deixat de banda l’individualisme i han fet de la 
generositat una manera de ser i de viure.

Eufemià Fort i Cogul
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Armand Puig i Ribas
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Apèndix documental

1. Carta que envia a Eufemià Fort i Cogul 
agraint la tramesa del seu darrer llibre

La Selva del Camp, 8 abril 1954.

Senyor Eufemià Fort
Barcelona

Distingit senyor:

Agraint vostra gentilesa d’haver-me tramés el llibret 
“Sant Antoni M. Claret i Montserrat”1, cuito a donar-vos 
les més expressives gràcies.

Que la nostra Moreneta infongui en nostre esperit el seu 
amor envers aquestes santes inspiracions i us retorni 
amb gràcia vostre sacrifici. Amb l’edició d’aquest llibret 
acabeu de donar un altre motiu per a que la Selva es 
senti més orgullosa de vós i us tingui com a fill 
predilecte.

Sincerament vostre i ben afectuosament,

Armand Puig.

1  Aquest llibre de 66 pàgines fou editat a Tarragona el 1954.
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Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Eufemià Fort, 
Correspondència, sign. 697.

2. Carta que envia a Eufemià Fort i Cogul 
referent a la idea de crear una biblioteca 
popular a la Selva del Camp

Selva del Camp, 2 de novembre 1954.

Sr. Eufemià Fort. Barcelona

Distingit senyor i amic:

Em plau acusar rebut de vostra amable lletra del 27 de 
l’actual i celebro que us trobeu ja restablert gràcies a 
Déu de la malaltia que heu sofert.

Em demaneu que us concreti el que hi ha referent a la 
creació de la biblioteca, cosa difícil de fer per 
correspondència, ja que el més prudent fora a ésser 
possible parlar-ho personalment.

De totes maneres m’esforçaré en complaure-us, encara 
que només sigui donant-vos una idea d’aital projecte.

L’Acció Catòlica local es proposa establir com ja sabeu 
una biblioteca, però no precisament d’A[cció] C[atòlica] 
sinó expressament selvatana, com tots els treballs 
actuals d’ella-que són molts-, els quals s’enfoquen en 
mires de la Selva. Una prova palesa d’això és que el 
nostre Casal (Abans Defensa Agrària), no li diem Casal 
d’Acció Catòlica, ni Casal Parroquial, etc. sinó 
simplement Casal Selvatà. Però naturalment, com que 
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en el nostre poble, sense un apoi oficial encara que 
indirecte, no es pot fer res, per això aquesta 
embranzida la dóna Acció Catòlica, qui en l’actualitat 
millor que ella pot fer-ho? Ningú.

Convé senyor Fort no perdre de vista ni per un moment, 
que avui la bona voluntat i la bona fe és poc per a 
portar a terme realitzacions d’aquesta índole. És 
necessari un altre factor. Succeeix que, alguns per 
incomprensió i d’altres per odi o poca simpatia, ben 
aviat veuen en el que hom es proposa una tendència 
partidista, de caires sans si voleu, però no encaixen en 
la seva manera de pensar i si teniu una tenaç 
proposició, és  conèixer bé el poble per a convence’s 
d’algunes coses de repercussió fatal. N’hi ha prou de 
recordar els resultats de la vostra idea i nostres 
iniciatives de ara fa tres anys.

No podria arribar-se a una intel·ligència entre ADESEL 
i Acció Catòlica en el punt concret de la biblioteca?.

Jo crec que deuríem parlar-ne. Tot i això la Selva tindrà 
si a Déu plau una Biblioteca Popular, aquest és el 
pensament d’ADESEL i el nostre.

De la vostra postal es despren que voldríeu que fos 
ADESEL el qui la fes, nosaltres encantats, però tingueu 
present la manera d’enforcar-ho, doncs en això radica 
l’èxit i el fruit.

