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Introducció
Aquests són temps de canvis profunds i imparables, fruit d’una evolució en tots els camps
que sovint es presenta incontrolada, almenys pel que respecta als controls establerts des de
segles amb les corresponents, i lentes, evolucions.
Si ens basem en la idea de l’«Aldea Global» de McLuhan es pot afirmar amb contundència
que en l’aspecte de les comunicacions han trobat el terreny propici en una tecnologia evolutiva
sense fre i amb sostres impredictibles. Ara bé, si aquesta idea de la globalització l’extrapolem
a altres àmbits, observarem que freqüentment no ha representat una evolució ni un progrès per
l’individu ni per la major part dels col·lectius socials.
Aquest globalització que ha transformat paràmetres seculars fa que assistim inexorablement
a una transposició jeràrquica dins de l’estructura social, fet que relega als governs a un rol
secundari i a actuar de comparses, plegats davant l’escomesa de les abassagadores imposicions
economicistes i financeres.
La piràmide atàvica d’organització social ha mutat i podríem definir la cojuntura actual
utilitzant el títol del llibre de Sami Naïr «El imperio -financer- frente a la diversidad del mundo».
Els efectes de la nova situació, en tots els àmbits i arreu, sense distinció, amb enfocaments
i resultats diversos, avancen amb un calatge profund i incert. El nou ordre comporta -i en
som testimonis diàriament- que en les grans àrees subdesenvolupades econòmicament s’agreugi
una subsistència cada cop més precària, amb les conseqüents migracions a «cap lloc»;
assistim també al fet imparable que en les zones conegudes com a societats desenvolupades
i de consum, s’hi manifesti progressivament la instal·lació de grans bosses de pobresa, sense
cap mena d’esperança; i, a nivell general, la majoria de la població percep i pateix la regressió
del benestar i de confiança en el futur, tot plegat l’objectiu d’un passat esdevingut somni trencat.
El canvi, comporta a l’ensems altres daltabaixos, que no podem considerar menys importants
que els anteriors, com la debilitació fins a l’extrem dels valors espirituals de les persones, conreats
socialment per les religions i altres associacions; representa un trasbals en els principis ètics
de les diverses civilitzacions fruit del transcórrer generacional, i una ignorància i menyspreu de
la presència i el paper de la cultura, etc
La realitat és la que és i els agents que mouen l’actualitat internacional són molt sòlids
i estratègicament situats -potser amb peus de fang? La resposta la tenim les persones- i, per
tant, i des de l’àmbit cultural, local i minúscul, només podem resistir els efectes de la maltempsada
amb capacitat de no confondre’ns i negar la realitat del moment., però refermant que el fet cultural
no només ens permet l’adquisció de nous coneixements o bé posar de relleu fets del que conformen
la nostra història, sinó que per damunt de tot constitueix la columna vertebral i la base de la
identitat dels pobles, en aquest cas, referint-nos a la cultura catalana, sobre la qual descansen
la nostra manera d’entendre la vida, i les nostres reaccions enfront dels reptes diaris.
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Si aquesta situació, per si mateixa, ja constitueix motiu de preocupació i desànim per a
la preservació de les cultures pròpies de les minories, en el cas de la nostra cultura, s’agreuja
pels constants intents d’erosió causats per una administració centralista que, en la desconeixença
voluntària i interessada i ancorada en la manca de capacirtat de reconeixement de la diversitat
, malda per a la seva desaparició, sabent que això suposa la destrucció de la identitat que durant
més d’un mil·leni ha conformat la nostra realitat i que és la base del nostre futur. Els resultats
últims que el centralisme cerca són la uniformitat i la negació dels fets diferencials, una uniformitat
que pretèn imposar els seus dictats i els seus interessos de tota mena.
*****
Després de l’exposició d’un panorama preocupant, però no irreversible, és el moment de
centrar-nos en la mostra de cultura que composa la present edició de Podall, i sense entrar
en detallar cadascuna de les aportacions exposarem els grups temàtics que hi són presents.
La prehistòria i la història encapçalen el ventall de contiguts i donen pas a una matèria de
suport indispensable per a la historiografia: l’arxivística, que posteriorment passa a la geneologia.
La llengua i la literatura, així com el pensament i l’espiritualitat, són tractats, els darrers,
mitjançant diverses col·laboracions i en el cas present emparades en el context artístic. La geologia
i la pràctica de l’espeleologia ens endinsen a les captacions d’aigües potables i a vivències
personals. Abans d’acabar els continguts i entrar en l’espai «Àgora» els temes són dedicats a
la tecnologia, al medi ambient i a la biologia. «Agora», l’espai monogràfic, plasma la dedicació
plena del mestre Miquel Golobardes en un projecte d’escola humanista a Montblanc a inicis de
la dècada dels quaranta, projecte frustat per la imposició guvernamental i les deslleialtats. S’acaba
el número amb la breu ressenya d’una peça del Museu, en aquest cas «la xeringa».
En relació al múmero 1 (2011), mostrem la nostra satisfacció per l’interès que ha desvetllat
entre diversos col·lectius. A més a més de la pàgina web del Museu Arxiu, ha estat consultat
en obert a les pàgines web de Dialnet, Tinet, i properament a Racó (Revistes Catalanes d’Accés
Obert), les quals ofereixen unes elevades estadístiques de descàrregues i consultes.
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Resum

Trabajos recientes en el ámbito de la arqueología del Paleolítico nos muestran la importancia de las
cuestiones temporales en la interpretación de los conjuntos. Los conjuntos arqueológicos son entidades
temporales, formadas por la adición de un número desconocido de episodios deposicionales. Esta
dimensión temporal también es evidente a nivel de los artefactos, que pueden pasar por diferentes
episodios de modificación y/o su uso a través del tiempo. El reciclage de piezas previamente abandonadas
para la fabricación de herramientas se convierte en uno de los mejores ejemplos del carácter temporal
de los artefactos. El objetivo de este artículo es el de evaluar la importancia del reciclage en un
yacimiento del Paleolítico Superior final, examinando una clase de artefactos -las herramientas quemadaspoco usadas hasta la actualidad para estudiar esta problemática. Nuestros resultados sugieren que
el reciclage fué probablemente un componente importante de las estrategias de aprovisionamiento
de recursos líticos durante el Paleolítico Superior, lo cual tiene implicaciones importantes en los procesos
de formación y la variabilidad tipológica de los conjuntos.

ABSTRACT

Els treballs recents en l’àmbit de l’arqueologia del Paleolític han posat de manifest la importància de
les qüestions temporals en la interpretació dels conjunts. Els conjunts arqueològics són entitats temporals,
formades per l’addició d’un nombre desconegut d’episodis deposicionals. Aquesta dimensió temporal
és també evident a nivell dels artefactes, que poden passar per diferents episodis de modificació i/o
ús al llarg del temps. El reciclatge de peces prèviament abandonades per fabricar eines és un dels
millors exemples del caràcter temporal dels artefactes. L’objectiu d’aquest article és avaluar la
importància del reciclatge en un jaciment del Paleolític Superior final, examinant una classe d’artefactes
–les eines cremades– que fins ara han estat poc emprades per abordar aquesta problemàtica. Els
nostres resultats suggereixen que el reciclatge fou probablement un component important de les
estratègies d’aprovisionament de recursos lítics durant el Paleolític Superior, la qual cosa té implicacions
importants en els processos de formació i la variabilitat tipològica dels conjunts.

ResumEN

El reciclatge d’artefactes lítics al paleolític superior: les eines
cremades del Molí del Salt (Vimbodí i Poblet)1

Recent research in Paleolithic archeology has stressed the importance of temporal issues in assemblage
interpretation. Archeological assemblages are temporal constructs, formed by the addition of an unknown
number of depositional events. This temporal dimension is also evident at the artifactual level, since
single artifacts may undergo different events of modification and/or uses over time. The recycling of
previously discarded blanks for tool production is one of the best examples of the temporal nature
of artifacts. The aim of this paper is to evaluate the importance of recycling in a Late Upper Paleolithic
site, examining a type of artifact – burned tools – that has up to now been little used to approach
this issue. Our results suggest that recycling was probably a significant component of Upper Paleolithic
provisioning behavior, with important implications in site formation processes and the typological variability
of assemblages.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Manuel Vaquero, Reus, 1965
és doctor en Geografia i Història per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Actualment és investigador a l’Àrea de
Prehistòria de la URV i a l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), i imparteix classes al Màster
«Quaternari i Prehistòria» de la URV. La seva activitat investigadora ha estat centrada en l’estudi del Paleolític Mitjà,
el Paleolític Superior i el Mesolític. Ha col·laborat en diferents projectes de recerca, destacant la seva participació en
l’equip d’investigació de la Sierra de Atapuerca i en el projecte «Abric Romaní – Cingles del Capelló». En el marc
d’aquest últim projecte, ha dirigit les excavacions arqueològiques als jaciments de l’Abric Agut (1999-2001), la Balma
dels Pinyons (2000-2001) i la Balma de Can Manel (2003-2006). Actualment dirigeix les excavacions a la Cova de
Valdavara (Becerreá, Lugo), dins del projecte «Ocupacions humanes durant el Plistocé a la conca del Miño», i és
codirector del projecte «El jaciment prehistòric del Cau del Roure (Coves del Reclau, Serinyà, Pla de l’Estany)». Des
del 1999, és el director de les excavacions al Molí del Salt (Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà).
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El reciclatges d’artefactes lítics al paleolític superior: les
eines cremades del Molí del Salt (Vimbodí i Poblet)1
Manuel Vaquero (coord.)a,b, Susana Alonso a,b, Sergio García-Catalán a,b, Angélica
García-Hernández a,b, Bruno Gómez de Soler a,b, David Rettig a,b, María Soto a,b
Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social(IPHES)
a

b

Paraules clau: Paleolític superior, Vimbodí, indústria lítica.
1. Introducció
Els treballs de recerca portats a terme en l’àmbit del Paleolític els darrers anys han posat
de relleu el caràcter temporal del registre arqueològic. La majoria dels conjunts paleolítics són
palimpsestos definits amb criteris estratigràfics, formats per l’agregació de restes corresponents
a un nombre indeterminat d’episodis deposicionals (Bailey, 2007; Bailey i Galadinou, 2009; Brochier,
1999; Malinsky-Buller et al., 2011; Vaquero, 2008). Si bé no podem establir amb precisió el temps
que van trigar en formar-se aquests palimpsestos, és possible que molts conjunts paleolítics
s’acumulessin al llarg de centenars o milers d’anys. Aquest caràcter acumulatiu te conseqüències
importants en la interpretació dels conjunts arqueològics, especialment quan s’intenten aplicar
models etnogràfics elaborats en contexts d’alta resolució temporal. Episodis de característiques
diferents poden estar representats en aquests palimpsestos, de manera que els conjunts
arqueològics no haurien de considerar-se com entitats coherents des d’un punt de vista funcional,
econòmic o cultural (Crema et al., 2010; Domínguez-Rodrigo, 2009; Lyman, 2003; Shott, 2008).
La importància d’aquesta dimensió temporal en la interpretació dels conjunts arqueològics
es reconeix de forma gairebé generalitzada, però hi ha una altra qüestió temporal que ha rebut
comparativament menys atenció per part dels investigadors: el caràcter temporal dels artefactes.
Alguns artefactes poden tenir històries molt complexes, caracteritzades per la successió de diferents
episodis d’ús i/o modificació. El significat d’aquests artefactes pot canviar al llarg del temps (Bailey,
2007; Joy, 2009) i la forma final, que és el resultat de successives modificacions, pot ser molt
diferent de la forma que se li va donar la primera vegada que fou utilitzat. En aquests casos,
la morfologia de l’artefacte no s’ha de considerar com l’expressió d’una imatge mental preconcebuda,
sinó com la conseqüència no planificada d’aquesta seqüència de modificacions. La rellevància
que tenen les biografies dels artefactes en la interpretació dels conjunts lítics ha estat ja assenyalada
per Harold L. Dibble (1991, 1995) en els seus estudis sobre les rascadores del Paleolític Mitjà.
Segons Dibble, la morfologia d’algunes rascadores mosterianes -i per tant la seva classificació
tipològica– fou el resultat de diferents episodis de reconfiguració i ús. Alguns artefactes foren
utilitzats de forma més intensa i reavivats vàries vegades, mentre que altres foren abandonats
després d’un període d’utilització molt breu. Aquestes històries diferents van determinar l’aparició
de diferents tipus de rascadores. Tanmateix, aquests plantejaments han estat menys habituals
en els estudis sobre els conjunts lítics del Paleolític Superior.
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El reciclatge és una altra expressió del caràcter temporal dels artefactes lítics, ja que implica
episodis successius de modificació i/o ús del mateix artefacte. A diferència del reavivat, el reciclatge
és defineix per una fase de rebuig entre els diferents episodis d’utilització. No consisteix en
perllongar la vida útil d’un artefacte, sinó en iniciar una nova vida útil d’un artefacte que prèviament
havia estat descartat. El reciclatge s’ha explicat moltes vegades com una conseqüència de
l’escassetat de matèries primeres, com una forma d’aprofitar al màxim els recursos lítics (Kelly,
1988; Dibble i Rolland, 1992; Close, 1996; Amick, 2007; Galup, 2007; Hiscock, 2009). Malgrat
la seva significació potencial en la formació dels conjunts lítics i en la morfologia dels artefactes,
el reciclatge és particularment difícil d’identificar a partir de les dades arqueològiques. Alguns
investigadors han assenyalat que el reciclatge fou probablement més habitual a la Prehistòria
del que indiquen les escasses evidències que disposem (Amick, 2007; Galup, 2007). Degut a
aquests problemes per identificar-lo, s’ha arribat a suggerir fins i tot que el reciclatge no és
un concepte útil en la interpretació arqueològica (Odell, 1996).
Els arqueòlegs han emprat diferents tipus de dades per identificar el reciclatge. Els
desplaçaments dels artefactes dins dels jaciments, inferits a partir de la distribució espacial de
les restes i dels remontatges, poden informar-nos sobre la pràctica del reciclatge (Vaquero, 2011).
En altres casos, l’ús d’un mateix artefacte en funcions diferents (per exemple, un còdol utilitzat
primer com a percussor i després explotat com a nucli per obtenir ascles) ha estat considerat
com evidència de reciclatge (Thiébaut et al., 2010). Tanmateix, la majoria de les aproximacions
al reciclatge s’han basat en l’estudi de les alteracions de la superfície dels artefactes que indiquen
un període d’abandonament entre diferents episodis d’activitat. Aquestes alteracions es poden
considerar com marcadors temporals, ja que fan possible distingir entre els episodis que van
tenir lloc abans i després de l’alteració. Un bon exemple el trobem en els artefactes amb pàtina,
en els quals és fàcil identificar les modificacions produïdes amb posterioritat a la formació de
la pàtina. Aquests artefactes patinats han estat els utilitzats més habitualment per identificar la
pràctica del reciclatge en conjunts paleolítics (Barkai et al., 2009: 66; Debenath, 1992: 55; Galili
i Weinstein-Evron, 1985: 40; Mora et al., 2004: 428; Nishiaki, 1985: 221-222).
Les alteracions pel foc són un altre marcador temporal que fa possible identificar un abans
i un després, si bé han estat emprades menys habitualment que les pàtines en els estudis sobre
el reciclatge. Els efectes de l’exposició al foc en les roques microcristal·lines han estat àmpliament
analitzats en treballs experimentals que han permès identificar diferents tipus d’alteracions –
canvis de color, cúpules, fractures, craquelat (Griffiths et al., 1986; Olausson i Larsson, 1982;
Patterson, 1995; Purdy i Brooks, 1971; Sergant et al., 2006). La intensitat de l’alteració depèn
de la temperatura i del temps d’exposició, però els estudis experimentals indiquen que les alteracions
apareixen només a partir dels 300ºC en artefactes que han estat en contacte directe amb el
foc (Sergant et al., 2006). Les modificacions realitzades després de l’exposició al foc es poden
identificar degut al llustre d’aparença greixosa que mostra la superfície retocada. Els artefactes
que presenten aquest llustre en part de la seva superfície es poden interpretar com producte
del reciclatge, perquè les peces cremades corresponen a artefactes prèviament rebutjats que
foren exposats al foc de forma accidental.
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En aquest sentit, cal diferenciar entre els artefactes cremats accidentalment i els que van
ser objecte d’un tractament tèrmic intencional amb la finalitat de millorar la seva aptitud per la
talla. Diferents autors han definit les condicions i els mètodes de tractament tèrmic (Crabtree
i Butler, 1964; Mandeville, 1973; Griffiths et al., 1986; Domanski et al., 1994; Mercieca i Hiscock,
2008). Aquesta pràctica ha estat documentada en contexts etnogràfics (Hester, 1972) i ha estat
també identificada en alguns conjunts paleolítics, especialment en la manufactura d’útils que
impliquen una elevada dificultat tècnica. Per exemple, s’ha plantejat que el tractament tèrmic
fou utilitzat en la fabricació de puntes solutrianes a la Cova del Parpalló (Tiffagom, 2006). Tanmateix,
determinar el caràcter intencional de l’exposició al foc no és sempre senzill i no es pot descartar
que en alguns dels casos proposats l’alteració tèrmica s’hagués produït de forma accidental (Gregg
i Grybush, 1976). A més a més, el tractament tèrmic sembla superflu en la manufactura de la majoria
dels útils del Paleolític Superior. En aquest context, la tipologia dels artefactes retocats després de
l’alteració tèrmica ens pot informar sobre el caràcter intencional o no de l’exposició al foc. La hipòtesi
del tractament intencional es veuria reblada si els útils que impliquen una major habilitat tècnica
mostressin una major incidència de retocs posteriors a l’exposició al foc.
L’objectiu d’aquest treball és avaluar la importància del reciclatge al Paleolític Superior a
partir de l’estudi de les eines cremades trobades al jaciment del Molí del Salt (Vimbodí). Intentarem
esbrinar si el reciclatge va ser un factor significatiu en la formació del conjunt lític. Amb aquesta
finalitat, plantejarem un mètode per mesurar la importància del reciclatge que ens permetrà fer
comparacions entre conjunts diferents. Prestarem una atenció especial a la distribució tipològica
dels útils retocats després de l’alteració tèrmica per determinar el paper del reciclatge en la
variabilitat tipològica dels conjunts. A més a més, les diferències tipològiques entre els útils
reciclats i la resta de l’utillatge ens poden informar no només sobre les activitats que donen
lloc al reciclatge, sinó també sobre el caràcter intencional de l’exposició al foc. Els útils múltiples
tenen un interès particular, ja que poden ser el resultat de un disseny intencional o, al contrari,
la conseqüència de la manufactura de diferents útils sobre un mateix suport al llarg del temps.
Si es documentés una major incidència del reciclatge entre els artefactes múltiples, això reforçaria
el caràcter temporal d’aquestes eines. Finalment, discutirem el significat econòmic del reciclatge.

2. Materials i mètodes
El jaciment del Molí del Salt es troba situat en el marge esquerre del riu Milans, a 490
m snm. És un abric format en els conglomerats de l’Oligocè superior, habituals al llarg del límit
oriental de la Depressió de l’Ebre. Les excavacions arqueològiques en aquest jaciment es van
iniciar l’any 1999 i han posat de manifest una seqüència estratigràfica de 2,5 m de potència
en la que s’han identificat nivells d’ocupació del Mesolític i del Paleolític Superior final. Els nivells
paleolítics es troben en un dipòsit de llims i sorres en el qual s’han diferenciat dues unitats
estratigràfiques principals: el conjunt A, subdividit entre els nivells Asup, A i A1, i el conjunt B,
subdividit entre els nivells B1 i B2. El nivell mesolític, situat al sostre de la seqüència, no ha
estat inclòs en aquest estudi. Els nivells Asup i A han estat datats pel mètode del
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els 12,690 i els 13,800 anys cal BP. Per la seva banda, els nivells B1 i B2 han estat datats
entre els 13,590 i els 15,300 anys cal BP. Els nivells superiors (Asup i A) han estat excavats
de forma extensiva, però els nivells A1, B1 i B2 s’han documentat només en un sondeig de
3 m2. Com a conseqüència, el nombre de restes disponibles per aquests nivells és sensiblement
inferior al dels nivells superiors.
Les evidències de combustió són abundants al Molí del Salt, incloent-hi nombroses restes
lítiques i òssies cremades. Això s’explica per les estratègies d’ocupació dels grups humans, les
quals estaven focalitzades al voltant dels fogars, però també per les característiques del dipòsit
sedimentari. La seqüència paleolítica és un gran palimpsest format per 1,5 m de sorres i llims
sense nivells estèrils. Això vol dir que els fogars es construïen sempre sobre les restes abandonades
en ocupacions anteriors. En un context com aquest, les alteracions tèrmiques post-deposicionals
serien habituals.
El sílex és la matèria primera dominant en els conjunts lítics i fou pràcticament l’únic material
emprat a les activitats de talla. Encara que s’han trobat puntualment útils en calcària i esquist,
només els útils de sílex seran analitzats en aquest treball. Les característiques tecnològiques
i tipològiques són les típiques en els conjunts del Paleolític Superior final del vessant mediterrani
peninsular. En general, l’utillatge està dominat pels gratadors, els elements de dors (puntes i
làmines) i els denticulats, encara que altres tipus d’artefactes (burins, perforadors, abruptes,
truncadures) estan també ben representats. Tanmateix, hi ha diferències significatives entre les
unitats estratigràfiques. Les truncadures són especialment abundants al conjunt B, on assoleixen
percentatges al voltant del 20%, però són escasses al conjunt A. Els burins mostren la tendència
contrària; estan ben representats al conjunt A, però pràcticament absents al conjunt B. Els
gratadors assoleixen els percentatges més alts al conjunt A, mentre que al conjunt B mostren
uns valors similars als de les truncadures. Altres tipus (denticulats, elements de dors) no mostren
canvis significatius al llarg de la seqüència. Aquests canvis estan associats amb altres tendències
evolutives en l’aprovisionament de matèries primeres (la proporció de materials locals s’incrementa
de base a sostre) i en la mida dels artefactes (els útils tendeixen a fer-se més petits cap a
la part superior de la seqüència).
Els artefactes cremats han estat identificats d’acord amb els trets macroscòpics descrits
a la literatura com evidència d’alteració tèrmica en artefactes de sílex. Hem diferenciat quatre
classes d’artefactes entre els útils retocats: a) útils sense alteració tèrmica; b) útils retocats abans
de l’alteració tèrmica; c) útils retocats després de l’alteració tèrmica; i d) útils retocats abans
i després de l’alteració tèrmica. Les dues últimes categories han estat identificades per la presència
de retocs d’aspecte diferent a la resta de la superfície de l’artefacte, generalment per la presència
d’un llustre greixós (Fig. 1). Aquests són els artefactes que han estat directament associats amb
el reciclatge, ja que indiquen la modificació de suports cremats amb anterioritat.
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Figura 1. Gratador retocat després de l’exposició al foc. Ampliació de la vora retocada en la qual es pot apreciar el
llustre greixós característic dels retocs posteriors a l’alteració tèrmica.

Els artefactes retocats han estat analitzats i classificats d’acord amb la Tipologia Analítica
i Estructural de G. Laplace (1972), encara que només la seva adscripció segons els principals
grups tipològics ha estat emprada en aquest treball. Tanmateix, hem inclòs un grup tipològic
que no apareix a la Tipologia de Laplace, el de les ascles retocades. Aquest grup inclou els
artefactes que han estat retocats, però no mostren les morfologies estandarditzades que
caracteritzen la resta dels grups tipològics. Hem prestat una atenció especial a la distinció entre
els útils simples – és a dir, els artefactes que presenten només un tipus d’útil – i els útils múltiples,
que mostren diferents tipus configurats sobre un mateix suport. Cal dir que hem considerat un
dels tipus de gratadors definits per Laplace – el gratador amb retoc lateral – com un útil múltiple,
ja que presenta dos costats retocats amb característiques diferents.
Per mesurar la importància relativa del reciclatge en la fabricació d’útils hem calculat un
Índex Mínim de Reciclatge (IMR). Aquest índex correspon al percentatge d’útils cremats que
van ser retocats després de l’alteració tèrmica. El considerem com un índex mínim perquè no
sabem si alguns dels artefactes retocats abans de l’alteració tèrmica van ser fabricats a partir
de suports reciclats. Com en el cas dels artefactes que no estan cremats, no podem saber si
els artefactes cremats després del retoc van ser reciclats o no. No podem descartar per tant
que el nombre d’artefactes reciclats sigui en realitat superior al que es desprèn de les nostres
dades. Encara que es pot considerar com una aproximació a la incidència real del reciclatge,
l’IMR té bàsicament un valor comparatiu, ja que permet estimar les diferències en la pràctica
del reciclatge entre conjunts diferents.
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3. Resultats
Hem analitzat 1.583 artefactes retocats dels nivells del Paleolític Superior final del Molí
del Salt, 1.383 dels quals són útils simples i 199 útils múltiples. Com es pot observar a la Taula
1, els artefactes que no mostren cap alteració tèrmica són dominants (62,6%), encara que hi
ha una proporció significativa d’útils cremats. Tanmateix, les diferències entre nivells són importants
i el percentatge d’artefactes cremats tendeix a ser més elevat en els nivells del conjunt A. No
es pot descartar que les diferències en el nombre d’artefactes puguin explicar aquestes diferències,
però cal remarcar que el percentatge d’útils cremats al nivell A1, que és el conjunt més petit,
és similar a l’obtingut als altres nivells del conjunt A. Els processos de formació poden explicar
també aquesta diferència en el percentatge d’útils cremats entre els conjunts A i B. Segons l’estudi
geoarqueològic (Vallverdú i Carrancho, 2004), els processos sedimentaris al conjunt B es
caracteritzen per un ritme més ràpid que els del conjunt A. Com a conseqüència, els artefactes
quedarien enterrats més ràpidament i estarien menys exposats a les alteracions tèrmiques.
Nivell
arqueològic

No cremats

Retocs
anteriors

Retocs
posteriors

Retocs
anteriors i posteriors

Total

Asup

281
61.6

139
30.40

30
6.5

6
1.3

456
100

A

577
61.1

291
30.8

61
6.4

15
1.5

944
100

A1

31
57.4

18
33.3

5
9.2

-

54
100

B1

52
77.6

12
17.9

2
2.9

1
1.4

67
100

B2

51
82.2

10
16.1

1
1.6

---

62
100

Total

992
62.6

470
29.6

99
6.2

22
1.3

1583
100

Taula 1. Distribució dels artefactes retocats segons els nivells arqueològics i la relació temporal entre el retoc i
l’exposició al foc.

Els artefactes retocats després d’haver estat exposats al foc representen un 7,5% dels
útils (Fig. 2 i 3). Si no va haver-hi una selecció preferencial de peces cremades per ser reciclades,
es pot estimar que una proporció similar dels artefactes no cremats van ser també producte
del reciclatge. Aquest percentatge representa un Índex Mínim de Reciclatge de 20.4. Els nivells
Asup i A mostren índexs similars (20.5 i 20.7 respectivament). L’IMR dels nivells A1 (21.7), B1
(20) i B2 (9) s’ha de considerar amb cautela degut al baix nombre d’efectius d’aquests nivells,
encara que els índexs dels nivells A1 i B1 són molt similars als obtinguts als dos nivells superiors.
L’IMR del conjunt B és de 15.3, lleugerament inferior al del conjunt A. Això indicaria que la pràctica
del reciclatge fou més habitual al conjunt A, si bé caldrà disposar d’un major nombre d’artefactes
per corroborar aquesta tendència temporal.
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Figura 2. Útils retocats després de l’exposició al
foc. Les línies blanques indiquen la localització dels
retocs. 1, 5. Ascles retocades. 2. Gratador amb
retoc lateral. 3, 4, 6. Gratadors. 1 i 2 foren retocats
tant abans com després de l’alteració tèrmica.

2012

Figura 3. Gratadors retocats després de l’exposició al foc.

Pel que fa als útils simples, els gratadors són el grup tipològic més nombrós (37,4%), seguits
dels elements de dors (19,4%), dels denticulats (12,5%) i de les ascles retocades (12,4%). La
resta d’útils (abruptes, burins, perforadors, rascadores i truncadures) mostren freqüències més
baixes. Hi ha peces cremades a tots els grups tipològics (Taula 2). Si considerem només els
artefactes retocats després de l’exposició al foc, alguns grups tipològics tenen percentatges
similars als que assoleixen al conjunt de les peces retocades, però altres mostren diferències
significatives. Els elements de dors són el segon grup més important en el conjunt de la indústria,
però només representen un 3% de les peces retocades després de l’alteració tèrmica. Les ascles
retocades mostren la tendència contrària, ja que el seu percentatge entre les peces retocades
després de haver estat cremades és sensiblement superior (24,7%) al que tenen en tot el conjunt.
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Retocs
anteriors

Retocs
posteriors

Retocs
anteriors i posteriors

Total

Abruptes

43
61.4

21
30.0

6
8.5

---

70
100

Burins

28
58.3

17
35.4

2
4.1

1
2.0

48
100

Perforadors

22
64.7

8
23.5

3
8.8

1
2.9

34
100

Denticulats

103
59.5

53
30.6

16
9.2

---

172
100

Gratadors

309
60.1

167
32.4

35
6.8

3
0.5

514
100

Elements de dors

191
71.8

72
27.0

2
0.7

1
0.3

266
100

Rascadores

11
73.3

3
20.0

1
6.6

---

15
100

Ascles retocades

98
57.3

49
28.6

22
12.8

2
1.1

171
100

Truncadures

58
71.6

21
25.9

2
2.4

---

81
100

Total

863
62.9

411
29.9

89
6.4

8
0.5

1371
100

Taula 2. Distribució dels útils simples segons els grups tipològics i la relació temporal entre el retoc i
l’exposició al foc. Només els grups tipològics més representats han estat inclosos en aquesta taula.

Hi ha també diferències clares pel que fa a la representació de les peces retocades desprès
de l’alteració dins de cada grup tipològic (Taula 3). El percentatge més alt d’aquests artefactes
correspon a les ascles retocades (13,9%) i als perforadors (11,7%), que mostren també els IMR
més elevats (32.8 i 33.3 respectivament). A l’altre costat, els elements de dors i les truncadures
mostren els índexs de reciclatge més baixos (4 i 8.6 respectivament). Només tres elements de
dors i dues truncadures foren fabricades sobre suports reciclats. L’escàs nombre de truncadures
reciclades es podria explicar per la freqüència més baixa de reciclatge al conjunt B, donat que
les truncadures són abundants en els nivells basals de la seqüència, però són poc habituals
al conjunt A. Tanmateix, aquest no és el cas dels elements de dors, els quals estan ben representats
al llarg de tota la seqüència. Sembla per tant que aquests artefactes, normalment interpretats
com armadures de caça, foren rarament manufacturats sobre suports cremats.
Hem identificat 199 útils dobles, el que representa un 12,5% dels artefactes retocats. Una
bona part d’aquests útils (55,7%) correspon als gratadors amb retoc lateral (Taula 4). Vint-i-tres
artefactes van ser fabricats sobre peces cremades i catorze mostren retocs tant anteriors com
posteriors a l’exposició al foc (Fig. 4). El percentatge d’artefactes reciclats és superior entre els
útils dobles que en el conjunt de les peces retocades (11,5% i 7% respectivament). Aquesta
diferència és també evident si comparem els IMR dels útils simples i dobles (19 i 29.4
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Grup tipològic
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Percentatge de útils amb retocs posteriors

Abruptes
Burins
Perforadors
Denticulats
Gratadors
Elements de dors
Rascadores
Ascles retocades
Truncadures
Total

Índex Mínim de reciclatge

8.5
6.1
11.7
9.3
7.3
1
6.6
13.9
2.4
7

22.2
15.0
33.3
23.1
18.5
4
25
32.8
8.6
19

Taula 3. Percentatge d’útils simples retocats després de l’exposició al foc i Índex Mínim de Reciclatge
per a cada grup tipològic.

Grup tipològic

No cremat

Abrupte-Denticulat
Abrupte-Truncadura
Perforador-Denticulat
Perforador-Gratador
Perforador-Rascadora
Perforador-Truncadura
Burí-Burí
Burí-Denticulat
Burí-Gratador
Burí-Rascadora
Denticulat-Denticulat
Denticulat-Gratador
Denticulat-Rascadora
Denticulat-Ascla retocada
Gratador-Gratador
Gratador-Element de dors
Gratador-Rascadora
Gratador-Ascla retocada
Gratador-Truncadura
Truncadura-Truncadura
Total

4
1
1
3
1
9
5
1
2
6
4
5
9
1
64
4
1
121

Retocs
anteriors
2
1
1
2
1
1
4
2
3
37
1
55

Retocs
posteriors
1
1
1
1
5
9

Retocs
anteriors i posteriors
1
1
3
1
2
1
5
14

Total

7
1
1
3
1
1
10
9
2
3
10
9
7
2
14
1
1
111
5
1
199

Taula 4. Distribució dels útils dobles segons els grups tipològics i la relació temporal entre el retoc i l’exposició al foc.
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respectivament), la qual cosa suggereix que la incidència del reciclatge és major entre els útils
dobles. Extrapolades a tot el conjunt, aquestes dades indiquen que una part significativa dels
útils dobles no foren producte d’un disseny intencional, sinó del reciclatge de peces que ja havien
estat retocades prèviament. Els útils dobles que mostren retocs anteriors i posteriors a l’alteració
tèrmica són particularment interessants, ja que és possible distingir quin tipus fou fabricat en
un primer moment i quin tipus fou afegit en el moment del reciclatge. Dels 14 artefactes inclosos
en aquest grup, 12 mostren que el retoc posterior a l’alteració tèrmica correspon a un útil de
caràcter expeditiu: un denticulat (cinc casos) o una ascla retocada (set casos). En els altres
dos casos, l’útil afegit fou un gratador. Això corroboraria l’associació del reciclatge amb tipus
d’útils poc formalitzats, com ja es va observar en analitzar la incidència del reciclatge entre els
útils simples.

4. Discussió
Els resultats del nostre estudi indiquen que els artefactes cremats fan possible una aproximació
a l’estudi del reciclatge en contexts arqueològics. Tanmateix, la incidència del reciclatge que s’obté
d’aquest estudi s’ha de considerar només com una aproximació a la importància real del reciclatge.
Podem dir que un útil fabricat sobre una peça cremada és producte del reciclatge, però no podem
dir el contrari. No podem afirmar que un útil no cremat o fabricat abans de l’exposició al foc
no fou conseqüència del reciclatge, ja que en aquests casos no disposem d’un marcador temporal
que ens permeti distingir episodis successius en el temps. Al Molí del Salt, hem pogut establir
que un 7,5% dels útils van ser fabricats sobre peces reciclades, però això no significa que el
92,5% restant no fou producte del reciclatge. Simplement, no ho sabem. La viabilitat d’aquesta
aproximació també depèn de l’abundància de peces cremades en un conjunt arqueològic i per
tant dels processos de formació del dipòsit sedimentari. Els dipòsits més idonis seran els
caracteritzats per la superposició d’episodis d’ocupació en els quals els fogars foren construïts
sobre les restes rebutjades pels ocupants anteriors. En aquest sentit, els palimpsestos caracteritzat
per ritmes de sedimentació molt lents seran més útils per estudiar aquest tipus de reciclatge
que els contexts sedimentaris d’alta resolució en els quals les restes arqueològiques quedaven
enterrades molt ràpidament. A més a més, els jaciments residencials definits per la concentració
de les activitats al voltant dels fogars seran també més apropiats per aquesta mena d’aproximació.
L’evidència proporcionada pels útils cremats del Molí del Salt suggereix que l’aprofitament
de peces que havien estat rebutjades prèviament fou possiblement una estratègia d’aprovisionament
habitual durant el Paleolític Superior. Si bé les dades etnogràfiques relacionades amb la fabricació
d’eines de pedra són relativament escasses, aquesta importància del reciclatge coincideix amb
el que s’ha observat entre els caçadors-recol·lectors actuals (Horne i Aiston, 1924; Kelly, 1934;
Opler, 1946; Riddle, 1960; Smith, 1974; Gould, 1977). Tant els estudis etnogràfics com els
arqueològics tendeixen a explicar el reciclatge com una resposta a l’escassetat de matèries
primeres. Donat que la disponibilitat de matèries primeres pot variar al llarg del temps com a
conseqüència dels canvis en els patrons de mobilitat i subsistència, cal esperar també variacions
temporals en la intensitat del reciclatge. Al Molí del Salt, el descens progressiu en el percentatge
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Figura 4. Útils dobles retocats abans i després de l’exposició al foc. 1. Gratador-gratador. 2. Gratador-ascla retocada.
3. Gratador-denticulat. 4. Denticulat-denticulat. 5. Gratador-denticulat.
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de varietats de sílex provinents d’afloraments llunyans s’ha interpretat com el resultat de canvis
en els patrons d’assentament caracteritzats per una reducció del territori explotat habitualment.
Com a conseqüència, l’explotació creixent dels recursos locals conduiria a un comportament
econòmic, com es desprèn de la disminució en la mida dels útils en els nivells superiors de
la seqüència. Un augment en la pràctica del reciclatge en els nivells superiors seria coherent
amb aquesta interpretació. Tanmateix, les nostres dades no són concloents a causa al reduït
nombre d’efectius dels que disposem per als nivells inferiors i haurem d’esperar a disposar de
conjunts més nombrosos per confirmar aquesta tendència temporal.
Pel fet de portar recursos lítics als llocs d’hàbitat, aquests es transformaven en punts
d’aprovisionament de matèries primeres. En aquest context, les decisions que es prenien en
relació a l’aprovisionament podien variar en funció de la disponibilitat i l’abundància de restes
lítiques als jaciments, especialment si comparem els primers estadis de formació dels conjunts
estratigràfics, quan els jaciments estan «buits», i els estadis finals, quan els jaciments estan
plens de les restes abandonades per ocupants anteriors. Això podria explicar en part la variabilitat
en les estratègies d’aprovisionament de sílex documentada, per exemple, al Paleolític Mitjà de
l’Abric Romaní (Vaquero et al., 2012). No podem descartar que els humans remenessin sediments
per buscar activament restes als jaciments, produint alteracions dels dipòsits sedimentaris. Aquesta
pràctica podria ser la causa «d’anomalies culturals», com l’aparició de bifaços i fenedors atxelians
en un nivell Magdalenià (Corchón, 1993) o de puntes de projectil de l’Holocè antic en un conjunt
de l’Holocè mitjà (Amick, 2007).
Hem trobat artefactes retocats després de l’exposició al foc de tots els grups tipològics.
No s’ha observat que hi hagués un ús preferent de peces cremades per elaborar útils de gran
dificultat tècnica, com caldria esperar en el cas d’un tractament tèrmic intencional. La majoria
dels útils trobats al Molí del Salt es poden fabricar fàcilment amb percussió directa i foren
manufacturats habitualment sobre suports no cremats. De fet, els artefactes que mostren un
IMR més elevat (ascles retocades, perforadors, denticulats) es poden considerar útils expeditius
que no impliquen un disseny formal o una planificació elaborada.
Tanmateix, no totes les classes d’eines es van fabricar amb la mateixa freqüència sobre
peces cremades. Els suports cremats foren emprats poques vegades per fabricar elements de
dors i truncadures. Com ja hem comentat, les truncadures són abundants als nivells arqueològics
inferiors (conjunt B), que semblen caracteritzar-se per índexs de reciclatge més baixos. Així
mateix, els elements de dors estan ben representats a totes les unitats estratigràfiques, de manera
que els canvis temporals en la intensitat del reciclatge no poden explicar el seu baix IMR. Els
elements de dors eren emprats com projectils per a la caça i es fabricaven a partir de làmines
i laminetes. Les propietats aerodinàmiques relacionades amb el seu ús com puntes de projectil
i la necessitat de fixar-les en una tija implicaven un alt grau d’estandardització formal i mètrica,
superior a la que es documenta en altres classes d’artefactes. A més a més, els elements de
dors es poden considerar un bon exemple d’artefacte «fiable» en el sentit apuntat per Bleed
(1986), és a dir, estan dissenyats per minimitzar el risc de fallida en situacions d’alt estrés, com
serien els episodis de caça. Com a conseqüència, els elements de dors serien un dels components
més elaborats de l’utillatge durant el Paleolític Superior. Cal afegir que els llocs de manufactura
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i ús d’aquests artefactes eren clarament diferents, ja que les puntes de projectil s’havien de
fabricar amb anticipació, la qual cosa fa que el seu procés de producció pugui ser més planificat
i organitzat.
Les dades del Molí del Salt indiquen que el reciclatge estava més lligat als útils domèstics,
per als quals poden coincidir el llocs de fabricació i utilització i que són menys exigents en termes
de les característiques mètriques i formals de les peces emprades en la seva producció. En
aquest context, el reciclatge sembla una forma de respondre a necessitats immediates. Com
hem dit abans, els índexs de reciclatge més elevats corresponen als útils menys formalitzats,
la qual cosa recolza el caràcter expeditiu del reciclatge. Per tant, cal esperar un increment en
la freqüència del reciclatge a mesura que augmenta el caràcter expeditiu de la tecnologia.
La major incidència del reciclatge entre els útils dobles és particularment important en la
interpretació dels conjunts lítics, ja que suggereix que una bona part d’aquests artefactes no
són l’expressió d’una imatge mental preconcebuda. Això és especialment significatiu en el cas
dels conjunts del Paleolític Superior, en els quals s’assumeix habitualment que els artefactes
foren manufacturats d’acord amb dissenys previs ben definits. El grau d’estandardització que
exhibeixen molts útils del Paleolític Superior indica que aquestes imatges mentals estan fora
de dubte en molts casos. Tanmateix, el caràcter temporal de com a mínim alguns útils dobles
suggereix que la història dels artefactes és també un factor important en la variabilitat tipològica
dels conjunts del Paleolític Superior.
5. Conclusions
L’estudi dels útils cremats del Molí del Salt suggereix que els artefactes alterats pel foc
poden representar una aproximació útil a la pràctica del reciclatge en conjunts paleolítics. Les
nostres dades indiquen que el reciclatge fou un component important en el comportament tecnològic
dels caçadors-recol·lectors del final del Paleolític Superior. Encara que els índexs de reciclatge
obtinguts a partir dels útils cremats s’han de considerar com una infraestimació de la importància
real del reciclatge, les dades del Molí del Salt indiquen que una part significativa dels útils estan
associats al reciclatge de peces prèviament rebutjades. L’ús dels jaciments com a punts
d’aprovisionament de recursos lítics fou probablement una raó addicional per la seva reocupació
durant mil·lenis, però al mateix temps aquesta dinàmica temporal va canviar la relació entre el
jaciment i el seu entorn, al menys pel que fa a l’aprovisionament de recursos lítics. Amb
independència del seu origen geològic, totes les restes abandonades en un jaciment és poden
considerar com a recursos locals. En un context com aquest, l’aprovisionament es veu menys
condicionat per la distribució dels afloraments primaris. La correlació entre el reciclatge i una
tendència a llarg termini a economitzar els recursos lítics, si bé s’ha esbossat en aquest treball,
resta una qüestió oberta que haurà de ser objecte de futures investigacions.
El Molí del Salt també ens ha proporcionat informació sobre el context tècnic que s’associa
al reciclatge. Aquesta pràctica no sembla associada a un comportament tècnic elaborat, sinó
que apareix més freqüentment en situacions expeditives típiques de contexts domèstics. Seria
una forma senzilla d’obtenir eines en el moment que sorgeix una necessitat immediata, especialment
apropiada per a la producció d’útils expeditius que no requereixen una estandardització formal

2012

podall

23

o dimensional. En canvi, els útils que impliquen una producció més organitzada i exigeixen suports
amb formes molt específiques serien rarament fabricats sobre peces reciclades. La importància
de reciclatge està per tant condicionada per l’organització general de la tecnologia.
El reciclatge apareix com una altra dimensió del caràcter temporal i dinàmic de les entitats
arqueològiques, ja siguin conjunts o artefactes individuals, i posa de manifest la necessitat de
«temporalitzar» les interpretacions si volem entendre el significat conductual d’aquestes entitats.
Encara que sembla clar que moltes classes d’artefactes del Paleolític Superior responen a imatges
mentals ben definides, la morfologia d’alguns útils pot ser el resultat no planificat de una sèrie
successiva de modificacions. Els artefactes que van ser retocats tant abans com després de
l’exposició al foc indiquen que aquest pot ser el cas de les eines múltiples, especialment d’aquelles
en les quals un tipus d’útil formalitzat – gratador, burí, truncadura – està associat amb un altre
tipus més expeditiu i menys formalitzat. Un increment en els percentatges d’útils expeditius i
múltiples podria ser per tant la conseqüència d’una pràctica creixent del reciclatge. Tanmateix,
caldrà portar a terme més estudi sobre eines cremades per verificar si aquestes són tendències
generals en les indústries del Paleolític Superior o si estan restringides a contexts cronològics
o geogràfics específics.
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Les excavacions al Molí del Salt són possibles gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Aquests treballs es realitzen en el marc
del projecte Poblament i grafisme prehistòrics a la vall del Francolí, el qual es porta a terme amb la col·laboració del MuseuArxiu de Montblanc i Comarca i està finançat pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
(2008ACOM00073, 2009ACOM00103 i 2010ACOM00001). Volem donar les gràcies també al Joan Duch i la Teresa Dolcet,
propietaris dels terrenys on està situat al jaciment per donar-nos l’autorització per realitzar les excavacions.
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Notes
1.- Aquest article és la versió en català d’un treball publicat originalment en anglès a la revista Journal of Archaeological Science
(Vaquero, M.; Alonso, S.; García-Catalán, S.; García-Hernández, A.; Gómez de Soler, B.; Rettig, D.; Soto, M. (2012): Temporal
nature and recycling of Upper Paleolithic artifacts: the burned tools from the Molí del Salt site (Vimbodí i Poblet, northeastern
Spain). Journal of Archaeological Science, 39 (8): 2785–2796).
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RESUM

L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer al públic en general, l’existència dels Centres
d’Interpretació de l’Art Rupestre de Catalunya (CIAR), així com la seva història, tasques
i situació, amb la finalitat de divulgar aquesta manifestació del nostre país, declarada
patrimoni mundial per la UNESCO des de l’any 1998.

RESUMEN

El objetivo del presente artículo persigue divulgar entre el público en general la existencia
de los Centros de Interpretación del Arte Rupestre de Catalunya (CIAR), así como su
historia, su misión y su situación y promover el conocimiento de este arte de nuestro
país declarado patrimonio mundial por la UNESCO desde el año 1998.

