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Una de les conseqüències de la crisi agrària de finals del segle XIX  a la Conca de 
Barberà, fou l’emigració de persones envers les ciutats, unes vegades per a la recerca de 
millors condicions de vida,  d’altres en funció de les seves ocupacions  o bé  per 
estratègies matrimonials. El fet de traslladar-se a llocs amb possibilitas  de 
desenvolupament econòmic, també comportà l’accès a estudis superiors de molts d’ells, 
alguns dels quals posteriorment tornaren a efectuar una segona emigració envers la 
capital catalana. Fa una dècada l’ajuntament de Reus publicà en dos volums un 
interessant diccionari de  fills il.lustres (1)  i en un ràpid repàs hom constata que els 
antecedents familiars de la majoria són foranis,  sigui de petits pobles del mateix Camp 
de Tarragona, sigui en menor mesura de les comarques properes, com el Priorat, les 
Garrigues i la Conca de Barberà,. D’aquesta darrera hem confeccionat una relació 
nominal que presentem. Som concients  que cadascú d’ells mereixerien un estudi 
aprofundit, com ja s’ha realitzat  en el cas del polític republicà  montblanquí Antoni  
Andreu Abelló, la mare del qual era de Reus. (2). 
 
 
 
 
-Vicens Aluja Campalans (Reus 1814-1885), escriptor.Fill de Francesc Aluja Pellisé, de 
Montbrió de la Marca i de Maria Campalans, de Santa Coloma de Queralt. 
-Carles Andreu Abelló (Reus 1924), polític. 
-Josep Andreu Abelló (Montblanc,1906), advocat i polític. Ambdós fills de Josep 
Andreu Cabestany, comerciant de Montblanc i Josepa Abelló Pasqual, de Reus. 
-Narcís Andreu Musté (Reus,1933), economista. Fill del referit  Josep Andreu Abelló i 
Adelaida Musté Gili, de Reus. 
-Pere Anguera Nolla (Reus, 1953), historiador. Una de les seves branques és de 
Vilanova de Prades. 
-Joan Ballester Grau (Reus 1941), la seva mare era Maria Grau Gassull, de 
Passanant.Empresari, fou president del Centre de Lectura de Reus. 
-Frederic Bara Cortiella (Reus, 1928), sacerdot. La seva mare era Rosalia Cortiella 
Garlandi, de Vilaverd. 
-Joan Besora Barberà (Reus 1890-1970), escriptor. Fill de Joan Besora Nogués, pagès 
de Rojals i mare de Mont-ral. 
-Maria Lourdes Boqué Dalmau (Reus, 1924), religiosa. Filla de Ramon Boqué Bernat, 
de l’Espluga de Francolí. Fou abadessa del monestir de Santa Cecília de Montserrat 
(escollida el 1954). 
-Josep Cabré Sumalla (Reus 1950), escultor. La seva mare era Maria Sumalla Nadal, de 
Vimbodí. 
-Andreu Caixal Miró (Montblanc, 1863-Reus,1935). Inventor. 
-Antoni Creus Alfonso (Reus, 1919), procurador. La seva mare era Maria Alfonso 
Andreu, de Montblanc. Desenvolupà la seva activitat professional a Barcelona. 
-Joan Domènech Miró (Reus 1922-Tarragona 1980), metge i excursionista. La seva 
mare era Teresa Miró Esplugues, de Barberà de la Conca.  
-Manuel Domènech Miró (Reus,1925), germà de l’anterior, advocat. Fou professor de la 
Universitat Central de Madrid. 



-Mateu Espasa, nat a Vilanova de Prades, mort a Reus el 1672, religiós. Fou superior 
general dels Carmelites Descalços. 
-Antoni Fabra Ribas (Reus, 1879-Cambrils, 1958), sociòleg i polític. El seu pare, 
Aantoni Fabra Salat, militar de Barberà de la C. i la seva mare, Engràcia Ribas Mas, de 
Rocafort de Queralt. 
-Màrius Ferré Segarra (Reus 1871-1898), escriptor. La seva mare era Josepa, de Barberà 
de la Conca. 
-Josep Maria Franqués Bru (Riudoms, 1912),  escriptor  i advocat. La seva mare era 
Bernardina Bru Oliver, de l’Espluga de Francolí. 
-Josep Fusté Ferré  (Reus, 1925), músic. La seva mare era Adelaida Ferré Penedès, de la 
Guàrdia dels Prats. 
-Josep Giralt Ciurana (Reus, 1954), fill del comerciant montblanquí Antoni Giralt Pere, 
la seva mare era de l’Albi. Jugador d’hoquei sobre rodes. 
-Josep Gras Ferré (Reus, 1903), escriptor. El seu pare era un comerciant de Mont-ral i la 
seva mare, Teresa Ferré Fons, de Pira. 
-Ramon Juncosa Rosselló (Reus, 1940), pintor. La seva mare era Ramona Rosselló 
Cabal, de l’Espluga de Francolí. 
-Anna Llorenç Trullols (Reus, 1860), cantant. Els seus pares, Joan, pagès i Teresa, eren 
de l’Espluga de Francolí. 
-Josep Martí, nat a Reus i mort a Montblanc el 1932, on estava casat. Caricutarista. 
-Lluís Òdena Blanchart, col.leccionista. Fill de Francesc Ódena Bonet, pagès de Rojals. 
-Antoni Pont Amenós (Tàrrega, 1934), empresari  del Grup Borges). .La seva mare era 
de Belltall. 
-Pere Ribera Gaya (Reus, 1818-L’Espluga de Francolí, 1867), pedagog. 
-Joan Roca Bover, escriptor. El seu pare, Ramon, era de Montblanc i la seva mare, 
Teresa, de Lilla. 
-Jaume Roig Padró (Reus 1896-Mèxic 1969), metge i escriptor. El seu pare, Josep Roig 
Huguet, era metge nat a Vimbodí. 
-Joan Vilella Segura (Rocafort de Queralt, 1814-Reus 1898), religiós. El seu pare 
Ramon era de Santa Coloma de Queralt  i la seva mare Antònia, de la Guàrdia. 
 
 

(1) Josep Olesti Trilles, Diccionari biogràfic de reusencs., vol. I (1991) i vol. II 
(1992).  Reus. 

(2) Vegeu la monografia de Jordi Tous Vallvé,  Antoni Andreu i Abelló: 
correspondència política d’exili (1938-1939). D’Estat Català al Front Nacional 
de Catalunya. Tarragona 1999. 
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