Em dieu vós que si ADESEL tingués local faria la 
biblioteca, jo crec que en el nostre Casal Selvatà podria 
adecentar-se un lloc on establir-la. Jo crec senyor 
Eufemià, que hem de parlar personalment d’aquest 
projecte i no dubto trobarem la manera de que ben 
prompte sigui una realització nostra aspiració.
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Referent al meu treballet ja vaig dir a en [Josep] 
Murgades [Esteve] que jo sempre sotmeto a l’aprovació 
i censura tot quan pugui fer i estic d’acord amb 
l’esporgada que volgueu fer-hi, encara que la meva 
insistent referència personal vostra sigui ben 
justificada.

Creient haver-vos complagut, resta ben vostre,

Armand Puig.

Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Eufemià Fort, 
Correspondència, sign. 697. 

3. Carta que envia a Eufemià Fort i Cogul 
sobre la rebuda del llibre Costumari de la 
Selva del Camp.

“La Selva del Camp, 27 de març de 1962.

L’amic [Josep] Murgades [Esteve] m’ha entregat el 
vostre llibre “Costumari de La Selva del Camp”2 que 
vaig encarregar-li.

Agraeixo com cal l’obsequi que del mateix em feu i més 
encara per la vostra dedicatòria que m’ha omplenat de 
vera satisfacció. De tot cor us en dono les expressives 
gràcies.

2 Aquest  llibre  fou  editat  a  Reus  l’any  1961  per  l’Associació  d’Estudis 
Reusencs i posteriorment l’ajuntament de la Selva el 2009 en realitzà una 
segona edició.
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Em sembla que ja començaria a ésser hora de que la 
Selva demostrés el seu agraïment a qui amb tant 
sacrifici i hores de treball ha esmerçat per l’enaltiment 
del bon nom d’aquesta benamada vila. Jamai us podrà 
pagar certament, però si que pot mostrar-se agraïda 
amb qui tan generós i desinteressat ha sigut per ella.

Espero a que no tardi massa aquest moment en veure 
que la nostra vila tant estimada i gairebé idolatrada 
per vós, sàpiga ésser reconeguda honorant-vos com 
mereixeu.

Amb aquest vehement desitg resta ben afectuosament,

Armand Puig”.

4. Carta que tramet a l’ajuntament de la 
Selva del Camp sobre la dedicació d’un 
carrer a l’historiador Eufemià Fort i 
Cogul.

20 de abril de 1964, villa.

Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de la Selva del 
Campo

Magnífico señor:

He visto con gran satisfacción la apertura de la 
primera calle del plan de ensanche y me complazco en 
felicitar efusivamente a esa Corporación Municipal que 
tan dignamente preside ya que ello supone un gran y 
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firme paso hacia el progreso y engrandecimiento de 
nuestra querida villa.

Si el agradecimiento es un gran estímulo para el 
hombre, sugiro que en virtud de lo que debemos todos 
los selvatanes al ilustre e hijo predilecto de ésta villa 
don Eufemiano Fort Cogul, se le dedique el nombre es 
ésta primera calle.

Su trabajo digno y desinteresado como historiador, 
bien lo merece. Si somos justos hay que reconocer lo que 
todos debemos a éste insigne selvatán y si somos 
agradecidos, reconoceremos que es merecedor de 
dedicarle una céntrica calle y de tributarle un cordial 
homenaje.

Dejo a la digna consideración de ese magnífico 
ajuntamiento, mi proposición y celebraría una 
coincidencia de criterios para verla convertida 
oportunamente en tangible realidad.

Le saluda con la mayor distinción, su atento y seguro 
servidor,

q. e.s.m.

[Armand Puig].

Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Eufemià Fort, 
Correspondència, sign. 697. 
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5. Carta que envia a Eufemià Fort i Cogul 
sobre la idea d’homenatjar-lo a ell i al 
poeta Ramon Blasi i Rabassa.

“La Selva del Camp, 25 de juny del 1970.