ABSTRACT

Els centres d’interpretació de
l’art rupestre de Catalunya (CIAR).
Divulgar el patrimoni mundial

The aim of this work announce, to the public in general, the existence of the Centres of
Interpretation of the rock art of Catalonia (CIAR), as his historia, objectives and situation,
with the purpose to spread the rock art of our Country, declared world-wide heritage for
the UNESCO since the year 1998.
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2. Els Ciar de Catalunya
2.1. El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades, Montblanc
2.1.1. La visita al CIAR de Montblanc
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2.3.1. El projecte CIAR del Cogul
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Situació actual del CIAR de la Roca dels Moros

1. Introducció
El territori català acull més d’un centenar de conjunts d’art rupestre que poc a poc van
configurant els territoris culturals i rituals de les antigues poblacions prehistòriques de Catalunya.
Tal com indicàrem en el primer número de la revista Podall, es tracta d’un: «...conjunt de documents
arqueològics únics i excepcionals que ens permeten conèixer d’una manera visual i gràfica part
de l’imaginari dels nostres avantpassats: caçadors-recol·lectors i agricultors-ramaders» (Viñas et
al., 2011). Manifestacions culturals que responen a un comportament simbòlic que transmet un
món conceptual, sobre les seves històries amb els seus herois, mites, idees, creences, divinitats,
i cosmovisions, entre altres continguts, les quals foren pintades o gravades en coves, abrics
i roques a l’aire lliure. Expressions artístiques, divulgades com «Art Llevantí i Art Esquemàtic»,
que podem gaudir en els mateixos indrets «sagrats i de culte» que els especialistes situen entre
el 8.000-1.000 aC.
Els centres d’interpretació de l’art rupestre de Catalunya, neixen a principis del segle XXI,
com a resposta a les exigències d’un món que reclama, amb urgència, la socialització del
coneixement, en el nostre cas, dels estudis relacionats amb les investigacions sobre el passat
prehistòric (l’origen i evolució de la nostra espècie), i on trobem les evidències de l’origen de
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l’art, un art rupestre que ha estat declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO des de 1998 (Solé
i Viñas, 2005 i 2006; Viñas i Solé, 2005).
Sobre aquests temes exposàrem, en el primer número de la revista Podall, un article sobre
«Les manifestacions rupestres de Catalunya: un Patrimoni per conèixer i gaudir», anotant algunes
referències sobre els centres d’interpretació (CIAR) i la Ruta de l’Art Rupestre, coordinada pel
Museu d’Arqueologia de Catalunya, i on posàrem de relleu el paper que juguen, o haurien de
jugar els centres en la difusió, i la problemàtica de la conservació i la investigació del Patrimoni
rupestre:
«...una de les millors formes de protecció, del fràgil i vulnerable art rupestre, passa per concreta
programes i tallers educatius (escoles, instituts i universitats) així com en una divulgació responsable
dirigida al gran públic. Les activitats adreçades a la sensibilització social (en tots els àmbits) té que
revertir en una millor preservació. Doncs només es conserva allò que es coneix, es valora i s’estima.
Aquí cal que intervinguin les institucions estatals i autonòmics, les entitats culturals i acadèmiques,
els museus, els centres d’interpretació i els mitjans de comunicació. Els CIARS han d’exercir un
paper dinamitzador i de caràcter pedagògic envers a la societat [a la què serveixen].
Per altra banda, la Ruta de l’art rupestre de Catalunya (coordinada pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya) (...) esdevé una altra eina de difusió important per valora aquest patrimoni de la Humanitat.»
(Viñas, 2011, 37-38).
Aquest any s’ha celebrat el 40è. aniversari de la Convenció del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les
qüestions centrals han girat en torn a ¿Com podem assegurar-nos de que el Patrimoni Mundial esdevingui
«una funció en la vida col·lectiva? (Art. 5 de la Convenció) i, ¿que significa tot això a la pràctica, a
la llum d’un context social, econòmic i ambiental en rapida transformació?. Un aniversari que ha estat
marcat per dos objectius: el «Desenvolupament Sostenible» y «El paper de les comunitats locals». La
participació de les comunitats pot –i deu- ser l’escenari en el que resultin beneficiats tots aquells que
estan compromesos en la protecció del patrimoni del món. Tal com s’indica «...Tu. Jo. Persones i grups,
col·lectius informals i també institucions, tots som els veritables defensors del Patrimoni Mundial». (Convenció
de la UNESCO 2012).

Al final de l’article s’apuntaren algunes propostes entorn de la difusió de l’art rupestre (punt
4.2), suggerint campanyes que caldria desenvolupar, amb materials didàctics per a escoles i
públic en general; amb informació per incloure-la en els plans escolars, instituts i universitats;
i amb infraestructures que permetin les visites guiades amb garanties conservacionistes; amb
la formació de guies i professionals; i on els CIAR’s tenen un paper fonamental en el tractament
i desenvolupament d’aquests temes. Depèn de tots nosaltres que el llegat de les pintures rupestres
arribi a les futures generacions en les millors condicions possibles.

2. Els CIAR’s de Catalunya i la Ruta Cultural de l’Art Rupestre
Tal com indicàrem, el territori català, compta amb dos Centres d’Interpretació de l’Art Rupestre
(CIAR) en funcionament: el dels abrics de l’Ermita de la Pietat, a Ulldecona, i el de les Muntanyes
de Prades, a Montblanc. Un tercer centre està en fase de construcció i correspon al de la Roca
dels Moros al Cogul (Lleida). Aquests tres centres formen la Ruta Cultural de l’Art Rupestre
de Catalunya que coordina, des de l’any 2005, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC),
amb el propòsit d’aprofundir en la difusió del patrimoni arqueològic i dels valors històrics i, a
la vegada, sensibilitzar a la ciutadania de la importància d’aquest art i la seva conservació.
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La Ruta és un projecte de turisme cultural per aconseguir una millor difusió i conservació
del Patrimoni i estimular la investigació d’aquest insòlit i genial art prehistòric. En definitiva, una
ruta que ens convida a reflexionar sobre els orígens de la creació artística, el seu significat
i els seus autors4.
Tal com s’ha assenyalat, els equipaments (CIAR) que integren la ruta són:
- Centre d’Interpretació d’Art Rupestre (CIAR), Abrics de l’Ermita a Ulldecona
(Montsià, Tarragona).
- Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre (CIAR), Muntanyes de Prades a
Montblanc (Conca de Barberà, Tarragona).
- La Roca dels Moros al Cogul (Les Garrigues, Lleida). El seu CIAR es troba en fase
de construcció.

Mapa amb la situació dels tres CIAR que
conformen la Ruta de l’Art Rupestre de
Catalunya, coordinada pel MAC.

2.1. El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades, Montblanc
Aquest centre és un dels primers creats a Catalunya (paral·lelament amb el de l’Ermita
d’Ulldecona), per impulsar la difusió, la conservació i la investigació del nucli rupestre de les

Pintura rupestre del Mas d’en Llort (Art Llevantí) i
pintura rupestre del Portell de Les Lletres (Art Esquemàtic) fotos Viñas.
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Muntanyes de Prades, ideat per Maties Solé i Ramon Viñas l’any 1998 (com a conseqüència
de la declaratòria de la UNESCO). El nou Centre es va plantejar com una secció monogràfica
del Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc), que depèn d’un Consorci5, i destinat
principalment a difondre el conjunt d’abrics amb pintures rupestres situats a les Muntanyes de
Prades (en total, sobrepassen els quaranta jaciments amb manifestacions rupestres, pintades
en colors vermells, que equival a una tercera part del total descobert a Catalunya). Estan dividits
en dues grans tradicions pictòriques: per una part, la dels últims caçadors-recol·lectors (denominat
Art Llevantí) i, per altra, la dels agricultors-ramaders (conegut com Art Esquemàtic).6
Antecedents
L’any 2001 es redactà el projecte museogràfic, que comprèn, com a primera fase, la
rehabilitació de la planta baixa de l’edifici de la «Presó Nova», propietat del municipi de Montblanc,
on s’ubicaria el CIAR. Aquest va ser presentat a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya per tal d’obtenir el finançament necessari que fou denegat7. Posteriorment, el
projecte va se lliurat al Ministerio de Fomento, dins el programa de l’1% cultural, i fou aprovat
el dia 7 de febrer de 2002. Amb el suport de l’Ajuntament de Montblanc s’iniciaren les obres
de rehabilitació de la Presó, mantenint la seva estructura bàsica.

Edifici de la Presó Nova de Montblanc.
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Vestíbul d’entrada al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades.

L’any 2003, i un cop enllestides les obres de rehabilitació de la planta baixa, amb la cobertura
del corredor perimetral de la Presó, el Museu Comarcal va formular una petició al Director General
del Patrimoni de la Generalitat, en aquell moment, Sr. Francesc Tarrats, per tal d’obtenir finançament
i complementar la segona fase destinada a finalitzar el muntatge museogràfic: diorames, panells
informatius i còpies dels abrics amb pintures rupestres a escala natural, amb resposta positiva
(Maties i Viñas, 2005).
El CIAR de Montblanc es va inaugurar el dia 9 de setembre de 2005, però uns dies després
s’hagué de tancar. Els mitjans de comunicació, entre ells el diari El Punt es va fer ressò d’aquest
fet i entrevistaren a l’alcalde de Montblanc:
«El centre d’interpretació d’art rupestre de Montblanc (CIAR) ha tancat les portes al públic només
tres dies després d’haver estat inaugurat» -el dia 9 de setembre passat, coincidint amb la festa
major del municipi-. L’alcalde, Josep Maria Campdepadrós, diu que «es va inaugurar però que, com
moltes instal·lacions noves, estava per acabar», que només hi manca el personal i s’intentarà resoldre
el problema abans de finals d’octubre. En canvi, des del Museu Arxiu, s’indica que podrien ser temes
polítics o de manca d’interès del consistori. Sigui com sigui, el centre no es pot visitar malgrat l’elevat
nombre de trucades que s’han rebut de persones que s’hi han interessat, ja que és un dels pioners
de Catalunya [...]» (El Punt, 2005).

Pocs dies desprès de l’incident, el diari El Punt, va rebre des de l’alcaldia de Montblanc
un comunicat anunciant la imminent obertura del centre:
«la propera setmana el Consorci [del Museu Comarcal] es reunirà per acabar de coordinar les
funcions i directrius per la posada en funcionament del centre, que serà la propera setmana» (El
Punt, 1 d’octubre 2005).
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En la memòria del projecte CIAR, destinada al funcionament del Centre i elaborada,
aleshores, pel seu conservador (entre els que subscriu, 2005), es plantejà el CIAR com un centre
interactiu, amb activitats didàctiques (cursos, tallers, cicles de conferències, exposicions, visites
guiades, i publicacions sobre art rupestre), així com activitats acadèmiques i de recerca (vinculades
amb Instituts, Universitats i Centres d’Investigació), per tal de dur a terme: cursos anuals, reunions,
congressos, desenvolupament de projectes de recerca, concurrència de becaris i construir una
biblioteca especialitzada). La memòria incloïa altres temes relacionats amb el personal, els recursos
humans, i l’equipament inicial. Però de la proposta, lliurada als representants del Consorci del
Museu Comarcal de la Conca, només va quedar en peu la plaça del conserge.
Posteriorment, l’any 2010, Ramon Viñas en col·laboració amb Ignasi Pastó de l’IPHES varen
elaborar un altre projecte destinat a demanar finançament al Ministerio de Ciencia e Innovación
per tal de posar en marxa un «Pla d’Activitats pel CIAR», que malauradament fou denegat. Per
tant, les activitats previstes no s’han pogut assolir. No obstant, i gràcies al conveni que el Consorci
del Museu Comarcal va establir amb l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, de
Tarragona, s’han pogut realitzar certes activitats, entre les que destaquen: cursos pels guies
del CIAR; tallers de tècniques prehistòriques (pintura i gravat) per a escoles i monitors; activitats
acadèmiques anuals: classes sobre la matèria del Comportament Simbòlic del Màster de Quaternari
de la URV i, més recentment, el curs de formació per guies turístics (per l’Oficina de Turisme
de Montblanc i el CIAR), destinats a acompanyar, a principis del proper any, les visites a determinats
abrics amb pintures rupestres de les Muntanyes de Prades.
2.1.1. La visita al CIAR
Pel que pertoca a la part expositiva del CIAR, aquesta s’ha articulat mitjançant plafons
lluminosos, diorames, còpies d’art moble i rèpliques, a escala natural, dels abrics amb pintures.
Està constituït per onze espais o saletes, en la seva majoria assignats al coneixement de les
manifestacions prehistòriques, tant de la comarca i les Muntanyes de Prades, com de l’art rupestre
mundial. La seva visita és una aturada indispensable dins la Ruta de l’Art Rupestre del MAC.
En tractar-se d’un espai museogràfic muntat dins una antiga presó, les cel·les i passadissos
són de mida reduïda, i per tant no permet visites guiades amb més de 10 persones.
El Centre esta distribuït sobre la base dels següents àmbits:8
1. Recepció.
2. Pati central.
3. Sala d’actes i audiovisuals.
4. El medi físic de la Conca - Muntanyes de Prades.
5. Història geològica.
6. L’art i els humans.
- Introducció a l’art rupestre.
- Península Ibèrica.
- Catalunya.
7- 9. L’art rupestre de les Muntanyes de Prades.
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10. L’art rupestre a Catalunya.
11. Patrimoni Mundial.
- L’art rupestre declarat Patrimoni de la Humanitat.
- Investigació i difusió, estat de conservació i gestió.
A part, el Centre conté una petita sala per a tallers i exposició de publicacions entre la
recepció i el pati central.

34

podall

2012

El recorregut pel CIAR de Montblanc s’inicia, generalment, per la sala d’audiovisuals on
el visitant és introduït al suggestiu món dels inicis de l’art prehistòric. Des d’aquí s’entra a la
sales 4 i 5, on es presenten las característiques del mitjà físic i la història geològica de les
Muntanyes de Prades on s’explica l’origen del relleu geogràfic, la xarxa hidrogràfica, i la seva
diversitat climàtica, botànica i faunística. El visitant pot observar les restes d’alguns fòssils
característics dels jaciments paleontològics de la zona, des del mar Silúric (fa més de 400 milions
d’anys), fins arribar al període Quaternari, amb l’aparició dels primers éssers humans i els seus
hàbitats en les coves i abrics.

Vistes de l’àmbit geològic amb diorames que expliquen els períodes sobre la formació dels dipòsits marins
que formaren les capes o roques que integren les Muntanyes de Prades (fotos Viñas).

La visita continua per la sala 6 on s’entra de ple en els orígens de l’art. L’evolució de
l’ésser humà, acompanyat de les peces i expressions artístiques més antigues, la història de
les investigacions, les diferents categories d’art prehistòric (en coves fondes, abrics i roques a
l’aire lliure, en construccions megalítiques i l’art moble), les seves tècniques: pintura, gravat,
escultura i baix relleu. A través d’aquest àmbit el visitant coneix les diferents modalitats cronoculturals
de l’art prehistòric i la seva distribució dins de la Península, informació que s’acompanya d’un
diorama que ens mostra un abric rocós, amb l’ombra d’un pintor prehistòric, i a la base una
presentació dels diferents colorants i instruments emprats per pintar i gravar. Al seu costat podem
veure alguns resultats d’aquestes tècniques.

Sala introductòria a l’Art
Rupestre, CIAR Montblanc (foto R. Viñas).
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Després, a les sales 7, 8 i 9, coneixerem i gaudirem de les representacions pictogràfiques
de les Muntanyes de Prades. La informació, s’exposa en panells lluminosos, que apareix al costat
de ñes set rèpliques de mida natural, que mostren algunes de les més significatives de la zona.
El visitant podrà conèixer -abans de desplaçar-se a la serra, amb visita guiada- els espais rocosos
(abrics a l’aire lliure) amb les seves composicions, escenes i dimensions reals de les figures
pintades en diferents estils «naturalista, esquemàtic i abstracte».

Reproduccions a escala natural d’alguns abrics de les
Muntanyes de Prades.
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A la sala 10, el contingut ens segueix oferint informació sobre l’art rupestre de les Muntanyes
de Prades, i ens manifesta la riquesa rupestre del territori català. En aquest punt s’inclouen
els principals nuclis de gravats, prehistòrics, protohistòrics i medievals de la regió, entre ells,
les pedres o «esteles menhirs» de Passanant i algunes còpies dels conjunts d’«Els Cogullons
i les Ferradures», que testifiquen la pervivència dels llocs «sagrats». Al final d’aquesta sala el
visitant es trobarà, a manera de síntesi, les teories interpretatives més rellevants de l’art rupestre
a nivell mundial.

Sala dels gravats de les Muntanyes de Prades.

La visita finalitza a la sala 11, on es reuneixen els conjunts mundials que han estat declarats
Patrimoni Mundial per la UNESCO. En aquest àmbit es plantegen diversos aspectes relacionats
amb l’estat de conservació, la investigació, la difusió, i la gestió de l’art prehistòric, així com
el paper que han d’exercir els Centres d’Interpretació de l’art rupestre.
Activitats
Tal com s’ha esmentat, d’aquí uns mesos, la visita al CIAR (que avui es pot realitzar en
45 minuts, visita guiada) es podrà complementar amb un recorregut, també guiat amb monitors,
per les Muntanyes de Prades per tal de visitar alguns dels conjunts d’art rupestre d’estil naturalista
i esquemàtic. Actualment en preparació i previst per la primavera de l’any 2013.
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Gràcies al conveni entre el Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà amb
l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de Tarragona, s’han pogut desenvolupar
certes activitats destinades a les escoles, amb dossiers de treball, i tallers de tècniques d’art
prehistòric, així com la formació de guies i monitors pel mateix CIAR i per les futures visites
als abrics amb pintures. També s’han dut a terme activitats acadèmiques en relació amb el Màster
de Quaternari que ofereix la Universitat Rovira i Virgili, i s’atenen als alumnes que volen estudiar
Art Rupestre.

Cursos i tallers impartits al CIAR.
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Dades per la visita al CIAR de Montblanc:
Dies de visita:
de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h.
diumenge de 10h a 14h. Dilluns tancat
Preu actual: Normal 2,90 •, estudiants i jubilats 2,00 •.
Adreça: C. de la Pedrera, 2 (darrera l’església de Santa Maria).
Telèfon: 034 977 86 03 49 / 977 86 21 77.
WEB: http://www.mccb.cat
MAIL: info@chncb.cat / ciar@mccb.cat
Oficina de Turisme: turisme@montblancmedieval.org
Tallers a concertar. ciar@mccb.cat

2.2. El Centre d’Interpretació de l’art rupestre dels abrics de l’Ermita, Ulldecona
Actualment el nucli d’Ermites consta de deu abrics amb pintures rupestres, i quatre més
en altres indrets de la Serra, alguns dins el terme de Freginals. Aquest conjunt abasta una extensió
d’uns 500 metres i conté unes 400 figures. Sens dubte és un dels millors documents gràfics
de la prehistòria catalana amb composicions que expressen una gran vitalitat, integrades per
petites figures de caçadors amb arcs i fletxes i animals salvatges, que configuren escenes de
caceres, grups d’arquers i temes faunístics. En general, imatges pintades en un estil naturalistaestilitzat (Art Llevantí), així com de trets esquemàtics i abstractes (Art Esquemàtic) en colors
vermells i negres. Entre els animals destaca un cérvol de l’Abric d’Ermites I, siluetejat i en posició
estàtica el qual mostra paral·lelismes amb el bòvid descobert i expoliat de la Moleta de Cartagena
(a la veïna serra del Montsià), trets que suggereixen una continuïtat dels conceptes estilístics
amb les etapes paleolítiques.
Antecedents
L’any 1975 són descoberts els primers abrics amb pintures rupestres del conjunt de les
Ermites d’Ulldecona, i l’any 1998 queden inclosos a la llista del Patrimoni Mundial. Dos anys
després de la declaratòria la UNESCO s’inicien els projectes per posar en marxa la creació del
CIAR dels abrics de Les Ermites.
Prèviament, alguns mitjans com el Diari de Tarragona, en l’apartat sobre les Terres de
l’Ebre, denuncià els problemes que pateixen les pintures amb el següent encapçalament: «La
manca d’inversions malmet les pintures rupestres d’Ulldecona».
Algunes han patit desperfectes i d’altres estan afectades per la degradació de la roca.» I afegeix:
Les inversions per part de la Generalitat a les pintures rupestres d’Ulldecona es fan cada cop mes
urgents a mesura que passa el temps. (...) des d’Ulldecona es demana més celeritat en la creació
del parc arqueòlogic, que assegurarà una millor conservació d’aquests exponents de l’art rupestre
llevantí» (S. Castelló, 22 d’agost de 2000).

Al referir-se a la actuació necessària, l’alcalde d’Ulldecona Lluc Raga manifestà que és
prioritari desencallar el projecte de creació del parc arqueòlogic i dur a terme un projecte més
ambiciós des de l’Ajuntament: «...que vagi mes enllà del centre d’interpretació de les pintures»
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Distribució dels diferents abrics del conjunt rupestre de Les Ermites a la serra de Godall.

Escena de cacera de cérvols de l’abric d’Ermites I, és una de les mes
significatives de l’Art Llevantí. (dibuix R.Viñas).

Pintures rupestres de
l’abric d’Ermites I,
Ulldecona.
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amb la remodelació de les sales de l’ermita de la Pietat, l’ampliació del bar, arranjar les senderes
que porten a les pintures o posar bancs a les rodalies per acollir els visitants, i acaba dient:
«Ara hem de trobar el finançament per al 50 per cent de d’inversió, mentre que la resta podria
ser assumida pel FEDER o el programa Leader»9. Respecte a la protecció física del conjunt amb
un tancament perimetral, l’alcalde indicà que el director general del Patrimoni Cultural, Marc Mayer,
va assegurar que ja s’havia passat el tema a l’Incasol i per tant les obres començarien aviat» (S.
Castelló, 22 d’agost de 2000).

A l’any 2001 el mateix Diari de Tarragona treu un altre article on s’insisteix que «Les pintures
rupestres d’Ulldecona continuen sense cap protecció»:
«Actualment continuen ajornant-se els terminis previstos. El regidor de Cultura de l’Ajuntament
d’Ulldecona, Joan Baptiste Muñoz, confia, però, que no sorgeixin més problemes i que aquest any
es pugui acabar el tancament dels abrics. Posteriorment s’ubicarà a l’ermita de la Pietat, a la mateixa
serralada, un centre d’interpretació, el qual va ser encarregat als Serveis territorials de Cultura fa
aproximadament un any. (...).
El centre d’interpretació, la restauració de les pintures, la neteja, fixació i consolidació, són actuacions
que es reclamen una i una altre vegada els diferents col·lectius preocupats per la conservació del
patrimoni, així com l’Ajuntament de la localitat. Tot això, sembla que aquestes actuacions encara
tardaran uns anys mes, ja que abans de tots aquests treballs s’ha de fer el tancament». (N. Ventura,17
d’abril de 2001).

A finals d’aquell any el Diari de Tarragona, en el seu apartat sobre les Terres de l’Ebre
comunica la inversió que farà l’administració catalana del Govern per la protecció de l’art rupestre
d’Ulldecona considerant: «Irrisòria inversió del Govern per protegir l’art rupestre».
L’article indica que: «...els fons invertits, fins el moment, han sigut nuls, i que per l’any vinent s’
establert la quantitat de 15.566.21 euros (2,5 milions de pessetes), un import que es considera irrisori
per dur a terme una actuació eficaç.
Segons declaracions del mateix alcalde:
«Es cert que no s’han complert les expectatives que es van crear en un primer moment i que manquen
encara moltes actuacions perquè l’art rupestre tingui el reconeixement que es mereix» (Maite Ruiz
2001).

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya es va encarregar
d’elaborar el projecte del Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de Les Ermites, però finalment
va ser el Museu d’Arqueologia de Catalunya que va acabar d’executar el CIAR, que es va
inaugurar el dia 13 d’octubre de l’any 2005. El mateix MAC va editar, dins la sèrie de les Guies
del Museu d’Arqueologia de Catalunya, les guies dels Centres d’Interpretació de les Ermites d’
Ulldecona i de les Muntanyes de Prades de Montblanc.

2.2.1. La visita al CIAR i al conjunt rupestre
El Centre d’Interpretació de Les Ermites d’Ulldecona està situat en un paratge natural
privilegiat i sota mateix de l’Ermita de la Mare de Déu de la Pietat, des d’on es contempla una
vista esplèndida de tota la cinglera on s’ubica el conjunt rupestre (a uns 200 m dels primers
abrics amb pintures, Ermites VIII i IX), així com la Foia i la Serra del Montsià.
Degut a la situació cinglerada dels abrics amb pintures, de difícil accés, el centre s’ha
dissenyat amb la idea d’apropar als visitants a totes les pintures rupestres. El CIAR suposa un
molt bon complement contextualitzador a la visita guiada. S’han utilitzat diversos recursos gràfics,
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fotografies i calcs dels murals que fan que el visitant coneixi el contingut temàtic d’aquest conjunt
prehistòric.
El centre està conformat per nau allargada, dividida en diferents espais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recepció.
Introducció a l’art rupestre Mundial
Història de la descoberta i primeres investigacions.
El conjunt rupestre de Les Ermites i el seu contingut.
Pantalla digital, amb el procés de realització, a partir de les superposicions
de l’abric d’Ermites I
Sala multimèdia: vídeo conceptual d’animació del conjunt rupestre
i audiovisual i pantalla tàctil per interactuar.

El contingut de la part expositiva consta d’una sèrie de panells informatius on el visitant
pot conèixer des del fenomen de l’art rupestre, a nivell mundial, fins els equips que han treballat
i investigat les pintures, així com la descripció gràfica i el contingut del nucli rupestre. A més,
la museografia conté vàries pantalles on es presenta el procés d’elaboració de l’abric d’Ermites
I, el més significatiu del conjunt, -tot i que ara també es visita l’abric IV recentment recuperat-, així
com una sala multimèdia amb un audiovisual on es projecta un vídeo que dóna vida a les pintures
i a les caceres, i una pantalla tàctil amb un joc creat per Barcelona Media i la UPC de Barcelona.
En aquest joc, hi participen imatges de caçadors que es belluguen amb el moviment de la mà
del visitant i consisteix en disparar fletxes per caçar el major nombre d’animals possibles seguint
l’estratègia plantejada a l’escena de l’abric d’Ermites I.
La visita al CIAR inclou una excursió a l’abric d’Ermites I, situat a la part extrema del conjunt,
a uns 400 m de l’Ermita. Actualment, aquest abric compta amb una estructura o plataforma
metàl·lica, en forma de mirador, que permet un accés fàcil i segur a la cavitat situada a uns
4 m d’alçada de la base del cingle, aquesta obra finançada per l’Ajuntament d’Ulldecona i el
Departament de Cultura de la Generalitat, ha permès que el nombre de grups de visitants es
pugui ampliar fins a 12 persones.
Durant els anys 2011 i 2012, el Servei d’Arqueologia va posar en marxa la neteja de les
parets de l’abric IV duta a terme pel restaurador Eudald Guillamet. Les feines van consistir en
l’eliminació de pintades i grafits efectuats per antics visitants a les parets del conjunt i la neteja
de diferents colades calcàries erosives que malmetien tant les parets com les poques pintures
esquemàtiques que hi quedaven. El resultat ha estat la recuperació dels panells de l’abric IV
per a la visita, ja que ara es pot contemplar un esplèndid grup de figures esquemàtico-abstractes
invisibles fins avui dia. Això dóna peu que el visitant pugui veure i entendre la complexitat i
la diversitat d’un jaciment únic per a l’Art Rupestre Llevantí i Esquemàtic català.
El CIAR té uns horaris de visita de dimarts a diumenge durant tot l’any i organitza des
d’aquí grups guiats. No s’ofereix la possibilitat de visitar els abrics lliurement donada la fragilitat
i complexitat del conjunt. En el cas de visites nombroses, amb vint individus o més, aquests
es distribueixen en diversos agrupaments de deu persones, i mentre uns visiten el Centre els
altres visiten l’abric amb pintures rupestres i després s’intercanvien.
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Estructura metàl·lica que permet l’accés a l’abric d’Ermites I, (foto Jordi Mestra, IPHES).

CIAR de l’Ermita, visita guiada amb escolars.
Per conèixer el contingut temàtic del conjunt
rupestre, la museografia utilitza diversos recursos
gràfics, fotografies i calcs dels murals (foto
Ajuntament d’Ulldecona).
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Entre les activitats que desenvolupa el CIAR d’Ulldecona esmentem les campanyes impulsades
des de l’Ajuntament d’Ulldecona per als escolars, com: «El nostre patrimoni a l’escola» destinada
a tots els escolars del poble, tant de primària com de secundària perquè puguin conèixer i valorar
el seu passat prehistòric amb visites adequades a cada nivell i des d’un punt de vista transversal
i de forma gratuïta. Per a dur a terme aquesta iniciativa s’han elaborat uns quaderns amb material
didàctic adaptat als diferents nivells, per tal que els alumnes puguin treballar i aprendre sobre
el terreny i d’una forma didàctica el seu patrimoni.
El material didàctic i els tallers també s’ofereixen a les escoles del territori per contribuir
a la sociabilització del Patrimoni rupestre (descobriment, conscienciació, educació i potenciació
per part dels alumnes). A més, s’ofereixen tallers didàctics com el de pintura; on els alumnes
poden practicar i aprendre com es feien els pigments i com pintaven els nostres avantpassats.
Amb aquesta vessant didàctica hom busca complementar l’oferta turística.
Finalment, a l’Ermita de la Pietat hi trobarem un ampli espai tancat destinat a l’esbarjo:
bar, serveis, alberg per a vint-i-dues places, sales de reunions per a llogar, etc. També disposa
de servei de càtering per a escolars.

Dades per a la visita del CIAR dels
abrics de les Ermites d’Ulldecona
Centre d’Interpretació:
dijous i dissabte: 10-14h. i 16-18h.
Diumenge i festius: 10-14h.
Dilluns: tancat
Visita als Abrics I i IV, amb pintures
rupestres
De dimarts a dissabte: a les
10,30h,12,30h i 16,30h.
Diumenges: 10,30h. i 12,30h.
Punt de trobada: Ermita de la Pietat
Preu: consultar
Reserves:
Tel. 977573394 / 669287638
Per als caps de setmana es recomanar
fer la reserva prèvia, doncs els grups
són limitats.
Visites guiades i comentades.

Activitat interactiva amb la pantalla tàctil
(foto Ajuntament d’Ulldecona).

Visita d’escolars al conjunt rupestre de les Ermites,
Ulldecona, al fons la cinglera amb els abrics amb pintures
rupestres (foto ajuntament d’Ulldecona).
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2. 3. El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de la Roca dels Moros, El Cogul (Lleida)
La Roca dels Moros està considerada, per alguns especialistes, com un lloc sagrat durant
la prehistòria, possiblement un santuari, un punt de peregrinatge i de reunió o congregació, un
espai per a la realització de ritus i cerimònies relacionades amb la fertilitat i la renovació. Sens
dubte, un dels documents de l’art rupestre més emblemàtics i suggestius de Catalunya i de
l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica10
El fris està ubicat dins d’una concavitat o abric (d’uns 3 m de longitud, 3 m de fondària,
i 3 m d’alçada aproximadament), a la part més alta de la Roca, assentada a la vessant sud
del Tossal de les Forques al terme municipal del Cogul, comarca de Les Garrigues; una zona
de secà dins la Conca de l’Ebre que es caracteritza per planures que enllacen amb el sistema
muntanyós de la Serralada Prelitoral. Gran part de Les Garrigues està marcat per una morfologia
suau constituïda per turons de poca alçada, com el mateix Tossal on s’ubica la Roca
El conjunt rupestre integra 42 figures pintades i 260 signes gravats d’època ibèrica i romana.
El contingut està dividit en dos blocs, per una part, la temàtica social i ritual que manifesten
les figures naturalistes (pintades i gravades), d’animals salvatges (bous, cabres, cèrvids i senglars),
així com figures humanes (amb un petit personatge fàl·lic rodejat de nou o deu dones, interpretades
inicialment com una «dansa fàl·lica»11 Investigacions posteriors han demostrat que la suposada
dansa fàl·lica no és una interpretació del tot correcta, malgrat que manté elements relacionats
amb la periodicitat cíclica i concepcions sobre la fertilitat), i, per altra part, les representacions
esquemàtiques de temàtica cinegètica amb un caçador i un parell de cérvols.

Vista de la Roca dels Moros (foto Jordi Mestra).
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Vista de la vall del riu Set i el Tossal de les Forques.

Reproducció del mural de la Roca dels Moros (realitzat per Viñas, Sarrià i Alonso, per encàrrec del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1985).

En un principi, el conjunt està repartit en dues tradicions que es manifesten en les tendències
formals o estilístiques: a) figures naturalistes, anomenades Art Llevantí, que pertanyen als últims
grups de caçadors recol·lectors; i b) representacions esquemàtiques i abstractes, conegudes com
Art Esquemàtic, de les primeres societats agrícoles i ramaderes. Una etapa de crisi i de canvis
considerables per la història de la humanitat.
Antecedents de la investigació
Es tracta de la primera troballa de l’art rupestre a Catalunya realitzada a l’any 1907 per
Ramon Huguet, rector del Cogul. En aquell temps Ceferí Rocafort, que portava a terme un treball
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sobre la geografia de Lleida (per l’obra de Francesc Carreres Candí), es va traslladar a la Roca
per tal de valorar unes «curioses pintures» notificades per mossèn Huguet. Aquella visita va
significar el punt de partida d’un descobriment arqueològic i artístic sense precedents que, Rocafort,
va divulgar a través de diverses notes al diari La Veu de Catalunya i al Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya. La publicació de la descoberta posà de manifest l’existència d’un
art prehistòric, peninsular i europeu, inèdit.
Cal emfatitzar que la Roca dels Moros del Cogul és el conjunt rupestre amb més fama
i mes citat, dels més de mil abrics amb pintures rupestres descoberts al Llevant peninsular. És
quasi impossible consultar un tractat d’Art Prehistòric (d’Europa) sense trobar esmentades les
escenes pictòriques del Cogul. Aquest fris ha fet córrer molta tinta i ha creat força polèmica
entre els especialistes.
Investigadors de diverses institucions com Henri Breuil, Joan Cabré, Lluís Mariano Vidal,
i Joaquim Soler, acudiren al primer moment al Cogul per iniciar els seus estudis, que foren
divulgats en diverses revistes nacionals i estrangeres, entre les que cal citar, l’Anthropologie que
va difondre internacionalment el conjunt rupestre. Posteriorment, altres estudiosos s’han ocupat
de les seves pintures i gravats, entre ells, el comte H. Begüen, Ismael del Pan, Paul Wernert,
Hugo Obermaier, Pere Bosch Gimpera, Josep Colomines, Martin Almagro, Elisa Sarrià, Anna
Alonso i l’autor del present article.
Segons les últimes observacions, l’origen d’aquest fris sembla situar-se al final del Paleolític
Superior, amb un desenvolupament durant les fases potspaleolítiques (Epipaleolític, Neolític, i
Bronze) i una llarga pervivència fins els moments històrics, com ho demostren les inscripcions
ibèriques i romanes que, en total, vindrien a cobrir un període d’uns vuit mil anys d’història del
santuari.

2.3.1. El projecte CIAR del Cogul
Des de les primeres dècades del segle passat, alguns arqueòlegs i estudiosos del tema
declararen que les figures gairebé no es veien o que una gran part s’havien perdut. Moltes veus
insistiren en els greus problemes de conservació que afectaven al panell pintat i gravat, entre
ells la pols i la proximitat de la pista. No obstant, caldria assenyalar que els habitants del Cogul
feien servir una tècnica per veure-les millor i possiblement cobrar alguna propina per part dels
visitants: llençar aigua, que refregaven amb draps i altres materials per fer més vius els colors.
Aquest pràctica és destructiva, ja que precipita els minerals transportats per l’aigua i, poc a poc,
provoca veladura a les imatges, i per altra banda, l’acció mecànica de fregar amb draps i altres
utensilis disgrega el suport de les pintures, degradant el conjunt.
- Els inicis del projecte (2005-2006):
Poc abans de l’any 2005, el Sr. Tomàs Gelabert

realitzà el seu projecte de final de

llicenciatura d’arquitectura sobre el tema «El Museu de pintura rupestre catalana» situat al Cogul,
una còpia d’aquest projecte va ser lliurada a l’alcalde del Cogul, però no va tenir cap repercussió
en les institucions.
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Roca dels Moros a principis del segle XX. Hi veiem alguns personatges amb escala i galledes,
possiblement per dur l’aigua que es tirava sobre les pintures (foto Ajuntament del Cogul).

Camí del Cogul a l’Albagès, que transitava pel mateix peu del conjunt.
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L’any 2005 el Delegat de Cultura de Lleida va encarregar un primer projecte pel Centre
d’Interpretació de la Roca dels Moros, i el Consell Comarcal de Les Garrigues, (juntament amb
el Departament de Cultura) es varen plantejar vàries accions que foren coordinades pel municipi
del Cogul, per una part, la compra i habilitació dels terrenys pròxims a la Roca (per tal de dur
a terme el projecte), per la construcció del Centre d’Interpretació (CIAR), zona de pàrquing, i
neteja del conjunt rupestre, és dir, un pla que permetés la millora d’aquest conjunt patrimonial,
i que protegís el seu entorn per poder ser gaudit per tothom.
Per tal de coordinar les accions de totes les administracions implicades, el 25 de juliol
de l’any 2005 es va crear la Comissió de Seguiment, que vetllés per a l’execució del projecte.
Aquesta comissió va quedar integrada per representants de vàries administracions: Departament
de Cultura; Departament de Medi Ambient; Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, Consell
Comarcal de Les Garrigues, Ajuntament del Cogul i el Centre d’Estudis de Les Garrigues.
Durant molts anys el camí d’accés a la Roca dels Moros, d’uns 1.200 m, va ser una pista
de terra natural que passava exactament per la base de la Roca. Aquest fet va provocar que,
el trànsit de vehicles, tant de visitants com d’activitats agrícoles, anés generant pols que s’ha
anat dipositant sobre la paret de l’abric i adherint-se a les pintures fins fer-les pràcticament
invisibles als ulls dels visitants12.
Per tant, la necessitat de traslladar el camí actual, asfaltat, a un nivell més baix a l’actual
i relativament prop del riu (actualment quasi sec), per tal d’evitar la contaminació del trànsit
vehicular i de CO2 al panell i millorar la conservació del fris.
Per poder traslladar el camí, el mes d’agost del 2005, el DARP, en col·laboració amb
l’empresa TRAGSA, va procedir a l’estudi de la inundabilitat del riu Set, que va ser presentat
el dia 10 d’agost del 2005 a l’Agència Catalana d’Aigua (ACA). El dia 2 de març del 2006
l’A.C.A. va trametre al Consell Comarcal de Les Garrigues i al DARP les seves conclusions,
considerant que no es podia executar el nou camí.
Finalment, el mes d’agost de l’any 2006, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Direcció General de desenvolupament rural de la Generalitat de Catalunya,
va dur a terme el «Projecte de millora del camí del Cogul a l’Albagès. Tram variant Roca
dels Moros. T.M. del Cogul, Les Garrigues», a càrrec de l’enginyer Xavier Sas i Romeu.
El projecte, amb un pressupost de 122.254.66 euros, serviria de base per a la construcció
de les obres, instal·lacions projectades i, a la vegada, per procedir a l’expropiació de terrenys,
segons la legislació vigent.
- Primera fase del projecte (2007-2009)
La primera fase va comprendre el projecte bàsic i executiu i ESS d’adequació paisatgística
i urbanització de l’entorn i dels accessos del Centre d’Interpretació i les pintures rupestres de
la Roca dels Moros, encarregat pel Museu Arqueòlogic de Catalunya a l’arquitecte Prudenci
Español i Pons (setembre 2009).
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Roca dels Moros amb Ceferí Rocafort (foto ajuntament del Cogul).

La construcció de l’edifici pel CIAR de la Roca dels Moros va quedar enllestit, i ara només
li manca el contingut i l’adequació de l’entorn. Segons el diari digital Bondia de Lleida: «El Centre
d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul que inclou un dels conjunts rupestres més
significatiu de l’Estat preveu obrir les portes al públic a finals del 2010 un cop enllestida la segona
fase de les obres de construcció de l’equipament».
En el text s’exposa que:
«Així ho ha assegurat aquest dilluns el director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Ferran
Rella, durant la visita a l’espai, un cop finalitzada la primera fase de l’actuació que ha suposat una
inversió d’1,3 milions d’euros. La segona fase de les obres, que s’han d’enllestir abans de finals
d’any, inclou la museografia de l’espai -que Cultura està enllestint -, l’adequació dels accessos al
recinte i la instal·lació de l’enllumenat.
Aquest dilluns l’empresa que s’encarrega de les obres ha lliurat la primera fase de l’equipament
un cop enllestida a les institucions responsables del projecte. En aquesta fase s’ha construït l’edifici
del centre d’interpretació que en un futur ha de permetre visitar les pintures rupestres de la Roca
dels Moros (...).
L’edifici es divideix a grans trets en tres espais: la zona de recepció-taller, l’espai d’orientació
museogràfica a més de la rampa-circuït que durà els visitants del centre a la balma on hi ha les
pintures. Els arquitectes Prudenci Español i José Ángel Hidalgo han destacat que el centre s’integra
totalment en l’entorn. Per aconseguir-ho, han aprofitat una roca de grans dimensions que hi havia
al peu de la balma on hi ha les pintures per convertir-la en un element distintiu de la façana. L’edifici,
d’aparent senzillesa arquitectònica, s’ha construït bàsicament amb formigó vist, acer i vidre.
A l’interior del centre d’interpretació naix una rampa d’uns 80 metres que conduirà directament els
visitants fins a les pintures que ara esdevenen més segures en ser inaccessibles des de l’exterior
del complex. Tot i això, l’actuació de construcció de l’edifici del centre s’ha fet sense alterar el seu
context natural, han explicat els seus autors.
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Vistes de la construcció i termini de l’edifici del CIAR del Cogul (foto projecte i foto R. Viñas).
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Planta general de l’àrea que ocupa el CIAR i la rampa o passadís d’accés a la Roca dels Moros
(projecte de Prudenci Español).

Planta de l’àrea expositiva del CIAR de la Roca dels Moros del Cogul, amb panells lluminosos amb
informació, materials arqueològics i fotografies (zona perimetral), i cercle central amb l’espai de
l’audiovisual (projecte Ignasi Cristià).
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La primera fase de les obres de la Roca dels Moros ha suposat una inversió d’1,3 milions d’euros
que han estat aportats pel Departament de Cultura (700.000 euros), la Diputació de Lleida (300.000),
i l’Ajuntament del Cogul (300.000 euros procedents d’una subvenció de l’Estat).» (Bondia.cat / ACN,
Dilluns 01, març de 2010).

-Segona fase del projecte (2010-2011)
En la memòria del projecte museogràfic, pel CIAR del Cogul, realitzada per Ignasi Cristià
a l’any 2010, es proposa, per la zona expositiva, dues àrees diferenciades, per una part, un
gran fris de llum perimetral que contindrà la informació i els materials per vehicular el discurs
expositiu (amb recursos multimèdia, expositors o caixes de llum, vitrines, monitors, pantalles,
maquetes, etc.), i per l’altra part, una esfera al centre de la sala (com un abric o espai tancat)
per a la projecció d’un viatge de sensancions visuals per la prehistòria, per introduir-nos al
contingut màgic de la Roca dins la immensitat de l’Univers.
A l’any 2011 el diari Bondia de Lleida publica una nota sobre la falta de finançament. «El
Cogul no sap quan obrirà la Roca dels Moros».
La nota assenyala que:
«El Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul continua en un punt mort pel que fa
a les obres i sense data d’obertura, tot i que s’hauria d’haver obert les seves portes a finals del
2010. Fa mesos que l’alcalde del municipi, Jaume Mor, reclama ajudes a la Generalitat de Catalunya,
sense que el govern català acabi de fer el pas definitiu.
En declaracions a Sow Garrigues, Mor va explicar que els contactes mantinguts han estat positius
i que hi ha bona voluntat per part de l’administració. Una de les ultimes demandes econòmiques
del Consistori a Cultura s’elevava a 100.000 euros. En aquest moment, es necessita fons per la
segona fase del projecte , pel que fa a l’arribada de l’electricitat des del centre del poble al Centre.
Un dels principals temors del Cogul es perdre subvencions . Per aquest motiu el consistori esta
intentant ajornar-les fins l’any vinent ja que no pot assumir el cost de la segona fase. Un altra
subvenció que es rebrà serà la del 1% Cultural del Segarra-Garrigues» (Bondia, 28 de juliol de 2011).

