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El diumenge  23 de maig del 2010 va tenir lloc a la sala d’actes del Museu-Arxiu de Montblanc i 
comarca la presentació de la revista anual del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà,Aplec  
de Treballs,número 28,que en aquesta ocasió homenatja al vimbodinenc Alfons Alsamora i 
Jiballí i al Grup Cultural de la Dona de Solivella per la seva tasca 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 segles XIV i XV on apareixen jueus i conversos de Montblanc, 
a més d’Anglesola,Cervera i Falset. Bàsicament són reconeixements de deutes o rebuts de 
diners en concepte de dot, alguns dels protagonistes 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 documentació medieval i cal recórrer a arxius 
foranis, com Cervera,Tàrrega o Barcelona (ACA).

El següent bloc d’història contemporània és dedicat a la figura de l’escriptor Josep Conangla i  
Fontanilles, 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 militar d’En 
Conangla, que s’inicia als 19 anys quan entra en lleva, juntament amb altres convilatans 
nascuts el 1875. El seu pare per alliberar-lo, havia contactat una assegurança amb la 
companyia valenciana Germans Mompó, però en el sorteig resultà excedent. 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 Cartagena cap a Amèrica, malgrat treballar a les 
oficines es posa malalt per les infeccions  que finalment supera, no així altres companys 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 retalls de premsa i cartes 
rebudes de particulars i institucions, que es conserven a la biblioteca del Museu-Arxiu de 
Montblanc, 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 tant 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 comitè 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’enceta el farmacèutic Jaume Felip Sánchez per 
analitzar en base a documentació notarial 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 una de nova per l’augment demogràfic de la vila. Felip esmenta els 



mestres d’obra que hi col·laboren, tant de Santa Coloma de Queralt, com de Cervera, 
francesos, picapedrers bascos, catalans (la Segarra i el Berguedà) i occitans.

El tortosí Joan-Hilari Muñoz i el conservador del Museu Nacional d’Art de Catalunya Joan 
Yeguas, prolífics i qualificats historiadors de l’art català aporten documents inèdits sobre 
l’autoria de dos retaules barrocs de la catedral de Tortosa, el de Sant Agustí i Sant Ruf, 
construïts 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 una altra investigació el montblanquí Francesc Badia Batalla descriu estilísticament el 
desaparegut retaule major de Santa Maria de Montblanc, obrat a finals del mil set-cents per 
l’artista Antoni Costa.

Posteriorment el vimbodinenc Ramon Ribera Gassol parla de la intervenció de l’escultor de 
Lleida, Ramon Corulles en el bastiment del retaule major de l’església parroquial de Vilanova 
de Prades (1819-1821), en estil neoclàssic.

Més endavant la doctora Sofia Mata, docent de la URV, transcriu un inventari que l’any 1929 
realitzà el plebà de Montblanc sobre el contingut artístic de les esglésies de Santa 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 tarragonina en la secció “Coneguem el nostre patrimoni”, 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 propietat i que el 1935 cedí al Museu Diocesà de Tarragona.

En l’apartat d’Onomàstica hi ha un recull de topònims i antropònims del terme de Vilaverd a 
càrrec de Moisès Selfa Sastre. Clou aquest número la bibliografia comarcal a càrrec de Josep 
M. Porta 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 viabilitat econòmica de la publicació, i per acabar dir que  en 
aquests moments ja estem treballant en el proper volum.