Sr. Eufemià Fort i Cogul
Barcelona

Distingit senyor i amic:

La meva condició de catòlic i selvatà m’obliga a saldar 
un deute que la Selva té pendent amb dos selvatans. Ja 
sé que una cancel·lació no és possible, però el menys que 
podem fer és ésser agraïts. Fa temps que espero que 
persones representatives de la vila promoguin en nom 
de la Selva un reconeixement de la labor ingent i 
desinteressada que vós i en Blasi Rabassa heu 
desenrotllat en favor de la mateixa.

Aquesta espera es perllonga massa i això em dol i fins 
m’aclapara. La meva consciència sembla feixugada per 
aquest pes, que crec no alleugeriré fins que hagi vist que 
la Selva reti el just homenatge als dos fills que en són 
tan mereixedors.

Sé que no pagarem mai prou el que heu fet per la Selva, 
però almenys voldria tinguéssiu la satisfacció de veure 
que el poble unànimament us dóna les gràcies.

Us demano doncs, sinó fos molestar-vos massa, que 
m’assabenteu dels dies que romandreu ací a la Selva 
per tal de sostenir un canvi d’impressions sobre el 
particular com a primer pas, ja que encara no n’he 
parlat a ningú.
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Quedo esperant les vostres noves mentre us saludo ben 
afectuosament,

Armand Puig”.

Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Eufemià Fort, 
Correspondència, sign. 697. 

6. Carta de felicitació a Eufemià Fort pel 
seu nomenament com a membre de la 
Comissió Francesc Vidal i Barraquer.

 “La Selva del Camp, 27 d’agost del 1976.

Distingit senyor i amic:

Assabentat de que heu estat nomenat membre de la 
Comissió Vidal i Barraquer, m’apresso a felicitar-vos 
per aital distinció.

De fet, el meu parer és que no podíeu faltar a les rengles 
dels homes, que mitjançant Déu, treballaran per a 
possibilitzar el trasllat del cos del nostre estimat 
Cardenal a la Seu de Tarragona3.

No cal dir que us desitjo tot l’èxit en la digna i patriòtica 
empresa.

Us recorda amb l’afecte de sempre.

3 Les despulles del Cardenal de la pau no retornaren a Tarragona fins el 
1978.
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Armand Puig”.

Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Eufemià Fort, 
Correspondència, sign. 697. 

7. Carta de felicitació a Eufemià Fort per 
la publicació del seu llibre sobre Ventura i 
Gassol.

La Selva del Camp, 7 de maig del 1979.

Distingit senyor i amic:

He llegit el vostre llibre “Ventura Gassol un home al 
servei de Catalunya”4. Magnífic! Estic totalment 
d’acord amb vós. El cor ample del nostre il·lustre 
convilatà ha bategat d’amor a la nostra terra i la seva 
figura humana s’alça gegantina i això en els temps 
d’avui cal fer-ho ressaltar i la vostra ploma àgil ho 
plasma perfectament. És de justícia, molt bé amic 
Eufemià. De fet no em sorpren el vostre encert, 
coneixent-vos com us conec. La més efusiva felicitació.

Espero que en un dels propers desplaçaments que feu a 
la nostra vila, tal volta el dia 27 del present amb motiu 
del Concurs Literari i Aplec de Paret-Delgada, em fareu 
l’honor d’estampar la vostra signatura al meu 
exemplar.

4 Es  refereix  al  llibre  Ventura  Gassol:  un  home  de  cor  al  servei  de  
Catalunya,  editat  el  1979  a  Barcelona  per  l’editorial  Edhasa  (col·lecció 
Mirall).
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Per l’esmentat dia tenim promesa la presència del 
President de la Generalitat. En quan al Concurs Literari 
s’han presentat més de cent quaranta treballs i algun 
d’ells de força qualitat.

Reiterant-vos el meu sincer afecte, resta ben vostre,

Armand Puig.

Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Eufemià Fort, 
Correspondència, sign. 697. 
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