- Situació actual del CIAR de la Roca dels Moros (2012)
Des de fa uns dos anys, i després d’esforços i de molts problemes (amb la participació
de diverses institucions), les intervencions per finalitzar el CIAR de la Roca dels Moros han quedat
completament aturades, les causes: la manca de finançament, malgrat que tot semblava indicar
que els recursos arribarien i que el CIAR ja era un fet. No obstant, avui els bon auguris s’ha
esfumat i l’abric resta tancat i barrat, i sense ningú que s’acosti, només un solitari rètol del
Ministerio de Vivienda (el qual va avançar els diners), al peu de carretera i sota del conjunt,
que diu:
«Constructora Catalana Aragonesa de Construcciones, S.A.
Actuación: Construcción de un centro de interpretación y accesos de las pinturas rupestres
de la Roca dels Moros de Cogul.
Presupuesto: 1.178.222.47 euros.
Aportación económica Ministerio de Vivienda 300.000 euros.
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Institut d’Estudis Ilerdencs.
Discupen las Molestias. Trabajamos a su servicio».
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Proposta museogràfica de l’interior del CIAR del Cogul i pantalla interior de l’audiovisual
(Ignasi Cristià, disseny segons projecte).
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La situació actual del CIAR del Cogul és incerta: l’entorn està mig abandonat i l’interior
de l’edifici buit i sense electricitat. L’ajuntament del Cogul no sap per on tirar, i a quina porta
trucar. El futur immediat es veu com una cursa d’obstacles sense una senyal d’esperança que
indiqui la finalització del projecte CIAR, una obra que pretén posar a l’abast de tothom i amb
la dignitat que es mereix, un dels patrimonis més importants del passat de Catalunya, un centre
fonamental, no tan sols per a la difusió del patrimoni rupestre català sinó també pel desenvolupament
econòmic d’aquesta comarca de Les Garrigues.
Un projecte cultural que es va iniciar l’any 2005, amb molta empenta i amb molta il·lusió,
i que ara no veu el seu desenllaç.
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Notes
1.- IPHES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Carrer Escorxador s/n, 43003 Tarragona.
2.- Director del Centre d’Interpretació de l’art rupestre (CIAR) Abrics de l’Ermita, SPM Ulldecona Activa, SLU., Carrer Major, 49,
43550 – Ulldecona, Tel. 977 57 30 34 – Fax 977 72 06 22.
3.- Alcalde del ajuntament de El Cogul (Les Garrigues), Plaça de la Vila, 4, 25152, Telèfon 973120367 - Fax 973120502,
ajuntament@cogul.cat.
4.- Es tracta d’una ruta que preveu l’ incorporació d’altres conjunts i que avui figura dins la Red Europea Primeros Pobladores
y Arte Rupestre Histórico (REPPARP) amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar els recursos patrimonials en relació al
turisme cultural.
5.- El Consorci, del que depèn el CIAR, esta integrat pel Museu Arxiu, l’Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal.
6.- El conjunt rupestre de les Muntanyes de Prades esta repartit per les comarques de la Conca de Barberà, el Priorat, Alt
Camp, i el Baix Camp, i dins dels termes de Montblanc, Cornudella de Montsant, Vilaplana, Mont-ral, i Vilanova de Prades,.
7.- La Direcció General del Patrimoni Cultural té per missió protegir, defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural
de Catalunya i, en conseqüència, li correspon l’exercici de les competències que la normativa vigent en matèria de patrimoni
cultural català atribueix a l’Administració de la Generalitat, excepte les que s’assignen al Govern o a un altre òrgan.
8.- Apart dels àmbits anotats en el llistat, el Centre, conté una petita sala per tallers i exposició de publicacions entre la recepció
i el pati central.
9.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional Comisión Europea - Agricultura - Desarrollo rural. Son els Fons Estructurals de la
UE dissenyats per ajudar als agents del món rural.
10.-La Roca dels Moros va se el primer i únic conjunt d’art rupestre de Catalunya en tenir un guarda-guia assalariat pel Ministeri
de Cultura que rebia les visites, en una caseta, al peu de l’abric.
11.-Investigacions posteriors han demostrat que la suposada dansa fàl·lica no es una interpretació del tot correcta, malgrat que
mante elements relacionats amb la periodicitat cíclica i concepcions sobre la fertilitat.
12.-El camí del Cogul a l’Albagés va ser executat per l’IRYDA dins de la ZOE de les Garrigues.
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Resum

Una altra peça del trencaclosques pobletà durant
la Guerra de Secessió
Estudi d’un episodi de la guerra dels Segadors (1640-1659) referent al monestir de Poblet.
Les autoritats catalanes maldaren per tal que l’abat de la comunitat cistercenca fos dels seus,
i feren elegir Rafael Llobera, i al seu nebot Pere, per batlle general. Però amb els anys i el curs
de la guerra, la lleialtat dels Llobera s’anà decantant cap el bàndol hispànic d’una manera
notòria. Les autoritats de Barcelona repressaliaren els Llobera. Pere Llobera hagué d’escapar
a trets d’un escamot enviat pel virrei francès.

Estudio de un episodio de la guerra dels Segadors (1640-1659) referente al monasterio de
Poblet. Las autoridades catalanas procuraron que el abad de la comunidad fuera seguidor
de su causa, y por éllo lograron que se eligiera Rafael Llobera mientras que la batllia
general la ocupara un sobrino de éste. Con el tiempo y el curso de la guerra la lealtatd de
los Llobera se inclinó en favor del bando hispánico. Ante esta nueva postura, las autoridades
de Barcelona represaliaron la familia Llobera, hasta el punto que Pere tuvo que huir
perseguido por un grupo armado enviado, por el virrey francés.

Study of a Guerra dels Segadors (Reapers War) (1640-1659) episode referent to the monastery
of Poblet. The Catalan authorities endeavoured in order to the abbot of the Cister community
became one of his members, and made Rafael Llobera and his nephew Pere were elected,
for general mayor. But the time went by and the course of the war, the loyalty of the
Llobera went decanting to the Hispanic side notoriouly. The authorities of Barcelona took
reprisals against the Llobera. Pere Llobera had to escape from shots of a squad sent by
the French viceroy.
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Una altra peça del trencaclosques pobletà durant
la Guerra de Secessió
Josep M. Grau i Pujol *fgraupuig@telefonica.net
Manuel Güell i Junker *manelguell@acarn.cat

Paraules clau: Monestir de Poblet, guerra de Separació, abat Llobera, Pere de Llobera, Bernat
Nogués, Josep de Margarit.

La guerra de Separació que dessolà Catalunya entre 1640 i 1659 esdevé un tema fecund
en la nostra historiografia, però com en qualsevol altre tema, sempre hi existeixen llacunes. El
capítol corresponent al monestir de Poblet el coneixem fragmentàriament, Agustí Altisent en la
seva Història de Poblet (1974) hi dedica les pàgines 500-507 i segueix la bibliografia publicada
per Josep Sanabre i Eduard Toda. Els abats que regiren la comunitat cistercenca en aquella
època foren Rafael Llobera (1640-1652), de Rocafort de Queralt, el valencià Josep Sanz (16521656) i Joaquim Arbolí (1656-1660), natural de Falset (El Priorat).

Postal del monestir de Poblet, 191?, Fototípia Thomàs (Barcelona).

podall

58

2012

La guerra afectà negativament l’economia del monestir en minvar les rendes i les collites
a causa dels saquejos de les tropes franceses en els termes sota domini populetà, tant de la
mateixa Conca, com de les Garrigues i l’Urgell. També perjudicà la pesta de 1650-1652, quan
el palau de l’abat fou convertit en hospital. Al ritme que van apareixent nous documents, es

Imatges del monestir de Poblet extretes de l’Àlbum pintoresch monumental de Catalunya. Poblet.
Associació Catalanista d’ Excursions Científiques, Impremta de Riera (Barcelona), 1878.

va progressant en el coneixement dels fets. N’és un bon exemple la troballa d’una missiva d’un
dels frares, Bernat Nogués, on narra l’episodi succeït al cenobi cistercenc l’any 1650, quan fra
Pere Llobera protagonitzà una rocambolesca fugida a trets d’arcabús.
Els fets de la carta1
Per fer-ne cinc cèntims del contingut (el lector trobarà al final la transcripció íntegra), direm
que la pressió de la brutalitat militar francesa obligà l’emissor, fra Bernat Nogués, a traslladar
el personal a l’esguard de les possessions depenents del monestir més allunyades, com eren
Senan o Montblanquet, on hi tindrien casa parada. Sens dubte, Nogués estava del bàndol hispànic,
i ben conegut a la comarca per aquest posicionament, el batlle de Vimbodí li féu arribar una
proposta per assaltar un quarter de militars francesos a Belltall. Nogués aportà una seixantena
de fadrins, però l’acció no va sortir bé i l’enemic aconseguí fer-se fort dins el castell. Les autoritats
profranceses de Barcelona desseguida van reaccionar, i van capturar un dels conxorxats. Davant
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els excel·lents dots de persuasió que haurien desplegat, el pobre home ho degué confessar
tot, incloent els noms i cognoms de la resta de conxorxats. Entre els principals implicats hi era
fra Pere Llobera, nebot del batlle general de Poblet del mateix nom; també l’emissor i un tal
fra Mateu. Barcelona es proposà la captura del rebel que consideraren de major entitat, fra Pere
Llobera, i desseguida aparegué per la Conca de Barberà, amb aquesta comesa, misser Monjo,
amb una companyia de 60 homes dirigida per un mestre de camp català. Monjo es plantà davant
de Poblet i demanà per Llobera, a qui havia de dur a Santa Coloma de Queralt, davant del
virrei.
Llobera, que no s’hi podia negar, demanà un moment per mudar-se de roba a casa de
l’abat. Monjo, previsor, el féu acompanyar, però això no li va servir de massa, ja que Llobera,
murri, aprofità el fet d’haver-se aturat a complimentar uns hostes per prendre desprevinguts els
seus guardians i saltar per una finestra com una centella. A partir d’aquí, els esdeveniments
es precipiten: Llobera anà a caure a l’hort de l’abat i es féu escàpol emmig dels retrets i insults
de Monjo, que l’amenaçà de mort i no dubtà a disparar-li amb la pistola. Mentre, tres dels
acompanyants s’uniren al tiroteig sobre el monjo escàpol, el qual rebé un tret al braç i un altre
que li travessà la cama esquerra. Malferit, l’intrèpid Llobera encara tingué ànim per grimpar per
la tàpia de l’hort de l’abat, saltar-la i córrer a peu coix vinya avall, fins arribar al bosc, on pogué
amagar-se.
L’emissor de la missiva, fra Bernat Nogués, fou al punt avisat d’allò que acabava de succeir
i no esperà que se li presentessin misser Monjo i els seus. Fugí del monestir cap al bosc, on
ben entrat el vespre, aconseguí trobar, somort, a fra Pere Llobera, i l’ajudà a guarir-se de les
ferides.
L’últim paràgraf de la missiva ens explica que l’espectacular evasió de Llobera i Nogués,
va tenir les seves conseqüències al monestir pobletà. El Dr. Monjo féu regirar-ho tot, fins que

Portada del llibre Poblet amb el segell de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques (1879).
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els seus homes trobaren un dels ferits de l’acció sobre Belltall. Llavors confiscà les jurisdiccions
del cenobi i s’endugué a l’abat i a 17 monjos més, a Santa Coloma de Queralt, a la presència
del virrei. D’allí foren duts a Barcelona, on segurament van ser retinguts tancats en algun recinte.
Quant a fra Pere Llobera i a fra Bernat Nogués, es retiraren primer a la granja de Riudabella,
però en trobar allí a misser Segarra prenent informació per instruir la causa, hagueren de passar
a Móra, on Llobera conval·lescia ben acomboiat per una vuitantena de fadrins lleials «vasalls
de casa».
Els fets històrics
Fins aquí el que hom pot treure de llegir la carta esmentada. Però si mirem de contextualitzar
aquest contingut, podrem afegir pinzellades als traços i en copsarem una imatge més nítida
de tot plegat.
El monestir de Poblet, que al principi de la guerra era en el bàndol de la terra, va anar
girant la seva fidelitat cap a la causa hispànica, a conseqüència dels abusos de la soldadesca
francesa. La mateixa elecció de l’abat Rafel Llobera fou ‘manu militari’, doncs va ser fruit de
la confabulació entre l’abat de Santes Creus Pere Salla (gran amic de Josep de Margarit) i el
general francès Ferdinand de Marcin, que amenaçaren la congregació de desterrar el nou abat
i penyorar el monestir, cas que Llobera, el seu candidat, no resultés elegit. El dia de l’elecció,
els carrers de Montblanc es veieren plens de soldats de cavalleria, mesura de pressió que assolí
l’efecte desitjat, ja que per tal de mantenir la quietud i no exposar-se a una total ruïna, els monjos
elegiren abat a Llobera2. Aquest, per tal de consolidar la seva posició, concedí el càrrec de batlle
general de les baronies del monestir al seu nebot fra Pere, un monjo convers, però tant o més
ardit que el seu oncle, a qui havia ajudat en l’elecció denunciant la pressumpta hispanofília del
candidat que podia fer més ombra, fra Macià de Ricart Cardona, denúncia que va comportar
a fra Macià amenaces i violències3. Amb el temps, foren els mateixos Llobera els quals, farts
dels maltractes dels militars francesos, encapçalarien les principals rebel·lions.
El 1646, l’abat Rafel Llobera denunciava al governador general de Catalunya, que «a viva
fuerza se hacen dar los soldados cuanto comen, dexando a los huéspedes a buenas noches,
deshonran las mujeres, hurtan, queman y llevan lo demás con tal hostilidad, que las personas
que por esta tierra he conocido más afectas a ella, se hallan hoy tan irritadas...»4. Davant
d’aquesta situació el bon abat li augurava promptes rebel·lions. Efectivament, quan la comunitat
el va reelegir el 1648, Llobera ja era un abrandat seguidor de la causa hispànica5. L’estiu de
1650, els Llobera prenien part en la sublevació de la comarca. Pere, aixecà partides de miquelets
a Vimbodí, Falset i Riudecanyes, conxorxat amb influents prohoms de la comarca. Un d’ells,
Lluís Josa, batlle de Vimbodí, enganyà el governador de Catalunya, Josep de Margarit, per tal
que abandonés la capital i es traslladés a la Ribera d’Ebre, on li preparà un parany. L’astut
Margarit no va a arribar a caure-hi, per bé que romangué tres dies encerclat fins a ser rescatat
pels seus. De tornada de Granadella, Josa el tornà a atacar amb 500 miquelets dels seus, prop
de Cornudella del Montsant, però el regiment de Margarit els dispersà a trets. Als pocs dies
caigué Josa, el qual fou dut a Reus, on se’l condemnà i executà per alta rebel·lió. Amb els
miquelets aixecats, l’abat Rafel assetjà Prades, que prengué, i després, Siurana, que hagué de
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deixar…6. Paral·lelament, pel que ara sabem a través de la carta, fra Bernat Nogués atacà, sense
èxit, el castell de Belltall. A finals de gener de 1652 el batlle general de Poblet servia a l’exèrcit
hispànic que assetjava impenitentment la ciutat de Barcelona, i ho feia defensant àrduament
amb 80 mossos la posició d’una casa forta a Horta, en la circumval·lació del setge, contra les
tropes avançades del virrei La Mothe7.
Pel que fa estrictament als fets ocorreguts a Poblet durant l’intent de captura de fra Pere
Llobera, una consulta del Consell Suprem d’Aragó, de finals de març de 1651, feia referència
als fets que, ocorreguts uns mesos enrere, hem pogut veure: «fray Pedro de Lobera, perseguido
por afecto al servicio de vuestra magestad, estando en el convento de Poblet, quiso prenderle
un ministro de Francia, y que hechándose por una ventana pudo escaparse, aunque herido en
el brazo y pierna de dos arcabuzos…»8.
L’expedient continuava informant de l’activitat del nostre monjo, incapaç de restar quiet,
en total sintonia amb el final de la carta transcrita, on es diu que així que Llobera fos recuperat,
«obrarem en servey de nostre rey y señor alguna cosa bona». Efectivament, amb posterioritat,
es traslladà a Poblet amb un centenar de fadrins i capturà fra Torres, un partidari dels francesos,
i el dugué pres a Tarragona. No satisfet amb això: «con la gente que iba con él sorprendió
la villa de Montblanch, que es cabeza de veguería, que degolló parte de la guarnición, retirándose
la restante de ella a la iglesia, y que a esta sorpresa ayudaron los vecinos del lugar…».
Poblet era, doncs, escenari de tota mena d’accions violentes. Encara el juliol de 1651 els
soldats francesos que eren a Prades hi van fer una incursió en el decurs de la qual van saquejar
el monestir, retirant-se tot seguit quan eren convocats els sometents comarcans. Els Llobera,
oncle i nebot, van acabar arraconats a la granja de Doldellops i desposseïts de tots els càrrecs,
pel nou abat fra Josep Sanz, malgrat la recomanació reial en reconeixement als serveis prestats9.
Des d’aquella granja van seguir donant maldecaps10. El febrer de 1651 entrà amb 50 miquelets
a Poblet i robà impúnement tot el que tenia el governador i alguns dels monjos a les cel·les.
A més de viure amistançat amb una donota, el nebot Llobera es passejava pels carrers de
Barcelona «de nit, sense hàbits, amb espasa i pistoles, acompanyat d’homes amb carrabines».
A mitjan 1656 un secretari del rei presentava un sumari amb una vintena de folis que contenien
imputacions contra d’ell, figurant entre les més crues: l’assalt a uns gitanos (amb sengles robatori
i assassinat), l’abastonament a uns cartoixans d’Escaladei, i la seva vinculació amb un seguit
de morts i assassinats l’any anterior, quan els francesos ocuparen Berga i Solsona.
N’hi ha prou i més per considerar les aventures d’aquests monjos capitans de miquelets
dignes d’un guió de pel·lícula. En aquest guió cinematogràfic, també hi tindrien cabuda la resta
d’actors. Dels que apareixen a la carta transcrita n’hem sabut identificar alguns pocs. El mestre
de camp Fort, que acompanyava misser Monjo, potser era Joan Fort, rector de Flassà, un altre
capità, no de miquelets, sinó d’almogàvers, que el 1641 rebé l’arxiprestat d’Àger11. Misser Monjo,
era un doctor del Reial Consell Criminal, a qui el 1650 el virrei duc de Mercoeur féu servir per
proposar enviar un tresorer reial amb 500 dobles per pagar deutes i fer justícia als pobles que
patien els abusos dels militars francesos12. Tenim alguna dada més sobre misser Segarra, el
magistrat que prenia informació del cas a la granja de Riudabella. Francesc Segarra era un
eclesiàstic lleidatà partidari aferrissat dels francesos, que també era doctor del Reial Consell
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Criminal. Lleial confident del virrei Pèire de Marca, Segarra s’acabà convertint en «el terror de
Cataluña en los últimos años de ocupación…». A mitjan 1652 dugué a terme una duríssima
repressió a Puigcerdà, on efectuà nombroses tortures amb foc i amb una inaudita crueltat. Els
seus bons serveis li van proporcionar, a principis de maig de 1653, el nomenament de governador
dels Comtats del Rosselló i la Cerdanya, i dos anys més tard, el de president del Consell Sobirà
del Rosselló, la seva màxima institució governativa. Lluís XIV li confià la delicada missió d’implantar
el nou règim francès a la Catalunya Nord. La seva actuació fou tan cruel i tirànica que encara
avui «para expresar que una persona observa una pésima conducta, se dice de ella que tiene
‘piel de Segarra’»13.
Transcripció de la carta
Fra Bernat Nogués a …, València-…, 15-11-1650
[BNE, Manuscrits, reg. 2.381, fs. 208-209]
«Arribí a esta ciutat tant cançat del camí que en decet dies y algunas nits havie fet, que no estave
per·a donar-vos rahó de cosa alguna y a lo saber de ma vinguda ab los demés a esta terra no aurà
deixat de causar-nos admiració o cuydado, dic ab esta les causes que són les que se segueixen.
Ya sabreu lo estat ab que deixàreu nostra amada casa [monestir de Poblet] y que en Cataluña
se proce[e]ix més de fet que de justícia y los excecos intolerables dels francesos, los quals me obligaren
a que me’n aportàs la gent de Senant y Montblanquet al Tallat y allí aportasen tot quant tenien per·a
evitar los alotjaments de dits pobles, lo qual surtí a bon afecte. Después me vingué un ome a casa, enviat
per Grau Tarragó, de Bimbodí, company del balle que mataren los francesos, dient-me que si li aiudave
ab alguna gent aniria a degollar un quartel de vint y tres cavalls que i avia en Belltall, y yo per a animar
als pobles de Catalunya que fesan lo mateix, doni-lí lo que’m demanave, però per tenir avís la nit que
avie de fer la facció, de que per la Conca de Barberà, avian pasat cavalls francesos, se retirà ab la gent
que tenia en Montblanquet, sens fer per aquella ocasió altra cosa més, después dins de vuyt dies volgué
tornar y encara que la gent anà valerosa, los de dins del poble per lo molt anojament de Tarragó, estigueran
avisats y se tancaren dins lo castell, lo qual envestiren tres vegades fortament sens poder-lo entrar y en
lo punt se retiraren no deixant los enemics de quedar molt atemoritzats vivint ab molt quidado en tots
los quartels dormint tots junts dins de una casa y ab // bones guardres. Lo qual sabut per los ministres
[de] Barcelona, se feren algunes diligènties per a saber com [se a] fet aquella facció y quina gent avia
obrat en ella, tingu[da] notícia que en lo lloch de Nalech y avia dos omens dels que se […-]en ella, los
quals foren presos y acegurant-se la hu dig[ué] quant sabia y fonch que fray Pere Llobera, nebot del […]
y batlle general de nostras baronias, yo y fray Mateu fo[rem a a-]iudar a esta facció, per lo qual en lo
punt tinguerem p[…] de capturà y parexent-los que la persona de fray Pere Llob[era] era de més importància
intentaren capturar-lo primer. Y fa un mes que vingué a Poblet, misser Mongo ab sexanta [homes/francesos?]
y alguns catalans acompanyat del mestre de camp don F. Fort, dient que pasave un comboy a Prades
y que fray P[ere] avia de acompanyar ab la gent de armes que tenia al p[resent] avisat fray Pere que
miser Mongo lo demanave isqué al […] y ab bones paraules li digué avie de aportar-lo pres al v[eguer]
estave en Santa Coloma [de Queralt], al que respongué fray Pere [que] aniria de molt bona gana, però
que li deixàs mudar-lo y per a esta acció no volgué deixar-lo sinó que ell en per[sona] ab altres anà
acompanant-lo fins a la casa del abat [...] y per una galeria se detingué dit miser Mongo a fer cort[esies
a] uns ostes que i avia en lo interim tingué un breu te[mps] fray Pere de llançar-se per la galeria a l’o[r]t
de l’abat [...] de miser Mongo, lo qual ve[ie]nt que fra Pere li fugie […anda] dient:«t[u] et[s] lladre, traydor,
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que ets mort», y li tirà [un tir] de pistola, del qual fou nafrat en lo bras y al punt [al]tres li tiraren junts
y li pasaren la cama esquerram, [y perquè] Déu nunca falta als seus, tingué ànimo per·a saltar la pa[ret
del] ort que dóna a la viña, junt al bosch y amagar-se en [...] yo fuy avisat que estava retirat en lo quarto
del ca[…] del abat y procurí exir com poguí en busca de fray Pere, al qual trobí a las deu de la nit y
tractí de fer-lo curar, luego lo qual fou fet ab puntualitat.
En lo aposento de dit fra Pere, trobà miser Mongo, un ome nafrat dels que’s trobaren en la facció
de Belltall, al qual se’n aportà y penjà en continent y antes confesà tot quant avia pasat y sabia que
fray Pere volia alçar gent y que yo li aiudava ab sexanta omens per·a perseguir als francesos, y atres
més coses que deixo per a la vista, que tot lo fet ab lo que comunicarem és estat bastant per·a que
nos ayan secrestat las jurisdiccions civil i criminal. Yo torní des del Camp de Tortossa a la granja de
Riudabella per a saber lo estat de nostra casa, per estar allí miser Segarra prenent informacions contra
fra Pere y demés amics, no poguí entrar en ella, solament sabí avian manat al abat, comparagués davant
del virrey en Santa Coloma y de allí se’l ne aportaren a Barcelona. De casa faltan decet religiosos sens
nosaltres per estas matèries y com no sabem de ells, estam ab cuydado tant de que no’ls aia suc[ce]ït
alguna desdicha, com de que lo enemich no aya intentat alguna crueltat contra nostra casa y si agués
estingut lo recibo auria tornat per allà. Fray Pere està curant-se en Móra d’Ebro y té una compañ[i]a de
més de 80 òmens, tots o los més, vasalls de casa, y si una volta està bo nos podem juntar tots, confio
ab lo favor de Déu obrarem en servey de nostre rey y señor alguna cosa bona. Dessitjo amich sia la
vinguda prest per lo molt que tenim que comunicar, Déu o faça com pot lo qual ver. Guarde llarcs anys,
[a] València y novembre a 15 de 1650.
Vostre sempre, fra Bernat Nogués».

Plànol del Monestir de Poblet.
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Resum

El present article parteix del seguiment arqueològic que es va dur a terme al pou de gel
de la Granja Mitjana (Vimbodí, Conca de Barberà), amb motiu dels treballs de desenrunament
que es van realitzar abans de la seva restauració. També s’exposa el procés de producció
del gel, quins agents hi intervenien i la importància que va tenir la indústria de la fabricació
natural del glaç en els segles XVI-XIX a la comarca.

ResumEN

Este artículo toma como referencia el seguimiento arqueológico efectuado en el pozo
de hielo de la Granja Mitjana (Vimbodí, Conca de Barberà), con motivo del trabajo de
retirar los escombros, realizado previa su restauración. Asimismo recoge el proceso de
producción del hielo y la importancia de la industria de fabricación natural del hielo en
el período comprendido entre los siglos XVI-XIX en la comarca.

ABSTRACT

El pou de gel de la Granja Mitjana (Vimbodí): Seguiment
arqueològic, restauració, posada en valor
i la seva contextualització

This article starts from the archaeologic monitoring that was carried in the Medium Farm
ice well (Vimbodí, Conca de Barberà), due to clearance works that were realised before
its restoration. It exposes also the process of ice production and which agents took part
and the importance that the industry of ice natural manufacture had in the 16th-19th
centuries in this region.
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El pou de gel de la Granja Mitjana (Vimbodí): Seguiment
arqueològic, restauració, posada en valor
i la seva contextualització
Adam Picón i Manyosa *adampicon@gmail.com
Paraules clau: Pou de gel, Arqueologia, Vimbodí-Poblet, segles XVI-XIX.

Justificació
Aquest article pretén explicar els darrers treballs realitzats al pou de gel de la Granja
Mitjanan donant a conèixer aquest pou de gel d’una manera més exhaustiva, a la vegada que
es contextualitza amb l’activitat industrial que va suposar la producció de gel als segles XVIIXIX a la Conca de Barberà.
Introducció
L’anomenada arquitectura rural ha estat sovint obviada en els grans estudis històrics i
artístics que han tingut com a objecte la societat del passat. Així mateix ha passat amb l’arqueologia.
Aquesta eina que ha de servir als historiadors per explicar les societats del passat mitjançant
l’estudi de les restes materials que van anar deixant. Doncs, com dèiem, tant l’arqueologia com
la història en general, sovint s’han centrat en les grans manifestacions materials i culturals de
les diferents societats que han existit, deixant de banda aquells elements que ens parlen de
la vida quotidiana del gruix de la societat. Per exemple, coneixem força bé com era la vida
en un castell medieval, què menjaven, què tenien, què vestien, etc., però, sabem el mateix
d’aquella gent que vivia fora del castell?
En els darrers anys aquesta tendència s’ha invertit i s’han dedicat més esforços a conèixer
la base de la societat, aquella que produïa tot allò que consumien les classes benestants, aquella
que deixava poc rastre material, però que, en definitiva, va deixar la seva empremta. Certament,
els postulats teòrics del materialisme històric van emprendre el camí de realitzar una anàlisi en
conjunt de la societat, intentant donar una explicació integrada del funcionament de la mateixa
ja fa força anys (Barceló et alií, 1988; Lull, 1983). Tanmateix, el que s’ha anomenat arqueologia
industrial s’ha interessat també per aquests aspectes i aquest tipus de restes generades i que
en aquest treball se centra en el pou de gel de la Granja Mitjana.
El cas que ens ocupa intenta fer una modesta aportació en la línia que apuntem. L’estudi de
l’arquitectura rural i d’aquells àmbits que podríem anomenar «marginals» en l’estudi de les societats,
en aquest cas a la Conca de Barberà, ens serveix per conèixer com vivien els nostres avantpassats.
Sovint, l’estudi de l’arquitectura rural, així com de les restes materials que van més enllà dels castells
i elements funeraris singulars, serveix per desmuntar certs tòpics que tenim força assumits.
Per exemple, durant els anys 2001-2004 les prospeccions arqueològiques dutes a terme
al Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per
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un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, van evidenciar l’existència d’una realitat
material que ens mostrava una economia premedieval molt més diversificada del que hom creia,
molt més enllà de la ramaderia i una agricultura de subsistència, en la línia del que explicaven etnògrafs
com Violant i Simorra (Abella, 1996) les societats que van viure a les zones altes del Pallars Sobirà
a l’antiguitat tardana van produir, entre d’altres productes, ferro i van estar englobades en xarxes
comercials que anaven més enllà de l’àmbit geogràfic del Pallars Sobirà (Gassiot et alií, 2003 i 2004).
L’estudi del pou de gel de la Granja Mitjana cal emmarcar-lo en l’estudi de la indústria a la
comarca durant els segles XVII-XIX. Certament, a la Conca de Barberà no tothom va viure exclusivament
de la ramaderia i el cultiu de la vinya. El treball de J.M.T. Grau (1996) ens mostra la indústria existent
a la Conca al llarg del segle XVIII; aquesta indústria ha deixat la seva empremta en l’arquitectura
rural (pous de gel, molins fariners, d’oli, paperers, forns de pa, de teules, de calç, de guix, de vidre,
construccions vinculades a la producció d’aiguardent i el vi, etc.). Tanmateix, altres treballs com els
d’Amigó (1987, 2002, 2005 i 2006), Canela et alií, (2006) i Martínez (2010), juntament amb els esforços
que es fan des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha fet progressar el coneixement
del món rural i la societat que el conformava en el passat d’aquesta comarca.

Inici dels treballs al pou de gel
La restauració del pou de gel de la Granja Mitjana cal emmarcar-lo en un programa de
posada en valor i difusió del patrimoni cultural existent dins del Paratge Nacional d’Interès Natural
de Poblet (d’ara en endavant PNIN). Des de l’òrgan gestor del PNIN de Poblet hi ha la voluntat
de realitzar tot un seguit d’actuacions encarades a la diversificació de l’oferta turística existent al
paratge, complementant, així, les estades que realitzen els visitants a l’indret.
El cas que ens ocupa tracta de la restauració del pou de gel de la Granja Mitjana. Aquest
pou de gel, en desús des de finals del segle XIX, presentava, abans de l’inici dels treballs, la cúpula
enderrocada i una moderada colmatació del pou amb sediments.
El pou de gel de la Granja Mitjana es troba al costat del mas anomenat Granja Mitjana.
L’emplaçament de l’anomenada granja ha sofert una reiterada ocupació des d’època romana. Els
nombrosos materials localitzats a la zona així ho fan pensar. Ja en època medieval, el seu ús va
ser de granja al servei del monestir cistercenc de Poblet, igual que ho van ser Riudabella i Milmanda,
ambdós al terme municipal de Vimbodí i Poblet i el Mas d’en Pagès (al terme municipal de Prades,
Baix Camp).
Existeixen altres pous de gel que van dependre del monestir de Poblet i que actualment poden
ser visitats. Aquests són el de la Pena, el del mas d’en Pagès i el que hi ha al mateix monestir
de Poblet, el qual durant l’estiu deuria rebre gel dels anteriors. Tot i així, existeixen altres dos pous
molt propers al del Mas d’en Pagès, el del Dineral i el del Celestino, que podrien haver proveït al
monestir de Poblet en algun moment.
Així doncs, els treballs realitzats al pou de gel van consistir en el seu desenrunament, que
va suposar l’extracció del sediment existent a l’interior, tot realitzant un seguiment arqueològic per
tal de constatar o no la possible presència de restes arqueològiques provinents de jaciments propers.
També es va realitzar una documentació planimètrica del pou en la què es va tenir cura de documentar
aquells aspectes constructius que expliquessin el funcionament del pou.
Després de la documentació del pou es va procedir a la restauració i el seu condicionament
per tal de fer-lo visitable.
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Localització del pou
El pou de gel de la Granja Mitjana es troba ubicat prop del mas que rep el nom de Granja
Mitjana; seguint la carretera T-700 o carretera de Prades al punt quilomètric 5, a la dreta de
la mateixa en direcció Prades, tot just abans d’arribar a la granja esmentada.
El pou de gel el trobem dins els límits de l’espai natural protegit Paratge Natural d’Interès
Nacional de Poblet, tal i com hem esmentat anteriorment. Aquest espai protegit deu el seu nom
al monestir cistercenc de Poblet, el qual va ser fundat l’any 1150. La protecció legal de l’espai
va ser declarada l’any 1984 amb la llei 22/1984, de 9 de novembre, que declara Paratge Natural
d’Interès Nacional una part de la Vall del monestir de Poblet.

Imatge 1. Ubicació cartogràfica del pou de gel de la Granja Mitjana (ICC, 1:50.000).

Foto 1. Imatge aèria on podem veure en cercle vermell la ubicació del pou de gel. Es pot veure també el
mas que rep el nom de Granja Mitjana i la carretera T-700 o carretera de Prades. És interessant observar
l’entorn natural del pou, el qual es caracteritza per ser una zona de cultiu de vinya amb taques de vegetació
forestal en el què hi predominen els arbustos i els esbarzers.
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Seguiment arqueològic
Com ja hem comentat, amb motiu del desenrunament del pou de gel promogut per l’òrgan
gestor del PNIN de Poblet, tasca emmarcada en les obres de restauració del pou de gel, es
va creure necessària la realització d’un seguiment arqueològic de les feines de desenrunament
i extracció del sediment existent a l’interior del pou de gel de la Granja Mitjana. El fet respon
a que el pou es troba en una zona catalogada com a jaciment arqueològic, el qual presenta
materials que cronològicament s’han adscrit des del Neolític al Bronze i època romana republicana
i baix imperial; així doncs, es va realitzar aquest seguiment arqueològic.
El seguiment arqueològic va consistir en la constatació o no d’aparició de materials
arqueològics dins del sediment extret del pou de gel. Òbviament, el material que pogués aparèixer
seria descontextualitzat. Amb tot, el resultat del seguiment arqueològic va ser negatiu en aquest
aspecte.
Per altra banda, part de les feines arqueològiques realitzades van consistir en la documentació
planimètrica del pou, tant del seu alçat interior com la seva planta. Aquesta documentació havia
de detallar aquells aspectes arquitectònics rellevants, els quals ens haurien d’ajudar a explicar
el funcionament del pou de gel de la Granja Mitjana.
Per a la realització del desenrunament del pou va ser necessària l’ajuda de dues màquines
de gran tonatge de les que s’anomenen «giratòries», una d’unes 20 tones i una altra de dimensions
més reduïdes que va ser introduïda dins del pou. Aquesta darrera realitzava el rascat i extracció
del material interior del pou i l’introduïa dins un cubilot, el qual era extret per l’altra màquina
que s’ubicava a l’exterior del pou.

Foto 2. A la imatge superior podem veure la petita màquina giratòria i el cubilot en el què
s’introduïen els sediments.
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El sediment present a l’interior del pou estava distribuït de forma no homogènia, concretament
tenia una forma de «flam» o monticle, essent la part més elevada la que es trobava més pròxima
a l’accés que conserva el pou. Tot i així, en el moment de l’inici dels treballs amb seguiment
arqueològic, es podia comprovar com s’hi havien realitzat treballs de neteja de la cobertura vegetal
existent i alguna remoció de terra per part de la brigada del PNIN de Poblet per intentar calibrar
la potència del sediment existent dins del pou.
En el transcurs dels treballs d’extracció del sediment de l’interior del pou, els quals van
durar 4 dies, concretament del 16 al 20 de febrer de 2012, es van poder detectar diversos nivells
estratigràfics, conformats segurament per una clara seqüenciació dels diferents abocaments
realitzats al pou des de que aquest va deixar d’exercir les seves funcions originàries.

Imatge 2. A la imatge de dalt podem veure un croquis del pou de gel just en el moment d’iniciar els treballs.
Només es representen les dimensions que es coneixien fins aquell moment i les quals va poder constatar
l’arqueòleg. El croquis s’ha realitzat sobre l’escala d’1/50.

De la descripció dels estrats s’extreu que aquests conformen un conjunt típic d’abocament
de terres i materials provinent de tasques agrícoles, concretament del manteniment dels camps,
amb les feines pròpies que es desenvolupen al camp com són l’extracció de petites pedres
(despedregament). De la mateixa manera, l’aparició de grans blocs pot correspondre a l’arranjament
d’un marge agrícola proper, de fet, al costat del pou (al nord del mateix) hi ha un marge on
s’aprecia que ha estat repassat amb l’ajut de maquinària pesant i on es pot veure l’aflorament
de roques similars a les aparegudes al pou. Aquest és un fet molt comú a la Conca i a Catalunya
en general, amb l’aparició de les primeres buldòzers als anys seixanta i setanta.
No és estrany que apareguessin restes de materials constructius com teules, maons i totxos,
i fins i tot fragments d’un gran marc de pedra (que posteriorment es va poder atribuir a la part
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exterior de l’accés al pou), així com alguna resta ceràmica contemporània, juntament amb alguns
animals domèstics (en aquest cas gos i ovella), ja que la reutilització d’estructures com el pou
per a tasques d’abocament és un fet molt reiteratiu arreu.
A continuació es mostra una recreació dels diferents estrats documentats al pou mitjançant
les unitats estratigràfiques:

Imatge 3. La imatge superior representa un esquema de la estratigrafia del pou amb una matriu Harris
(Harris, 1991) on s’hi expressa la seqüència estratigràfica.

Es pot observar que les UE (unitats estratigràfiques o estrats) 9 i 10 representen el nivell
del sòl actual, el qual ha sofert una discontinuïtat per la creació del pou. A partir d’aquí s’inicia
la seqüència interna dels sediments continguts pel pou, el qual està representat amb les UE
6 i 7. Pel que fa a les UE que van del 0 al 5, aquests responen als nivells detectats dins del
pou. El conjunt de les UE 5 i 6-7 repengen sobre la UE 8, que seria la roca mare o nivells
naturals no afectats per la construcció del pou.

Característiques constructives del pou de gel de la Granja Mitjana
Un dels objectius bàsics del seguiment arqueològic era també la descripció de les
característiques constructives del pou així com la documentació d’aquells elements que expliquessin
el seu funcionament.
Així doncs, podem dir que el pou de gel de la Granja Mitjana està construït amb pedra
del país, és a dir, amb la matèria primera existent a l’indret on es troba ubicat el pou. Aquesta
matèria és principalment el gres i algun bloc de conglomerat i pissarra.
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El pou ha estat bastit, com la majoria dels pous de la zona, procedint amb una excavació
al sòl d’un espai que ha estat recobert de pedra. Aquestes parets s’han aixecat amb pedra
irregular on hi ha una cara, com a mínim, que s’ha treballat per a crear una cara vista més
o menys regular.
Les fileres de les parets són bàsicament de pedra seca però hi ha espais on s’aprecia
la utilització de morter o argamassa per a unir alguns trams o punts de la paret. A les parets
s’hi observen alguns forats que van servir per fixar la bastida de fusta amb la què es van alçar
les parets del pou. Amb tot, no és descartable que alguns s’aprofitessin per instal·lar el suport
d’una politja per poder extreure els blocs de gel.

A l’esquerra tenim una imatge del pou de gel de
Solsona. En aquesta imatge s’hi poden apreciar els
forats dels quals parlem i l’estructura amb bigues
on s’ha instal·lat una politja que es fa servir per
desempouar els blocs de gel.
A la imatge també es pot veure que el cas del pou
de gel de Solsona es tracta d’un pou excavat
parcialment en roca mare, havent-se construït la
part superior amb pedra.
Font: www.solsonaturisme.com

El diàmetre que presenta la base del pou de la Granja Mitjana és de 7 metres, i l’alçada
conservada de 8 metres. Creiem que l’alçada original del pou estaria entorn als 10 metres, a
jutjar per l’inici de la volta de la cúpula que es pot apreciar. Així doncs, tenim un pou amb una
superfície a la base de 38,5m2 i un volum aproximat d’uns 300-350m3.
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Foto 4. A la imatge podem veure la part superior del pou abans d’iniciar els treballs d’extracció del sediment
de l’interior. S’observen els forats que hem parlat abans que foren emprats pel bastiment de les parets del
pou. L’obertura superior, abans d’iniciar els treballs feia 5 metres de diàmetre.

Creiem que la cúpula del pou de gel de la Granja Mitjana estaria construïda amb els
mateixos materials que la resta del pou, és a dir, amb pedra de la zona més o menys escairada.
Aquesta és la tècnica predominant a la comarca, com els pous de gel de Rojals, Mas de MateuCogullons, ambdós al terme municipal de Montblanc, i el pou de gel de Sarral. Tot i així, els
dos pous de gel coneguts al Mas de la Pasquala, al terme municipal de Montblanc, presenten
un accés i una cúpula construïda amb maons, o el pou de gel que hi ha dins el recinte murat
del monestir de Poblet presenta un accés de pedra i una cúpula de maons amb forat al sostre.
El que sí que desconeixem és si la cúpula del pou de gel de la Granja Mitjana presentava
un orifici (com els dos de Vilaverd, el del monestir de Poblet o el de Santa Coloma de Queralt)
o era totalment tancat. De fet, els del Mas de la Pasquala són gairebé tancats del tot, tot i
que les fotografies penjades al bloc d’en Manel Martínez (http://blocs.tinet.cat/lt/blog/manel-martinez)
mostren que tenen un petit orifici al centre de la cúpula.
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No és descartable ni seria estrany (de fet és el més habitual) que tingués aquest orifici,
el qual s’acostumava a fer servir per a la extracció del gel quan el pou estava molt ple i per
omplir-lo aprofitant tota la seva capacitat.

A la imatge de l’esquerra (fotografia 5) tenim un
exemple d’aquests orificis superiors. L’exemple és
el pou de gel d’Oliana (l’Alt Urgell) fotografia extreta
de http.//www.ccau.cat/museus/cat/pougel.htlm

Un altre fet destacable del pou és el seu accés principal, el qual es conserva íntegre.
Aquest és construït amb pedra ben escairada, i té una obertura d’accés de 120 centímetres
d’alt per 75 centímetres d’amplada aproximadament. Aquest accés és molt similar al que presenta
el pou de gel de l’interior del monestir de Poblet, abans esmentat.

Fotografies 6 i 7: Dues imatges de l’accés al pou.

Per accedir al pou cal recórrer un passadís d’uns 6 metres, el qual només resta cobert poc
més d’un metre. Suposem que el passadís original deuria ser tot cobert, tal i com mostra el fragment
que encara es conserva, obtenint d’aquesta manera una atmosfera molt més estanca i propícia per
a la conservació del glaç. Aquest passadís té una amplada de 115 centímetres a la part d’accés
i 100 centímetres just abans de connectar amb l’obertura del pou, on s’estreta fins als 77-75 centímetres.
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A la part exterior del passadís es va localitzar part del marc d’un accés de dimensions
similars al que hi ha documentat. Aquest marc encara conservava una de les frontisses de ferro
que permetia obrir i tancar la porta. El fet denota que el pou tenia un accés amb dues portes,
a banda i banda del passadís. La resta del marc de l’accés exterior es va localitzar a l’interior
del pou en el procés de desenrunament, com hem comentat anteriorment.
Cal destacar que el pou de gel de la Granja Mitjana només compta amb un únic accés
a la part superior del pou, just a l’inici de la curvatura de la cúpula. Amb tot, no és descartable
que la cúpula comptés amb una altra obertura de petites dimensions (de la què ja hem parlat)
i de la què no tenim constància. És força habitual que els pous de gel comptin amb un mínim
de dues obertures que acostumen a ser oposades; de vegades trobem pous amb tres i quatre
obertures (casos més estranys), com els documentats al Vallès Oriental (Danti et alií, 2007).

Imatge de detall de les restes
del marc de l’accés exterior
del pou.
Com hem comentat abans,
les restes del marc de l’accés
van aparèixer a l’interior del
pou durant les tasques de
desenrunament.

A sota, fotografies 9 i 10:
dues imatges dels fragments
de l’accés exterior que van
aparèixer a les tasques de
desenrunament.

76

podall

2012

Foto 11. A l’esquerra tenim una imatge de la cúpula del pou de gel
del monestir de Poblet. S’hi pot apreciar un orifici per accedir-hi i
treure el gel quan el pou es trobava molt ple. Tanmateix, és interessant
fixar-se que la tècnica constructiva de la cúpula està construïda amb
maons, que li conferien més lleugeresa. Per altra banda, a la part
inferior dreta de la imatge, hi veiem l’accés al pou, conformat per
pedra escairada, molt similar a la documentada al pou de gel de
la Granja Mitjana (imatge extreta de la web del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà http://patrimoni.serviconca.org/).

Un dels darrers aspectes arquitectònics que cal destacar del pou de gel de la Granja Mitjana
és el desguàs que presenta. Aquest està situat, com no podia ser d’altra manera, al fons del pou
i encarat a favor de la pendent general del terreny on es troba situat (al nord-nord-oest). Aquest
desguàs es troba ubicat just en un espai on afloren grans blocs de pedra de roca mare. Sembla
que s’ha extret un gran fragment d’aquests blocs i s’ha excavat una canalització de petites dimensions
(25 x 28 centímetres) que probablement desembocava a l’altra banda d’un talús de terra. En l’actualitat,
la sortida del desguàs no és visible, tot i que es coneix que la canalització avança força metres
en direcció a la riera propera que hi ha en direcció nord-oest. En un sondeig que es va realitzar
amb retroexcavadora es va poder constatar la continuïtat de la canalització, de secció quadrada de
dimensions 25 x 25 cm, documentada a l’interior del pou.

Fotografies 12 i 13. Podem veure la imatge de la secció de la canalització del desaiguament fora del pou, i
a la dreta, imatge del sondeig per localitzar aquest conducte a l’exterior.
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Fotografia 14: Imatge de l’obertura del desaiguament. La mesura mètrica amida 2 metres.

Fotografies 15 i 16: Dues imatges de detall de l’obertura de canalització del desguàs (esquerra) i la
canalització pròpiament dita (dreta).
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Cal posar de manifest que aquest tipus de canalització
és força modesta si la comparem amb l’existent al
pou de gel del monestir de Poblet, que té el sòl
enllosat i unes canalitzacions per guiar l’aigua cap
el desguàs. A més, tal com podem observar a la
imatge de l’esquerra (fotografia 17), el desguàs està
conformat per un passadís per on pot accedir una
persona, fet que permet facilitar el manteniment i una
major operativitat del pou.
Imatge extreta de la web del Consell Comarcal de
la Conca de Barberà: http://patrimoni.serviconca.org

Per acabar amb les característiques constructives del pou, cal fer esment del sòl o la base
del pou. La base del pou de gel està conformada per terra compactada. Aquesta era una de
les qüestions que calia respondre, doncs hi havia la possibilitat que la base del pou fos un sòl
enllosat, tal i com es dóna en algun cas proper, per exemple als pous de gel del Mas de la
Pasquala, al terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà). Aquest no és el cas. L’aparició
d’argila seca i compactada, no genera cap dubte.
Tanmateix, es va poder constatar com la darrera de les fileres de pedres de la paret del
pou repengen directament sobre aquest sòl compactat.

Fotografies 18 i 19: Dues imatges que ens mostren el sòl del pou. A la dreta podem veure-hi el desguàs.

2012

podall

79

Funcionament del pou i usos del gel
La indústria del gel va deixar una forta empremta a Catalunya en general i a la Conca
de Barberà de forma més concreta entre els segles XVII i XIX. Una bona mostra d’això són
els múltiples pous de neu i de gel que existeixen arreu de Catalunya (Aymamí, 2000; Pladevall,
1994) i a la comarca, sent el de la Granja Mitjana un d’ells. L’ús terapèutic, en la conservació
d’aliments i el refresc de begudes i la venda de gelats va fer del gel un producte de primera
necessitat, tot i que el seu gaudi es va centrar a les classes socials més benestants (Amigó,
1987 i 2002; Grau, 1989, 2010 i Puig, 2005).
Amb tot, l’ús del gel o la neu amb finalitats terapèutiques i de conservació d’aliments ha
estat documentada des de temps antics.
Les primeres referències escrites les trobem en els tractats d’Hipòcrates (460 – 377 aC),
Temisó de Laodicea (31 aC – 14?dC) i Plini el Vell (23 – 79 dC), tot i que algun d’ells aporta
referències més antigues.
Sembla que aquesta tradició va tenir certa continuïtat en les societats andalusís que van
emergir a la Península Ibèrica, i de les quals es deuria transmetre al conjunt de les societats
medievals peninsulars (Dantí et alií, 2007; Pujol, 2008). Tot i així, no retrobem tractats en la
matèria fins al segle XVI, en plena època moderna. Un dels més famosos va ser el que va
escriure el vigatà Francesc Micó i que es va editar a Barcelona el 1576: «Alivio de los sedientos
en el qual se trata de la necesidad que tenemos de bever frío, y refrescado con nieve, y las
condiciones que para esto son menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar» (Dantí
et alií, 2007).

Al costat, (imatge 4) reproducció de la portada del tractat de
Francisco Micón, de l’any 1576, extreta de Danti et alli, 2007
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Tanmateix, aquesta mena de tractats es van començar a generalitzar a la segona meitat
del segle XVI, com el que va publicar el valencià Francisco Franco el 1569 «Tratado de la nieve
y del uso della...» (Pujol, 2008).
La producció del gel es podia fer seguint dos procediments: el primer venia molt condicionat
per la presència de nevades, i per tant, d’una meteorologia i geografia que ho fessin possible.
Aquest és el cas molt ben documentat al Vallès Oriental i comarques gironines (Dantí et alií,
2007). Aquesta manera produir gel consistia en acumular neu en congestes o en pous de neu,
el producte obtingut es va anomenar «neu negra». La congesta era una irregularitat natural del
terreny on de forma natural s’hi acumulava la neu procedent de nevades, i el pou de neu era
un pou excavat (de vegades aprofitant llocs de congestes) i recobert de mur, talment com un
pou de gel. Òbviament, no podien situar-se a qualsevol lloc doncs havien de ser indrets on nevés
amb freqüència, és per això que les congestes i pous de neu documentats al Vallès Oriental
es troben situats per sobre dels 1100 metres sobre el nivell del mar. El procediment era anar
amuntegant la neu i compactant-la, fins a obtenir blocs que s’introduïen als pous i se separaven
amb fenàs o altre tipus de vegetació per evitar que s’enganxessin entre ells a causa del fred.
Però el sistema més generalitzat de produir gel, i el que trobem documentat a la Conca
de Barberà era el relacionat als pous de glaç o de gel (depenent de la zona). Tot i que no
nevés de manera habitual a tot Catalunya, sí que és cert que a l’hivern hi glaçava, i més durant
els segles XIV i XIX, període en el què les temperatures van ser més baixes de mitjana (entre
1 i 2 graus de mitjana anual) i conegut com «petita edat de gel» (Barriendos, 1997 i 2005).
Per aquest procediment, calia la existència d’unes basses d’aigua de poca fondària (d’entre
60 i 80 centímetres segons Solé, 2001 i 2006) on es retenia l’aigua provinent, normalment, d’un
riu, d’una mina o d’una canalització d’aigua provinent d’alguna font. Amb el fred es creava una
capa de gel que es trencava per anar formant blocs de gel que s’introduïen al pou.

Foto 20. Imatge d’una de
les basses de glaç del
Molí de l’Avençó (Tagamanent) que es van fer
servir fins els anys trenta
del segle XX (Fons
fotogràfic Sant Salvador).
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Un cop obtingut el gel, es disposava a l’interior del pou amb capes de palla o d’altres
vegetals intercalades per tal d’evitar que el gel s’enganxés en un sol bloc, amb la conseqüent
dificultat d’extracció posterior. Igualment, les parets del pou també s’aïllaven amb materials de
tipus vegetal. S’ha calculat que amb el material d’aïllament s’arribava a perdre gairebé la meitat
del volum total del pou de gel (Solé, 2001 i 2006).

Fotografies 21-23: Imatges històriques i reproduccions de treballs en pous de gel. Les fotografies 21 i 22
extretes de Danti et alli, 2007; la fotografia 23 de www.solsonaturisme.com

Fotografia 24.- imatge d’un jornaler tallant el gel en la forma que li determina el motlle de fusta. Aquesta
imatge és de les darreres pouades fetes als pous de l’Avençó (Danti et alli, 2007).
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En el cas de la Granja Mitjana, a l’actualitat no queden traces de les basses d’aigua que
haurien d’estar associades al pou de gel. Tot i així, sí que està documentat el pas d’una canalització
d’aigua que té origen a la Font de la Nerola, gràcies a una mina d’aigua. La funció d’aquesta
canalització era el subministrament hidràulic del monestir de Poblet cap al segle XVII (Villanueva,
2010). Aquesta canalització passa a uns 150 metres al sud-est del pou de gel, fet que ens permet
creure que podria haver existit una derivació cap a una bassa o basses properes si és que
no existia una canalització ex professo pel pou.

Imatge 5. Gravat que il·lustra el procés d’introducció i extracció del gel al pou (extret del tríptic de promoció
turística del pou de gel de Soldona, www.solsonaturisme.com).

Normalment, els mesos que es procedia a la producció i empouament del gel anaven entre
el novembre i el febrer o març, sempre en funció de la climatologia. En canvi, les tasques de
desempouar s’iniciaven a partir de maig o juny en funció de la demanda. Les taules de dies
i jornals d’empouar gel a la Pasquala en el període comprès entre els anys 1749-1791
proporcionades al treball de J.M.T. Grau (1989) així ho indiquen.

Arrendataris, propietaris, productors i distribuidors
La construcció dels pous de gel va ser iniciativa tant dels pagesos propietaris dels terrenys
on s’ubicaven els pous com dels diferents agents que intervenien en el comerç del preuat
producte. Entre els propietaris dels pous de gel podien haver-hi els ajuntaments o altres institucions
religioses.
Posem el cas dels pous de gel de la Pasquala a Montblanc, els quals van ser comprats
per l’Arquebisbat i l’Ajuntament de Tarragona a inicis del segle XVIII per tal d’assegurar-se el
subministrament de gel. L’escut que veiem a la fotografia 25, ens mostra la data de 1804 i la
creu de Santa Tecla, emblema de l’Arquebisbat de Tarragona i les barres ondulades de l’Ajuntament
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de Tarragona. Val a dir, que al Mas de la Pasquala, hi havia un escut igual però amb data
de 1712,

avui conservat al Museu Comarcal de la Conca de Barberà.

Escut en el què apreixen els símbols del capítol de canonges
de Tarragona (Tau) i l’escut de l’Ajuntament de Tarragona.

Sovint apareixia la figura de l’arrendatari del proveïment de gel d’una ciutat, el qual signava
concessions de pocs anys; per exemple, els pou de Prades subministraven gel a Reus (Amigó,
1987 i 2002), el Pous de gel de la Pasquala i Montblanc a Tarragona i Valls (Grau, 1989), Vilaverd
i Rojals a Valls i altres pobles de l’Alt Camp (Puig, 2005), els de Castellterçol a Barcelona entre
d’altres (Dantí et alií, 2007). Òbviament, els destinataris del gel no sempre eren fixos, o en cas
de haver gel o neu sobrant, aquesta es podia vendre a altres destinataris, sempre en quantitats
estipulades i molt minses, tal i com esmenta Grau (1989:35) «...En cas de sobrar-ne podia
vendre`s a forasters fins a mitja rova...»; Recordem que un «pa de gel» o mitja càrrega pesava
6 roves o 64,2 quilograms.
Dins les ciutats el glaç només es podia vendre amb autorització municipal, i el gel al detall
es venia als taulells municipals al preu fixat oficialment pels Comissaris de la Taula de Canvi
i/o Consells de la Vila. Sembla ser que a Catalunya, les autoritats municipals gravaven el comerç
del gel amb un impost que equivalia a un quart del seu valor (Capel, 1971).
La indústria del gel va representar un complement a les economies agrícoles als llocs on
es produïa el gel. Cal ser conscients que durant període de producció i empouament del gel
les feines relacionades amb l’agricultura afluixaven i hi havia mà d’obra disponible per a les
feines vinculades a la producció de gel. Però les feines de producció de gel eren molt diverses:
més enllà de la construcció i manteniment dels pous i les basses de gel, tenim feines de talladors
de fusta i branques per a l’aïllant, serradors, carregadors, descarregadors, empouadors, carreters
i traginers (recordem que l’empresa d’autobusos Sagalés, té els seus orígens com a distribuïdora
de gel provinent de la comarca del Vallès Oriental cap a la ciutat de Barcelona), així com les
feines més domèstiques encarades a proporcionar el menjar i les primeres necessitats dels
jornalers.
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Al lloc de destinació o consum del gel trobem altres feines com la dels venedors, els
distribuïdors i els comissaris de les Taules de Canvi. Tota aquesta diversitat d’oficis i feines
relacionades amb la producció i distribució del gel ens mostra la importància que va tenir el
gel, si més no per a un segment de la societat.
La fi dels pous de gel
El desús dels pous de gel té dos orígens, però certament un d’ells va ser determinant.
El primer són els canvis meteorològics, una pujada gradual de les temperatures que va posar
fi al que s’ha anomenat «petita edat de gel» i que cap a finals del segle XIX i inici del segle
XX es va fer més evident. Com és lògic, aquest fet va anar dificultant la producció del gel.
El segon i decisiu, va ser la invenció de la màquina de gel. De fet, ja cap a mitjans del
segle XVIII es documenten les primeres experimentacions en la formació artificial del gel, però
no és fins a la segona meitat del segle XIX que sorgeixen les primeres màquines de producció
industrial de gel artificial (Perarnau, 1997).
Carl Von Linde va inventar la primera màquina de producció de gel l’any 1875, tot i que
a l’Exposició Universal de Londres del 1862, el francès Ferdinand Carré va ser premiat per
aconseguir produir gel amb l’ús d’amoníac (Amigó, 2005).
Ja al Camp de Tarragona, trobem que el 1887 es produeix gel artificial a Reus. Òbviament,
el procés d’abandonament dels pous de gel va ser molt progressiu, doncs l’adquisició de les
primeres màquines de gel no estava a l’abast de tothom, i fins i tot així, els primers productors
de gel artificial seguien arrendant pous de gel per assegurar-se el subministrament de gel natural
per si el gel artificial no tenia prou demanda, tal i com va fer la empresa barcelonina Folch,
Albinyana i Companyia, la qual es va assegurar els drets de molts pous de gel del Moianès
(Dantí et alií, 2007)..
Un bon exemple d’aquesta evolució la veiem a Granollers, on el senyor Joaquim Solà i
Roca, que era peixater, va instal·lar, cap el 1920, la primera fàbrica de gel al Vallès Oriental
(a Granollers). Aquest va ser un negoci prou rendible ja que el senyor Solà va canviar la primera
màquina per un altra fabricada a Barcelona l’any 1924 (Perarnau, 1997).

Foto 26. Màquina de fer gel marca JAVA model G de
l’any 1924, fabricada a Barcelona. Fons Museu de la
Ciència i la Tècnica de Terrassa (Perarnau, 1997).
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Consideracions finals referents als pous de gel de la Conca de Barberà
Després d’haver repassat diversos treballs de tipus arxivístic referents als pous de gel
existents a la Conca de Barberà, bàsicament els realitzats per Amigó (1987 i 2002) i Grau (1989),
i haver contrastat aquest amb les restes dels pous de gel conservats, hom conclou que, tot
i els esforços dedicats, segueix existint un desconeixement sobre l’existència dels pous de gel
a la Conca de Barberà. Aquest fet és degut en gran mesura a que el treball d’arxiu (el qual
és essencial) no ha anat acompanyat del treball de camp, i això vol dir prospeccions arqueològiques
per tal de localitzar els pous, tant els que s’esmenten a la documentació escrita com els que
no s’esmenten. Per altra banda, observem la manca d’un treball de neteja i documentació més
exhaustiu dels pous que es coneixen.
A continuació detallem els pous de gel que tenim coneixement a la comarca de la Conca
de Barberà i que l’autor del present treball ha pogut visitar i fotografiar:
-

Nucli urbà, Montblanc
Mas de la Pasquala (2), Montblanc

-

Rojals (2), Montblanc
Cogullons – Mas de Mateu (?), Montblanc

-

Monestir de Poblet, Vimbodí
La Pena, Espluga de Francolí

-

Granja Mitjana, Vimbodí
Els Capellans, Sarral

-

Mas Sabella, Conesa
Santa Coloma de Queralt

-

Vilaverd (2)

Aquests contrasten amb els que documenten Amigó i Grau als seus treballs. Segons el
buidatge d’arxiu realitzat pels autors abans esmentats, s’han obtingut diferents referències a
l’existència d’alguns pous en diferents indrets, però aquestes citacions són sovint poc precises.
Així doncs, les localitzacions esmentades són:
Terme municipal de Montblanc
- Partida de la Pasquala: s’esmenten dos pous i un tercer que es desconeix si es va arribar
a construir. Sembla prou clar que coincideixen amb els existents a l’actualitat.
- Partida de la Vall: s’esmenta un únic pou, amb força detalls referents a la seva ubicació.
- Partida de la Canal o Pontarró: aquí també s’esmenta un pou que acabaria a mans del
Comú per tal d’abastir els habitants de la vila. També hi ha força dades que permeten una bona
ubicació del pou.
- Nucli urbà: s’esmenta un pou dins muralles. Sembla que podria ser el que es coneix
al carrer Mur i que en l’actualitat es troba enrunat.
- Partida la Font Voltada de la Roca: aquest pou es trobaria a la zona de Cogullons. No
hi ha dades per a una localització precisa.
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- Estret de la Riba: No se sap si es va arribar a construir el pou que s’esmenta. Es coneix
que les seves basses (en el cas d’haver-se fet) s’havien d’alimentar de l’aigua provinent del
Molí de l’Estret.
- Lilla: s’esmenta un pou de glaç amb força dades per a la seva localització.
- Els Cogullons: S’esmenta un pou que podria ser el que es coneix en l’actualitat als
Cogullons i que també s’anomena com a Mas de Mateu.
- Rojals: Existeixen referències als «pous» prop de Rojals. Igualment, podrien coincidir amb
els dos que encara es conserven.
Terme municipal de l’Espluga de Francolí
- Sembla ser que els arxius fan esment a un pou però no hi ha dades suficients per a
ubicar-lo.
Terme municipal de Forès
- Només sabem que el pou abastia al monestir de Santes Creus i que estaria situat a
la partida de la Costa. Tot i així, no hi ha dades suficients per a una millor localització.
Terme municipal de Barberà de la Conca
* S’esmenta la existència d’un pou però sense més dades.
Terme municipal de Vilaverd
* La informació existent sobre els dos pous és força abundant. No hi ha dubtes que la
seva localització és coincident amb la dels dos pous conservats.
Monestir de Poblet
- Es fa esment al pou de la Pena i al del Mas d’en Pagès (a la zona més alta del Bosc
de Poblet). Tanmateix, es té coneixement del pou existent dins el monestir.
Terme municipal de Vilanova de Prades
- Es fa esment d’un pou al terme però sense més dades que ens ajudi a ubicar-lo.
Terme municipal de Santa Coloma de Queralt
- Es té coneixement d’un pou a les afores del nucli urbà i que sembla que coincidiria amb
el que es troba a prop del riu Gaià, i que és visitable. També es fa referència a dos pous situats
al santuari de Bell-lloc. Igualment, s’esmenta un altre pou al poble d’Aguiló.
Terme municipal de Llorac
- Es té constància d’un pou al poble de Montargull, avui abandonat. Desconeixem la seva
ubicació.
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Com podem veure, els arxius ens mostren una gran quantitat de pous, dels quals alguns
poden haver desaparegut (per la seva destrucció voluntària o natural), però de ben segur que
la majoria encara romanen ocults per la vegetació i l’oblit de la memòria. Tanmateix, la informació
provinent dels arxius que ens ha arribat no fa esment d’alguns dels pous de gel o de neus
que avui en dia coneixem.
Així doncs, sembla evident que caldrà una feina de camp exhaustiva per integrar les dades
obtingudes dels arxius i les dades que s’obtinguin de les prospeccions i poder completar una
part de la història de la comarca.
Restauració i posada en valor
Un cop finalitzada l’extracció dels sediments i runes de l’interior del pou de gel, es va
procedir a la reconstrucció de la cúpula del pou, per a la qual es construí un cimbre de fusta
semiesfèric per a construir-hi damunt.

Fotografies 27 i 28: Imatges del procés de reconstrucció de la cúpula del pou. A l’esquerra veiem el cimbre
de fusta i a la dreta la cúpula del pou abans de recobrir-la de pedra i terra.

Com es veu a les imatges, finalment es va optar per fer la cúpula amb una obertura o
ull al centre de la mateixa. Tot i que, no sabem segur si aquesta obertura va existir al pou,
el cert és que és una opció factible; a més, l’existència d’aquest ull proporciona una entrada
de llum natural al pou que serà força útil durant les futures visites.
Un altre dels treballs que s’han realitzat al pou de gel és la instal·lació d’una escala de
fusta i una porta de fusta així com la d’una tanca de fusta entorn la cúpula del pou. També
s’ha procedit a l’acondicionament de l’entorn.
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Fotografies 29 i 30: Imatges de l’estat que ha quedat el pou i el seu entorn. A l’esquerra la porta nova i a la
dreta acondicionament de la zona de la cúpula.

Fotografies 31 i 32: Imatges del
pou abans i després de la
restauració i acondicionament.

Fotografia 33: Imatge de l’entorn
del pou
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Conclusions generals i interpretació
Com hem vist, després d’haver-se realitzat el buidatge del pou de gel s’ha pogut constatar
que no ha aparegut cap material arqueològic, per això el resultat ha estat negatiu en aquest
aspecte.
Per altra banda, cal destacar positivament el fet d’haver pogut documentar les característiques
arquitectòniques del pou de gel i la seva contextualització dins de les infraestructures del monestir
de Poblet.
També hem anat explicant que aquest pou de gel forma part d’un conjunt de 4 pous que
van ser propietat del monestir de Poblet: El de la Pena, el de la Granja Mitjana, Mas d’en Pagès
i el de Poblet (dins el recinte monacal), tots quatre dins dels actuals límits del PNIN de Poblet
(bé, el de Mas d’en Pagès a escassos metres). Els tres primers tenien com a funció la producció
de gel o neu, mentre que el darrer s’encarregava d’emmagatzemar el gel provinent dels dos
pous anteriors per a procedir al seu comerç i satisfer les necessitats internes. És per aquest
motiu que les dimensions del pou de gel de Poblet són força superiors als altres tres. Tanmateix,
a la zona de Plans, on està ubicat el pou de Mas d’en Pagès, trobem dos pous de gel més,
el del Dineral i el del Celestino, però les referències que hem trobat sobre ambdós pous indiquen
que pertanyien a la vila de Prades.

Imatge 6: Plànol cartogràfic on trobem ubicats els tres pous de gel de Poblet. Mapa cartogràfic comarcal de
l’ICC amb base totpogràfica 1:50.000.

Pel que fa a les dimensions del pou de la Granja Mitjana, aquestes són 7 metres de diàmetre
a la seva base i una alçada aproximada de 10 metres, dels quals se’n conserven 8 metres.
És un pou d’un accés lateral (a la part on arrenca la cúpula) i desconeixem si podia tenir una
obertura a la part central de la cúpula. L’accés al pou consisteix en un passadís de 6 metres
de llarg amb una porta a cada extrem, de les quals només se’n conserva la interior.
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El sòl del pou és de terra compactada amb una obertura amb funcions de desguàs orientada
cap al nordoest, aprofitant la pendent natural de l’indret. Aquest desguàs està conformat per
una canalització de petites dimensions (25 x 28 centímetres).
Existeixen a les parets del pou diversos orificis que van servir per a bastir el pou i que
posteriorment es van poder utilitzar per a facilitar l’extracció i introducció del gel mitjançant un
sistema de bigues i politja.
Respecte a la construcció de la cúpula, hom considera que segurament va ser construïda
utilitzant els mateixos materials que les parets del mur, és a dir, pedres de gres de la zona
més o menys escairada per una o diverses cares i no pas amb rajola com és el cas d’altres
exemples que hem comentat.
Tanmateix, les parets del pou estan construïdes amb pedres de diverses mides i seguint
la tècnica de la pedra seca, però en alguns punts es pot apreciar l’ús d’argamassa per lligar
alguns punts concrets.
La documentació escrita que fa referència al pou de gel de la Granja Mitjana és escassa
i no aporta informació rellevant que ens expliqui la destinació del gel produït, la metodologia
emprada, el número de persones que hi treballaven o la propietat del mateix pou.
Finalment, hem constatat que hi ha certa divergència entre les dades que ens ha proporcionat
l’estudi dels diferents arxius que fan referència als pous de gel existents a la Conca de Barberà
i els que es conserven actualment. És per aquesta raó que creiem que cal apostar per una
recerca de camp, en la línia de la prospecció arqueològica, per tal d’omplir el buit existent en
el registre material conegut, si és que encara és possible.
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ANNEX FOTOGRÀFIC

Fotografies 34 i 35: Imatges d’accés al pou. A l’esquerra vista de part del passadís, i a la dreta, amb més
detall. (abans de l’inici dels treballs).

Fotografies 36 i 37: Imatges d’accés al pou. A l’esquerra vista des de l’interior, a la dreta detall
de la coberta del passadís d’accés.
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Fotografies 38 i 39: Detalls de l’accés al pou, a l’esquerra observem la pedra tallada seguint la curvatura de
tancament de la cúpula. A la dreta apreciem un orifici per encabir-hi algun passador
per assegurar una hipotètica porta.

Fotografies 40 i 41: Dos detalls de l’accés al pou. Costat dret mirant el pou. S’hi veuen molt bé els orificis
per encabir-hi els suports d’una hipotètica porta.
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Resum

Estudi de la família Jiballí i la seva vinculació al servei de Correus a Vimbodí durant
el segle XX. Es recullen les marques postals de la vila, mata-segells, franquícies, segells
patriòtics i fiscals. També s’aporta el catàleg dels segells dedicats al monestir de Poblet
entre el 1963 i 1993, les marques postals ordinàries i del servei filatèlic.

ResumEN

Estudio de la familia Jiballí y su vinculación al servicio de Correos en Vimbodí durante
el siglo XX. Se muestran matasellos de la población, las marcas postales, franquicias,
sellos patrióticos y fiscales. También se recoge el catálogo de los sellos dedicados al
monasterio de Poblet entre los años 1963 y 1993 y las marcas postales ordinarias
y del servicio filatélico.

ABSTRACT

El servei de Correus a Vimbodí-Poblet (1850-2012)

Study of Jiballí family and its connection with the Post Office in Vimbodí during the
20th century. Postal markings, postmarks, exemptions from payment of postage, patriotic
and fiscal stamps are collected. The catalogue of the stamps devoted to the monastery
of Poblet from 1963 to 1993 and ordinary philatelic service postal markings are also
provided.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jordi Jiballí Cuadras
(Tarragona, 1962)
de família vimbodineca. Estudia el batxiller a Tarragona i Montblanc. Ingressa com a funcionari al
cos de Auxiliar Postal i Telègrafs, escala Oficial Postal l’any 1986. Continuarà treballant a
Barcelona fins el 1989 quan es trasllada a Manlleu (Osona), on hi ocupa el càrrec de cap de
l’oficina de Correus, fins l’actualitat. És membre del Grup Filatèlic i Numismàtic de Manlleu.
Col·laborador del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà.
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El servei de Correus a Vimbodí-Poblet (1850-2012)
Jordi Jiballí Cuadras *famjibmar@gmail.com

Paraules clau: Correus, mata-segells, filatèlia Vimbodí, Monestir de Poblet.

Continuant el camí enfilat per Francesc Badia Batalla referent a l’estudi de les marques
postals de Montblanc (s. XVIII-XXI) i serveis dependents, que fou publicat l’any 2003 a l’Aplec
de Treballs 21 (Montblanc), p.163-179, la voluntat del present treball és ampliar el coneixement
dels serveis de Correus a la comarca, concretament a Vimbodí.
Els antecedents
Als pobles petits tothom coneix el carter, amb la seva feina ha de recórrer els carrers
i passar per les cases. La canalla que des de ben petits el veuen amb el seu uniforme canviant
de colors al llarg dels anys, blau fosc, gris, blau i groc o pels seus estris, bossa, sac, carretó
i ara carret, l’identifiquen des de ben jovenets. La meva família d’ençà de finals del segle
XIX fins l’actualitat, ha estat vinculada al servei de Correus. El primer de la nissaga fou Josep
Jiballí Ninot que compatibilitzava la feina de carter amb la de constructor de carros. Va substituir
el carter del poble amb el renom «el Pèsol», el qual encara repartia, cobrant la feina per
les cartes que lliurava, i fins a tot, el nostre avantpassat, encara va repartir uns anys seguint
aquesta modalitat.
En el text que a continuació s’exposa, es podrà contrastar en què consistia la feina de
«cartero rural y peatón» a l’època, segons s’ extreu dels Anales de las Ordenanzas de Correos de
España de 1889.
El nomenament de «cartero con carácter provisional» l’obtingué oficialment el 12 de
setembre de 1903. La seva filla, Maria Jiballí Cunillera, mestra de professió, que solament
va exercir a Ulldemolins, l’ajudava en la feina de l’oficina i del repartiment. Per a la Maria,
els seus pares eren molt importants, sempre restà soltera a casa, i no tornria a exercir de
mestra fora vila.
La carteria de Vimbodí depenia de l’administració de Correus de l’Espluga i el correu
l’hi arribava per ferrocarril. També hi recollia el correu el carter que tenia cura de les poblacions
de Prades, Vilanova de Prades i Vallclara. El viatge, primer es feia a peu, després muntant
una mula, per l’alimentació de la qual percebia una assignació econòmica, i, finalment, durant
la Guerra Civil ja es desplaçava en cotxe.
Records d’aquells dies són la mort del carter de la ruta de Prades, quan era a l’oficina
de Vimbodí per recollir el correu, i la visita diària de la Guàrdia Civil, que llavors tenia un
quarter a Vimbodí (raval de Poblet), per recollir les seves cartes. Una altra curiositat era que
el senyor Pedro Gil, del Castell de Riudabella tenia un sistema particular per rebre el seu
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correu. Les cartes que l’hi arribaven a l’oficina de Vimbodí eren introduïdes en una cartera
que es tancava amb clau, protegint-ne així el seu contingut. La cartera era lliurada diàriament
a Francesc Cuadras Cardó, de «cal Sabater», avi matern de l’autor d’aquest article. El trasllat
el feia primer a peu i després en un ruquet que la família Gil li varen comprar per fer-li el
viatge diari més còmode. A prop del castell el venien a rebre els gossos. Per calmar-los sempre
els hi donava un xic de sucre perquè el deixessin passar. Allí la cedia a don Pedro, que
disposava d’una altra clau per obrir-la. Llavors havia d’esperar que aquest gestionés o contestés
el correu i tornar-la a recollir, i novament tancada, portar-la a Vimbodí i deixar-la a la carteria,
on tornava a obrir-se i es cursaven les trameses.

Maria Jiballí Cunillera.

Durant la darreras guerra la carteria de Vimbodí fou intervinguda pel Comitè Revolucionari
del poble. Després de venir de l´estació calia que algun membre del Comitè revisés i retirés,
si era necessari, algunes cartes dirigides a determinats destinataris del poble. Aquestes cartes
no s’arribaven a repartir. La situació es va fer insostenible pel carter titular, per idees diferents
a les del Comitè i el servei de Correus passà a mans de Delfí Caixal Ríos, avi de la muller
de l’autor del l’article, també constructor de carros. Aquests anys de convulsió política, el servei
anà a càrrec de Delfí i la distribució la realitzà majoritàriament la seva filla Pepita Caixal Grau,
joveneta aleshores, i que ho feia en sortir de l’escola. A principis de 1939, amb la imminent
arribada de les tropes de Franco, la família Caixal Grau abandonà el poble i fugiren primer
a Montblanc, on ell intentà fer lliurament de l’oficina de Vimbodí, bàsicament la liquidació dels
últims girs postals, l’enviament de diners dels soldats del front a les famílies del poble. No
l’hi van permetre fer-ho i continuà viatge cap al Vendrell. A la capital del Baix Penedès va
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aconseguir que li acceptessin la liquidació, lliurant-li un justificant de la recepció. Aquells diners
no eren seus i el destorbaven. Després fou represaliat polític i un dels càrrecs que se li imputaren
fou l’apropiació dels diners dels girs, però pogué mostrar el rebut que obtingué al Vendrell, i,
davant d’aquesta evidència, se’n sortí.
Amb la guerra acabada, oferiren de nou la carteria de Vimbodí a Josep Jiballí Ninot.
La família Jiballí continuà així la seva feina interrompuda durant aquells tres anys, però tant
els llibres, com els comptes i la distribució se’n feia càrrec la seva filla Maria Jiballí Cunillera.
Fins i tot l’auditor que els visità en una ocasió l’hi proposà a ella per fer-se càrrec del servei
de Correus de Vimbodí, però la proposta no prosperà ja que l’actitud de Correus a l’ Administració
Principal de Tarragona, en aquell temps, era contrària a la incorporació de dones al servei. L’any
1940 mor Josep Jiballí Ninot i el servei passà a mans del seu fill, que també el compatibilitzà
amb la feina de constructor de carros. El primer d’abril de 1940 Salvador Jiballí Cunillera
obtingué el nomenament de carter interí. La seva germana Maria Jiballí Cunillera l’ajudava,
de la mateixa manera que féu amb el pare.

Carnet d’identitat de Correus de Salvador Jiballí Cunillera. A la coberta hi ha escut de l’àliga
franquista i l’escut de Correus amb les fletxes i el jou falangistes, 1941.

Que Vimbodí disposés d’estació de ferrocarril fou una gran atracció pels habitants dels
pobles propers a l’hora de fer un viatge. Així és com en aquells anys el taller de la carreteria
de cal Jabalí fou lloc de trobada per molts viatgers del tren dels pobles del voltant com Tarrés,
Vilanova de Prades o Vallclara, que arribaven a peu del seu poble i allà hi deixaven el calçat
de caminar i altres estris com paraigües o roba, que recollien a la tornada i també s’endreçaven
abans d’anar a l’estació. Més endavant també hi deixarien les bicicletes.
Salvador Jiballí Cunillera es va jubilar el 31 de gener de 1956 i el seu fill Josep Jiballí
Dolcet el rellevà en el càrrec, obtingué el nomenament de «agente postal» interí el dia 1
de febrer de 1956 i es va jubilar l’any 1985. Llavors fou substituït pel seu fill Francesc Jiballí
Cuadras que encara continua en el servei avui dia.
El sotasignant també treballa a Correus, però sempre fora vila, actualment a Manlleu
(Osona), i casualment està casat amb la néta de Delfi Caixal Ríos, Mercè Martínez Caixal
i podem concloure que de forma ininterrompuda la seva família porta més de cent anys
vinculada al servei postal.

podall

100

2012

Josep Jiballí Dolcet.

(a) 1948 cal destacar l’absència de Poblet, Vallclara, Vilanova de
Prades, Tarrés i el Balneari de Les Masies.

Francesc Jiballí Cuadras
(Foto Josep M. Potau).

El curs i recepció del correu
Fins l’arribada del ferrocarril a Vimbodí (1871), s’utilitzaven com a mitjà per rebre i cursar
el correu de la carteria els correus de postes, carruatges o cotxes de cavalls que també
transportaven viatgers. Llavors la situació canvià i durant molts anys les cartes, primer de
l’agència postal i després de l’oficina auxiliar, eren transportades en tren, motiu pel qual calia
anar quatre cops al dia a l’estació.
A l’any 1947 l’horari oficial dels serveis de l’agència postal del carter Salvador Jiballí
era el següent:
-A les vuit del matí, cal anar a l’estació pel tren mixt descendent de Lleida a Tarragona.
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- A les onze del matí s’anava a l’estació pel tren correu de Tarragona a Lleida que
portava l’ambulant de Barcelona, que canviava de tren a l’estació de Picamoixons per
continuar cap a Lleida.
- L’Horari de distribució era de 2/4 de dotze a 2/4 de dues de la tarda.
- L’Horari d’atenció al públic des de les dues del migdia a les quatre de la tarda
o des de les set de la tarda a les nou de la nit, segons l’època del any.
- A les quatre de la tarda el tren correu, anar a l‘estació pel tren de Lleida que anava
a Tarragona. A Picamoixons,
el viatge.

l’ambulant de Barcelona canviava de tren per continuar

- Nova distribució de correspondència des de les cinc a 2/4 de sis de la tarda.
- La recollida de bústies, es feia deu minuts abans de la sortida cap a l’estació.
En aquell horari de treball ja figura suprimida l’anada a l’estació a les nou del vespre
quan antigament tornava a passar el tren correu, que venia de Tarragona i anava cap
a Lleida.
A l’estació s’hi anava i tornava, primer carregat amb els sacs del correu al coll, després
es disposà d’un petit carretó gris per dur-ho tot. La poca puntualitat del ferrocarril feia que
cada dia s’anés a l’estació però sense saber quan se’n tornaria.
Com a resum del temps invertit diàriament per atendre la feina del correu es feien
els següents càlculs:
Estació: tres viatges x 45 minuts

2 hores 15 minuts

Repartiment, dos cops al dia 2 hores + 30 minuts
Atenció al públic «Reja»

2 hores 30 minuts
2 hores

Burocràcia i preparació d’expedicions tres cops al dia x 15 minuts = 45 minuts
Lliuraments a «peatones»
35 minuts
Total de temps de treball diari: set hores trenta minuts.
Amb l’eliminació dels ambulants de correus per ferrocarril a la dècada dels noranta del
segle XX, s’implantà una nova conducció provincial de correu per carretera des de Tarragona
a Vimbodí, que fou l’últim punt d’atenció de l’esmentada conducció. Llavors el correu de
Vimbodí venia directe de la capital. Després es produí un canvi i la conducció per carretera
de Tarragona finalitzava la ruta a L’ Espluga de Francolí. L’enllaç de Vilanova de Prades portà
el correu a Vimbodí durant uns anys. Fou així que a les nou del matí, aproximadament,
mitjançant un automòbil que després continuava cap a Vallclara i Vilanova de Prades li arribava
el correu i a migdia, cap a les dues retornava el mateix automòbil i recollia el correu admès
a Vimbodí.
Actualment, també a les nou del matí es rep el correu en una ruta directa en automòbil
des de l’Espluga, després l’enllaç retorna a l’Espluga. A 2/4 d’una del migdia, l’enllaç que
realitza el servei de Les Masies, Monestir de Poblet, Vallclara i Vilanova de Prades, recull
el correu originat a Vimbodí i el lliura a l’Espluga, continuant després cap a Senan, punt final
del seu servei.
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Carta cursada de Tarragona (datador en vermell ? Agº 1850) a Lleyda. Segell quatre cuartos
Isabel II, corresponent a la primera emissió de segells a Espanya (Manfil núm. 1), mata-segells
d’aranya. Possiblement va passar en diligència per la nostra vila camí de Lleida.

Carta cursada de Sevilla (petit datador en negre? MAY1958) a Vimbodí. Segell quatre «cuartos»
Isabel II, 1856-59 (Manfil nº 48, 48A o 48B ), mata-segells de «parrilla» en negre.
Destinatari José Domingo = Casal Griñó = Vimbodí.
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Mata-segells19.DIC.19?7 AMB.(Ambulante
CORREO 2 Tarragona – Lérida del revers d’ un
sobre amb documents de 1947.

L’horari de treball ha anat evolucionant cap a les trenta set hores i mitja setmanals.
La jornada diària era primer de set hores i serveis reduïts tots els dissabtes. Actualment el
dissabte és festiu pel servei de distribució i es regularitza l’horari de treball setmanal incrementant
les set hores diàries.
La carteria
El lloc on era situada la carteria de Vimbodí, que regentaren Josep Jiballí Ninot, Salvador
Jiballí Cunillera i Josep Jiballí Dolcet; era al Raval de Lleida número 14, després renombrat
com a carrer d’Anselm Clavé 14. La casa era la mateixa on hi havia el negoci de construcció
de carros i la vivenda familiar de Josep Jiballí Ninot. La feina de la carteria es duia a terme
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Carteria de Vimbodí al carrer d’ Anselm Clavé, 14 a la dècada dels anys 80 del segle XX.

al segon pis de la mateixa casa i s’hi accedia mitjançant dos trams d’escala i entre els dos
hi havia un passadís al primer pis, amb una barana de ferro que permetia guaitar al taller.
El lloc que jo recordo era una sala gran, d’un terç de la superfície de la planta de la casa,
i més o menys quadrada, amb un escriptori en un dels angles de l’interior del quadrat oposat
al final de l’escala d’accés. Hi havia cadires a dos dels costats paral·lels i laterals del quadrat,
i al costat que correspondria al carrer hi havia un balcó amb una petita porta de dos fulls
per on entrava la llum. El lateral intern del quadrat oposat al del balcó donava accés a altres
habitacions de la casa. A les parets on s’arreceraven les cadires hi havia un mirall penjat,
lleugerament abalançat cap a fora, de tal forma que per la imatge que reflectia es veia el
terra de la sala, de rajoles amb dibuixos geomètrics i colors vius; a l’altra paret dos quadres
de dibuixos al carbó, l’un d’un ram de flors i l’altre del claustre de la Generalitat. També,
en una paret, un petit calendari de fusta en el qual els dies i mesos es podien canviar, però
que restà sempre immòbil. L’escriptori era de fusta tintada fosca, robust, l’havia fet Josep
Jiballí Ninot i estava situat en un angle de cara a la paret. Damunt d’ell s’hi disposava una
gruixuda carpeta fosca per fer més còmode escriure, el morter de mata segellar, la goma,
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el mata-segells i d’altres encunys, les llibretes de lliurament o registre, documents, la ploma i el
tinter substituïts posteriorment pel bolígraf. Disposava d’un calaix central gran i dos de laterals
més petits. Sota de cada calaix lateral hi havia una petita porteta d’armariet, amb una lleixa que
permetia guardar pots o ampolles de tinta, impresos i documents. A la paret, damunt de l’escriptori,
hi havia una petita bombeta per il·luminar-lo i un minúscul quadret publicitari de cartró, amb la
imatge d’un paisatge nevat amb relleu i una petita butxaca que permetia dipositar-hi papers. També
a la paret del mateix racó hi havia una làmina platejada de publicitat dels productes Alasko i de
temàtica de caça. L’arxiu de la petita documentació diària per guardar es feia clavant els papers
en petits ganxos de ferro. Després es classificava i es lligava amb cordills, dipositant-la en un
armari de paret que hi havia a la mateixa sala, al costat esquerre del balcó mirant a l’exterior.
Finalment la que havia de guardar-se més anys es dipositava a les golfes en caixes de fusta.
A les golfes, els papers feien companyia a les aus del galliner, al porc del salador i a la collita
de patates per a l’hivern.
La preclassificació del correu ordinari es feia al terra de la sala, en petits munts, es
deia «trigar». Després, asseguts a les cadires s’arreglaven les cartes tal com es repartirien
(embarriat). La distribució del correu es feia regularment al matí, encara que en èpoques
de molta feina com Nadal, calia posar-hi algunes hores de més, no retribuïdes. L’eina més
visible era una pesada cartera de cuir que ben carregada de cartes calia passejar diàriament
per tot el poble, encara que fes vent, sol o pluja. Durant el període de transcisió a la democràcia
la distribució de la propaganda electoral a les eleccions generals, autonòmiques o municipals
també incrementava moltíssim la feina diària, però aquesta era retribuïda a banda.
El lloc per dipositar les cartes per enviar eren les bústies públiques, i a Vimbodí es
comptava amb tres, dues de «murals», situades una a l’estació i l’altra sota el porxos de
la plaça Major, al costat de la porta antiga de l’ajuntament. Al carrer d’Anselm Clavé a la
carteria -casa familiar i al costat de la porta del taller, hi havia adossada a la paret una bústia
que consistia en una petita placa de color blau, protegida per una visera d’obra i amb una
obertura per la qual s’introduïen les cartes. La recollida del correu es feia a través d’ una
porteta de fusta i per l’interior de la casa. Les hores de recollida coincidien amb els viatges
a l’estació. Així es donava sortida puntual al correu. Una curiositat és que a l’estació, a més
de la bústia mural es podia dipositar el correu directament al tren, a la bústia del cotxe correu
de l’ambulant.
Actualment, l’oficina auxiliar de Correus de Vimbodí és situada al carrer Major, prop de
la plaça Major i l’identifica una placa metàl·lica groga amb la cornamusa de Correus en vermell,
a la paret del costat de la porta d’accés. L’única bústia del poble es troba allà i consisteix
en una obertura horitzontal a la porta. La bústia mural de la plaça Major està fora de servei
fins que no es finalitzin les obres de l’edifici de l’ajuntament. Al local s’hi accedeix pujant
un esgraó. En relació a l’espai per atendre als clients i realitzar les feines de classificació
és suficient i força digne. Es distribueix en dues zones ben diferenciades: el vestíbul i la zona
de treball, separades per un taulell i una vidriera.
La distribució del correu es fa al matí i la cartera de pell va ser substituïda fa uns anys
per un carret que fa la feina més còmoda.
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Sobre del servei de gir postal tramès des de l’administració de correus de l’Espluga a l’oficina de
Vimbodí. Consta el segell d’«armes» de l’Espluga, tinta blava i àliga franquista i segell de
certificat, rectangular amb les cantonades acaronades, text CERTIFICADO, data en números i
lletres separats per punts, ESPLUGA DE FRANCOLI (no en consta la província).

Les marques postal modernes del correu a Vimbodí
Mata-segells: Utensili, instrument, encuny, rodet... usat per estampar les marques o
empremtes que cancel·len el segell.
Carteria Vimbodí
Correu ordinari
Correu SPA
Certificat

Segell Alfons XII 1882 (Manfil 210). Matasegell de CARTERIA VIMBODÍ. Rectangular,
text dins d’un cartutx i sense datador.

Aquests dos mata-segells foren subministrats per Correus. Abans les carteries no
disposaven de cap mata-segells oficial per inutilitzar el franqueig i ho feien amb un traç de
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Segell Alfons XIII 1901-1905 emissió coneguda vulgarment com
«Cadete» Manfil 245. Mata-segells carteria VIMBODÍ TARRAGONA.
Rectangular, text dins d’un cartutx, i sense datador.

tinta en forma de creu damunt del segell o amb un mata-segell propi, que havien confeccionat
particularment. Hi havia unes sis mil carteries a Espanya que disposaven d’aquest tipus oficial
de mata-segell. En els segells d’Alfons XIII de 1889 «pelón» i les de 1901-1905 «cadet»,
és habitual trobar aquesta marca postal. A la primera època 1885 el text literal era CARTERIA
VIMBODÍ i varen evolucionar amb la indicació de la província i la població TARRAGONA
VIMBODÍ.

Targeta postal circulada de Vimbodí a Barcelona. Segell Alfons XIII (cadet) i mata-segell carteria
TARRAGONA VIMBODÍ.

Mata-segells circular datador del correu ordinari del tipus modern, posterior
al de carteria, incorpora datador – 8.MAR.19. Es diferencia per tenir el cercle
interior sense tancar al costat de la data i la data separada amb punts (.).
Data d’utilització principis de segle XX fins al final de la Guerra Civil a
Catalunya.

108

podall

2012

Anvers i revers d’una carta comercial circulada de Vimbodí a Madrid. Mata-segells circular –
8.MAR.19 És curiosa la il·lustració publicitària «Champany Splendid» d’Isidre Dalmau. Vimbodí.
(Col. Josep Maria Cunillera).

Mata-segells circular del correu ordinari a la postguerra.
Incorporava datador, que permetia conèixer la data en què es
dipositava la tramesa al correu. Cercle interior totalment tancat,
la data no es separada amb punts (.). El model no permetia
canviar a l’any 00 i va ser substituït abans de l’any 2000.
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Carta filatèlica escuts heràldics. 29 AGO 88.
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Targeta postal commemorativa. Exposició Filatèlica Tema Marià. Vimbodí – 8 SEP 94.

Marca postal CORREOS VIMBODI, habitualment a la capçalera de
la documentació de la carteria i en algunes ocasions s’utilitza per
anular els segells. Text horitzontal i en castellà sense estar contingut
en cap cartutx. La carteria tenia un sol mata-segells i el duia a l’estació
per marcar les cartes dipositades a la bústia que hi havia i donarli curs. Possible marca postal per mata segellar les cartes dipositades
a la bústia de l’estació del ferrocarril.

Mata-segells SERVEIS POSTALS
ESPECIALS (SPE) VIMBODI
TARRAGONA utilitzat en el correu
certificat, serveis de girs postals
i Caja Postal. La data d’inici de
la utilització és desconeix però el
datador no permetia cambiar a
l’any 00 i per això va ser substituït
abans de l’any 2000 pel nou de
CERTIFICADO.

Mata-segells correu ordinari rectangular VIMBODI, no incloïa
datador, text a dins d’un cartutx. Utilitzat en absència de l’habitual
datador de la carteria. El segell és d’una emissió de Franco de
la postguerra i pot donar una idea de la data d’utilització.
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Mata-segells correu ordinari. Va conviure els últims anys del segle XX
amb el model antic i el van substituir per l’efecte 2000 en començar
el segle XXI. Es distingeix per uns punts de separació entre la paraula
Vimbodí i Tarragona, la data totalment en números separada amb
guions (-).

Carta interior circulada. Gomígraf eleccions municipals Independents per Vimbodí.

Mata-segells certificats, girs postal. Text
CERTIFICADO VIMBODÍ TARRAGONA. Va
substituir l’antic de SPA que no podia cambiar
a l’any 2000. Data totalment en números i
separats amb guions (-).
Rebut resguard provisional de gir.15-07-99
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Marca: Senyal (dibuix, lletra, traça, número, inscripció, distintiu, llegenda, empremta ... ),
fet en tota mena de correspondència mitjançant un timbre de metall (encuny, peça d’acer) o
bé de goma (gomigraf).
Marques postals a Vimbodí.

Marca postal per indicar el número a la coberta de les cartes
certificades especialment les internacionals durant la major part del
segle XX. La «R» vol dir en francès «recomandé». L’ús de codis
de barres en la numeració de les trameses admeses conseqüència
de l’informatització dels serveis va dur, a partir dels anys 90, que
es deixés d’utilitzar.

Imprompta, en tinta negra, de la marca utilitzada a la carteria per
lacrar trameses de paquets, sobres de remeses d’efectiu o valors
declarats. Text «AGUA NIÑEROLA» (Ramón Cunillera de Cal Pales)
i utilització en el segle XX. Els nous elements de preparació de les
trameses, la cinta adhesiva de seguretat, els sobres de plàstic amb
tancament de seguretat i les noves normes d’admissió de valors
Declarats i objectes amb assegurança, va dur a l’abandonament
progressiu del lacre a partir dels anys noranta del segle passat.

Franquícies
Exempció del pagament de la tarifa postal per la correspondència oficial que expedeixen
les autoritats, funcionaris o corporacions. La seva utilització comença al segle XVIII per el
Real Decret de 7-12-1716 i va ser vigent fins a finals de segle XX.
Formalment consisteix en una marca administrativa estampada sobre la coberta, d’una
tramesa que conté correspondència oficial, amb la denominació del organisme, habitualment
l’acompanya la paraula «franquícia» i d’altres elements (S.N) que varen anar canviant d’acord
a l’ època d’utilització, escut franquista, escut borbons, sense escut, certificació del contingut.
En el nostre cas disposem identificades a Vimbodí les següents:
- Ajuntament Vimbodí
- Jutjat de Pau de Vimbodí
- Càmbra agrària
- Col·legi Mare de Déu dels Torrents
- DARP

Franquícia Postal Alcaldia Constitucional i
del Juzgado Municipal de Vimbodí abans
de 1939. Sense corona i text en castellà.
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Franquícia Postal del Ayuntamiento i del Juzgado de Paz de Vimbodí desprès de 1939. Període
franquista, text en castellà.

Franquícia Postal de l’Ajuntament de Vimbodí i del Jutjat de Pau. Període de la monarquia
de Joan Carles I. Corona dels Borbons i text en català.

Franquícia postal de la Falange de
Vimbodí. Període postguerra
franquisme. Pràcticament il·legible.
S’identifiquen les fletxes i el jou

Franquícia postal de la Cámara Agrària Local
Vimbodí. Període monarquia Joan Carles I. Corona
Borbons i text en català. El segon té el text més
gruixut.
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Franquícia postal del Col·legi Públic Mare de Déu
dels Torrents Vimbodí. Període transició, sense
corona borbons i amb el text en català.

Nota de dipòsit dels plecs de la
correspondència de la Generalitat de
Catalunya DARP 1992. Sense la corona dels
borbons i en català.
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A la postguerra el servei dels enllaços era més precari. El correu de Prades durant
uns anys tornarà a fer el recorregut primer a peu, després en bicicleta. Finalment la vila de
Prades se servia del transport de viatgers des de l’Espluga per rebre el correu i més tard
dependrà definitivament de Reus.
Vilanova de Prades i Vallclara continuaren vinculades a l’agència postal de Vimbodí on
recullen el correu que els hi arribava per ferrocarril.
El carter Enric Sans de Vilanova de Prades utilitzava la mula per fer el viatge a Vimbodí,
recollia el correu i repartia Vallclara i Vilanova.
El següent carter de Vilanova va ser en Serafí Rosselló, els mitjans de transport que
utilitzava eren, primer la bicicleta, després la moto, una Lube NSU i una BSA i finalment el
cotxe, primer un antic Opel i després una furgoneta DKW.
En Josep Pàmies, veí de Vilanova de Prades, va substituir en Serafí. Realitzà molts
anys el viatge amb un Jeep. També feia transport de viatgers i encàrrecs per als veïns d’aquests
pobles.
Al jubilar-se en Josep es va fer càrrec del servei d’enllaç en Lluís Jové Grau, veí de Vimbodí,
ell va ser el darrer carter de Vallclara i Vilanova de Prades que recollí el correu a Vimbodí.
Amb l’eliminació de correus ambulants per ferrocarril als anys noranta, el correu a Vimbodí
Vallclara i Vilanova arribà amb una conducció per carretera des de Tarragona a Vimbodí. L’enllaç
de Vilanova continuà recollint a Vimbodí.
Actualment la conducció per carretera és de Tarragona a l’Espluga i el correu de l’enllaç
de Vallclara i Vilanova es recull allà. L’enllaç va a Les Masies, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades
i Senan, i porta el correu per distribuir i recull l’admès a Vimbodí.
També un altre fet significatiu és que les cartes originades actualment a Vilanova de Prades
i Vallclara es mata-segellen amb l’encuny de l’Espluga de Francolí.
Tarrés
A la postguerra, Tarrés, Els Omells de Na Gaia i Montblanquet, que són de la demarcació
de Lleida passaren a dependre de l’administració de l’Espluga.
Tarrés recollia el correu que li arribava per ferrocarril a la carteria de Vimbodí. El servei
el realitzà diàriament Maria Palau Vallès, de Cal Ferrer, si bé el titular era el seu marit Francisco
Pujol Pelegrí. El següent carter va ser «Jaumet» París. Ell va ser el darrer carter de Tarrés
que recollia el correu a Vimbodí, ja que l’Espluga perdé els pobles de la província de Lleida
i aleshores tornà a dependre com antigament de l’oficina de Les Borges Blanques.

El Monestir de Poblet a la filatèlia
Segons Àngel Bergadà en fundar-se Vimbodí per Ramon Berenguer IV es pot dir que
els límits del Municipi coincidien amb els actuals. Més tard el monestir de Poblet formà el
seu terme a part partint el de Vimbodí. La delimitació de termes ens consta a la Concòrdia
feta el 22 de maig de 1639 entre Poblet i Vimbodí.... En ser destruït Poblet (1835), els límits
del terme municipal de Vimbodí tornen al seu estat primitiu. (Vimbodí Estudi Històric, Sociològic
i Religiós. Parròquia de Vimbodí. 1978).
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Al llarg dels segles XIX i XX el monestir continuà depenent de l’ajuntament de Vimbodí. Els darrers
anys el nom del municipi ha canviat i ha passat a anomenar-se Vimbodí i Poblet.
Segons una notícia oral que facilita Alfons Alsamora Jiballí, Poblet antigament rebia el
correu a través de la carteria de Vimbodí, però per raons pràctiques, ja què era massa lluny
per anar-hi habitualment amb fred, calor, pluja o neu, Teresa Cunillera Franquet, muller de
Josep Jiballí Ninot, va convèncer al seu marit perquè insistís que el monestir havia de rebre
el correu des de l’Espluga. Així va ser com el monestir començà a dependre el correu del
poble de l’Espluga, però no podem precisar la data, però segurament fou abans de 1939.
Al llarg del temps el carter que portava i recollia el correu del monestir també ho feia
al Balneari de Les Masies, la masia del Sagués, Senan, Els Omells de Na Gaia i Montblanquet.
Actualment, l’enllaç que va al monestir surt de l’Espluga cap a Les Masies i s’atura
al monestir. Llavors recull la bústia de pedra, que està adossada a la paret al costat de la
primera porta d’entrada al recinte, i la mural, al costat de l’oficina de turisme. Continua després
cap a Vallclara i Vilanova. A la tornada recull el correu nascut a Vimbodí i el lliura tot a l’Espluga.
Finalment continua la ruta cap a Senan i finalitza així la jornada diària.
També és molt significatiu que el monestir ha disposat al llarg del temps d’uns mata-segells
propis, «especials» pel seu disseny, utilitzats per mata-segellar el seu correu diari, en el qual figura
la imatge de la plaça i la Porta Reial. En aquests mata-segells la imatge a primera vista havia
estat sempre la mateixa, el cert és que hi ha hagut diferents models.
El mata-segells ordinari inicial és en castellà MONASTERIO DE POBLET (TARRAGONA).
El darrer model fou en català i en lloc de Tarragona hi figurava CONCA DE BARBERÀ.
Al monestir fa un parell d’anys que els fou retirat el mata-segells propi i la cancel·lació del
franqueig de les cartes originàries a les seves bústies el realitza l’enllaç de l’Espluga a Senan.
Tanmateix la Conca no té pràcticament presència en el món de la temàtica de les emissions
de segells de Correus. Únicament el monestir de Poblet ha estat escollit per representar-nos en
tres ocasions en la il·lustració de sèries de segells.

Data d’emissió: 25 de febrer de 1963
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.
Dentat: 12 ¾ x 12 ½ i 12 ½ x 12 ¾
Tirada: 4.000.000
Quatre valors: 25 c. (1494), 1 p. (1495),
3 p. (1496) i 5 p. (1497).
Varietat sense dentar: 5 p. (1497s)
Presentació: Plec de 25 unitats.
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Sobres primer dia d’emissió. Mata-segells del monestir en castellà MONASTERIO DE POBLET
(TARRAGONA). 25.FEB.63. Tinta negra. El segon suport - sobre es confecciona
a la impremta del monestir.
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Sobre circulat mata-segells en castellà MONASTERIO DE POBLET (Tarragona) 17 d’abril, 90. Tinta negra
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Targetes postals màximes, la imatge de la targeta i la del segell són coincidents. Mata-segell
primer dia de circulació emissió del monestir de l’any 1963, Servei Filatèlic Madrid.
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Data d’emissió: 21 de setembre de 1988
Mil·lenari de Catalunya.
Dentat: 12 ¼.
Tirada: 3.500.000
Valors: 20 p. (2967)
Presentació: plec de cent unitats.
A la imatge apareix Ramon Borrell i correspon a un fragment del Rotlle Genealògic confeccionat
vers el 1400 al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i conservat actualment a la biblioteca del mateix
monestir. L’obra fou encarrega pel rei Martí I «l’Humà» per commemorar els seus predecessors i
avantpassats del Casal comtal de Barcelona.
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Data d’emissió: 3 de desembre de 1993
Béns Culturals i Naturals. Patrimoni Mundial de la Humanitat. Monestir de Poblet.
Tirada: 2.500.000
Valors: 50 ptes. (3288)
Presentació: plec de dotze unitats.
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Sobre primer dia de circulació El mata-segells és el model modern en català i en lloc de
Tarragona hi figura CONCA DE BARBERÀ -3-12-93. Tinta blava. El suport – sobre es confeccionà
a la impremta pobletana-.

Sobre primer dia de circulació Servei Filatèlic de Madrid. Text en castellà: BIENES CULTURALES
Y NATURALES. PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANITAT. 3-12-93.
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Segells patriòtics i fiscals a Vimbodí.

Segells d’ Ajut al front Guerra Civil 1936-1939. Vimbodí. El seu
ús era voluntari i acostumava a figurar adherit a l’anvers de
les trameses al costat dels segells de Correus.

Segells fiscals municipals ajuntament de Vimbodí. El seu ús
té un caràcter recaptador per part de l’ajuntament que els utilitza.
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ANEXE I – DOCUMENTS

Nomenament de «cartero con caràcter
provisional» de Josep Jiballí Ninot de data
12/09/1903. Sou anual 150 pessetes.

Nomenament de «cartero peaton» de Josep
Jiballí Ninot de data 28/07/1929. Escut
borbons a l’escrit de l’administració de
L’Espluga. Sou anual de 500 pessetes.

Nomenament de «cartero rural» interí de
Salvador Jiballí Cunillera de data 01/04/1940.
Escut franquista i Viva España! a la capçalera
de l’escrit de l’administració principal de
Tarragona. Sou anual de 1642,50 pessetes.
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Sou anual el 24/02/1941 de 2.190 pessetes.
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Nomenament «cartero en propiedad» de
Salvador Jiballí Cunillera de data 24/11/1944.
Sou anual el 18/02/1946 de 2.555 pessetes.

Nota de l’administració de Correus de «Montblanch» amb instruccions per obtenir el títol de «cartero
en propiedad»:
-Certificat de bona conducta expedit per l’Alcalde de l’Ajuntament de Vimbodí.
-Certificació acreditativa de la plena adhesió al «Glorioso Movimiento».
-Certificació negativa de penals.
El segell «armes» amb vermell de Montblanch sembla aprofitat ja que no porta l’escut franquista de
l’època.
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Nomenament de «agente postal» de data
14/10/1947 de Salvador Jiballí Cunillera.
Sou anual 3.000 pessetes.
Segell de l’escrit i de peu de pàgina amb
tinta blava amb l’àliga franquista.

Sou anual el 19/05/1951 de 4.200 pessetes.
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A la capçalera de l’escrit curiosa
composició de l’escut franquista i al peu
una petita carta estilitzada encerclada
amb llorer.

1/07/1954 apareix en les retribucions la
figura de la paga extraordinària, els mesos
de juliol i desembre? (il·legible), que
incrementarà el sou anual.
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31/01/1956 Jubilació de l’«agente postal»
Salvador Jiballí Cunillera

Nomenament de «agente postal» interí de Josep
Jiballí Dolcet amb data 01/02/1956. Sou anual
4.200 pessetes.
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Resum

Estudi i anàlisi de les notícies de premsa aparegudes sobre un dels fets més sanguinaris
de la crònica negra del país. El 1928 a la Pobla de Ferran Josep Marimón va assassinar
a sang freda deu infants

ResumEN

Estudio y análisis de las notícias aparecidas en la prensa con motivo de uno de los hechos
más sanguinarios de la crónica negra del país. El año 1928, en la Pobla de Ferran, Josep
Marimon asesinó a sangre fría a diez menores.

ABSTRACT

Els crims de la Pobla de Ferran de l’any 1928*

Study and analysis of press reports appeared about one of the bloodiest events of the
black chronicle of the country. In 1928 in la Pobla de Ferran, Josep Marimón assassinated
ten children with sang-froid.
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Jordi Creus Verni
(Lleida, 1970)
Llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Història moderna i contemporània i Postgrau
sobre Interpretació del segle XX. Té en premsa l’estudi «L’impacte demogràfic, social i etnològic de
la immigració a Tàrrega (1874-1930)». Col·laborador de la revista Urtx, de Tàrrega, ciutat on resideix.
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Els crims de la Pobla de Ferran de l’any 1928*
Jordi Creus Verni. *jordicreus70@yahoo.es

Paraules clau: Passanant, Josep Marimón, criminalitat, Sometent, Guàrdia Civil

Introducció
El maig de 1928, uns terribles assassinats sobresaltaren i atemoriren els habitants de la
Conca de Barberà, el seu ressò i la seva repercussió traspassà els límits de l’entorn rural on
s’esdevingueren. En dues hores, Josep Marimón, de la Pobla de Ferran, va matar deu persones
dels quaranta i escaig habitants que hi havia.
Passanant, dins la Baixa Segarra, és a l’extrem nord-oriental de la comarca de la Conca
de Barberà, entre els barrancs de la Glorieta i de Forès, on s’engloben els nuclis de Passanant,
Belltall, Glorieta, la Sala de Comalats, el Fonoll i la Pobla de Ferran1. La Pobla (705 m) és
un dels pobles veïns de Passanant, es troba a 1 km de distància i s’hi comunica per un camí.
Els fets foren considerats de màxima gravetat per les autoritats judicials i les forces de seguretat
del moment, així com una amenaça i un perill imminent per a la societat, en relació amb el
perfil de l’autor dels crims (un dement, o alienat mental, segons interpretacions), el nombre de
víctimes (deu en el còmput final, ja que de les tres persones que resultaren greument ferides,
una va morir poc temps després) i la naturalesa d’aquestes víctimes (la majoria eren nens que
no arribaven als dotze anys).
El llogarret de la Pobla s’omplí de persones de procedències diverses atretes per l’aterrador
crim, portats per una morbosa curiositat de conèixer els fets de primera mà, i de gent que hi
anà sols per donar el condol i suport als familiars de les víctimes, els quals eren força coneguts
a la contrada. Des de periodistes i fotògrafs de publicacions i periòdics propers: Crònica Targarina,
Aires de la Conca, Diari de Reus, El País de Lérida, fins a corresponsals de publicacions i diaris
de més prestigi i tiratge a escala estatal (La Vanguardia, de Barcelona, El Heraldo de Tortosa,
l’ABC, El Imparcial i El Heraldo de Madrid, entre altres)2, hi arribaren disposats a realitzar la
crònica i el seguiment dels fets. Àdhuc la premsa internacional se’n va fer ressò (The Argus
de Melbourne, Austràlia, i The Times, d’Anglaterra, etc.)3.
Un cop coneguda la transcendència de l’assumpte, l’alcalde de Passanant informà dels
fets a Montblanc, cap de jurisdicció, i en poc temps es tocà a sometent a Solivella, Belltall,
Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Queralt i altres poblacions, que s’agruparen per
realitzar les tasques de recerca i persecució del criminal. S’hi reuniren un total aproximat de
300 components. La Guàrdia Civil hi envià una companyia sencera, la de Montblanc, fins i tot
el jutge instructor de la causa, el fiscal de l’Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia
Civil de Reus arribaren en persona per fer un seguiment els fets de més a prop.
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L’autor dels crims i la seva família
Josep Marimón i Carles, de 26 anys, nat a la Pobla de Ferran, conegut amb el renom
de Josep de ca l’Hostaler.
Els seus pares eren Josep Marimón Roca, de 56 anys
en el moment dels fets, i Maria Carles Roset, de 52 anys. El
primer era natural de la Pobla i la segona, de Passanant. Es
casaren l’any 1898 a l’església de Sant Jaume Apòstol de
Passanant. Tingueren cinc fills: Manel (1899), Josep (1902),
Rosa (1904) –casada l’any 1924 a Passanant–, Joan (1908)
i Dolors (1910)4. Ells foren els més perjudicats, indirectament,
per tot l’assumpte.
El pare i el germà gran de Josep Marimón es mostraren
molt afectats anímicament i patiren una forta depressió en els
moments posteriors als fets, fins al punt de necessitar atencions
mèdiques. En les declaracions que donaren als responsables
judicials i a la premsa, sempre respongueren el mateix: que
no varen saber en cap moment les intencions d’en Josep i que
els va afectar terriblement. El pare, d’ençà que succeïren els
crims, no sortí de casa ni un instant, només hagué de sortir
el diumenge 27 de maig per anar al cementiri de Passanant
i la Pobla, requerit per les autoritats, per tal d’identificar el
cadàver del seu fill, trobat i abatut poques hores abans5.
El germà petit, en un intent que semblà conciliador, ajudà
en les tasques de cerca al grup de sometents, aportant, el
dissabte 26 de maig, un gos propietat del seu germà amb la
intenció que fos capaç de seguir el rastre del seu propietari
i d’aquesta manera, poder-lo capturar. L’aportació, tot i que fou
utilitzada, resultà infructífera.
Segons El Día de Cuenca del 30 de maig, la situació
familiar esdevingué crítica a causa de l’enuig en alça, a mesura
que es retardava la captura del fugitiu, dels veïns i familiars
dels morts. És de suposar la pressió que hagueren de patir
els familiars d’en Marimón, que els empenyé a emigrar de la
Pobla de Ferran un cop tot acabà.

Les víctimes

Marimon en la seva
època del servei militar.

-Carme, Ramona i Josep Rabadà Trilla, germans, de 3, 4 i 11 anys, respectivament. El més
gran, en Josep, tornava de l’escola juntament amb dos nens més (Ramon Canela i Josep Torres
Vilaró) quan es toparen amb en Marimón i aquest els «convidà» a anar a caçar colomins. Carme
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Rabadà estava, per la seva curta edat, així com els germans Miquel i Salvador Torres Vilaró,
a la Pobla de Ferran. A aquella hora, tots tres jugaven, sense cap temor, pels racons que el
carrer del poble oferia com a amagatalls de jocs. Foren els primers que en Marimón assassinà.
Afortunadament, una germana més petita es pogué salvar.
-Miquel, Salvador i Josep Torres Vilaró, germans, de 3, 5 i 8 anys, respectivament. Sembla ser
que en Josep va veure, amagat, com en Marimón executava Ramon Canela i Josep Rabadà,
i, pres pel pànic, en la fugida fou descobert per l’assassí, que no tingué cap mirament per dispararli fins que caigué mort.
-Teresa Roca Marimón, de 4 anys, filla d’Antònia Marimón Roca, fou ferida de gravetat i morí
posteriorment.
-Ramon Canela Aloi, de 6 anys, fill de Rosa Aloi Pons, de 45 anys.
-Francesca Canela Piquer, de 70 anys, àvia de Marina Roca Rull, la qual també fou víctima
dels atacs d’en Marimón. Els enterraments tingueren lloc el diumenge 20, l’endemà de l’atrocitat.
Constituïren una sentida representació de tristesa i emocions contingudes. El cementiri comú
de la Pobla i Passanant restà ple de gent que vingué en senyal de condol. L’estret camí que
comunica la Pobla i Passanant, pas obligat per accedir al cementiri, restà tan saturat, que els
portadors dels nou petits taüts blancs dels infants i del taüt negre de la dona adulta tingueren
seriosos problemes per avançar entre el dolor i la consternació que mostraven les persones
allà congregades6.
-Rosa Aloi Pons, de 45 anys, mare del nen Ramon Canela, també mort, quedà greument ferida
com a conseqüència de les ferides que Josep Marimón li ocasionà en el moment d’atacar-la
a base de cops de destral. El seu estat era summament delicat, fins al punt de no ser possible
el seu trasllat a un hospital, com així havien fet amb les altres dues dones que també estaven
en estat greu. Tal era la gravetat de les seves ferides, que Rosa Aloi morí pocs dies després,
el dijous 24 de maig. Al dia següent, l’enterraren al cementiri comú de la Pobla i Passanant.
L’acte constituí una sentida expressió de dol, amb la presència de totes les autoritats locals,
el jutge fiscal de l’Audiència de Tarragona, el senyor Gómez del Campillo, el comandant de la
Guàrdia Civil de Tarragona, Faustino López, i la resta de població.
Els supervivents
-Antònia Marimón Roca, de 28 anys, casada amb Joan Roca Canela i amb una filla, Teresa
Roca, morta en els sagnants fets. Ingressà, per petició expressa de l’alcalde de Passanant, a
l’hospital civil de Tarragona, amb lesions de summa gravetat i acompanyada pel seu marit. Tenia
la galta esquerra materialment desfeta i la mà dreta destrossada com a conseqüència d’haver
rebut un tret de perdigons. Des de l’hospital donà, tant a les autoritats encarregades del cas
com als mitjans de comunicació que hi pogueren tenir accés, la seva versió dels fets, la qual
constituí un testimoni de primera mà sobre els esdeveniments d’aquell fatídic dissabte de maig.
El dimecres 30 de maig, constituït el jutjat a l’hospital, el fiscal de l’Audiència de Tarragona
prengué declaració, de nou, a l’Antònia. En els següents dies, la seva salut millorà fins al punt
de ser donada d’alta a finals de la primera setmana de juny7.
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-Marina Roca Rull, de 20 anys, cosina de l’anterior i néta de Francesca Canela Piquer, víctima
mortal en els assassinats. Pretesa per Josep Marimón durant un període de temps, el rebutjà
i menyspreà a causa de la malaltia i la deixadesa a la qual, segons ella, s’havia sotmès. Les
autoritats judicials encarregades del cas estimaren la condició de premeditació en l’acció de Josep
Marimón de voler matar-la, un cop acabà amb la vida dels nens. En el moment dels fets, Marina
Roca rebé dos trets de canó a la cara i al tòrax que la deixaren malferida. La seva gravetat
impedí el seu trasllat immediat, el qual tingué lloc el dimarts 23 –tres dies després dels crims,
a causa d’una breu estabilitat observada dins la seva gravetat– a la Clínica del Pilar de Barcelona.
Els dies posteriors al seu ingrés, el seu estat empitjorà considerablement, tant que l’equip mèdic
que l’assistia patia per poder-la mantenir amb vida8. El Jutjat de la Concepció de Barcelona,
secretaria del senyor Dalmau, que diligencià l’exhort del jutjat de Montblanc relacionat amb els
crims, rebé declaració, el 18 de juny de 1928, de Marina Roca9. Com a conseqüència d’un
empitjorament del seu estat de salut, s’optà per operar-la quirúrgicament, tal i com s’encarregà
de difondre-ho el diari La Vanguardia de Barcelona, en les seves «Notas del Día», el diumenge
19 de juliol. Allí s’explica l’empitjorament i la posterior operació de Marina Roca, així com també
s’informa que, en el supòsit de curar-se, la noia mantindria la cara desfigurada.
-Rosa Rull Carles i Rosa Rabadà Trilla, àvia i germana dels germans Rabadà, respectivament.
En desconeixem els noms i les edats, i també si hi va haver algun tipus de testimoni per part
de l’àvia; en qualsevol cas, és probable que la nena tingués una edat que no arribava als dos
anys. Ambdues foren protagonistes importants d’aquesta història per trobar-se en el lloc dels

Familiars de les víctimes entrevistats per un periodista.
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fets i sortir-ne indemnes. En el moment dels terribles atacs, l’àvia estava al càrrec de la seva
néta. Possiblement va veure o, tal volta, va intuir el que Marimón havia fet als seus altres néts.
Fos com fos, aquesta dona es pogué amagar enduent-se la seva néta petita. Així salvà la pròpia
vida i també la de l’únic infant que restà a la Pobla de Ferran.
Els habitants
-Josep Tomàs Briansó, de la Pobla de Ferran, treballà amb Josep Marimón dos anys al mateix
mas, abans que aquest anés al servei militar. En les declaracions que realitzà als periodistes
que cobrien la notícia, digué que mai advertí d’en Marimón cap senyal que indiqués que tingués
trastornat el seny10. També comentà, que quan aquest tornà del servei militar, se li digué de
tornar a treballar a la mateixa casa, a la qual cosa respongué que no perquè tenia malament
la columna vertebral11. Des d’aleshores, Josep Marimón no retornà al camp i únicament es
dedicava a ajudar a preparar el menjar per als seus familiars que treballaven en la pagesia.
-El senyor Laporta, metge titular de Passanant, en ser interrogat sobre Josep Marimón, declarà
que no podia contestar concretament, però que fins al moment del crim, «ningú del poble –
i menys que ningú, jo– podia suposar que Marimón estigués boig. No existeix tampoc la possibilitat
que sigui un degenerat hereditari, ja que en els seus avantpassats no s’hi localitzà cap cas».
A més, afegí: «Però la monstruositat de la seva conducta últimament m’indueix a suposar que
es tracta d’un cas de follia motivada per la melangia que produí en el seu ànim la malaltia i
que, obsessionat, destrossà el seu sistema nerviós». Acaba el seu testimoni als mitjans de
comunicació, possiblement atret per la dificultat mèdica del cas, manifestant explícitament: «Seria
molt convenient poder-lo capturar viu per fer un estudi fonamentat d’aquest cas patològic»12.
-Ramon Rabadà Bagardí: avi dels tres germans Rabadà assassinats, propietari de la pallissa
que hi havia prop de la Pobla on se’n trobaren els cossos.
-Ramon Roca Canela: fill de Francesca Canela, víctima d’en Marimón i pare dels bessons Ramon
i Marina Roca Rull, aquesta última greument ferida per en Marimón. Era el propietari de la pallissa
que hi havia a l’entrada de la població, lloc on l’assassí hi amagà tres cossos més.
-Josep Canela Carles: la seva dona, Rosa Aloi, i el seu fill, Ramon Canela Aloi, foren víctimes
d’en Marimón.
-Manel Roca Tarragó: la seva dona, Francesca Canela, morí assassinada per en Marimón i la
seva néta, Marina Roca, resultà greument ferida.
-Joan Roca Canela: perdé la mare, Francesca Canela. La seva neboda Marina Roca Rull i la
seva dona, Antònia Marimón Roca, foren greument ferides.
-Antoni Torres Cirera i M. Vilaró, el primer havia enviudat per partida doble abans de casarse amb M. Vilaró (no hem pogut trobar la seva acta matrimonial), perderen tres fills: Miquel,
Salvador i Josep.
-Miquel Rabadà i C. Trilla, matrimoni, perderen dos fills i una filla: Ramon, Carme i Josep. Dins
de la gravetat, solament els consolà no perdre la seva filla petita, custodiada i protegida per
la seva àvia, que esdevingué l’únic infant supervivent.
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Els habitants del poble (amb la torre al darrera).

Els sometents
-Josep Civit Tàrrega, cap del Sometent de Pira, la matinada del diumenge 27 de maig de 1928,
amb un grup de sometents, quan participaven en la recerca del fugitiu Josep Marimón, s’adonaren
que hi havia un home endormiscat i semiocult en un camp de blat a pocs quilòmetres de
Passanant, era el mateix Marimón. Josep Civit i els seus companys el vorejaren i aquest li cridà:
«Si et mous ets home mort». Existeixen algunes versions sobre com va anar aquest encontre,
que comentarem més endavant. El cas és que Civit disparà a la cara de Josep Marimón i li
provocà la mort a l’acte. Aprovat per la superioritat, rebé un homenatge per part de la Junta
de Classes del Sometent de la ciutat de Reus amb motiu dels bons serveis prestats en el cas
Marimón13.
-Ramon Amorós i Jaume Tarrés, de Pira, i Isidre Bonet Gener, de Belltall, eren membres de
la batuda del Sometent que localitzà i acabà amb el criminal.
-Jaume Tarrés Ramon, sometent habitant a Ciutadilla (Urgell), després de gairebé una setmana
de buscar infructuosament Josep Marimón, fet que donà peu a un bon nombre de suposicions
i falses alarmes, manifestà (la vesprada del dissabte, 26 de maig), haver vist, gairebé amb tota
seguretat, un home amb les característiques físiques similars a les del fugitiu, rondant pels camps
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Grup de sometents.

de Ciutadilla i rodalies. Aquest avís posà en alerta els perseguidors de Marimón, els quals gairebé
donaven per perdut el seu rastre, suposant que ja hauria pogut arribar a Barcelona o, fins i
tot, a França.
La Guàrdia Civil
-Vicente Prandanos, sergent de la Guàrdia Civil de Montblanc, acompanyava el sometent que
localitzà Josep Marimón.
-Miguel Pérez, Guàrdia Civil de Montblanc, juntament amb el sergent Prandanos, anava amb
els sometents que mataren en Marimón.
-Arturo Torres, tinent de la Guàrdia Civil i cap del quarter de Montblanc, amb catorze guàrdies
més, comandà el gruix més nombrós de sometents (vora 1.500 individus) que participaren en
les jornades finals de les batudes de recerca d’en Marimón. Fou un dels primers que arribà
al lloc on trobaren en Marimón i un dels pocs que presencià el que succeí en el moment de
la captura.
-Faustino López Criado, comandant de la Guàrdia Civil de Reus, fou el que dirigí la batuda.
Arribà al lloc dels fets poc després de sentir els trets dels sometents que avisaven de la troballa
i que demanaven reforços urgents, en estar situat, en aquell moment, a poca distància d’on
s’havia amagat en Marimón.
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-Manuel Valle, capità cap de línea de la Guàrdia Civil, comandà, en les darreres jornades de
les batudes d’en Marimón, a cinc-cents sometents, conjuntament amb set guàrdies més. Acompanyà
el comandant Faustino López en l’escorcoll que el localitzà.
Les autoritats judicials
-José Diego Gómez del Campillo, fiscal de l’Audiència de Tarragona, mostrà una gran capacitat
de reacció i fou un element molt actiu en les tasques jurídiques que possibilitaren el setge a
Marimón i el seu posterior abatiment. Assistí a totes les diligències realitzades pel jutge instructor
del sumari i fou qui pronuncià una conferència amb el comandant de la Guàrdia Civil de Tarragona,
Faustino López Criado, d’on sortí la necessitat d’emprendre una batuda per aclarir si en Marimón
havia fugit o si encara s’amagava per la zona, en la qual remarcà la urgència d’intensificar el
setge per poder obtenir resultats positius que allunyessin el més aviat possible els falsos rumors
que s’estaven escampant a tots els racons de la comarca.
-Joaquin Serrano, jutge del districte de Montblanc, conjuntament amb l’anterior, treballà activament
en la instrucció de diligències pel crim, d’ençà que l’alcalde de Passanant comunicà la notícia
el mateix dia dels fets.
-Màrius Pedrol, caporal del Sometent de Montblanc, viatjà a la Pobla acompanyat per altres
sometents i per un dels metges forenses. Durant el trajecte avisaren els sometents de Pira i
alertaren als de Sarral i Forès. Fou un dels pocs que sostingué des de bon començament, que
el fugitiu estava ocult per la zona14.
-Lluís Ros Costa i Francesc Pedrol eren metges forenses de Montblanc. El primer s’encarregà
de certificar la defunció de Josep Marimón.

La vida de Josep Marimón Carles
Va nèixer a la Pobla l’any 1902, en una família de propietaris agrícoles, amb respectables
antecedents. Tot sembla indicar que, durant la seva infantesa, anava a l’escola de Passanant.
De jove, treballà de pagès, com la resta dels seus familiars (pares i dos germans)15.
Fou cridat a realitzar el servei militar l’any 1921. Quan s’incorporà a la lleva, estava afectat
per una tuberculosi, concretament a la zona de la columna, tot i que no sabem a quina edat
la contragué. En la destinació de Barcelona, se li agreujà ostensiblement en l’estructura nerviosa
de la columna vertebral i la medul·la, afecció tuberculosa que, en nominacions mèdiques, es
coneix com a mal de Pott. El període militar sols li durà quatre mesos, allà va saber que patia
una malaltia més greu del que suposava el primer diagnòstic conegut16, i li digueren que calia
tractament, en un intent desesperat d’aturar els efectes devastadors que la malaltia li ocasionava.
Com a conseqüència de no millorar en el tractament prescrit, el següent pas fou la intervenció
quirúrgica. En l’actualitat, la tuberculosi està gairebé eradicada i només és present en zones
molt marginals i tercermundistes, però els avenços més notables en aquest camp no es donaren
fins a la dècada dels cinquanta del segle XX. Anteriorment, era una malaltia temible que provocava
una elevada mortalitat, sobretot en àrees més deprimides i rurals.
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La intervenció quirúrgica tingué lloc durant l’any 1923, però els resultats no foren els
desitjats17. De resultes de complicacions en l’operació, Marimón quedà impedit de certs moviments,
amb una lleugera coixesa permanent i un incòmode agarrotament de la part inferior del braç
esquerre. Hagué de portar una cuirassa ortopèdica per a la zona de la columna. A més s’
incrementà el dolor que ja patia anteriorment. Aquest resultat inesperat portà en Marimón a sumirse en un estat de desesperació indissimulat, esmentant alguna vegada la possibilitat del suïcidi
a algun dels seus convilatans de la Pobla18.
Hem comentat els seus intents amorosos i les peticions de casament vers la Marina Roca
Rull, una jove de 20 anys en el moment dels fets, de la mateixa localitat i posteriorment víctima
del mateix Marimón. Segons testimonis de la Pobla, Marina Roca el rebutjà diversos cops al·legant
que feia servir la seva malaltia crònica i eva incapacitat com a excusa per al seu mandrós
comportament.
La mala sort estrenyia la malmesa salut d’en Marimón, les estones que no estava afectat
de dolors les passava estès damunt d’una manta o un matalàs sota la portalada de casa seva;
tanta era l’estona que hi passava, que els veïns, alguna vegada, li retreien aquest tipus de
comportament aparentment mandrós. Un cop, una veïna li retragué l’estar tot el dia «prenent
el sol» damunt la màrfega sense fer res, a la qual cosa en Marimón respongué que aviat en
aquell matalàs no s’hi estiraria mai més ningú19.
Segons els mateixos veïns, en Marimón sovint caçava, sobretot colomins, amb aquesta
afecció va ensarronar als infants fins al punt de convertir-se en un parany mortal.
El targarí Jaume Aloi aporta, en un recull de llegendes històriques de l’Urgell realitzat pel
filòleg Miquel Aguilar Montero (publicat en el número 19 de l’any 2006 de la revista Urtx, ps.
245-271) i a través d’un testimoni oral anònim, dades sobre els «fets del Marimón». A partir
d’aquestes aportacions, tenim constància de les escapades d’en Marimón a Tàrrega i de les
seves relacions sexuals o afectives, amb una barjaula. Les escapades varen ser freqüents, fins
al punt que hom pensava en una veritable relació amorosa.
De la mateixa font, hem pogut saber que, un cop Josep Marimón cometé els crims i en
trigar la seva captura, diversos veïns de Passanant i la Pobla cregueren que s’havia de fer justícia
d’una manera o altra i no podien esperar. Varen anar a buscar la pobra infeliç a Tàrrega i
l’apallissaren i l’amenaçaren de tal manera que la noia hagué de marxar de la ciutat per sempre.
Després d’estar vuit dies desaparegut, s’estava a punt de convertir en una llegenda local, però
de caire sinistre i aterrador, com un home del sac que esgarrifa els infants, protagonista d’una
tonada musicada per atemorir la quitxalla: «No sortiu, no sortiu, que, si no, vindrà en Marimón».
Era l’advertència dirigida als nens i nenes de Passanant durant la recerca d’en Marimón
i que perdurarà en la memòria. La frase passà de ser una advertència puntual a una frase feta
generalitzada. Al final d’aquest article, transcrivim la lletra d’una cançó que descriu l’estat anímic
general i que fou molt comú a la Conca de Barberà i Urgell. Aquesta lletra roman gravada en
la memòria d’una testimoni, de noranta-dos anys d’edat i coetània dels fets, que hem entrevistat.
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Més detalls sobre els crims, la fugida i la mort
Hi hagué dos testimonis que varen transcendir de manera contundent per l’escabrositat
i el realisme dels detalls. Van ser els de les dues supervivents que quedaren greument ferides
com a resultes dels trets disparats per en Marimón. Amb les seves aportacions es conegué tot
el procés criminal que l’assassí va seguir en la seva festa de sang. L’altra part del procés fou
deduït a partir de la investigació duta a terme pels agents i pèrits judicials.
El testimoni de Marina Roca Rull comença en el moment en què aquesta es troba amb
Antònia Marimón, quan es disposava a anar a casa de la seva padrina, Francesca Canela. Per
tant, coincideix en aquesta part temporal amb el d’Antònia Marimón, la qual romangué a la Pobla
just després dels tres primers crims. D’aquesta manera, a partir de l’estudi de les declaracions,
les corroboracions i les investigacions més fidedignes, es pogué concretar de manera precisa
els moviments a partir de les quatre de la tarda d’aquell dissabte 19 de maig de 1928.
El matí d’aquell dia, l’Antònia va parlar amb Josep Marimón, com altres cops feia, quan
passà per davant de la casa d’ell, situada just al costat de la torre de Ferran i se’l trobà ajagut
damunt un matalàs. Li digué que havia de fer alguna cosa, treballar algun cop o ajudar una
mica més. I fou tot, no parlaren més. No notà cap diferència respecte d’altres dies en el
comportament d’en Josep.
Després de la migdiada, cap a les quatre de la tarda, l’Antònia marxà a treballar al tros
i va deixar la seva filla Teresa jugant amb els nens Miquel Torres i Carme Rabadà. Cap a un
quart de sis, tornà i es creuà amb en Marimón, que portava una destral a la mà, cosa que
li estranyà molt. Es preguntà per què la devia necessitar.
Abans, just en arribar al poble, allà on havia deixat els nens, cridà la seva filla. Aquesta
li contestà que ja hi anava. Passaren uns instants. L’Antònia, estranyada per la tardança de
la nena, ja que aquesta sempre solia acudir amb rapidesa, la cridà un segon cop.
La nena no hi anà perquè estava amb en Marimón i els altres dos nens a la pallissa,
propietat d’en Ramon Roca, situada al final del carrer i del poble. Es trobaven allí atrets per
la proposta prèviament rebuda de veure caçar colomins que els hi féu l’assassí, el qual no tingué
miraments per matar-los a cops de destral i amb la culata de l’escopeta. Els destrossà el cap
i després els cobrí de palla i sortí de la pallissa seguint la direcció del carrer.
En Marimón, després, cometé tres atrocitats més. S’enfilà carrer amunt i va veure Rosa
Aloi, que cosia al replà de l’escala de casa seva. A l’entrada de la casa, hi havia la nena Ramona
Rabadà Trilla, llavors ferí greument a cops de destral la dona; la nena, aterrada i presa del
pànic, intentà fugir en direcció a la pallissa, però en Marimón tardà poc a atrapar-la i seguidament
l’occí amb la destral. Foren minuts sagnants, en els quals també sembla possible que l’assassí
tornés a pujar el carrer i s’aturés a la casa de Francesca Canela, la qual estava donant de
menjar als animals en aquells moments, aliena a tot i la matés d’un tret. Tot seguit, en Marimón
anà altra vegada carrer amunt, on es trobà amb Antònia Marimón que, en haver-lo vist, cridà
la seva filla per segona vegada.
Alguna cosa no anava bé, pensà Antònia Marimón en veure el Josep amb la destral i
l’escopeta i no sentir cap més resposta de la filla, quan la va tornar a cridar. Es preocupà per
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la tardança de la nena i anà a buscar-la. Es dirigí a casa de la seva cosina, Marina Roca a
preguntar si sabia on era la quitxalla que jugava amb la seva filla i esbrinar si passava res.
La cosina no en sabia res. Gairebé acte seguit, aparegué en Marimón, que havia anat cap a
la casa i els digué que a la pallissa havia vist dos coloms i que els hauria pogut matar si no
l’haguessin molestat i que havia deixat els nens allí cuidant dels coloms. Seguidament, demanà
una escopeta a la seva cosina, la del marit. L’Antònia li digué que les deixés tranquil·les, que
anaven a veure si els nens estaven bé. En Marimón no va fer cas de l’advertència i anà a
buscar l’escopeta. Les dones emprengueren camí en direcció a la pallissa amb la intenció de
trobar els nens. Durant el trajecte, es creuaren amb un noi, a qui varen demanar que les ajudés
a buscar els infants.
Al mateix temps i un cop en Marimón va aconseguir la nova escopeta, sortí altra vegada
al carrer. Veié com arribaven pel camí els nens Ramon Canela, Josep Rabadà i la seva germana
Carme Rabadà, que venien de l’escola. Els convidà també a caçar coloms. Els nens hi varen
accedir i l’acompanyaren a la pallissa de Ramon Rabadà. En Marimón no s’adonà que, poc
abans que els altres, havia arribat al poble el noi Josep Torres Vilaró i s’havia trobat amb la
Marina i l’Antònia, les quals li digueren que busqués els nois, cosa que va fer.
En Marimón matà els seus acompanyants de la mateixa manera que ho havia fet amb
els altres, a cops de destral i culata. També els cobrí de palla. Sortí de la pallissa i s’adonà
que un noi l’havia vist i s’escapava. Li disparà un tret mortal per l’esquena.
El tret va ser escoltat des de l’altra punta de carrer, on estaven les dones que havien
descobert els cossos dels nens semienterrats i plens de sang, un dels quals era la Teresa, la
filla de l’Antònia. Preses pel pànic en comprendre què estava passant, sortiren corrents, esparverades
i completament desorientades. Amb la intenció d’avisar l’altra gent, entraren a la casa de Rosa
Aloi i trobaren l’horrorosa situació de la dona greument ferida, banyada en sang, i la nena morta
gairebé al costat. Sortiren aterrades i preocupades per la padrina de la Marina, entraren a casa
seva i també la trobaren morta.
En el transcurs de les macabres descobertes, en Marimón anà altra vegada a casa seva
a buscar més cartutxos i des d’allà escoltà els crits i plors de les dues dones. Va treure cos
i escopeta per la finestra i disparà contra Marina Roca, a qui provocà ferides molt greus a la
cara i el tòrax; després disparà contra la seva cosina, que quedà amb la galta destrossada i
va perdre alguns dits de la mà, quan intentava protegir-se el cap.
Després, l’assassí tornà a casa seva i agafà la muda de roba interior que s’havia preparat, a
més de menjar i una ampolla de vi. Estava disposat a fugir.
Els trets varen alertar els homes i les dones que seguien treballant als camps, totalment
aliens al que estava succeint, però encara trigaren a arribar. Aquesta estona va ser suficient
perquè en Marimón sortís tranquil·lament del poble i, fins i tot, s’aturés a disparar una vella
i un nadó que s’havia deixat a la seva esquena, fins a amagar-se.
La vella i el nadó, però, s’havien pogut refugiar a temps i en Marimón errà els trets, cosa
que els salvà d’una mort gairebé segura, aquesta vella era l’àvia Rabadà i el nadó era la seva néta.
Marimón es reclogué en una petita carbonera que hi havia en un dels marges d’un camp
agrícola propietat de la seva família, potser després de veure’s encerclat per 300 homes el mateix
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dissabte 19 i per uns dos mil durant els dies següents, per la qual cosa s’adonà de la impossibilitat
de fugir enlloc. El cas és que restà invisible durant gairebé deu dies, gràcies a l’abrupte terreny
i la gran alçada que tenien els camps de blat, en una primavera de collites excepcionals. S’alimentà
d’allò que va poder, principalment de fruits secs. Podria ser que observés tots els moviments
que es produïen a la Pobla, àdhuc els enterraments de les seves víctimes.
Però, com no podia ser d’una altra manera, perseguit per uns individus assedegats de
revenja i tal volta un xic atemorits de trobar-se amb el boig homicida cara a cara, no podia
mantenir-se ocult gaire temps.
El diumenge 29, cap a les set del matí, en Marimón, a causa del cansament i la fatiga
d’estar permanentment en alerta, s’endormiscà. Fou el moment en què els sometents, els quals
ja el tenien mig localitzat, després de dies i dies de desesperada i angoixosa recerca, toparen
amb ell. Sembla ser que el cap li cridà l’alto, a la qual cosa en Marimón respongué «Què hi
ha?», i acte seguit intentà agafar l’escopeta. Però no tingué temps. Josep Civit, cap de la colla
de sometents que l’havia trobat, li disparà un tret al cap, que se li incrustà per l’ull esquerre
i li produí la mort instantània.
Li realitzaren un registre post mortem i li trobaren una ampolla amb aigua, un mirall de
mà, una participació de cinc rals de loteria de Nadal de l’any 1927, una fulla de navalla d’afaitar
i alguns cartutxos d’escopeta. Al seu costat hi havia una escopeta de sistema central de fabricació
espanyola, municions de pistola i un mocador de dol. Tenia ametllons a les butxaques dels
pantalons i de l’americana.
A l’escopeta, hi havia lligats uns cordills per la part dels gallets, circumstància que va fer
pensar que en Marimón pensava suïcidar-se si es trobava en una situació compromesa.
Un cop fou avisat el jutge instructor del sumari, aquest es presentà al lloc on morí el criminal
i ordenà el trasllat del cadàver al cementiri de Passanant. Allí se li va fer l’autòpsia i posteriorment
el jutjat autoritzà el seu enterrament, abans, però, s’havia realitzat una roda de reconeixement
del cos prèvia a la seva identificació. Tothom concordà que era en Marimón. Molts d’aquests
participants varen voler demostrar la seva ira intentant linxar el cadàver, cosa que motivà la
intervenció de la Guàrdia Civil.

* Aquest treball és el resum d’un altre més extens aparegut a la revista cultural de l’Urgell, Urtx
(Tàrrega), núm. 25, d’abril de 2011 (disponible a RACO), per bé que en aquest s’hi aporta alguna
dada nova, aconseguida posteriorment a la investigació, no inclosa en l’article original.

Nota de l’editor:
L’impacte d’aquests tràgics fets fou de tal magnitud que, des del succés fins la captura de l’assassí,
a Montblanc se suspengueren les classes a les escoles, doncs el pànic s’havia estès per la població
i la temença que Marimon, en fer-se escàpol, arribés fins aquí, provocà aquesta mesura de precaució.
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Notes
1.- Guiu SANTFELIU I ROCHET (2009), Origen Històric de les Comarques Catalanes, Col·lecció Cum Laude Reconeixement
a la investigació, Grup de Recerca de les Terres de Ponent, Verdú, p. 15 i 182. Els municipis de la zona de Comalats,
tot i pertànyer administrativament a la comarca de la Conca de Barberà, en l’enquesta de 1931, efectuada per la Generalitat
de Catalunya en un intent de dividir territorialment el país a partir de demarcacions administratives i deixar les comarques
històriques, van dir en gran part que es consideraven de la Segarra.
2.- Considerat com el primer fotoperiodista freelance a Espanya i un dels pioners gràfics a Catalunya, Alessandro Merletti Quadria
(Torí, 1860; Barcelona, 1843), estigué cobrint els esdeveniments per a una de les grans revistes gràfiques de l’època: Nuevo
Mundo. És conegut aquest fotògraf d’origen torinès establert a Barcelona a inicis de segle per ser el que féu el seguiment
fotogràfic de tot el procés contra el famós pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia en els moments posteriors a la Setmana
Tràgica de Barcelona de 1909. Encara que estava prohibit fotografiar el Consell de Guerra, Merletti ho aconseguí a través
d’una càmera secreta de reduïdes dimensions que situà sota la seva corbata. Les imatges tingueren un ressò internacional
que donà a conèixer el treball del seu autor.
3.- The Argus, Melbourne, 30 de maig de 1928, p. 19:
http://newspapers.nla.gov.au/ndp/del/article/3946636?searchTerm=amok+killed.
En el cas de The Times, d’Anglaterra, en l’edició del 30 de maig fa un esment de la notícia a:
http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/.
4.- AHAT, Fons 6, 103, Passanant, Parròquia de Sant Jaume apòstol, capsa 12, Libro de bautismos de la parroquial iglesia
de Pasanant, 1879, dates 4 del 7 de 1879 a 31 del 12 de 1923.
5.- El Día de Cuenca. Diario independiente de la mañana (Cuenca), 30 de maig de 1928, p. 4.
6.- Diario de Reus, (Reus), dimarts 22 de maig de 1928.
7.- La Vanguardia, 30 de maig de 1928, p. 25.
8.- El País de Lérida, (Lleida), dimecres 23 de maig de 1928, p. 3.
9.- El Imparcial, (Madrid) 19 de juny de 1928, p. 7.
10.- Diario ABC, (Madrid) dimarts 22 de maig, p. 38 i 39.
11.- La Vanguardia, (Barcelona) dimecres 23 de maig de 1928, p. 6.
12.- El Imparcial (Madrid), dijous 24 de maig de 1928, p. 7.
13.- La Vanguardia, (Barcelona) divendres 30 de novembre de 1928, p. 11.
14.- Aires de la Conca (Montblanc), dissabte 26 de maig de 1928, p. 2
15.- La Vanguardia, (Barcelona) divendres 30 de novembre de 1928, p. 11.
16.- El Heraldo de Madrid. (Madrid) Diario independiente, dimecres 23 de maig de 1928, p. 11.
17.- El Siglo Futuro. Diario Católico (Madrid), dimarts 22 de maig de 1928, p. 2.
18.- El Imparcial, (Madrid) 19 de juny de 1928, p. 7.
19.- El Heraldo de Madrid. Diario independiente, (Madrid) dimarts 22 de maig de 1928, p. 7.
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Resum

Transcripció i estudi del dietari de les vivències del soldat republicà de la lleva del «biberó»
Josep Jiballí Dolcet, de Vimbodí, incorporat posteriorment a l’exèrcit franquista a la Corunya
(Galícia). Narra Les seves experiències a partir de la mobilització del 23 d’ abril de 1938.
Les notes escrites els primers mesos les va extraviar al passar l’ Ebre, després les va
reescriure de forma metòdica i contínua. També s’ adjunten dues cartes des del poble
d’Arañones (Osca) del mes d’octubre de 1939.

ResumEN

Transcripción y estudio del dietario que recoge las vivencias del soldado republicano de
la quinta del «biberón» Josep Jiballí Dolcet, de Vimbodí, incorporado posteriormente al
ejército franquista en A Corunya (Galicia). Narra sus experiencias a partir de la movilización
del 23 de abril de 1938. Las notas escritas durante los primeros meses se extraviaron
al cruzar el río Ebro, después las reescribió de forma metódica y continuada. También
se adjuntan dos cartas desde el pueblo de Arañones (Huesca) del mes de octubre de
1939.

ABSTRACT

Recuerdos, vivències del soldat republicà Josep Jiballí
Dolcet, incorporat amb la seva lleva a l’exèrcit franquista

Transcription and study of the experiences diary of the «Feeding bottle conscription»
republican soldier, Josep Jaballí Dolcet from Vimbodí, incorporated later to the francoist
army in A Coruña (Galicia). It relates his experiences from the mobilisation of 23rd of April,
1938. He mislayed the notes written during his first months, as he passed the Ebre river,
later he rewrote them methodically and continously, and according to his words, they
helped him live from day to day. Also two letters are attached from the village of Arañones
(Osca) of the October, 1939.
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Recuerdos, vivències del soldat republicà Josep Jiballí
Dolcet, incorporat amb la seva lleva a l’exèrcit franquista
Jordi Jiballí Cuadras *famjibmar@gmail.com

Paraules clau: Vimbodí, Guerra Civil, Franquisme, exèrcit.

A l’ estiu de 2011, el pare em va demanar que l’ajudés a buidar una vella caixa de fusta,
plena de papers i llibres meus de l’escola que eren a les golfes de casa. Va ser així com
vam retrobar uns papers escrits per ell en la seva joventut, al voltant de l’any 1940, quan es
trobava a l’ Acadèmia Militar de Zaragoza, dels quals ell me n’havia parlat i els donava per perduts.
El contingut de l’escrit eren les seves vivències d’ençà la seva mobilització a la Guerra Civil
el 23 d’abril de 1938. Les notes escrites els primers mesos les va extraviar al passar l’Ebre,
després les va reescriure de forma metòdica i contínua diàriament i segons paraules seves
l’ajudaven a viure el dia a dia. Finalment, acabada la guerra, quan era destinat a la sala de
topografia de l’ Acadèmia, tenia molt temps lliure.
Josep Jiballí Dolcet va néixer el sis de juliol de 1920 a Vimbodí, al segon pis cal «Bernat
Aquero». La casa era l’actual del carrer Major número vuitanta-dos, però l’accés es feia a través
del carrer de Mossèn Isidre Boyó. Els seus pares eren Salvador Jiballí Cunillera i Pepa Dolcet
Gassió, de cal Fullit. Fóu el primer fill que tingueren, després naixeria la seva única germana
la Teresina.
El seu pare, d’ofici carreter, après fora vila, primer a l’Albi a cal Rueda i després a Mollerussa;
no treballà al poble fins després de casat. Era molt afeccionat a la caça amb reclam ajudat
per un perdigot i al setembre a l’aguait dels conills que sortien del bosc per pasturar a les vinyes.
La seva ideologia política fou conservadora, encara que tenia simpaties per la Col·lectivitat. La
seva mare va anar a l’escola pública del poble i de joveneta va treballar a casa d’un herbolari
de Barcelona. També va aprendre corte y confección per poder exercir durant uns anys com
a modista. En casar-se es va apropar al tarannà religiós de les dones de la família Jiballí, la
Teresa, la sogra i la Maria, la cunyada, i començà llavors a anar a missa.
El padrí i padrina patern foren Josep Jiballí Ninot de cal Pardaleres, fuster i carreter de
Vimbodí, que compaginava amb la feina de carter del poble i Teresa Cunillera Franquet de cal
Teixidor. Tots dos havien anat a l’escola del poble a aprendre a llegir i a escriure. La seva ideologia
era conservadora i en el cas de la padrina, catòlica practicant. El padrí només anava a missa
el Dijous Sant, a «matar jueus». El seus fills Salvador i Maria varen anar l’un a l’escola nacional
i l’altre al Col·legi de les Monges de Vimbodí. La Maria va continuar els estudis superiors i obtingué
el títol de mestra.
El padrí i padrina materns foren Isidre Dolcet i Concepció «Ció» Gassió. Cal Fullit eren
gent de «poca roba» afins a l’Agrària (cooperativa d’esquerra del poble), i anticlericals. La padrina
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enviudà i es casà novament amb Anton Vallvé, «Sord mata puces». El padrí «Sord» era militar,
«brigada?», proper als ideals del general Prim i partidari d’Amadeu de Savoia. També es va
dedicar a «comprar» soldats, per lliurar del servei militar als joves de classe benestant que ho
poguessin pagar i també va actuar com a «home bo» per posar pau en conflictes puntuals entre
veïns del poble. La resolució del conflicte es celebrava amb un bon àpat. En l’ocasió de la visita
d’Amadeu de Savoia a Vimbodí, amb motiu de la inauguració de ferrocarril, va organitzar i
participar en una mena de simulacre de maniobres militars a «la Muntanyeta», darrere de l’actual
església parroquial.
Quan Josep tenia set anys, la mort de desgràcia de la padrina Ció (patí un accident amb
un carro que abeurava l’animal a la abeurador que hi havia al costat de la font, prop de casa)
feu anar la família a viure a la casa del padrí, «Sord», al carrer Anselm Clavé número 12, al
costat de l’actual cafè de cal Solé.
De petit va anar primer al parvulari de les monges, situat a l’espai que ocupa la biblioteca
del Centre Parroquial, on s’hi accedia des del pati del Col·legi. Després va anar a l’escola pública
del poble situada a la plaça Major, el seu mestre fou sempre el Sr. Manresa Martínez. Va anarhi de forma regular fins els catorze anys i després va anar-hi a repàs, una hora diària a la
tarda i algun dia al vespre. Dels llibres que utilitzava al col·legi recorda el de lectura De Amicis1,
l’Enciclopèdia, el llibre d’Aritmètica i de problemes, tots dos de Dalmau Carles. Altres lectures
foren l’Atlàntida, de Jacint Verdaguer i obres de Valle Inclán, Blasco Ibáñez, Dostoiewski i altres
autors russos.
A l’escola feia pinya amb el Ramonet Pàmies (fill de la Pilar, «Espardenyera», casada amb
el Pàmies), Lluís Vallverdú (de cal Valent, mort a Mathausen on fou deportat pels nazis), Ramon
Caixal (gran de cal Siguela) i el Joan Soteras Saperas (forani que va viure durant la guerra
a ca l’Angeleta Duca i que després, amb la guerra, va desaparèixer i no en tingué mai més
cap notícia).
Als catorze anys va començar a treballar amb el padrí a la carreteria. Després, ja durant
la guerra, va anar un any al tros amb el padrí de cal Cunillera, «ells hi posaven la terra i nosaltres
l’animal i el carro». A l’hora de passar comptes sembla ser que no es van entendre i ja no
hi va tornar. Finalment, juntament amb la mare i la germana, treballaren a la fàbrica del Champany
Dalmó, propietat dels Dalmau, de cal Samarretes. El local era situat davant de casa seva, al
carrer Anselm Clavé. La producció majoritàriament era enviada al front d’Albacete pel consum
de les Brigades Internacionals. Les ampolles no s’etiquetaven i es carregaven directament als
camions.
Els seus primers records de caire polític són el fets de l’octubre de l’any 1934, quan recorda
com fóu cremat el cobert de l’estació de ferrocarril i que els exaltats volien tallar els rails de
la via del tren. Del divuit de juliol de 1936, recorda que el foc es va propagar ràpidament a
l’església i «els sants» i el mobiliari no s’en salvà res. Juntament amb el Pepito Albes van anar
a veure l’església com cremava, i arribàren per veure com les flames i el fum sortien per la
porta. Dos homes feien guàrdia al lloc i amb un «on aneu», els varen fer marxar. L’església
fóu reconvertida en un estable pels animals de la Col·lectivitat i a l’ abadia s’ hi establí la vaqueria,
regentada pels masovers de Castellfollit.
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També explica que calaren foc als llibres de la Biblioteca del Centre Parroquial i que el
col·legi de les monges fou ocupat pel Comitè antifeixista, per instal·lar-hi la seva seu, la botiga
de la Col·lectivitat als baixos i a dalt el cafè, on fins hi tot van fer-hi ball. També recorda algunes
persones amb una escala destruint la placa de pedra que figurava damunt de la porta de l’escola
de les monges.
La sala del Centre Parroquial fou convertida en graner col·lectiu. Pel conreu de la terra
s’establiren colles de xaupa i d’animals (mules), amb un cap que decidia en quina finca s’anava
a treballar i es feia responsable d’organitzar la realització de la feina.
L’ermita de la Mare de Deu dels Torrens va patir també la mateixa fi que l’església parroquial.
La imatge i el mobiliari foren destruïts.
Les accions del Comitè li vénen presents en fets d’un caire anticlerical i d’altres polític.
Els assassinats dels religiosos que no pogueren fugir i foren localitzats a la vila, un que identificaren
dalt del tren i se’l va fer baixar a l’estació, conduit i assassinat a l’Hostal de la Canya (actual
camp de futbol), l’altre d’un «capellanet» de casa pobra de cal Patarram, parent de cal Xarronet,
que cuidava el seu pare vellet i també d’alguns laics d’idees poc afins al Comitè, dos de cal
Manau, pare i fill (Jaume), Joan Albes, Josep Debat, de cal Rata i els mossos de cal Puig.
També la persecució i empresonament d’altres, el Ramonet Ferré i el Manau del gra, pels fet
de la bomba a la porta de les monges. Dels fets del mossos de cal Puig, casa actual del cal
Pere Pata, recorda que eren dos germans de Prades, que van voler introduir l’UGT a Vimbodí.
El Comitè reuní una partida com si fos una cacera del senglar i els homes, armats amb escopetes
i en diversos grups, un d’ells va anar pel Joncar, actual camí dels horts al costat de l’antiga
DAVSA, i es dirigiren a una finca del Comellar dels Óssos, vora el terme de Vinaixa, on es
trobaven treballant els joves. Allí foren morts a trets i les seves restes van ser-hi sepultades.
La proximitat del front o les represàlies de l’exèrcit franquista va fer que durant l’ofensiva
de Terol, la família juntament amb altra gent del poble es refugiessin a la bauma del mas de
La Cova dels Foresos, durant alguns dies. D’aquella experiència pot recordar que sentien lleument
a la llunyania el soroll de l’artilleria.
Ell pertangué a l’última lleva que mobilitzaren per a l’exèrcit republicà. Al poble només
quedaven pocs joves: Ramonet Pàmies, Casiano Barberà (Patorrat), Oleguer Nadal, un noi
refugiat originari d’Oropessa i ell, la resta ja havien marxat voluntaris al front. «L’agutzil t’ho
comunicava a casa i et feia anar al metge on et vacunaven», després calia presentar-se a
Tarragona el dia que assenyalaven, a fi i efecte d’incorporar-se a files.
Amb aquests últims fets arrenca el seu dietari de la Guerra Givil.
Advertència del curador del treball:
El text del dietari original, en castellà, és transcrit a l’article en lletra de color negre, en
lletra vermella són aportacions nostres per fer-lo més entenedor i en vermell i cursiva hi
figura la informació afegida que entenem pot ser interessant.

..........................

152

podall

Reproducció del primer full del Dietari.

2012

2012

podall

153

Recuerdos
«Después de haber tenido que hacer copia por tercera vez de esas rayas, primeramente
extraviadas en la bolsa citada más delante de Mequinenza a Fayón, por depositar mi equipaje,
al pasar el río Ebro, en la ofensiva roja que tomé parte el veinticuatro de julio de 1938.
No querría recordar tales narraciones, ya que lo ocurrido pasó y tengo que preocuparme
por el presente, pero para la mejor exactitud y tener un recuerdo de esas horas tan tristes que
transcurro perdiendo la flor de mi juventud, mientras estoy inclinado escribiendo esas rayas, olvido
cuanto tengo en mi alrededor y me pasan las horas como un sueño.
El día veintisiete de abril de 1938 llega el turno de incorporarse mi quinta o reemplazo
del 41. Es ese, día la patrona de Cataluña, la Montserratina (Moreneta), que cuanto haya ocurrido
deberé, por lo ocurrido, por mi suerte a ella.
Después del reconocimiento médico y talla, salimos a incorporarnos a la caja de reclutas
de Tarragona cinco mozos del reemplazo de 1941. Llegamos a Tarragona por la noche y por
ser capital atacada por los bombardeos aéreos está a oscuras. Tenemos que pernoctar en el
cuartel de la guardia civil del tío de uno de los nuevos reclutas, y nos dirigimos al citado local.
El día veintisiete nos presentamos a la Caja de reclutas, con un poco de cuento no nos incorporamos,
no haciéndolo hasta el día veintiocho y nos destinan al campo de instrucción, antes morada
y parque del conde de Samà, entre Reus y Vilaseca. A causa del tiempo que lleva allí la fuerza
militar, esta destruido casi totalmente. Nuestra estancia será una de tantas barracas camufladas
bajo el follaje de esos hermosísimos árboles y que están en tal forma para despistar a la aviación.
La instrucción que nos enseñan es desplegar guerrillas.
Permanecemos en ese campo ocho días, por suerte, ya que hace unos días salió una
expedición para el Segre, y nos dirigimos a Vilaseca a pie, cogiendo a aquí el tren y para el
Morell, donde permanecemos un par de días y otra vez en tren hacia la estación de Marsà–
Falset. Llegamos a allí con lluvia y vamos sin rumbo. Nos dirigimos a Falset y llegada a ésa
retrocedemos a Marsà. Aquí hacemos noche y al amanecer otra vez no sabemos por donde
andamos, dirigiéndonos por fin por carretera de Capsanes y en una masía apodada Mas Francisco,
nos quedamos, destinándonos luego a la 127 Brigada.
Allí permanecemos quince días, nos entregan fusil, nos enseñan instrucción y tiro, y por
fin de noche, con una caravana de coches, lloviendo, nos dirigimos por la carretera de Falset,
y al amanecer después de andar por carreteras, que todas eran despeñaderos, paramos a unos
kilómetros del pueblo Torre del Español. Mi compañía és la 2ª, después de hacer el sorteo le
toca descanso. Nos quedamos en un barranco situado entre Torre del Español y Vinebre, las
alambradas demuestran que estamos cerca del frente, es creo segunda línea y pronto tomamos
posesión de una chabola, ya que vamos todos rendidos de sueño.
La mañana siguiente compruebo que estamos en 2ª línea. Transcurrimos aquí ocho días
y por fin hacemos relevo dirigiéndonos a 1ª línea. Relevamos a la 3ª Compañía de nuestro
Batallón. Hago noche en una de tantas masías que hay en esa orilla del río, con sus norias.
Todo esta abandonado y saqueado. Me puedo camuflar y no hago escucha por ser el primer
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día. Por fin amanece y descubro donde estamos. Me toca ir a buscar el café, que nos lleva
un carro y por el camino me oriento. Nos encontramos ante Ascó, a la otra orilla del Ebro, a
mano derecha, a unos quinientos metros, se ven hasta las personas, ya que ese pueblo no
está evacuado y a un kilómetro del pueblo de Vinebre, que está en nuestro poder. Esta mañana,
tomado el café, un sargento me coge para su pelotón. Esta tarde, en vez de destinarme a una
escuadra me pregunta si quiero ser enlace, no le contesto, pero por fin como que todo lo haría
menos hacer guardias, le digo que sí. A falta de teniente, como que no tenemos en nuestra
sección, se pone este sargento al mando, se apellida Tristancho. No puedo aclarar su origen,
solo sé que era contrabandista de café, lo llevaba a España desde Portugal, es de la quinta
de 38 y el movimiento lo sorprendió sirviendo en Albacete.
Transcurridos los dos primeros días, voy por primer día a Vinebre a buscar vino, ya que
vino y aceite hay mucho. No hago menos que los demás en el saqueo de las casas. La que
no está abierta, por la ventana se sube y entro. Todos los días mi única misión es dar la consigna
a las cuatro escuadras nuestras, más dos fusiles ametralladores. En fin no hago nada y por
el de día a buscar fruta o a Vinebre a por vino. Es el tiempo de la cereza y me harto de ellas,
también de peras pequeñitas sarameñas, albergines, albaricoques, ciruelas, peres tempranes,
en fin toda clase de fruta. También, lechugas y patatas hay muchas, rancho ni lo probamos.
Pasamos aquí unos cincuenta y cinco días y nos releva otra vez la primera Compañía, dejando
esas trincheras en que tantos piojos hemos conocido esos días que hemos transcurrido.
Tenemos la artillera muy cerca y dispara cada día a Ascó y Flix. La aviación nacional hace
muchos vuelos de reconocimiento por si la localiza. Por fin hoy que llega el teniente para nuestra
sección. Hacen un bombardeo a la Compañia que esta de descanso. Es el primer bombardeo
que veo y no hacen ninguna baja. El teniente que han destinado a mi sección le apodan «el
madriles» y dice que sale de la escuela. No puedo aclarar en concreto nada de él. Me quedo
de enlace con él. Muchos días al ir a buscar la consigna al mando, ceno con los oficiales. Uno
de esos días encuentro al Térmens, gran «fantasma» que está en la artillería de nuestra división.
Le voy a ver muchos días junto con el cartero de la Compañía, que también tiene amigos allí.
Nos relevan y vamos de descanso unos dieciocho días donde estuvimos antes. Nos releva
el Batallón 905 y nosotros nos dirigimos mano izquierda de Torre del Español, aproximadamente
a unos tres kilómetros. Estamos en una rinconada esparcidos todo el Batallón. Las compañías
de fusiles hacen una carretera que ira de Torre Español a Palma de Ebro, y las ametralladoras
tiro e instrucción. Nos vacunan y nos dan las inyecciones en la espalda «antitíficas». Me hago
amigo de unos de la quinta 27 de La Pobla de la Granadella. Empezamos a coger las fiebres
y muchos son los que las tienen. Permanecemos aquí unos quince días y hacemos una vida
de primera.
nuestro Batallón,

El pueblo de Torre Español se evacuó y sufre también el saqueo por
no hago menos yo.

Me dejé de anotar anteriormente un combate que presencié entre dos baterías, en la
que la nuestra dejó destrozada unas piezas a los nacionales teniéndose éstos que retirar.
En ese descanso mi única misión es ir a buscar fruta para los oficiales. Hago una vida de primera.
Hoy día veinticuatro al amanecer, nos dirigimos todo el Batallón por la carretera que construimos
hacia Palma de Ebro. Todos formados en una barrancada que ocupamos, el comandante nos
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Mapa IIa. Battaglia «Ebro»: Artiglierie Legionaria C.T.V. Fons Monés: mapes i
fotografies de la Guerra Civil.
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Mapa de distribució de les forces militars durant la batalla de l’Ebre
«Las bolsas de color rojo equivalen a divisiones del Ejército Popular con su denominación oficial.
Las bolsas de color azul equivalen a las divisiones del Ejército Franquista con su denominación.
Los cuadros que aparecen se refieren o bien a presencia de un Estado Mayor o de una
unidad militar independiente».
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hace un discurso dándonos coraje, igualmente que las muchachitas de ese pueblo y nos dice
que vamos a entrar en combate. Mucho me extrañaba todo el movimiento de material y fuerza
que había en esa carretera que construíamos, y por todas partes caballería y fuerza. Hacemos
noche en Palma de Ebro, un cañonazo al amanecer nos hace despertar. Nos entregaron rancho
en frío, cojo un pedazo podrido de jamón en dulce y me lo aso, ya que el hambre no me deja
dormir, y una caravana de coches llega para nosotros. Después de desfilar por ese pueblo
subimos en esos coches que nos esperan. Se dice ya, que se pasó el Ebro y nosotros vamos
a él. Pasamos varios pueblos por una carretera malísima, recién construída. Los coches nos
llevan barrancada abajo. Aparecen, por ser la carretera tan justa, muchos camiones que han
dado «vuelta de campana» cargados de barcos. Al fin paramos y hacemos primera comida.
Encontramos a varios que marcharon ayer con otros coches y nos cuentan que estamos cerca
del Ebro y que de noche ya se pasó. Yo no llevo nada más que mi saquito terrero con munición,
unas siete bombas de mano, mi fusil y la poca comida para hoy.
Por fin nos dirigimos hacia el Ebro y antes de llegar encontramos varios prisioneros que
se han hecho en ese avance. En unas minas de carbón, en una casita, está instalado el mando
de nuestra Brigada. De pronto se oye una descarga, dicen que es el fusilamiento de un oficial
enemigo. Más tarde por mi teniente me entero que era un capitán, al que se le cogió durmiendo
y ahora se le ha fusilado. Llegamos al río, serán la una de la tarde, el calor abrasa y me tiro
a bañarme al Ebro, pero la aviación hace un vuelo de reconocimiento y para no descubrir la
fuerza tengo que salir «pitando» a esconderme a la sombra. Aquí hay corchos y maderos para
construir un puente.
La fuerza va pasando poco a poco con barquichuelos.
Día de Sant Jaume. Por fin me toca a mí, pero al terminar de pasarlo tenemos la aviación
encima. Nos encontramos al otro lado unas montañas altísimas, Els Auds. El monte tiene muchos
agujeros donde se sacaba carbón de piedra. Se dice que se han conquistado ya cerca de
veinte kilómetros. Por fin llegan enlaces y empezamos la caminata. Subiendo esos montes no
se ve parapeto ninguno, solo unas cajas con unas «bolas» con pinchos. Por fin llegamos a
una casa. Después de subir toda esa altísima montaña, por fin llegamos a un llano que parece
interminable y que tiene un pequeño monte con pinos a mano derecha. La aviación nos hace
camuflar docenas de veces bajo los olivos. Por fin oscurece y nos dirigimos hacia el pequeño
monte mencionado. Vamos desorientados y hacemos noche al pie de ese monte.
De noche, unas bombas de mano con algunos disparos nos hacen dar cuenta que estamos
a la misma primera línea. Por fin vienen unos enlaces y nos dicen que se contra-ataca al enemigo
y las fuerzas que hasta ahora han avanzado están rendidas y sin munición. Empieza a sentirse
el cantar de la ametralladora y el disparo del fusil. La sangre parece que nos arda a todos.
Por fin una carrera de dos kilómetros y nos ponemos a primera línea. Llegamos y con un pequeño
fuego a discreción, para el combate. Estamos rendidos, la mayoría tiraron la poca ropa que
llevaban. Los mandos nos dicen que por fin se logró parar el avance de los fascistas sobre
la capital valenciana, ya que están a las mismas puertas de Sagunto.
Día veintisiete, que jamás olvidaré, empieza al amanecer con un combate. Llegaron a los
nacionales refuerzos y según se ve con los prismáticos, es dicen, el tercio. Una bandera, en
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hileras de cinco hombres o siete nos ataca flanco derecho, pero este es reforzado con dobles
fusiles, ametralladoras y máquinas. Hay muchas bajas en nuestro Batallón, los camilleros no
paran. En nuestra Compañía muere uno y son heridos cinco. Al oscurecer, una enorme cantidad
de muertos se ven donde se atacó y se retira ordenadamente el enemigo. Se terminó el combate.
Por la carretera aparece artillería y es emplazada junto a ella al oscurecer.
Esta noche nos han hecho varios golpes de mano.
Hoy, poco antes de empezar el ataque, mi amigo Ramonet Pàmies es herido por una bomba
de mano de un compañero suyo. Al amanecer, la aviación nos hace ya varias visitas y luego
la artillería nos hace unos saludos que parece haya tocado diana. Nos hacen levantar la posición
que ayer fue atacada, por el mal olor de los muertos. Nos tenemos que retirar unos doscientos
metros.
El día pasa hoy sin ataque y al anochecer somos relevados y llevados de refuerzo al Batallón
905. Llegamos y tenemos que aguantar el ataque del enemigo, ya que el otro Batallón se retiró.
Aquí hoy mueren varios amigos míos. De nuestra Compañía cada día desaparecen más hombres.
Hoy nos quedamos aquí y la noche pasa tranquilamente.
A mediodía del veintinueve nos trasladan hacia nuestra derecha, al pie del monte en que
habíamos estado. La artillería nos tira todo el camino y nos destinan un pedazo de trinchera
para nuestra sección. Esta noche dicen que tenemos que atacar. Por fin la voz de nuestro mando
nos manda saltar la trinchera y desplegando guerrillas nos dirigimos hacia el encuentro del
enemigo. Se pierde una sección y aprovechando esa circunstancia intento desertar de filas. Llego
hasta las alambradas, pero una descarga de dos tiros me deja la sangre helada. Una voz, en
idioma desconocido, me impulsa a retroceder lo mas callado posible. Después de mi mala suerte
en el intento, vuelvo a encontrar a mi teniente con toda la fuerza. Vamos por fin avanzando
en forma de abanico y me toca enlazar con la tercera Compañía. Una bomba de mano anuncia
al enemigo nuestra presencia y a la vez varias descargas nos anuncian que estamos frente
al enemigo. Con las llamaradas de las descargas divisamos a tres pasos una alambrada. Se
ve que no les parecía que estábamos tan cerca. Unos «chillidos» de «a ellos» y por el tabaco
y las conservas se impulsen todos esos hombres a empuñar el fusil y de pie saltar las alambradas,
pero al momento las bombas de mano tiradas desde la trinchera a nuestros pies son docenas.
El traidor mortero no para con su pequeño «chec chec» de «bramular». Finalmente después
de muchísimas bajas nos tenemos que retirar, pero al llegar cerca de la nuestra trinchera, nos
hacen otra vez volver avanzar. Amanece y ya llevamos cinco ataques esta noche. La gente esta
rendida, sus caras llenas de polvo, su color cadavérico, su andar igual al de un cuerpo sin alma,
ya no pueden más y por fin se retrocede a las trincheras, esta vez ya nos podemos quedar
en ellas. Llega el suministro, carne argentina, dos avellanas, un poco de carne de mermelada
y un chusco será nuestra comida. Ayer tuvimos galletas, un paquete, higos y almendras, un
pedazo de jamón en dulce y membrillo. Por fin pudimos algo variar, ahora hace días que no
hemos comido carne rusa, pero nadie la quiere, por que el agua se nos ha terminado en las
bolsas. En vez de beber, comemos. La sed hoy veo que es irresistible, la comida no «pasa».
La aviación hoy no paró de aparecer en el cielo, cuando no bombardeaba o ametrallaba se
encargaba la artillería de sacudirnos. Tanta y tanta es la aviación que ha habido vuelos hoy

2012

podall

159

de más de sesenta aviones. Transcurren los días que parece eso no es ni vivir. También nos
atacan con varios tanques orugas, uno de gigantesco y de tanto en tanto se arriman los pequeños
al grande. La bomba de un antitanquista de nuestro batallón rompe las cadenas de uno y luego
otro muchacho con una botella de un líquido inflamable enciende otro. Tras esas bajas, los
tanques, retiran con su ronco crujir de cadenas sobre la piedra.
Hoy a mediodía, con una descarga cerrada de los fusileros es derribado el tercer avión
cuando hacia «la cadena». Cae incendiado por la cola. Hoy sí que lo puedo contemplar y admirar
con mis ojos ese hermoso aspecto que me ofrece, sigue planeando todo el monte, despidiendo
un mal olor, sacando ya llamaradas y un humo negrísimo por la cola. Finalmente aterriza ante
las alambradas fascistas. Con muchos gritos y mucho movimiento de personas, que parecen
mujeres por sus trajes blanquecinos, se lanzan sobre el avión. Se entabla un tiroteo que dura
cinco horas sin parar. Ninguna arma de las que tenemos del mortero del 51? se puede (…)
a la pistola de los oficiales.
Los oficiales me dicen que tengo el paludismo. Hace días que mi carácter es áspero. Estoy
siempre a un lado solo, meditando.
Han herido a mi mejor amigo, saben que en el Ebro muere muchísima gente.
Hoy día treinta, escribo cartas a todos mis familiares y amigos, ya que el día seis de agosto
es la fiesta patrón de mi pueblo, deseándoles que lo pasen bien, recordándoles recen a nuestro
Dios una pequeña oración, por los que se encuentran sufriendo bajo estas malditas circunstancias,
para que nos conceda pronto lo que tantos deseamos, esa cosa que con tres hermosísimas
letras puede hacer un monosílabo PAZ.
Por fin me decido aprovechar la primera ocasión y sin que nadie se entere de mi desaparición,
para que no pase nada a mis familiares, pueda juntarme con esos heroicos hermanos míos,
que saben dar la vida para restablecer en España otra vez el cristianismo y «aterrar» para siempre
esos traidores marchistas.
Hoy día cinco desde el amanecer no ha parado el cañoneo, la noche anterior se ha notado
mucho movimiento de fuerzas por la carretera que pasa por enfrente, a unos dos kilómetros,
oyéndose mucho ruido de esos dichosos tanques.
Al levantarme me encomiendo al Señor como hasta hoy he hecho cada día, y rezo al
patrón de mi pueblo, San Salvador, una pequeña oración. Deben ser las cuatro de la mañana
del día seis y ya amanece, se ve mucho movimiento de fuerza ante nosotros y de pronto se
oye el ruido de motores pesados, son los tanques. Las caras de los oficiales se vuelven de
color amarillento a blanco, hace días esperamos refuerzos, nosotros estamos agotados.
Hoy para mí parece un día peor que los anteriores, será el cansancio. Empieza el enemigo
atacando nuestro flanco derecho, dicen con muchísimos tanques, el ruido lo demuestra. He tenido
que ir a buscar el suministro, lo he repartido y como siempre mi morral ha quedado lleno de
todo, aun tengo cerca un cuarto de jamón de ayer, con cuatro o cinco chuscos. De pronto
muchísima aviación aparece ante nuestra vista
( …. )
descarga constantemente ante nuestras líneas. Me toca ir a la compañía de al lado a preguntar
que saben de comandancia ya que no responden nuestro teléfono y los oficiales dicen que
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debe estar cortada la línea. Tampoco me saben dar razón, a ellos les pasa lo mismo que a
nosotros. Llego a mi Compañía y he de ir ahora a Comandancia, con el calor que hace a
esa hora apenas puedo arrastrar los pies. Por fin llego a Comandancia, una pequeña casita
a la sombra de unos altísimos álamos con una balsa, no puedo más. El agua de la balsa está
sucia, es el objetivo de la artillería y a fuerza de proyectiles ha sido vaciada. Su alrededor
está sembrada de proyectiles del 10 ½. Parece que haya dado la vuelta un tren cargado de
ellos. Me dirijo a la casita y no hay nadie, está abandonada. Hay muchísima comida en ella,
cojo unos cuantos paquetes de galletas y chocolate, ya que el ruido que «meten» los aviones
y la artillería no me hacen perder mi vicio y por el camino, tranquilamente, me lo voy comiendo,
con mi paso pasmado de valiente bruto que hasta ahora he hecho, voy avanzando de una sombra
a otra, para no dejarme ver. Por la llanada veo el avance de las fuerzas nacionales, avanzan
de una gavilla de trigo a otra, por donde actúan los tanques. Se ve muchísima gente, vaya
se mueven las «brozas» y una bandera nacional aparece en el alto y los que hasta ahora habían
ocupado aquellas posiciones se tiran por aquellos montes cuesta abajo. Los que han tomado
el monte parece que hacen descanso, allí hacen transmisión con banderas, pero de pronto la
ametralladora aquella que estaba al monte y tiraba a los aviones empieza a «cantar». Los que
han tomado el monte se lanzan al asalto pero aquella maquina no calla. Llego a mando de
la Compañía y me dicen que diga mi teniente que se retire, no me han hecho contar nada
(… ) que no se han dado cuenta aún de lo que hay en la llanada, la operación de la montaña
los ha atraído. No he hecho más que poner los pies en la trinchera y se me han tirado todos
encima, locos todos retrocedían, mi teniente casi chillando les dice que se esparzan por el llano,
retrocediendo. Voy con toda tranquilidad a coger mi mísero equipaje, vaya, la comida, el fusil,
cartucheras y mis siete bombas. Dejo a un asturiano evadido, de mi quinta, que se incorporó
en Cataluña cuando la pidieron, en la trinchera. Explica que su padre está con los nacionales
y según tengo entendido tiene un tío comandante de aviación con los militares. Llego a la salida
de la trinchera y encuentro a mi teniente, voy con él, pero tenemos un pelotón más a la izquierda
y le pido irlo a avisar, no es esa mi intención, sino camuflarme. Me pongo de acuerdo con el
teniente donde nos tenemos que encontrar, pero (…) la espalda en un escondrijo, que ya
tengo hecho hace días me escondo. Por fin un griterío, que creo es de los moros invade la
llanada. Yo con toda tranquilidad me pongo a comer, he encontrado dos cantimploras con agua
y después de darme un banquete me quedo dormido en ese escondrijo. La aviación no para.
Por fin me despierto y apenas se oye la ametralladora, mis compañeros casi deben hallarse
ya en el río, vaya carrera hay realizado. Un frío se me apodera de mi cuerpo, que será de
mi, esa gente mora me produce horror, pero como ya han pasado me decido, salgo de mi
escondrijo, descargo mi fusil que sin darme cuenta lo tenía cargado, «por si las moscas» o
lo que pudiera ser, ya que quedo uno en la trinchera y esos evadidos son la escoria del pecado.
Me pongo en pie, cargo con mi equipaje, fusil en bandolera y me pongo a andar. Camino unos
kilómetros y no encuentro a nadie, pero por fin dos muchachos que están en una máquina me
llaman, están escondidos entre el ramaje, al pie de una encina. La impresión de ver esas caras
ya que esperaba otras, gente mora, me ha dejado sin palabra, pero de pronto se apodera de
mi cuerpo un temblor, me hacen pasar ante su máquina, uno está al pie de ella y está cargada,
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el furor del combate hace volver a uno salvaje, cerca de esa máquina hay varios muertos, serán
sus compañeros y ahora quieren vengarse conmigo. Se dan cuenta de mi estado y con palabras
tiernas vuelven a llamarme, por fin llego a su lado y soy atendido perfectamente. Dios se ve
que me ayuda. Estoy con ellos un buen rato hablando y ni el fusil no me han quitado, finalmente
me dicen que tienen que llevarme al capitán y al acercarme con ellos efectivamente esta vez
veo esas raras personas a quien que tanto temor tengo, llevan un pañuelo blanco envuelto en
la cabeza, «turbante» y unos pantalones parecidos a faldas, al verme meten unos chillidos y
parece que salgan de todas partes. A un lado hay unas chabolas hechas con ramaje de árboles
y se ven muchas caballerías muertas a la sombra de los árboles, que ya empiezan a desprender
olor por el calor. Llegamos a las chabolas y veo a moros, más bien vestidos que los otros.
Uno vestido de blanco, más distinguido que los demás, que lleva insignias desconocidas y
estrellas, me hace algunas preguntas en un castellano regular sobre el enemigo. A su lado hay
muchos oficiales españoles, el debe ser el jefe, me toman filiación y entrego el armamento.
Por fin después de un buen rato de conversación, con gente también prisionera o evadida, que
ya había allí, nos llevan a Comandancia. Aquí nos hacen entregar cuánto dinero y sellos «rojos»
llevamos.
El lugar, no es más que unas tristes chabolas hechas con ramas de pino, y
entregado el dinero dicen que nos llevan a otra comandancia. Un proyectil cae cerca de mis
pies, cerca un polvorín, pero no nos pasa nada a todos los que vamos. Después de andar un
rato llegamos al cruce de una carretera con una casilla de camineros. Hay unos tanques en
la carretera, andamos un poco y a las sombras de unos olivos, en un llano, se ve movimiento
de fuerza. Lo primero que veo son tanques de agua ya que mi sed es horrible, muchos mulos
y gente muy bien vestida, dicen que es la legión. Vemos que van mujeres con ellos, ya que
alguna a nuestro paso asoma la nariz, tras las chabolas de lona que hay. Las cocinas humean
todas con la cena. El cabo que nos acompaña nos deja llenar unas botellas de agua y luego
empezamos camino de ascensión a un monte que domina la llanada, donde hay el observatorio
y comandancia. Es el atardecer, pero el calor nos hace sufrir un poco por esa cuesta, en ella
encontramos muchos mulos que suben con comida y otros que bajan a los tanques a buscar
agua. Por fin llegamos a la cima del monte y en una tienda de campaña nos presentan y sin
hacernos ninguna pregunta descendemos otra vez. Después de esperar mucho rato llegan unos
camiones, subimos en ellos y tras mucho tiempo de hallarnos subidos en ellos, al oscurecer
se ponen en marcha con dirección a Caspe. Debían ser las dos de la mañana del día siete y nos
paramos en Caspe y entramos en un molino de aceite. Vamos entrando y nos entregan un chusco
y conserva. Dormimos y a la mañana siguiente nos trasladan, dicen, a declarar en un cuartel de
la guardia civil. Vamos entrando por turnos, por fin me toca a mí. Entro y entrego unas hojas de
cuando me incorpore a mi pueblo y una cédula, los únicos documentos que tenia. Luego pasamos
por otra habitación en la que me hacen preguntas sobre los «asesinos» de mi pueblo, haciendo
también una declaración sobre los individuos que formaban parte en el Comité. Por la tarde nos
forman, nos entregan comida y en un tren carga nos dirigimos a Zaragoza.
Llegamos a Zaragoza, no recuerdo a que estación. Fuera, en una plaza, unos coches ya
nos esperan, subimos en ellos y atravesamos la ciudad. Pasamos cerca del Pilar, atravesamos
el puente sobre el Ebro y a dos kilómetros fuera de Zaragoza en un edificio en forma de cuartel
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paramos, entramos dentro con los coches a una plazuela, y luego nos conducen a otra plaza
donde pasamos la noche.
Después de pasar aquí un par de días, otra vez formados y andando nos dirigimos a la
estación del Norte cogiendo la línea para León, en ese tren exprés o rápido que es de carga
o mercancías.
Llegamos a León, el terreno que hemos atravesado no me ha desagradado, principalmente
el navarro, con sus llanuras y ganadería. León me da la impresión de ser un terreno muy frío.
El día diez de agosto llegamos a León, nos llevan andando, atravesando un esa capital a un
antiguo edificio, Campo Concentración llamado San Marcos.
Un día, que no puedo precisar, tenemos una manifestación musical por el coro de San
Marcos.
Después de darnos un poco de comida nos hacen una pequeña filiación, oficio, nombres
etc., y luego nos destinan a Santa Ana otro Campo de Concentración en los barrios bajos de
la capital leonesa. Entramos a él por una pequeña puertecita de un pequeño jardín y luego
atravesamos una valla y entramos en una fábrica, ya que una chimenea altísima hay el medio
que lo anuncia. En él vemos que hay prisioneros algunos valencianos y catalanes. La mañana
siguiente hago reconocimiento, las paredes del local están adornadas con papeles de propaganda
sobre el fascismo. La forma que tiene su planta baja demuestra que era una cuadra y su primer
y único piso se sube con una escalera de madera, todo el piso de madera Después de varias
preguntas puedo sacar en claro que era una cuadra mora en la ofensiva norte.
Llegue a dormir en el comedero de los animales de la cuadra situada en la planta baja.
Al piso superior no iba, ya que se accedía por unas escaleras de madera y cuando había que
bajarlas siempre se recibía algún palo de los «cabos de varas», prisioneros que por un poco
más de alimento se encargaban del orden en el campo.
Llegan tres expediciones también del Ebro en diferentes fechas y nos encontramos cinco
de l’Espluga Francolí, dos de Tarrés (Roig «fuster» y Paris ), uno de Vinaixa, dos de la Pobla
de Cérvols (Pere Antón y ?), uno del Albi (Francisco Gaya Gaya) y mis compañeros de Alcover
(Masqué), Prades (Ramón Rebull), Ulldemolins (Eladi Espasa Queralt) y el Morell (Rafi «fuster»).
Un día, que no puedo precisar, tenemos una manifestación musical por el coro de San
Marcos.
Pasamos mucha hambre. Nos dan poca comida, un par de cacitos de patata con carne,
dos tajadas y dos patatas, lo demás caldo muy picante, el chusco se come al medio día y luego
en ayunas. Pasamos así un par de meses. Estamos en el mes de agosto y hace frío. Hay
días que ha amanecido con escarcha.
Sale una expedición, se va de carpintero Morell. Luego salen otras para Rianjo (Coruña)
Primero se va Ulldemolins, y más tarde Morell y yo. Nos encontramos con Ulldemolins otra vez
y a Prades lo separan de nosotros.
Fué el día diez de octubre cuando salimos de Santa Ana, atravesamos una parte de León
y en un tren de «carga», nos dirigimos hacia Rianjo. El tren paró en Padrón y tras ese viaje
hemos pasado cerca de la frontera portuguesa y el río Miño. Hemos contemplado el hermoso
paisaje de la tierra de Galicia, con su verdor de hierba, el maíz seco. Las hojas de los parrales
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ya dejan el verdor y se convierten en amarillas. Dejamos el tren en Padrón, durante ese viaje
hemos comido mucho pan y manzanas, esa buena gente nos las ha ofreciendo por las estaciones.
Cogemos en Padrón (…) y vamos siguiendo el mar llegando a Rianjo, un pequeño pero
hermoso pueblo. Nos destinan a la orilla del mar, a un edificio que hace poco construyeron.
Un letrero adorna la puerta de entrada y dice Campo de Concentración de Prisioneros de Guerra.
Lo de siempre a todos la misma igualdad, así se le premia a uno, después de exponer su vida
y la de sus familiares desertando del ejército «rojo». Entramos en ese nuevo aposento y es
la hora de la cena. Hoy cenamos tanto que todos quedamos hartos y luego nos vamos dormir.
Aquí podemos dormir con paja, pero hay muchas pulgas y piojos, me doy cuenta de ello a la
mañana siguiente. Hoy hacen por la tarde una pequeña función y nos distraemos.

Aquí recibo carta con noticias de Antón Griñó, «l’estudiant», que se halla prestando servicio
en una Bandera de Falange y Jaume Huguet de «cal Cinto», me manda dinero, veinticinco
pesetas, que llegaron al campo cuando ya me había marchado y que nunca llegué a cobrar,
pero que él sí que reclamó su devolución a mis padres, finalizada la guerra, ya en Vimbodí.
En el campo también encuentro a [Vicenç] Baldrich, de Montblanc, que me contó de cuando
salieron y se fueron del campo los dos de la quinta del 27 de Tarrés, gracias a un aval del
señor Torres, le habían comentado respecto a mí, que cuando pasasen por Valladolid me solicitarían
un aval al Sr. [José] Torres [Debat], «fideuer», vecino de Montblanc, que tenía una fábrica de
pasta en dicha localidad, a lo cual él les dijo que me dejasen en paz, «val més quatre garrotades
al camp, que un tiro al front». Uno de los trabajos que afirmaba tener encomendado Baldrich,
era la reparación del reloj del pueblo, con lo cual salía y entraba del campo a su gusto. La
verdad es yo no tenía claro en que podía consistir la avería, su reparación y sus múltiples salidas
del campo. Nunca tuve claro su situación real en el campo.
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Con relación al Sr.Torres, más tarde cuando se movilizó mí quinta e ingreso a filas del
ejército «nacional», en los viajes en tren, cuando pasé en diversas ocasiones por la ciudad
de Valladolid, veo efectivamente en una pared las letras de la marca de la pasta de sopa Torres.
Estoy en ese campo un mes y medio.
Cuando llaman a mi quinta los «nacionales», el jefe del campo me llama y me da dos
opciones incorporarme a filas en el ejército o en la próxima expedición de prisioneros para
batallones de trabajo me mandará a ellos.
El día veintisiete de noviembre salgo hacia la Caja de reclutas de la Coruña. Vamos en
libertad, llueve un poco, comemos todavía en el Campo, luego salimos fuera. Nos dan un papel
y nos entregan un chusco y una lata de sardinas. Con un coche salimos hacia Padrón, sitio
donde pasa el tren. Nos vamos alejándonos del mar y viendo el hermoso paisaje gallego. Nos
embarcamos en el tren para la Coruña. Entre todos vamos unos veinticinco y llegamos a la
Coruña el día veintiocho.
De los que salimos del campo para incorporarnos, me presento únicamente yo en la Caja
de reclutas. Es finales de abril y mi reemplazo es el tercero.
Me destinan como recluta al cuartel de Zamora y me destinan a la 4ª Compañía. A los
dos días me visten con el uniforme.
Aquí encuentro a un compañero del lado de mi pueblo, el José Mª. «Ros de Tarrés», ya
como soldado.
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Empiezo a hacer guardias a días alternos y el día de la Purísima, patrona nuestra, hacemos
una gran fiesta en el cuartel.
El día 23, con una expedición salgo para Corella (Navarra). Dejamos el tan pintoresco
paisaje gallego con su mar y su ciudad de cristal, como dicen los ingleses, para dirigirnos a
Navarra. Sufrimos el frío de Burgos, ya que nieva populosamente. Aquí dejamos una expedición
de presos del campo de Rianjo que venía en el mismo tren que nosotros y seguimos el viaje.
Llegamos a Zaragoza a la estación del Norte, donde permanecemos un día. Salimos y llegamos
después a Castejón, el tren para y de nuevo tenemos que esperar. Finalmente llegamos a Corella,
pueblo muy bonito, la estación dista un kilómetro del pueblo y emprendemos la caminata. Llegamos
al pueblo, vamos al ayuntamiento donde se sitúa la Comandancia y nos destinan por cuartel
un lugar que es convento y colegio de frailes. Nos instalamos en un aula. Tenemos una buena
recibida y celebramos la Navidad.
Pasamos una buena temporada aquí haciendo instrucción por las mañanas. El terreno es
muy frío y en enero marchamos en expedición en camión hacia Alfaro y luego a coger el tren
hasta la estación de Lodosa, para ir a reunirnos con el Batallón. El jefe de la estación de ferrocarril
nos anuncia que el tren militar que esperamos lleva mucho retraso y que no llegaría hasta las
cinco o las seis de la tarde. Regresamos para comer a Lodosa ya que hambre no nos falta.
En las casas de ese pueblo he visto (en) algo que me llama la atención, hay muchas colgaduras
de pimientos colorados que aquí cosechan secándose. Después de comer, nos vamos de nuevo
a embarcar pero por equivocación, llegamos tarde y perdimos el tren.
El recorrido de Lodosa a Ávila lo hacemos por nuestra cuenta, con tren y algún camión
que nos recoge, vamos hacia Valladolid y de allí a Ávila. Llegamos y no nos dejan entrar en
la ciudad y al pie de sus mismas murallas, encontramos recién formado el Batallón, es de
ametralladoras y lleva el nº 217.
Con una caravana vamos hacia Cebreros, y luego vamos a San Martín de Valdeiglesias
y Navalcarnero, donde nos instalan en la plaza de toros. Aquí hacemos dos días y nos destinan
por las compañías. Junto mis amigos me toca ir a la 2ª. Nos acostamos y al poco rato llaman
a formar con todo el material. Una caravana nos espera, subimos a ella y nos dirigimos al frente,
Villaviciosa de Odón, llegando a Boadilla del Monte por la noche. Creo que hoy las fuerzas
«nacionales» ya han liberado hasta la capital Tarraconense. Uno aquí no se entera ni en qué
día come pan. Nos destinan a una cuadra, después de dar la vuelta por todo el pueblo y pasar
la noche como podemos. El tiempo esta lluvioso, me entero que nos han agregado a la 8ª Bandera
de la Legión y con ella estamos en este pueblo. Es un pequeño pueblo con cuatro malas casas
destrozadas, por la barbárie de la guerra. También perteneció al dominio rojo, desde él se ve
Cuatro Vientos y a su izquierda está el destruido pueblo de Brunete. Aquí desplegamos guerrillas
para no estar parados. Esta noche, ha empezado por la parte de Brunete un gran cañoneo
y creo los rojos atacan por el citado lugar. Su objetivo es retener algo los avances nacionales
sobre Cataluña.
Después de permanecer casi una semana nos llevan a el pueblo de Majadahonda, pueblo
que no lo parece de tan destruido, de él tenemos cerca Las Rozas y la Ciudad Universitaria.
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El viaje, unos ocho kilómetros, los hemos recorrido a pie y con el material al hombro.
Destinan por secciones y mi sección queda de refuerzo en Majadahonda.
Después de ocho días volvemos hacer traslado, vamos para Navalcarnero, Ávila que
embarcamos en coches de carga, Valladolid y luego hasta Ariza. Aquí seguimos la línea de Madrid
hasta Sigüenza, en que paramos, y con una caravana de coches nos dirigimos hacia Sauca.
Aquí nuestra habitación es un pajar. El terreno es frío, la nieve se deja ver y las heladas se
producen cada mañana. Ese pueblo está situado entre la carretera general de Zaragoza a Madrid
y es de cuatro malas casas. Aquí permanecemos algunos días, unos veinte, y vemos las
fortificaciones italianas, en la retirada de Guadalajara desde Jadraque hasta Sigüenza.
Después de estar unos días y recorrer algunos de estos pueblecitos, tenemos otro traslado
hacia Sigüenza. Cogemos el tren también «especial mercancías» y vamos hacia Ariza, Valladolid,
Béjar y Plasencia empalme. Allí ya no continuamos, ya que se ha detenido la ofensiva roja sobre
esa zona de Cáceres y ya no se nos necesita, por ello regresamos a Majadahonda y Las Rozas.
Hoy hemos visto el cementerio que nos recuerda con sus cruces los fallecidos en la batalla
de Brunete, algunos para pasar la noche se han resguardado y dormido en el interior de los
nichos del cementerio.
Con coches nos vamos hacia Villamantilla, pueblo regular de los mejores que hemos estado.
No vale mencionarlo pero para nosotros es una capital. Aquí pasamos, como siempre, unos
días haciendo instrucción y practicando el emplazamiento de máquinas y nidos. Nos trasladan
más cerca del frente al pueblecito de Villanueva de Perales, donde ya habíamos estado antes,
haciendo alguna marcha.
Permanecemos aquí pocos días

y otra marcha se prepara, se dice que a Cedillo del

Condado, y así es. Aquí volvemos a juntarnos con la 8ª. Bandera de la Legión y creo pronto
saldré con permiso, ya que es la segunda expedición que sale.
Voy pronto a salir yo, ya están por llegar los de la 1ª. Aquí nos encontramos la escuela
de antitanques, 8ª Bandera de la Legión y nosotros. Es un pueblo regular, pero ya no me interesa
y no pienso más que en que llegue la hora.
Dos de Marzo. Salgo de Cedillo y me dirijo a Navalcarnero donde hacemos noche y luego
a Ávila. Aquí cojo el tren y por la noche estoy en Venta de Baños, o no recuerdo ya tantos
nombres y de allí a Zaragoza. Con un coche voy hasta Lérida y con otro a casa, donde llego
a mediodía del domingo.
Después de disfrutar unos días de permiso en casa (Vimbodí), desde que salí esta es
la primera vez, hoy regreso para reincorporarme nuevamente a mi Batallón. Día veinte, salgo
con el tren correo dirección a Lérida. A las once y media, llego a Lérida y me dirijo a coger
en el control un coche dirección a Zaragoza. Al oscurecer, subo en uno y por la mañana del
día siguiente llego.
Duermo un poco en la estación de la que sale el tren de Zaragoza a Valladolid. Llego
a esta última estación, donde paso nuevamente la noche.
Al amanecer cojo el tren y me dirijo a Plasencia – empalme. De nuevo tengo que hacer
noche otra vez en la estación y a la mañana siguiente cojo otro tren para Torrijos.
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Allí dejo el tren y me dirijo al control. Cojo un camión y me dirijo hacia Toledo. A unos
seis kilómetros de Toledo es el final de recorrido del mencionado camión por lo cual y debo
continuar a pie hacia la ciudad toledana. En otro control subo en un coche y me dirijo por la
carretera general a Madrid hasta Juncos. En este pueblo me apeo y andando me dirijo hasta
Cedillo del Condado, donde me tengo que incorporar. Al llegar a él me reencuentro los antiguos
compañeros que habían salido de permiso como yo. Del Batallón que había aquí nada mas
quedamos nosotros.
Por lo visto, con el movimiento de fuerzas que hay da la impresión que quieren empezar
una ofensiva Esta noche nos trasladamos hasta Burujon, pueblecito cerca del río Tajo, que
es donde hay la línea de fuego.
Residimos aquí un par de días y nos agregan a la 74 División. Por fin nos llaman y nos
dicen que vamos a iniciar una ofensiva. Después de pasar el río, sin un tiro, oímos algunos
unos disparos, pero no ocurre nada. Descansamos esta noche en una masía, ya que por el
cansancio nos hallamos rendidos.
Al día siguiente volvemos a emprender una caminata. Llegamos por fin a un pueblo, no
recuerdo su nombre, ya que mi libreta de apuntes en sucio la he perdido. Luego a otro llamado
Cuevas, allí hacemos un par de días y otra vez otra nueva caminata hasta Ventas con Peña
Aguilera, donde permanecemos un par o tres de días. Nuestra sección habita un pajar y puedo
dormir en la paja. Partimos andando, cogemos camino antes recorrido y Cuevas y hacemos
noche, esta vez en un palacio. No puedo aclarar su nombre, sus jardines son majestuosos y
en algún tiempo igualmente su edificio lo fue. Por el cansancio que llevo ya, los pies parece
que los arrastro, con satisfacción nos echamos a dormir, pero pronto nos hacen levantar y nos
hacen dormir dentro del castillo. Al día siguiente para desayunar, nos dan rancho frío y otra
vez andando hasta Torrijos. Aquí paramos unas horas y lloviendo cogemos la carretera de Torrijos
a Toledo. Después de andar hasta el pueblo de Rielves, con la lluvia a nuestras espaldas, paramos
y nos dicen que residiremos allí. Nos destinaran a una casa de agricultores que esta deshabitada,
con una tapia de corral que encierra la casa. En ella se instala, en la planta baja, la Plana
Mayor y nosotros encima. En un pajar, que está también cerca de aquí queda la cuarta compañía
de este Batallón.
El pueblo me parece que no es importante y compruebo que no me equivoco, cuatro casas
de planta baja y unos corrales forman ese caserío que no llega ni a pueblo tampoco.
En este pueblo, Rielves, situado a la carretera general de Toledo a Torrijos pasamos unas
semanas terminada por fin, Gracias a Dios, la guerra en España.
Por las mañanas nos dedicamos a la instrucción militar y por las tardes a teórica. Hasta
la fecha hemos hecho unas pequeñas marchas militares.
- 1ª. Rielves - puente del río Guadarrama, situado a unos seis kilómetros de dicho pueblo
y por el cual pasa la carretera general a Toledo. Nos bañamos un poco y a mediodía regresamos
al cuartel, que es una casa de agricultor deshabitada que nosotros hemos aprovechado.
- 2º. marcha Rielves–Torrijos, ocho kilómetros. Hacemos el trayecto, pero no visitamos dicho
pueblo, a las puertas damos media vuelta y regresamos.
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- 3ª. marcha Rielves – VillaMiel– Puente Guadarrama. Comemos allí y permanecemos hasta
las tres tarde, luego nos dirigimos, por la carretera general, a Rielves.
- 4ª. marcha, itinerario a cumplir: Rielves, camino de herradura a Burujon pasando por
un caserío, orilla carretera Albarreal del Tajo y regreso. Hacemos la marcha y al llegar a ese
caserío, donde tienen que residir nuestras cocinas no las encontramos, por una equivocación
las llevaron a otro lugar. Al ocurrir ese incidente regresamos, cogemos la carretera para Albarreal
dirección a Torrijos, pasamos por Torrijos, y luego carretera general a Rielves. Llegamos a las
tres y con una camioneta nos han llevado la comida desde donde estaban las cocinas.
- 5ª. marcha Rielves – Huecas, por camino de carro(…) de Santa Cruz, llegamos al pueblo
de Fuensalida. Al llegar a sus puertas, damos media vuelta pasamos otra vez por Huecas, misma
carretera a Villamiel y antes de llegar a dicho pueblo comemos. Después de hacer siesta pasamos
por dicho pueblo y lo dejando a mano izquierda, cogiendo el camino de carro a Rielves.
- 6ª. marcha Rielves camino de herradura a Casa Conillas, donde hay las cocinas situadas,
a la derecha de una carretera nueva que va de puente Guadarrama a Albarreal del Tajo. Este
es el itinerario proyectado, pero por algunas causas no lo hacemos, comemos, hacemos la siesta
y por un camino nos dirigen otra vez a Rielves.
Estando en ese pueblo anoto esos incidentes para su recuerdo. De los que huyeron con
los rojos, cuando se liberó ese pueblo y que ahora han regresado, motivó que se encerraran
todos los dirigentes del tiempo que dominaron aquí los marchistas. A algunas mujeres, las llaman
y las «pelan» la cabeza con dibujos raros, y se hace una manifestación donde figuran las
banderas nacional y la de Falange. Las mujeres llevan las banderas, otros desfilan con el brazo
en alto, algunos falangistas de este pueblo llevan una fusta y no les dejan bajar el brazo. Los
muchachos de Falange de este pueblo desfilan al son del tambor y delante de la manifestación
asiste un alférez de Falange. En la plaza de este pueblo, delante de todos los soldados se
ha formado un escándalo, ese alférez hace bailar una mujer, dicen cómplice del asesinato de
su padre, hasta que nuestros oficiales nos hacen retirar.
Después de hechas varias caminatas militares, el diecisiete de mayo partimos de ese pueblo
a Madrid con tren, haciendo el trayecto como siempre en vagones de «primera», y por la noche
al llegar a la estación de Mediodía de Madrid, cogemos por la calle Génova y por la carretera
de San Sebastián o Burgos, andando con el material a cuestas, hacia una zona balneario o
campamento, pasando Fuencarral pueblo y por delante del campo de futbol de Chamartin? lleno
de prisioneros de guerra, por lo cual cruzamos de parte a parte Madrid. Instalan nuestro campamento
en un colegio al que se accede a través de una puerta de hierro con un rotulo que indica Colegio
Pablo Iglesias y es parecido a nuestro popular balneario Masies (l’Espluga de Francolí) pero
sin aguas, ya que escasean un poco. En un pabellón o sala de esas se aloja todo el Batallón.
Podemos descansar. A las once mañana hacemos comida y luego descanso otra vez. Al celebrar
esa comida, ya que el apetito nos enviste un poco, nos damos cuenta que no estamos solos,
hay varios Batallones ya aquí.
El día dieciocho por noche nos trasladamos a Madrid, donde hacemos noche y por la
mañana nos trasladamos otra vez con el material al desfile. Nos situamos al pie de la Cibeles,
delante del Banco de España. Allí hacemos barrera y podemos contemplar todo el desfile, que

2012

podall

169

hoy se celebra por la Victoria. El día es desmerecido por la lluvia. Luego aparece el Generalísimo
con su escolta mora. Terminado el desfile nos dirigimos a recoger los macutos y otra vez a
San Fernando a cenar. Hoy domingo hacemos con mis compañeros una visita al pueblo de
Fuencarral, regresamos al campamento un poco alegres.
Veintitrés de mayo. Hago una visita por la tarde a Madrid junto a mis compañeros Salrach y
Cortina. Nos hacemos unas fotografías y luego vamos a visitar la villa madrileña. Hoy me
«desaparecen» ocho pesetas, en los gastos de Madrid, por ello el veinticuatro estoy haciendo
vida en el campamento.

«El seu fill amb tot el cor des de Madrid els hi
dedica aquesta fotografia. Sempre els recorda.
Josep» 23-05-1939

«Amb els companys de tabola Salrach i Cortina
el dia 23 de maig de 1939, al Parque del retiro
de Madrid, ens fem aquesta fotografia. Josep».

Día veinticinco. Otra visita por la tarde a Madrid. Gasto cinco pesetas más, son las sobras
que hemos cobrado. Para pasar la tarde vamos a un cine a ver una película italiana, después
a cenar y regresamos al campamento.
Veintiséis. Regresamos a Rielves pasando y viendo la Ciudad Universitaria y sus fortificaciones.
Parece imposible que allí vivieran personas tan cerca los parapetos, Unos de otros, la carretera
los divide. Pasamos Cuatro Vientos, Navalcarnero, Torrijos, y llegamos a Rielves.
Aquí otra vez la vida de siempre, por suerte que en la instrucción ya no nos aprietan tanto.
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El día dos junio nos trasladamos de Rielves a Arenas de San Pedro. Dejamos la provincia
toledana y entramos en la de Ávila. Salimos de Rielves, en un día lluvioso y yo después de
hacer guardia, a las diez de la mañana, con tren todo el Batallón y desembarcamos en Talavera
de la Reina, a las cinco de la tarde. Con una caravana de coches nos dirigimos a ese pueblo,
cabeza de partido judicial, dicen de seis a ocho mil habitantes. Por el camino atravesamos ese
pintoresco y montañoso paisaje de la provincia avilesa, con sus grandes manadas de toros y
ovejas, por esos montes y barrancadas. Llegamos a Arenas de San Pedro y nos destinan a
ocupar un palacio, dicen a medio construir de Felipe IV. Como es de noche no puedo hacerme
una idea cierta de ese pueblo.

«En Arenas de San Pedro? 7 de junio de 1939 nos fotografiamos... la escuadra... Belloc tripode...
caja de cañones Fernádez... Barros... suplentes... Sordo. S. ca. Fernande y...».

Día tres. Puedo contemplar el pintoresco y atrayente paisaje que tenemos en nuestra vista.
Montes de una altura que parece se juntan con las nubes, con sus picachos blancos que hacen
olvidar que estamos en el mes de Junio. Se ve otra vez ante mis ojos el tapiz verde de la
encina y pino, en mucha abundancia, la inolvidable vid con el hermosísimo verdor que adquiere
ya ese mes la cepa, los olivos, los árboles frutales empezando por los cerezos. Vaya un país
parecido al mío, con unas muchachitas que ya saben «embarnizarse» la cara y vestir a la moda,
un pueblo cabeza partido pero un poco regular.
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Habitamos casi lo alto del palacio, encima solo un piso más que es que da la imagen o forma
el castillo. Tenemos que subir con ochenta y siete escalones de piedra que para llegar a nuestros
aposentos. Tenemos dos ventanales, uno que mira hacia N., opuesto al pueblo y otro al E.,
que deja ver un poco del pueblo y carretera por la que llegamos de Ávila. A las cinco,
aproximadamente, puedo hacer una visita por el pueblo con la formación. Del pueblo admiro
su iglesia, su prisión, edificio hecho de piedra, muy antiguo, con un pequeño castillo a mano
izquierda. Nuestro cuartel ocupa lo alto del pueblo. Hacia el norte pasa un pequeño río, que
lo atraviesan dos puentes de piedra, por uno cruza la carretera y el otro es más antiguo. Dentro
del mismo pueblo, un poco hacia las casas de sus arrabales, se ve ya sembrada cebada con
su color ya amarillo. Hay muchas flores por las calles de este pueblo e igualmente parras. Sus
calles altas están engravadas a lo antiguo. Por unos planos de esas montañas compruebo
que estamos cerca del célebre monte o picacho de Gredos. A las ocho tocan fajina y me dirijo
otra vez al cuartel para cenar.
También he observado que a las cigüeñas, ese animal de patas y pico largo, les gusta
habitar ese pueblo, ya que he visto algunas.
Domingo, día lluvioso y muy nublado. La niebla cubre y hace desaparecer esos gigantescos
montes.
Ya hacemos vida de cuartel. Día seis empezamos ya a comer todo el Batallón juntos. Desde
hoy el hambre empieza a despertarnos un poco. La comida es un plato garbanzos con carne,
un poco de vino y un chusco para cuatro, algún día nos dan un poco de ensalada. Por suerte
encuentro una casa en la calle de la Estrella de una vecina que se llama señora Teresa, que
me lava la ropa y me preparan a mi a mis compañeros la comida, carne que hemos comprado
(un kilo dos pesetas) y alguna trucha del rio que pescamos, lanzando en él una bomba de mano
y nos hacemos desaparecer el hambre.
La señora Teresa tiene un hijo sirviendo en el ejercito «nacional», en Manresa y es de
la opinión que debe tratarme de igual forma que espera traten a su hijo en Cataluña. También
me dice que su hijo se halla muy bien en Cataluña y que en ocasiones le dice que no desea
volver a Arenas de San Pedro.
Pasan los días haciendo vida de cuartel. Por la mañana, salimos con las máquinas al monte
hasta la una (…) un poco de teórica y una revista para salir de paseo. Como que tenemos
el comandante de permiso no tenemos ninguna revista fuerte.
Hoy domingo, día doce, me toca guardia en Comandancia. Un domingo más.
Me deje de anotar que el día ocho, jueves Corpus Cristi, asistimos a misa a las ocho
de la mañana, a las diez nos vamos a cubrir la carretera por la que tiene que pasar la procesión.
Desfila nuestra 5ª. Compañía del Batallón que escolta al Santísimo. Terminada la procesión desfila
todo el Batallón.
El mismo día doce salgo de guardia y entro de cocina. Me pongo con un fogonero a lavarme
yo y la ropa.
Hoy día trece como siempre esperando que toquen marcha para salir de paseo.
Durante el paseo puedo enterarme algo de la historia de este pueblo. En el centro del
pueblo, cerca del río que pasa, hay las ruinas de un antiguo castillo, hoy derruido por el tiempo
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y que ese pájaro que tantos hay aquí, cigüeñas, tiene en lo más alto su aposento y en lo más
alto del pueblo se encuentra el palacio que nosotros ocupamos.
Su leyenda … que cuento en un corto resumen. Fue construido ( …) años de antigüedad
según indica la construcción en sus muros y empleado en cierto tiempo para encerrar a un
príncipe que se casó con falsedad, con una princesa que no le amaba y la otra princesa de
la que era novio lo encerró en él y se hizo ese palacio para contemplarlo desde él.
Por otras bocas supe que en año V cuando el rey que (…) hoy desisto ya que veo que en
ese pueblo no hay quien vaya darme razón de quien construyo ese palacio y cuando lo tuvo
construido hizo prender fuego a el otro antiguo (…) Leyendas de pueblo supongo, todo será,
ya iré explicando (…) que me entere de otras historias que supongo tiene (…) por fin resumo
que hoy mirándome (…) el lado izquierdo que están las torres conservadas, pero sin tejado,
se convirtió en cementerio de coches y la parte derecha un cartel adorna su puerta con unas
letras grandes con la inscripción «Prisión Judicial» y que constantemente es vigilada por un
guardia civil.
Día catorce, la vida de siempre sin novedad, el baño por la tarde en esa presa que hay
a medio kilómetro del pueblo, que no sé para que se debe utilizar.
Día quince, un día hermosísimo, que no se ven siempre aquí ya que llueve mucho. Voy
hoy a explicar algo sobre leyendas de ese pueblo. Según me entero, el suceso es histórico,
de la guerra de los franceses. En sus puentes de piedra que atraviesan el río que pasa por
aquí, en una calle de la carretera dice la placa, calle los Mártires, supuse que era de los mártires
por la horda roja, ya que aquí varios días (…) ellos y (…) pero esta denominación se refiere
a que en la guerra del francés, lo hicieron volar y hubo muchas muertes.
La historia de esta calle (…) son las leyendas de las calles de ese pueblo. Una calle de
detrás de este castillo derruido lleva la de la Triste Condesa, otra La Niña Perdida, en fin, varias
que por sus nombres me atraen a preguntar su historia y que la gente de este pueblo orgullosa,
se preguntan por qué un «perdido» como yo se interese en tales tonterías. Me lo cuentan, tal
como lo dicen. Transcurro parte del día como los demás. Me pasaron los días sin darme cuenta.
Hoy día veintidós aprovechando que tengo servicio de cuartel me decido a escribir esas pocas
letras en la entrada de ese palacio, con sus potentes pilares que aguantan con el techo de
bóveda y me hacen recordar las suntuosas de nuestro monasterio de Poblet (…)
… treinta escalones tienen forma (….) para presenciar la entrada de (….) hace el efecto de
Poblet.
Sobre una capa (….) falgueres que han puesto en la compañia esos días cuentan lo blandos
que vamos a dormir ¿qué les parece que vida nos hacemos?, inmejorable.
El clima es hermosísimo. Una presa del río que pasa por ese pueblo se ha convertido
ya en playa para nosotros. Cada día vamos a tomar el baño al mediodía.
Hoy he hecho un pedazo de escritura, empiezo a cansarme y termino de una vez.
Cada día quedo más admirado de los hermosísimos paisajes de este país, sus altísimos
pinos, sus castaños, en fin, su vegetación tan verde han atraído mis ojos. Termino de escribir
porque es tarde.

2012

podall

173

Después de pasar una buena temporada en este pueblo, en el cual ya teníamos confianza
en alguna casa, hay rumores de que nos marchamos.
Permanecemos dos días esperando la caravana de coches y por fin una noche empieza
el barullo, la corneta llama a formar y nosotros ya nos disponemos con todo el material en la
calle. Después de estar formados un par de horas empieza a llegar los nuestros carros y empezamos
a cargar el material. Por fin empieza a desfilar la caravana hacia Talavera de la Reina y toda
la gente ha había venido a despedirnos a la salida del pueblo, vemos que ciertamente se despiden
con mucho sentimiento. Después de andar toda la noche, hacemos una parada y algunos rendidos
por el sueño se quedan dormidos, otros se salen en una curva de la carretera, por el sueño,
que no saben dónde van.
Después de dejar el terreno montañoso llegamos ya a la llanada toledana y al sorprendernos
el día hacemos descanso a la sombra de unas encinas, hemos recorrido unos veinte kilómetros.
El sol nos abrasa en esa llanada, todos después de descargar el material de los carros, nos
echamos a dormir hasta mediodía y algo de la tarde. La corneta toca fajina y al rato, unas
dos horas, ya nos tomamos la cena. Cargamos otra vez el material y emprendemos, a la caída
del sol, el pedazo que nos falta recorrer. Ahora ya hemos satisfecho el sueño y no lo sentimos,
pero la noche es calurosa y echamos en falta el agua y pozo o charco que vemos, nos lanzamos
todos a él. Llegamos a Talavera de la Reina, aun no ha apuntado el día y entre unos olivares
nos echamos a dormir. Al despertar veo que nos encontramos a medio kilómetro del pueblo
y nos vamos a verlo, pero no podemos entrar ya que una patrulla nuestra lo impide. A medio
día nos vamos a bañar al río Tajo, que pasa muy cerca. Hacemos noche y al día siguiente
al atardecer, después de habernos dejado visitar el pueblo reemprendemos el viaje dirigiéndonos
a la estación. Cargamos el material al tren y emprendemos un pequeño viaje hacia Madrid y
pasamos por Rielves, que tiene ahora ya un aspecto mísero, los sembrados se hallan segados
y solamente se ven rastrojos, pasamos y dejamos a la derecha Toledo.
No lo recordaba, nos han repartido unos papeles en los que nos indican que ya no
pertenecemos a División 74.
De Toledo a Madrid veo una plaga de langostas. A miles vuelan por el cielo y mueren
cuando chocan contra nuestro tren. Vemos también la torre de Cedillo del Condado, que dejamos
a la izquierda, pueblo que habitamos una temporada.
Llegamos a Madrid, hacemos noche y cambiamos de estación. Luego pasamos por
Guadalajara. Vemos la destrucción de la guerra, las fortificaciones y por fin llegamos a Sigüenza,
donde ya habíamos estado. Nos dirigimos hacia Ariza y de aquí a Zaragoza donde hacemos
noche y emprendemos por la mañana camino hacia Jaca, nuestro destino. Pasamos muchos
túneles, varios pantanos. El terreno es montañoso y nevado.
Por fin llegamos a Jaca y nos destinan a un lugar, fue seminario, permanecemos allí unas
tres semanas y luego otro traslado a pie cerca de la frontera, a Arañones o Estación Internacional
de Canfranc. Nos hallamos en medio del Pirineo aragonés, al final de un pequeño llano, a unos
cinco kilómetros de la frontera. Ocupamos en un andén, un local de los tantos que hay en la
estación.
Nos pasa revista, el General de la 5ª. región militar Exmo. Sr Álvarez Arenas.
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Hacemos instrucción y varias marchas. En la primera dominamos un fuerte en una pequeña
montañita, en la segunda subimos un monte muy alto y llegamos hasta la segunda casita de

«En prueba de cariño y que nunca les olvido, desde Jaca
les dedica ésa. Su hijo Josep. 22 de julio de 1939. Jaca,
Año de la Victoria».

unos pastores, en la tercera subimos a otro monte desde el que se ve la frontera y en la cuarta,
hacia nos encaminamos hacia una llanada en la que miles de corderos están pastando. Los
pastores que las cuidan, habitan pequeñas casas hechas de palos y tierra.
Varios días vamos al tiro, detrás de un fuerte llamado Coll dels Lladres. En ese fuerte
está instalada una batería antiaérea.
En ese pueblo hay artillería del 10 ½, un batallón de ingenieros, un batallón del Regimiento
Galicia y tres batallones de trabajadores, el 23, el 25 y el 8, otro el 15 ya se ha marchado.
La artillería se ha marchado hacia Gerona y al Regimiento de Galicia lo han relevado.
Hace un tiempo en general frío y muy lluvioso, que tenemos muchas ganas irnos de aquí, ya
que es muy aburrido ¿cuándo nos marcharemos?.
De nuestro batallón se han marchado los de la quinta del 40 a reformar uno de los Campos
pro? de Huesca y los del 41 para Sanidad en Zaragoza. Quedamos solamente unos cuarenta,
muy pocos para muchos servicios. El general que teníamos antes en la 51, a la que nos agregaron,
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se nos marcha a Caballería y tenemos que pasar nueva revista y desfile con el que coja el
cargo.
Después de esa revista se ausenta por un tiempo el comandante. Ya llevamos mucho tiempo
aquí, cerca de dos meses, y son muchas las ganas de irnos que tenemos todos.
Transcurren los días y no llega lo esperado. El Batallón empieza hacer aguas. Sale otra
expedición del 41 para Sanidad a Zaragoza. La ausencia del Sr. comandante se ve que va ha
ser para no volver. Se da ya por cierto que no volverá al Batallón. Creo que el Batallón. del
popular Pepito o García rubricado hace las últimas.
Llega el invierno y los días son tristes en esta tierra y se continúa sin saber nada de nuestro
relevo. Vamos haciendo alguna guardia. Yo ya llevo alguna en el túnel del Somport, dicen que
en breve se va abrir. Ha empezado a nevar.
He pasado a acemilero y tengo un par de mulos que no valen ni para embutidos, ya que
abunda en ellos el hueso y no la carne. Hago una buena vida, no hacemos más que alguna
cuadra, de vez en cuando, que nos sirve para distraernos.
Estamos ya en diciembre. Llega ya la patrona de Infantería y se produce una nevada que
da miedo. Tenemos nuestro extraordinario, que esperamos para llenarnos un poco la barriga
y así lo hacemos.
Hoy ni me acuerdo del día en que estamos, solo sé que hace días no para de nevar.
Me llega ya la nieve al culo y si no fuera por los trabajadores, que no hacen más que sacarla
no se podría ni andar por las calles.
Se reciben nuevas órdenes, pero no nos las terminan de concretar, solo me entero de
que tengo que marcharme para Zaragoza a una Academia Militar que se va a abrir.
Según me cuentan, es donde pase la noche que me llevaron de Caspe, un edificio donde estaban
las prisiones militares de San Gregorio.
Cogemos el tren de la noche y llegamos a medianoche a Zaragoza. El Batallón nos ha
despedido con mucho entusiasmo. Pasamos la noche en la estación del Norte de Zaragoza.
Somos un grupo de veintidós de las diferentes compañías del Batallón y nos acompaña el
sargento de mi compañía, Vázquez. Cada uno se va por su lado, quedando que mañana nos
vamos a reunir a las ocho para ir a nuestro destino. Así lo hacemos y junto a mis compañeros
del campo de concentración Cortina, Salrach y otro catalán Rovira, vamos a dormir en cama
en una casa particular.
Nos juntamos de nuevo todos a la hora determinada y nos dirigirnos a la Academia a
pie, con nuestro equipo, pero como es lejos y vemos que va el tranvía lo esperamos y nos
subimos a él.
Llegamos al lugar y voy a contarles algo de su situación. Se trata de un edificio moderno,
hecho de ladrillos en tiempo de la dictadura del general Primo de Rivera. Esta a unos seis
kilómetros de Zaragoza y a otros tantos de San Juan. Cerca del cuartel hay algunas torres y
el cuartel está enclavado dentro de una gran extensión por el oeste de terreno sin cultivar, en
que hay una ermita, al alto de un pequeño cerro llamado San Gregorio. Por el este a cosa
de un kilómetro pasa la vía férrea de Zaragoza a Lérida, el río Gállego y se encuentra el pequeño
pueblo de Cugulladas, que es la unión de unas casas de campo, que aquí abundan mucho.
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Por delante de la Academia, a unos doscientos metros pasa la carretera de Madrid. Al norte
hay un cementerio de recuperación de coches, los hay a cientos. Y finalmente al sur, Zaragoza.
La Academia, tiene una gran plaza en su centro y en ella residen los cadetes y reciben
sus clases. Disponen de casino, bar, biblioteca, etc. A su izquierda, al norte los talleres, que
antiguamente ocupó el Regimiento de Carros Nº 2 y que actualmente está en los barracones
Los Leones, antiguo campamento, en tiempo de guerra, de la Legión. Detrás el picadero, los
garajes, el comedor y el campo de prácticas de tiro y caballo. A su derecha al norte la cocina,
víveres, almacén y cuartel para personal de tropa. Su lado este lo ocupa un jardín, sin forma,
que llega hasta la orilla de la carretera.
Somos muy pocos en el cuartel, creo que no llegamos ni a ochenta.
Pasan varios días sin escribir y luego semanas. Hoy voy a hacerles un resumen de lo
sucedido. Estamos en junio y no he escrito nada aun de la vida en mi nuevo destino. Les contaré
un poco lo de aquí ya que la vida en Zaragoza es aburridísima a no poder más.
Relacionando y volviendo a lo anterior voy a contar alguna cosa más de la Academia que me
viene a la memoria. Fue hecha en tiempo del general Primo de Rivera o de la Dictadura y en
ella fue destinado como primer General Militar el general Franco, hoy Exelentísimo Jefe del
Estado y en total hubo un solo curso del 29–30.
Luego en tiempo de revolución del 36 cuando yo venía preso del Ebro, después de pasar
por Caspe, también estuve en ella, ya que servía el edificio de la Academia parte para hospital
militar, prisiones militares y campo de concentración de paso. También la ocupo una representación
de la Legión Cóndor (alemana) y nuestro cuartel, destinado entonces para el Regimiento de
Carros de Combate nº 2.
Yo estuve en una plaza de esa Academia la noche del siete al ocho de agosto del 38
y luego me trasladaron a León. Hoy en tales plazas aun se pueden ver las muchísimas inscripciones
de sus paredes hechas por los prisioneros que pasaron por allí.
Pasa el tiempo sin ninguna novedad e ingreso a principios de enero en el taller de carpintería
de la Academia.
Ultimo día de abril, primeros de mayo llega mi madre a Zaragoza, para hacernos una visita,
junto con la de de Ángel Beltrán, del mas de la Salut. Me entero que mi madre ha sufrido una
pulmonía, desafiando casi la muerte, y que todavía no me lo habían dicho. Hacia un año que
no había estado con ellos. ¿Qué día podre regresar a Vimbodí?.
No recordé narrarlo. Creo fue en marzo, tuve visita de Mercè de cal Rata, su hija Montserrat
y una prima suya que se llama África. Vienen internas dos años a estudiar en un convento
de clausura, en la calle Sacramento de Zaragoza. Pasé un rato por la tarde con ellas.
Día cuatro de abril de 1940. Me anuncian malas noticias en la compañía. Tres días después
que se fué mi madre y estando al separarse de ella todos bien de salud, recibo un telegrama
que mi querido abuelo se halla grave. Después de esperar dos días, el sábado seis me son
concedidos siete días de permiso para ver a mi abuelo.
Hoy día seis nuevas noticias, por telegrama me dicen que mi abuelo todavía vive ¿lo veré
con vida?.
Llego a las nueve, con el tren al pueblo el día siete abril y veo con vida a mí estimado
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abuelo. Voy luego a dormir un rato, ya que es bastante el sueño que arrastro. Cuando despierto
me notifican el su fallecimiento, deben ser las once ¿me esperaba a mi? Dios deseó que tuviera
la suerte de verlo. Puedo llevar y acompañar sus restos al sueño eterno, Dios lo acoja en su
mantel y le dé el mejor amparo en el mundo eterno, él que tanto se lo merece. He sentido
mucho su perdida, pero todos tenemos que seguir nuestro camino. Tenemos que tener resignación
y conformarnos.
Estoy una semana en casa. El día quince por la mañana vuelvo a mi destino, llegando
el mismo día, al toque de retreta al cuartel.
Continúa mi misma vida. Vienen a verme una muchacha, su marido, de cal Isidro, de
Vallclara, que estuvo toda la guerra en Zaragoza. Vienen para hacer una visita a la Virgen del
Pilar. Son muchas las peregrinaciones que llegan de todas partes y regiones de España.
He pasado unas dos semanas con el cabo, preparando madera para un taller de Zaragoza.
Robert Alsamora, después de quince días de convalescencia en el hospital por «galteras», ha
regresado.
Domingo uno de junio. Encuentro por casualidad a Roseta y Arbós que vienen de viaje,
recién casados, a Zaragoza. Otros más del pueblo.
Fines de junio, ha transcurrido hasta hoy día de San Pedro,

sin ninguna novedad.

Hace unos días llegó gente nueva, de la que fue zona roja, de la quinta del 36 destinados
al escuadrón de caballería de la Academia. Se han incorporado todos los de quintas del 36
y 37. Pronto deberán empezar las demás hasta la del 41 y empezaran a licenciar los que llevan
cerca ya de treinta y seis meses sirviendo.
No quiero contar y mencionar nada sobre el extranjero, ya que la guerras es para quien
le guste. Llevan ya unos meses en guerra toda Europa. Son varias ya las naciones que la
sufren. Francia fue tomada por los alemanes e italianos, mientras que fuerzas de África o
Marruecos español, han tomado Tánger. España recupera lo que perdió en otros tiempos. Hay
grandes manifestaciones de estudiantes para que se tome el peñón de Gibraltar. Hay mucha
de publicidad con carteles y agitación con manifestaciones en toda España.
Por mi dejadez, trascurre hasta el mes de diciembre sin coger la pluma para llenar alguna
de esas cuartillas. Continuaré con algo de cuanto ha sucedido en ese periodo de vacaciones
y traslados.
Después de tanto tiempo en un mes se marchan con permiso toda la tropa, menos nosotros,
los que estamos en la carpintería, ya que tenemos que arreglar cuanto se ha destrozado de
este curso.
Transcurre un mes de agosto aburridísimo y después de regresar todos los de permiso
y terminar la faena, se nos concede a nosotros un mes de vacaciones. Nos vamos el tres de
septiembre.
Muchísimo tendría que poder contar, pero no sabré hacerlo ¿para que? Acaso he dejado
un amor esos días que he permanecido en el pueblo!. Creo yo que no. Me ha interesado alguna
de las muchachas, tampoco. Yo como siempre, mi madre tiene razón, no he cambiado. Dios
me aguante mi tono hasta regresar a mi hogar. Este mes me ha pasado, sin darme cuenta,
y ya es día de volver a regresar. He ayudado a mis padres, me he juntado con mis amigos,
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aunque algunos de ellos ya están sirviendo y después cuando ya empezaba a acostumbrarme
a la buena vida, ha venido el regreso a mi destino.

Foto realitzada a la Feria de Muestras Saragossa, sense data, JJD (Academia) , Angel Beltran Tena del Mas de la
Salut (no podem concretar en el seu quarter de destinació) i Robert Alsamora Roselló (furriel al Cuartel de Aragón
– Las Delicias). Tots tres son de Vimbodí.

Primeros de octubre, los días se me hacen muy pesados. Mi pensamiento no recuerda
más que mi hogar y familiares, y por el contrario debo acostumbrándome otra vez a la mili.
Después de permanecer en los talleres de carpintería, desde que se organizó la Academia,
en el mes de noviembre se me da de baja, y paso a tomar posición de ordenanza en la sala
de topografía.
Este mes tengo visita de familia Palau y la madre de Robert que están aquí unos días.
Vienen a hacer una visita a la Pilarica y a Zaragoza. Regresan el sábado después de estar
tres días a aquí.
Descuidé de contar que en una peregrinación de Tarragona, llegan unos setenta y tres
de Tarrés. La Mercè, de cal Rata va con ellos, pero no puedo hablar con ella.
Voy a continuar otra vez la narración. Las peregrinaciones son continuas y seria largo de
contar si uno tuviera entretenerse con todas, pero a modo de ejemplo voy a poner una, la de
las Juventudes Católicas. Se cuenta vinieron unos veinte mil y se dice que ha sido la más grande,
había gente de todas partes, e incluso de Portugal.
Mi nuevo destino, no puedo desearlo mejor, estoy solo en él y poca es la faena que tengo.
Tengo por comandantes encargados D. José Alonso Alonso y a Ruiz Tapiador, veo en ellos muy
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buenas personas. Mi faena es sacar el polvo de la sala y entregar los aparatos que me pidan,
cuidando que no se extravíe alguno.
Tengo una nueva visita mes de noviembre, la familia Brians Baltasar y de ahora en adelante
poco les puedo contar. Estamos en diciembre, el frío se deja sentir bastante y ha hecho unos
días horribles de viento, parecía que se lo llevaría todo.
Se acerca Navidad y no se sabe con seguridad si se darán permisos, unos aseguran
que si otros que no, y soy de los últimos y eso que de ganas me muero. Más adelante ya
se lo contaré».
(...)
Ja no va tornar a escriure més i amb aquestex paraules finalitza el seu relat iniciat amb
motiu de la seva mobilització el vint-i-set d’ abril de 1938, encara que no es va llicenciar fins
el set de juliol de 1942. Tres mesos més tard la seva lleva va tornar a ser mobilitzada, de nou
s’ incorporà la vida militar, primer a Tarragona i després a la zona de Girona. Va ser llicenciat
definitivament el trenta de juny de 1944.
Tota la seva generació, que visqué activament la Guerra Civil, va perdre almenys sis anys
de la la seva vida pel conflicte bèl·lic i el servei militar. Tota la seva joventut.

APÈNDIX GRÀFIC I DOCUMENTAL

Llicenciament juliol de 1942 Academia de Zaragoza. De mes lluny a mes a prop: Grau (Sant Jaume dels Domenys),
Lluís Farré «Esparverat» (Montblanc), Josep Jiballí, Anton Casamitjana «Xa» (Solivella), ? (Port-Bou).
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Llicenciament de Saragossa 7 de juliol de 1942.

Llicenciament, en la segona mobilització, del 30 de juny de 1944.
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Cartes que Josep Jiballí Dolcet envia a la seva família des d’Arañones, província d’Osca, de
l’any 1939, finalitzada la Guerra Civil.
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«Saludo a Franco
¡Viva España!
Arañones, 14 octubre de 1939
Año de la Victoria
Siempre recordados todos: Recibida ayer su carta fecha 11 voy a contestarla.
Veo en su poder los dos certificados, ya verán el que más le plazca para escogerlo uno
es para la padrina y otro para Teresina, tal como están las fotografías nosotros no lo hemos
visto. La nieve que cayó fué a las cumbres, pero me parece que aún la veremos. Estamos
ya agregados al Regimiento de Galicia y éste pertenece a la provincia de Huesca y siempre
tiene un Batallón aquí para las guardias.
De lo que les decía del Batallón ha respondido la división de todos los gastos y ha marchado
de Regimiento que antes permanecíamos, así es que cuando marchemos de aquí, que no sé
cuándo será, iremos a Jaca a reformar el Batallón. A cuanto el dinero que les pedía espero
me mandarán un poco, las sobras ahora no nos las pagan hasta cuando haya más dinero de
fondo y no tengo ni cinco y no sé a que será debido pero no es la comida de antes, la suerte
que he aprendido a comerme la cebolla que muchas ensaladas hacen en el plato, que abunda
más la cebolla con tomate, si hay, y sardinas y si esto cae en medio día, a la noche carne
en bote calentado, las lentejas me parece que todavía duran de los señores rojillos y los
garbanzos aun tengo buena dentadura.
Hoy salgo de guardia, no hacemos nada más y algún día voy a buscar algún robelló, hay
muchos fredulics.
De la estación no falta su calefacción ni nada, parece un pueblo que hay de todo. En ella no
falta nada, empezando por sus oficinas, fonda, cantina, correos, cuerpo de guardia, yo que sé y
luego pisos, me parece para el pueblo de Vimbodí, las casas de pueblo, la mayoría es cuarteles
o pisos para empleados de la estación, todas construidas a la misma forma. El más bonito es la
iglesia al medio del pueblo. Aún conservan las casas o cantinas muchos artículos en francés.
Las uvas, espero me las mandaran, haber si las probamos, ayer nos comimos un pato asado
que mandaron a un compañero. Es el extraordinario que tenemos, todos vamos recibiendo
paquetes y lo celebramos todos.
Los árboles ya van perdiendo el color verde por el amarillo, los rebaños descienden del monte
y se van a la llanada, alejándose de aquí. El clima se hace soportable, poco he usado el capote
y la cazadora y el clima si no fuese que la mayoría de los días no vemos el sol, no parecería
que estamos en el Pirineo, se ve que va a lunas, la otra pasada se hizo sentir bastante el
frio. Pensar que por aquí están trabajando tanto en la vendimia, faena que es de la que más
gustan de la recolección de frutos, y yo llevando ya dos cosechas haciendo esa vida tan aburrida,
sin saber cuándo terminaré y que otros anden paseándose por aquí, ¿qué me importa una medalla
de campaña, que acaso no nos la concederán? ya que no llevamos los 6 meses de campaña,
ahora que ya les tocaría aguantar lo que estamos aguantando, no está mal una temporada
probarlo, le sacan a uno el sueño de las orejas pero demasiado, fastidia.
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Termino ya que hay un humo en la compañía de los cacharros de la lumbre, que los ojos
no me paran de llorar.
Reciben miles de besos y un fuerte abrazo,
Jose.
P.D. A tieta Tresina, de Reus cualquier día le voy a escribir y ya le daré las gracias por el
pantalón, cuando recibí la suya, ya había escrito la carta felicitándola».
* * *
«Saludo a Franco
¡Viva España!
Arañones, 23 Octubre de 1939
Año de la Victoria
Siempre recordados todos: Con mucho extraño de no recibir sus noticias, me apresuro a
escribirles para contarles un poco de aquí.
Estoy de guardia, llevo de la 1 levantado, y son las cinco y pico, hasta el toque de diana
no salgo, como que hay falta de gente entre todos nos lo tenemos que armar y hacer, ahora
que prefiero así que las dos horas de puesto.
Ya parezco un quinto si es que me pusiese la ropa que nos dieron, una camisa caqui nueva,
calzoncillos, calcetines, toalla, pantalón y botas, que un poco malas, son mejores que no sin
ellas y unas alpargatas de todo guerreras, porque no había, lo pedí y me lo dieron. Los pantalones
los apañé y dicen que si he sido sastre, ya que me he arreglado otros y creo los deje bastante
bien. Otro oficio más que sé hacer.
Con los dos de Montblanc, vamos charlando muchas veces, el asistente más lo veo a las
horas de comer, pero al corneta están en un local al lado del nuestro, es hermano de la mujer
del Geroni que está casado en Montblanc. Estoy escribiendo al lado de un bidón con fuego
y uno que vengo de relevarlo, con una cara de mocoso que tiene ya que parece el noi del
Saltó tirando las candelas. Otra vez arriba, se ha vuelto un verdadero fogonista, fui a intendencia
y como duermen, llevo leña.
Va haciéndose de día pero como que estamos tan hondos más se ve un poco el cielo por
encima de nuestras cabezas clarear. Hará un día bueno para lavar la ropa.
El Batallón ya pertenece a Galicia y lo vamos reformar el 2 compañías, ahora cuentan la
gente que debemos estar.
Ya se acerca Todos los Santos, como les decía a ver si pueden mandar las castañas por
tal día, uno de ellos le van a llevar panallets, los otros dicen que van a comprar carne, haber
si ponen en la caja un poco de vino bueno y si continúan trabajando al Champany, si el Anton
tiene una botella mal desada. Es la única diversión que tenemos y la que nos hace mas falta
ya que todos estamos regular de hambre.
Esperando la suya.
Su hijo que nunca les olvida. Josep».
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Fonts
Font oral
Josep Jiballí Dolcet, de noranta-dos anys. Estiu de 2012.
Documentació, imatges i fotografies
Família Jiballí Cuadras (Vimbodí i Manlleu)
Consultes i imatges a internet
C.T.V. Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica 1938 Mapa IIª battaglia ‘Ebro´: Artiglierie Legionaria C.T.V. : Fons Monés:
mapes i fotografies de la Guerra Civil.
Còpia permesa amb finalitat d’estudi o recerca, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/
collection/fmones/id/32
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribuci%C3%B3n_de_las_fuerzas.PNG?uselang=es
http://www.geolocal.cat/geoLocal/crearAplicacionOL.jsp?codi=a30&tipus=v&schema=visor
Agraeixo la lectura i correccions d’Alfons Alsamora i Georgina Jiballí.
Notes
1.- De Amicis, Edmundo Corazón
Once meses de la vida de un colegial italiano son narrados en un diario infantil. Corazón, aparecido en 1886, conserva
íntegros su atractivo y su vigencia, con más de trescientas ediciones y traducido a todos los idiomas. El relato del pequeño
escolar se ve interrumpido por los cuentos mensuales del profesor, todos ellos protagonizados por niños que realizan valientes,
sacrificadas y patrióticas acciones. Si todos los niños del mundo tuvieran la oportunidad de leer estas páginas, los corazones
de los hombres se colmarían con los nobles sentimientos de la fraternidad y la solidaridad. Obra cumbre de la literatura
infantil italiana, cada capítulo de este libro es una lección de vida.
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Resum

Aquest article dóna a conèixer el testament de Bartomeu de Castellnou, habitant de
Montblanc, i anteriorment de Cervera. El document data del dia 18 d’abril de 1376. Els
marmessors que nomenà eren tots montblanquins. Entre les disposicions testamentàries,
hi ha diverses donacions a institucions religioses de Cervera i Montblanc. Era desig del
testador que el seu cos fos enterrat a la sepultura que el seu gendre tenia a l’església
de Sant Marçal, de Montblanc.

ResumEN

El artículo nos presenta el testamento de Bartomeu de Castellnou, habitante de Montblanc,
y anteriormente de Cervera. El documento es de fecha 18 de abril de 1376. Los albaceas
que nombró eran montblanquenses. Entre las disposiciones testamentarias, encontramos
diversas donaciones a instituciones religiosas de Cervera y Montblanc. Fue deseo del
testador que sus restos mortales quedasen inhumados en la sepultura que su yerno
tenía en la iglesia de Sant Marçal, de Montblanc.

ABSTRACT

El testament de Bartomeu de Castellnou,
de Montblanc (1376)

This article announces Bartomeu de Castellnou will, inhabitant of Montblanc, and previously
of Cervera. The document dates from April 18, 1376. The executors that have been appointed
were all them from Montblanc. Among the testamentary disposals, there are several
donations to religious institutions of Cervera and Montblanc. Testator wished that his body
was buried in the tomb that his son-in-law had at Sant Marçal church, in Montblanc.
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Josep M. Llobet i Portella
(Cervera, 1940)
Mestre de català, llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Història, ha exercit la docència a
diferents nivells, formació d’adults, ensenyament mitjà i cicles universitaris. Fins a l’any 2007 fou
professor a l’Institut d’Educació Secundària Antoni Torroja, de Cervera. Actualment ho és al Centre
Associat de la UNED de la mateixa ciutat, on, a més, és coordinador de la Facultat de Geografia i
Història. Col·labora habitualment en l’Aplec de Treballs.
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El testament de Bartomeu de Castellnou,
de Montblanc (1376)
Josep M. Llobet i Portella. *jllobet@cervera.uned.es
Paraules clau: Montblanc, Bartomeu de Castellnou, testaments, segle XIV.

El dia 22 de setembre de 1377, Ramon Marçal, de Montblanc, i la seva esposa Elisenda
van vendre a Pere Perat, de Cervera, un tros de terra, situat al terme d’aquesta última població,
que havia pertangut a Bartomeu de Castellnou.1 Atès que Elisenda era filla i hereva universal
de Bartomeu de Castellnou, l’escriptura notarial d’aquesta venda conté el testament de l’esmentat
Bartomeu de Castellnou, per tal de justificar la propietat de la terra venuda.
Bartomeu de Castellnou havia atorgat el seu testament el dia 18 d’abril de 1376 i hauria mort
poc després, ja que una còpia del testament va ser feta el dia 23 de juliol d’aquell any pel
notari Bernat Castelló, de Montblanc.
Segons aquest document, Bartomeu de Castellnou havia estat resident de Cervera però
en aquell any 1376 vivia a Montblanc. Elegí com a marmessors el seu gendre Ramon Marçal,
el prevere Bernat Mascó i Gombau de Naris, tots elles habitants de Montblanc.2
Les seves disposicions testamentàries foren les següents:
1) El pagament de tots els seus deutes immediatament després de la seva mort.
2) La reserva de dos-cents sous, els quals serien esmerçats o lliurats d’aquesta manera:
– La quantitat necessària, en les despeses de la sepultura, la novena i el cap d’any.
– Deu sous, a la confraria del Sant Esperit, de Cervera.
– Dos sous, a la bacina de la candela del Cos de Crist i la mateixa quantitat, a la lluminària
de Santa Maria Major, de Montblanc.
– Un sou, a cada una de les altres bacines existents en aquesta població.
– Quaranta sous, a l’altar major de l’església de Santa Maria, de Montblanc, destinats a
l’adquisició d’ornaments. Amb la condició, però, que el seu cos fos enterrat al túmul que el seu
gendre tenia a l’església montblanquina de Sant Marçal3. L’església de Sant Marçal sembla que
té el seu origen en la disposició testamentària que féu, l’any 1339, el draper Jaume Marçal,
avantpassat, possiblement, de Ramon Marçal.
Hom pot veure: Emma Liaño Martínez, «El testamento de Jaume Marçal de Montblanc»,
Universitas Tarraconensis (Tarragona), 1 (1976), p. 83-90; i de la mateixa autora, «Sant Marçal
de Montblanc, un projecte d’hospital no culminat», Espitllera, (Montblanc) 4 (abril 1982), p. 1618; Jaume RIERA I SANS, «La fundació del monestir de Sant Marçal de Montblanc (1391)», Aplec
de Treballs (Montblanc), 6 (1984), p. 97-111.
– En cas que dels dos-cents sous sobressin diners, serien destinats a la celebració de misses
i altres actes pietosos per a l’ànima del difunt. Si, contràriament, en faltessin, serien obtinguts
dels béns del testador.

188

podall

2012

Església de Sant Marçal (Foto Josep M. Carreras)
Església de Sant Marçal de Montblanc, en l’actualitat (Foto Josep M. Carreras).

3) El nomenament de la seva filla Elisenda, esposa –com ja hem dit– de Ramon Marçal,
com a hereva universal.
Actuaren com a testimonis de l’acte testamentari Gombau de Naris, Guillem Mascó i el
notari Guillem de Vic, tots veïns de Montblanc.
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Apèndix documental
1376, abril, 18. Cervera. Bartomeu de Castellnou, de Montblanc, atorga el seu testament.
Arxiu Comarcal de la Segarra (ACS), Fons Notarial (FN), Cervera, Anònims, Llibre, 1377, f. 10.
«Quoniam nullus in carne positus mortis periculum evadere posit ullo modo idcirco in Christi
nomine amen ego Bartolomeus de Castronovo, olim habitator ville de Cervaria nunc vero habitator
ville Montisalbi, in meo pleno sensu et memoria atque loquela integra existens lizet sim gravi
infermitate detentus tamen, cupiens ad gaudia paradisi pervenire, si Deo placuerit, qui neminem
vult perire et omnes salves facere, facio et ordino meum ultimum testamentum, in quo eligo
meos manumissores Raimundum Martialis, generum meum, et discretum Barnardum Mascó,
prebiterum, et Gombaldum de Naris, de dicta villa Montisalbi, quibus confero plenum posse
dividendi et distribuendi per me inferius ordinata:
In primis namque volo et mando que omnes iniurie mee et omnia debita restituantur et solvantur
de bonos meis integriter et complete subsequenter.
Vero acapio de bonis meis pro mei anima ducentos solidos barchinonenses terni, de quibus
mee fient sepultura et novena et caput anni bene et honorifice, prout decet.
Et lego de dictis ducentis solidis confratrie Sancti Spiritus ville Cervarie decem solidos.
Item bancinis [sic] candele Corporis Christi et lumenario Sancte Marie Maiore Montis Albi
utrique duos solidos.
Item ceteris bacinis que soliti sunt accapitando deportari pertenentias dicte ville cuilibet duodecim
denarios.
Item dimito altari maiori Sancte Marie ville Montisalbis quadraginta solidos pro ornamentis
eiusdem altaris, tali tamen conditione quod velint et consentiant corpus meum sepellire in ecclesia
Beati Martialis, in tumulo dicti generis mei.
Totum vero ressiduum dictorum ducentorum solidorum dividatur et distibuatur in missis celebrandis
et aliis piis causis pro anima mea, ad cognitionem dictorum meorum manumissorum.
Et si dicti ducenti solidi non suficerit, ad complendum predicta volo et mando quod ad id fiat
complementum de aliis bonis meis in omnibus autem aliis bonis meis, mobilibus et immobilibus,
et iuribus michi ubique pertinentibus et pertinere debentibus, quavis causa, modo, titulo vel ratione.
Elichsendem, filiam meam, uxorem dicti Raimundi Martialis, michi heredem instituo universalem.
Denique volo hanc scripturam meam, ultimum testamentum et meam ultimam voluntatem quam
et quod volo valeri iure testamenti vel codicillorum aut eo meliori modo quo de iure vel alias
valere poterit et debebit.
Actum est hoc decima octava die aprilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
septuagesimo sexto.
Sig[signe]num mei Bartolomei de Castelnou, testatoris predicti, cui hoc meum testamentum
laudo, concedo et firmo.
Testes huius testamenti notati et rogati sunt Gombaldus de Naris et Guillemus Mascó ac
Guillemus de Vice, notarius rege auctoritate, de Montealbo.
Sig[signe]num mei Bernardi Castelloni, notarii publici, ville Montisalbi, pro venerabile Raimundo
ça Rovira, rectore ecclesie eiusdem ville, cui hoc scribi feci, cum litteris superpositis in linea
VIIIª ubi legitur «Montis Albi», et clausi XXIIIª die iulii anno a nativitate Domini millesimo CCCº
septuagesimo sexto.
Notes
1.- Arxiu Comarcal de la Segarra, Fons Notarial, Cervera, Anònims, Llibre, 1377, f. 10.
2.- Una llista d’habitants de Montblanc d’aquell temps a: Josep M. LLOBET I PORTELLA, «Algunes notícies de Montblanc segons
un document notarial de 1375», Aplec de Treballs (Montblanc), 21 (2003), p. 69-79.
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Resum

Catalogació dels testaments conservats a l’Arxiu Parroquial de Montblanc del segle XVII.
La fitxa descriptiva es compon dels camps: nom i cognoms del testador, data del document,
nom dels pares, ofici, naturalesa, observacions i número de registre. La relació nominal
és interessant per als estudis genealògics, en haver-se perdut els llibres d’òbits de l’època
moderna de Montblanc en la darrera Guerra Civil.

ResumEN

Catalogación de los testamenots del siglo XVII conservados en el Archivo Parroquial de
Montblanc. La ficha descriptiva se compone de los siguientes campos: nombre y apellidos
del testador, fecha del documento, nombre de los padres, oficio, naturaleza, observaciones
y número de registro. La relación nominal es interesante para los estudios genealógicos,
teniendo en cuenta que los libros de defunciones de la época moderna de Montblanc
fueron destruídos durante la Guerra Civil.

ABSTRACT

Catàleg dels testaments del segle XVII conservats a l’Arxiu
Parroquial de Santa Maria de Montblanc

Cataloguing of the wills preserved to the Parish Archive of Montblanc of the 17th century.
The descriptive card is composed by these fields: testator name and surnames, date of
the document, parents’s name, job, nature, observations and register number. The nominal
relation is interesting for the genealogical studies, since death books of the modern period
from Montblanc were lost during the civil war.
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Jordi Anglès i Sanahuja,
(Montblanc, 1982).
Ha cursat el cicle formatiu de grau superior en Documentació Sanitària a l’institut Cal·lípolis de Tarragona.
Actualment treballa al Pius Hospital de Valls, on inicialment començà a l’arxiu i posteriorment al
departament d’Admissions. Col·labora en el seu temps lliure i desinteressadament en l’ordenació de l’Arxiu
Parroquial de Montblanc.
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Catàleg dels testaments del segle XVII conservats a l’Arxiu
Parroquial de Santa Maria de Montblanc.
Jordi Anglès Sanahuja. *Xals82@hotmail.com

Paraules clau: Arxiu Parroquial de Montblanc, Testaments, segle XVII.
Durant la dècada dels anys setanta del segle XX, un grup de joves dirigits per Francesc
Bonastre Bertran varen començar la feina de classificar l’arxiu parroquial de Montblanc, així van
ordenar cronològicament els testaments, en redactaren una fitxa i els van guardar en caixes
en els prestatges del propi arxiu, aquesta feina prèvia ens ha ajudat en la nostra intervenció
arxivística, que ha estat la de descriure el contigut dels documents, desdoblegar-los, protegirlos amb una camisa de paper i numerar-los per a una fàcil localització.
En aquesta primera fase de catalogació, hem treballat part del segle XVII (1600-1679).

Vista parcial de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Montblanc, 2012 (Foto autor).
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Testament del calderer Joan Soler conservat a l’arxiu parroquial, 1671.
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Per a realitzar la descripció ens hem basat en els següents camps: nom i cognoms del
testador, data del testament, nom dels pares, ofici, naturalesa, observacions i número de registre,
i hem comptat amb la supervisió i ajut de l’arxiver montblanquí Josep M. Grau i Pujol.
En la majoria de testaments inventariats fins l’actualitat, no hi figura el segon cognom del
testador, i en molts manca els noms dels pares. És habitual que hi aparegui l’ofici, sobretot
el de pagès, menestral, alguns càrrecs públics i doctors o apotecaris.
Era freqüent en les dones testadores, agafar el cognom feminitzat del seu marit, així trobem
que Teresa Pinyola era muller d’un Pinyol. Tampoc acostumaven a anotar l’edat de la persona
que feia el testament, ni el renom i en alguns casos ni la població de naixement, sols la de
residència.
La base de dades s’ha construït mitjançant el programa informàtic Excel, en el qual es
pot filtrar per cognoms o data i fer la recerca més fàcil. En la confecció de la base de dades
he comptat amb la col·laboració de Jordi Moreno Rovira, tècnic informàtic, i bon amic de Cambrils,
que també ens ha ajudat a entrar dades dels testaments.
En gairebé tots els casos el notari era el mateix plebà o algun altre prevere de Montblanc,
tot i que en alguna ocasió actua el notari civil. L’estat de conservació de la documentació, en
general és bona, si bé podem trobar fulls afectats per l’oxidació de la tinta, humitat, fongs, senyals
de rosegadors i perjudicis del foc. La grafia és bona i entenedora, encara que sovint les marques
dels doblecs fan difícil la lectura en aquests punts. Una gran part de testaments són en quart
i l’altra part en foli. S’ha procedit a desdoblegar els que ho estaven per millorar la seva conservació,
que en un principi estaven lligats amb cordills.
En la part del darrera dels testaments, hi trobem escrit un petit resum. En quatre ratlles
apareix el nom del testador, la data del testament i el rector que el va fer.
També al final d’alguns testaments apareix la data d’obertura del propi, que seria
aproximadament la data de mort del testador.
Del segle XVII, encara resten un parell de caixes per catalogar, del mil set-cents una caixa
i del mil vuit-cents unes quatre caixes. Aquesta base de dades s’ampliarà en breu, i està dipositada
en paper a l’Arxiu Parroquial, ara a través de la revista Podall, tota aquesta documentació es
posa a l’abast dels investigadors per estudiar els ritus funeraris, la mentalitat davant la mort
i la recerca genealògica.
Les persones que vulguin consultar aquets testaments, també haurien de consultar els llibres
sacramentals de la parròquia, en l’actualitat dipositats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
i accessibles gràcies a la digitalització que n’ha fet l’Arquebisbat de Tarragona en col·laboració
del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i Caixa Tarragona, a través d’internet (http://
www.ahat.cat/). Una mancança important són el llibres de defunció, que no es conserven.
Tot aquest buidatge documental ha estat possible gràcies a la bona voluntat de Mn. Albert Palacín,
plebà de Montblanc, que ens ha donat l’oportunitat de realitzar aquesta tasca tant gratificant
i que pot ser útil per a moltes persones.
La naturalesa dels testadors és molt diversa, n’hi ha de forasters que per motius laborals
o matrimonials habiten a Montblanc. Referent als seus orígens geogràfics hem confeccionat
aquesta estadística.
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Geografia dels testaments
- No consta:124 (36,8 %).
- Montblanc: 118 (34,9 %).
- Resta de Conca de Barberà: 42 (12,4 %).
- Resta de Catalunya: 40 (11,8 %).
- Fora de Catalunya: 14 (4,1 %).
- Total: 338 (100 %).
En el camp d’observacions, hem anotat algunes curiositats que al llarg del buidatge i lectura
dels testaments ens semblat interessants. Per destacar-ne algunes, en el testament de Teresa
Tost, deix un diamant a la Mare de Déu de Montserrat o en tal cas el seu equivalent en diners;
en el testament de Mn. Simó Foguet (1669), dóna a sor Isabel Alba, novícia del Convent de
la Serra, una cadira i un quadre de Maria Magdalena; Francesc Tàrrega (1651) fa testament
en una barraca que ha fet al tros de la partida de Vilasalva per resguardar-se de la pesta, i
com a últim a comentar, Francesc Pallarès demana que li facin una llosa de pedra al vas dels
seus, amb una mà i tres espigues de blat empunyades, amb un escut senyal d’armes i la data
de la seva sepultura, al monestir de Sant Francesc de Montblanc.
Un treball similar al nostre el van realitzar Josep M. Grau i Pujol i Roser Puig Tàrrech
a l’Aplec de Treballs número 20 de l’any 2002, «Inventari dels testaments agrupats en els llibres
especials de la notaria de Montblanc, conservats a Tarragona (segle XVIII)», ps.207-222 i disponible
a internet a través del portal RACO (http://www.raco.cat/index.php/Aplec).

Signatura del notari en un testaments.
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Signatura del notari en un testaments.

Vista de l’antic cementiri, al costat de l’església de Sant Miquel de Montblanc (foto autor).
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Nom Pare

Nom Mare

Ofici
PREVERE
FUSTER

JOAN

ELISABET

FRANCESC
FRANCESC

MAGDALENA
ELISABET

JAUME
PERE

MARIAGNA
ELISABET

ANDREU
FRANCESC

MAGDALENA
ANNA

PAGÈS

BERTOMEU
JAUME
FELIP
PERE
JUAN
JAUME
PERE

MAGDALENA
JERÒNIMA
CATERINA
MARIA PAULA

Naturalesa
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
LES PILES

MONTBLANC
TALAVERA
CASTELDÀSENS
PAGÈS

MONTBLANC
BIGORRE

PREVERE

MONTBLANC
MONTBLANC
ARBECA
LILLA

PAGÈS
PICAPEDRER

JOANA
ELISABET
CATERINA

BOTER
BASTER
PAGÈS
PAGÈS
PREVERE

L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
MONTBLANC
LILLA
SANT MARTÍ DE SESGUEIOLES

JOAN
JOAN
GILET
JOAN
JOAN

CATERINA
JERÒNIMA
ANTONIETA
CATERINA
ELISABET

GASPAR

TECLA

JOAN
JOAN

JOANA
JOANA
CATERINA

DOCTOR EN MEDICINA
DOCTOR EN MEDICINA

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ANTONI

ÀNGELA

PAGÈS

MONTBLANC

MAGÍ
PERE
FRANCESC
FRANCESC

ELIONOR
MAGDALENA
ÀNGELA
ÀNGELA

PREVERE
MERCADER
MERCADER

REUS
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

VALLS
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

Signatura
56/123
273/125
279/125
95/123
291/125
141/124
31/123
54/123
181/124
303/126
216/125
98/123
53/123
148/124
261/125
61/123
166/124
260/125
153/124
282/125
269/125
128/124
265/125
202/125
270/125
185/124
18/123
173/124
135/124
140/124
233/125
237/125
91/123
294/125
336/126
118/124
280/125
272/125
32/123
267/125
52/123
100/123
107/124
151/124
321/126

2012

Data
25/06/1624
18/04/1669
20/07/1664
18/03/1623
05/07/1679
08/03/1647
26/11/1625
01/11/1627
25/06/1646
14/03/1675
29/04/1653
06/03/1630
17/04/1625
25/05/1641
11/02/1663
29/08/1623
21/07/1641
13/01/1665
09/08/1644
11/07/1662
05/06/1667
02/01/1644
27/07/1660
12/12/1651
25/05/1664
02/01/1646
17/02/1625
17/05/1648
13/05/1645
30/03/1647
04/01/1655
22/03/1656
16/04/1623
07/09/1679
07/09/1679
06/04/1638
22/06/1661
12/05/1669
19/04/1621
09/11/1660
02/10/1625
12/02/16??
25/03/1632
19/06/1648
03/03/1672
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1r Cognom
?
AGUADER
ALBA
ALENDÓ
ALIUS
ALOMAR
ALUJA
AMOROS
ANDREU
ANDREU
ANTON*
ARMAMI
AVELLÀ
AVIA
BADIA
BAELLA
BAELLA
BALCELLS
BALCELLS
BALDRIC
BALLE
BARCELO
BARCELO
BARRALO
BARRIL
BASSA
BATLLE
BEL
BELART
BELART
BELART
BELART
BELLISSEN
BERNADA
BERNADA
BERTOMEU
BESOLA
BISCARRI
BLANC
BLAVI
BOFARULL
BOFARULL
BOFARULL
BOFARULL
BOFARULL
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Nom
FRANCESC
JOSEP
ISABEL
JOAN
MARIA
ELISABET
CATERINA
MARIA ANNA
ISABEL ANNA
JERÒNIMA
JOANA
FRANCESC
ANNA
PERE
GUILLEM
MAGDALENA
DIEGO
ELISABET
MATEU
MARIA
JOAN
MAGDALENA
JOAN
JAUME
JOAN
JOAN
PERE
JOAN
JOAN
ÀNGELA
MAGDALENA
ISABEL
ELISABET JOANA
JOAN
JOAN
ANNA
CATERINA
VICENÇ
ISABEL
ELENA
MARGARIDA
PERE
FRANCESC
FRANCESC
FRANCESC

25/08/1662
16/06/1651
26/04/1623
26/03/1646
18/06/1624
21/11/1672
12/06/1679
09/11/1624
05/03/1622
27/11/1649
19/07/1650
07/08/1644
22/09/1671
01/03/1662
26/04/1647
17/09/1651
27/12/1613
19/08/1623
27/11/1665
18/08/1668
21/07/1664
11/11/1679
31/08/1679
22/11/1679
21/03/1672
19/07/1658
24/11/1649
28/07/1660
04/10/1674
07/03/1648
07/07/1655
09/03/1679
04/02/1607
09/03/1625
07/11/1626
04/02/1637
28/05/1622
09/04/1617
26/04/1621
20/03/1637
22/09/1668
17/10/1655
10/01/1632
20/08/1651
26/06/1660
07/09/1644

GABRIEL
PAU
JOAN

MAGDALENA
PAULA
MARIA ANNA

CLERGUE
PAGÈS

ULLDEMOLINS
MONTBLANC

MONTBLANC
BLANQUER

FRANCESC
FRANCESC
JAUME
PERE
ANTONI JOAN
FRANCESC
JOSEP

MAGDALENA
MAGDALENA
TECLA
ELISABET
ELISABET
MONTSERRAT
CATERINA

PAGÈS

MONTBLANC
MONTBLANC
TORREDEMBARRA
MONTBLANC

NOTARI
PERAIRE

MONTBLANC

PAGÈS

PASSANANT
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

ANTONI
JERÒNI
TOMAS
ANDREU
PERE PAU
SALVADOR

CATERINA
MAGDALENA
MAGDALENA
MARIA
ELISABET

PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS

JERÒNI

MAGDALENA

ADROGUER
ADROGUER
ADROGUER
PAGÈS

ANTONI
JAUME JOAN

MARGARIDA
TECLA

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
ROJALONS
SOLIVELLA
LILLA
LILLA
LILLA

LLUÍS
ONOFRE
PERE
ONOFRE

CATERINA
ELISABET
JOANA
ELISABET

APOTECARI
PAGÈS
PAGÈS

TÀRREGA

FRANCESC

TECLA

BERNAT
PAU

MARGARIDA
MAGDALENA

BALTASAR

CATERINA

SARRAL
MONTBLANC
SARRAL

MONTBLANC

281/125
203/125
92/123
183/124
35/123
298/125
323/126
33/123
70/123
145/124
199/124
131/124
317/126
283/125
139/124
196/124
7/123
51/123
255/125
242/125
284/125
325/126
328/126
330/126
320/126
229/125
160/124
257/125
327/126
171/124
236/125
332/126
6/123
30/123
71/123
103/124
72/123
77/123
80/123
113/124
278/125
235/125
111/124
195/124
258/125
130/124

podall

BONET
BORDELL
BORELL
BORGES
BORIA
BORRÀS
BORRÀS
BOVER
BOVER
BOVER
BOVER
BUSQUET
CABATER
CABEÇA
CABEÇA
CABOT
CALAF
CANELA
CANET
CAPDEVILA
CAPDEVILA
CAPDEVILA
CAPDEVILA
CAPDEVILA
CAPDEVILA
CARAGOSSA
CARBONELL
CARBONELL
CARBONELL
CARNISER
CASTELLÓ
CERVELLÓ
CERVELLÓ
CERVELLÓ
CERVELLÓ
CERVERA
CIVIT
CIVIT
CIVIT
CIVIT
CIVIT
CIVIT*
CLAVER
CLERGUES
CLERGUES
CLERIGES

2012

GABRIEL
FRANCESC
ELISABET ANNA
ROSA
TECLA
ANDREU
MARIA
MAGDALENA
ANNA
ANNA
MAGDALENA
BENET
AGNÉS
JOSEP
ÀNGELA
AGUSTÍ
ANNA
MIQUEL
ELISABET
MAGDALENA
AGNÈS
ANDREU
JAUME
ONOFRE
MARGARIDA
AGNÈS
JERÒNI
JERONI
JERONI
FELIP
FRANCESC
FRANCESCA
JOANA
ISABEL ANNA
MARGARIDA
JOSEP
ONOFRE
PERE
ÀNGELA
JERÒNIMA
SERAFINA
CATERINA
ESPERANÇA
MAGDALENA
PAU
ELISABET
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PREVERE

JOAN
JAUME

MARGARIDA
CATERINA

JAUME

CATERINA

BERNAT
JOAN
JOAN
JACINT

JOANA
ANNA
ISABEL
MARIA

PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS

SARRAL

RELIGIOSA

MONTBLANC
JAEN
FLIX
VALLS
MONTBLANC

LILLA
LILLA
LILLA
LILLA

PAGÈS
JOAN
JOAN

?
FRANCESC
JOAN
LLORENÇ
FRANCESC

FRANCESCA

MAGDALENA
ESPERANÇA
FRANCISCA
CATERINA

MARXANT

LLORACH

PAGÈS

VIMBODÍ

PAGÈS
PREVERE
PAGÈS

MONTBLANC
MONTBLANC
MAÓ
MONTBLANC
ROJALS

TEIXIDOR DE LLANA
DOCTOR EN DRETS
MOLINER
MESTRE DE CASES
PERE
ANTONI
LLUC

MONTBLANC

ELISABET
ISABEL

PAU
JOAN
JOAN
SIMÓ
PAU
PAU
PAU
GASPAR

MONTBLANC
MONTBLANC

ESPERANÇA
ELIONOR
CATERINA
MARIANNA
MARIAGNA
ELISABET
APOLONIA

NEGOCIANT
FERRER
PAGÈS
PAGÈS
BLANQUER
CALÇATER
PREVERE

PAGÈS

VALLS
MONTBLANC
SOLIVELLA
LES BORGES BLANQUES
MONTBLANC
MONTBLANC
CONSTANTÍ
CONSTANTÍ
MONTBLANC
MONTBLANC

143/124
215/125
299/125
3/123
189/124
38/123
177/124
239/125
253/125
116/124
12/123
268/125
212/125
238/125
167/124
188/124
13/123
244/125
119/124
36/123
39/123
48/123
69/123
335/126
106/124
49/123
152/124
17/123
27/123
93/123
109/124
44/123
104/124
286/125
165/124
210/125
246/125
96/123
37/123
241/125
248/125
243/125
288/125
337/126
319/126
295/125

2012

10/11/1649
15/02/1653
23/09/1672
20/08/1604
11/12/1643
18/07/1627
28/10/1642
17/09/1656
29/11/1668
05/10/1639
09/09/1615
21/05/1669
05/05/1651
09/04/1656
09/03/1641
07/04/1648
24/05/1618
24/02/1666
19/07/1647
15/04/1624
02/05/1627
15/02/1624
29/12/1621
05/07/1679
28/03/1633
03/12/1612
18/11/1640
08/03/1625
12/03/1625
14/02/1623
19/10/1634
11/10/1625
28/10/1637
24/08/1661
16/11/1642
25/09/1651
04/10/1662
07/06/1624
03/03/1624
14/09/1586
31/12/1669
15/04/1665
15/04/1665
09/01/1679
18/11/1679
21/07/1672

podall

COLL
COMES
COMES
COMPANY
CORNET
CORTÈS
CORTÈS
CORTÈS
CORTÈS
DE LLORDAT
DE MEDIONA
DE MOLINA
DE MONTLLEÓ
DE PEDROLO
DILLA
DILLA
DOMÈNEC
DOYMAR
ELIES
ELIES
ELIES
ELIES
ELIES
ELIS
ENRIC
ESCOTER
ESCOTER
ESTALELLA
ESTALELLA
ESTALL
ESTRADA
FARIGOLA
FARRAN
FARRÉ DE CALDERÓ
FÈBREGAS
FELIP
FERRER
FERRER
FLOR
FOGUET
FOGUET
FOLCH
FOLCH
FOLCH
FONOLL
FORGUES
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ANNA
PERE
CATERINA
JOAN
MIQUEL
PAU
ANTONI JAUME
FRANCESC
MARGARIDA
GUILLEM
JOANA
MARIA ANTÒNIA
JOSEP
RAFAEL JOAN
ESPERANÇA
ANTONI
JOANA
ESTEVE
MAGDALENA
ISABEL JOANA
PERE
TECLA
MARIA
MARIA
MIQUEL
LLORENÇ
JOAN
MAGDALENA
LLUÍS
CLEMENT
JOAN
PERE
ELISABET
ISABEL
JOAN
JOAN
PAU
PERE
JOAN
BARTOMEU
SIMÓ
MAGDALENA
MAGDALENA
MARIA
TERESA
CIPRIÀ

PERE

COLOMA
PASTOR

PAU
GASPAR
PERE

ÀNGELA
CATERINA
JERÒNIMA

NICOLAU
JUAN
JOAN
JOSEP

MARIANNA
ESPERANÇA
MARGARIDA

MONTBLANC
SALLENT
MONTBLANC
ARTESA

PAGÈS

NOTARI
JOAN
JOSEP

ANNA
ELISABET

LLORENÇ

JERÒNIMA

PAGÈS

LLUÍS
ANDREU

MARIAGNA
FRANCESCA

BOTER

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

PAGÈS
JOAN
ANTONI JOAN

CATERINA
ANNA

MONTBLANC
MONTBLANC
TEIXIDOR DE LLANA

BERNABÉ
JAUME
FRANCESC

JOANA
ANNA
COLOMA

SALVADOR
PERE

TECLA
ELISABET

JOAN
JAUME
GABRIEL

ESPERANÇA
MAGDALENA

GABRIEL
GABRIEL
GABRIEL
GASPAR

MONTSERRAT
MONTSERRAT
MONTSERRAT
MARIANNA

JAUME

PREVERE
PAGÈS
NOTARI
MESTRE DE CASES
MESTRE DE CASES
CIRURGIÀ
MESTRE DE CASES

MONTBLANC
MENORCA
CERVERA
CERVERA
MONTBLANC
CABRA DEL CAMP
MONTBLANC

PAGÈS

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

PREVERE
PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS

MONTBLANC
TORREDEMBARRA
TARRAGONA
CIUTADILLA

126/124
329/126
307/126
9/123
25/123
26/123
2/123
127/124
292/125
324/126
66/123
40/123
213/125
231/125
249/125
10/123
301/126
271/125
123/124
132/124
43/123
34/123
275/125
205/125
226/125
187/124
169/124
158/124
162/124
252/125
97/123
124/124
179/124
264/125
161/124
197/124
150/124
28/123
129/124
163/124
175/124
293/125
182/124
297/125
211/125
90/123
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31/08/1644
16/07/1677
03/07/1675
08/03/1616
21/01/1625
26/08/1625
31/08/1606
19/10/1644
01/12/1676
30/11/1678
26/07/1629
1627
11/09/1653
18/06/1659
25/06/1661
14/09/1619
29/11/1673
16/07/1669
01/10/1644
18/09/1644
18/09/1625
04/02/1624
21/07/1663
21/08/1651
26/02/1655
18/04/1641
18/03/1648
11/02/1649
27/09/1642
30/03/1660
04/09/1624
08/06/1644
01/07/1646
12/09/1660
01/10/1649
25/10/1651
15/07/1643
01/03/1625
18/05/1644
24/05/1648
20/09/1642
17/09/1679
17/05/1646
18/04/1672
21/09/1651
22/05/1623

podall

FORT
FORT
FUSTER
GALLART
GALLART
GARCIA
GAVALDÀ
GAVALDÀ
GAVALDÀ
GAVALDÀ
GAVALDÀ
GENER
GINER
GINER
GIRALT
GLAUDI
GRANELL
GRANELL
GUANTER
HORTONEDA
IBORRA
ISERN
ISERN
IVORRA
IVORRA
JANER
JOAN
JOVER
JOVER
JUSCA
LLOMBART
LLOMBART
LLOMBART
LLOMBART
LLORT
LLORT
MADOLELL
MAGRANER
MAGRINYÀ
MAGRINYÀ
MAGRINYÀ
MALLAFRÈ
MALLAFRÈ
MANASANCH
MARQUÈS
MARSELLÉS

2012

PAULA
JERONI
ÚRSULA
JOSEPA
CECÍLIA
ELISABET
PERE
FRANCESC
CLARA
TERESA
PERE
MAGDALENA
ISABEL ANNA
ÚRSULA
TECLA
CATERINA
FRANCESC
ÀNGELA
LLUÍS
CATERINA
JOAN
ISABEL
CATERINA
TONI JOAN
JERONI
SIMÓ
ANTONI
BERNABÉ
ANTONI
AGNÈS
SALVADOR
SALVADOR
ALFONSO
SALVADOR
SUSANNA
CATERINA
ANNA MARIA
PERE
JOAN PAU
JAUME JOSEP
JOSEP
TECLA
JAUME
FRANCESC
PAULA
ANNA

PERE JOAN

CATERINA

JAUME
JOAN

CATERINA
MARIA

L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
SASTRE

NEGOCIANT

MONTBLANC
MONTBLANC

PAGÈS
JOAN
GILI

CATERINA
MARIA ANNA

MAGÍ

MAGDALENA

FORÈS
SANTA COLOMA DE QUERALT
ELS COGULLONS
BELLTALL

GABRIEL
JOAN

TOMASA
PAULA
MARIA

ALCOVER
MONTBLANC

DOMÈNEC
BERNAT
JOAN
JOSEP

CATERINA
BETANIA
ÀNGELA
ÀNGELA
CATERINA

CRISTÒFOR

JOANA

JERONI

ÀNGELA

JOAN
BERNAT

JERÒNIMA

PERE

MARGARIDA

SALVADOR
GABRIEL
JOAN

CATERINA
MARIA

JOAN

PERE
JAUME

MARGARIDA
JERÒNIMA

CALCETER
TALLER

MONTBLANC
ESPARROS

FLASSADER
ESCRIVENT

MONTBLANC
MONTBLANC

PAGÈS

MONTBLANC
MONTBLANC

PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

PASTOR

BIRON (França)
VILAVERD
MONTBLANC
LILLA

BLANQUER
PAGÈS
PARAIRE
PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS
MOLINER
TEIXIDOR DE LLI
DOCTOR EN MEDICINA
PAGÈS
PARAIRE

MONTBLANC
ROJALS
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
FOIX

PRENAFETA
MONTBLANC

290/125
105/124
184/124
101/124
251/125
318/126
204/125
1/123
134/124
316/126
11/123
256/125
16/123
58/123
186/124
214/125
222/125
220/125
306/126
218/125
94/123
259/125
46/123
108/124
206/125
198/124
85/123
87/123
208/125
86/123
42/123
102/124
133/124
230/125
88/123
5/123
47/123
168/124
245/125
300/125
314/126
194/124
209/125
180/124
154/124
24/123

2012

17/05/1679
27/09/1631
10/11/1646
19/02/1636
21/11/1661
15/06/1670
25/08/1651
20/09/1600
10/01/1645
11/07/1678
20/09/1619
06/07/1665
25/09/1625
23/05/1625
19/04/1641
02/09/1653
25/08/1654
20/09/1654
12/11/1675
06/08/1653
27/08/1623
04/06/1663
13/10/1624
20/11/1631
06/09/1651
02/09/1651
00/00/1629
14/05/1628
19/03/1650
25/09/1625
03/09/1626
04/05/1630
30/08/1644
25/01/1658
05/07/1629
13/12/1609
01/11/1624
06/01/1643
03/01/1662
21/10/1673
09/05/1671
19/08/1651
11/08/1651
21/01/1648
18/08/1646
17/04/1625

podall

MARTORELL
MASAGUER
MASAGUER
MASCARÓ
MESTRE
MESTRE
MINGUET
MIQUEL
MIQUEL
MIRALLES
MIRET
MIRÓ
MOIX
MOIX
MOLES
MOLINER
MOLINER
MOLNER
MOLNER
MONPARLER
MONSARRÓ
MONTANER
MONTER
MONTROIG
MONTSERAT
MONTSERRAT
MONTSERRAT
MONTSERRAT
MONTSERRAT
MORA
NICOLAU
ÒDENA
OLIVART
OLIVER
OLIVERES
OLLER
OLLER
OLLER
OLLER
OLLER
OLLER
ORTAL
ORTIGUES
ORTONEDA
PABA
PALAU
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MARIAGNA
ISABEL ANNA
JOAN
CATERINA
MARIA
JOAN
PAULA
JOSEP
ANGELA
COLOMA
JOAN
JAUME
ISABEL
MAGDALENA
PAULA
FRANCESCA
FRANCESCA
JOAN
JOAN
ÀNGELA
PAU
JOSEP
ELISABET
MARIANNA
JOSEP
MAGDALENA
MATIES
MAGÍ
PERE
ISABEL
GUILLEM
MAGDALENA
BERNAT
MARIA
MARGARIDA
SALVADOR
MIQUEL
GUILLEM
AGUSTÍ
PAU
JAUME
GUILLEM
TONI
FRANCESC
LLUÍS
PAU

05/04/1646
13/10/1649
1634
05/12/1624
22/10/1649
07/09/1667
16/07/1645
08/01/1660
11/09/1654
02/08/1642
01/03/1624
09/08/1624
15/09/1647

ELIONOR

JOAN

ESPERANÇA

APOTECARI

MONTBLANC

SASTRE

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
LA BARTRA

PAGÈS
PREVERE
PERE
JOAN

JÚLIA
JOANA

ANTONI
PERE
MONTSERRAT
ESTEVE

MAGDALENA
JOANA
MARGARIDA
ANNA

FARGAIRE

PREVERE
DOCTOR EN MEDICINA
PARAIRE
PREVERE

PERE
FRANCESC

VIOLANT
ÀNGELA

SALVADOR
JOAN

ANNA
JOANA

PERE

VIOLANT

TEIXIDOR DE LLANA
FERRER
SABATER
TEIXIDOR DE LLI
PASTOR
PREVERE
PREVERE

SARRAL
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
TERRASSA
ESPLAS
FORES
SALLENT
MONTBLANC
TAMARIT
MONTBLANC
TARRAGONA
ANGLESOLA
CASTELLA

LA CANONJA

CORDER
ANTONI

CIUTADILLA
BEARN (FRANÇA)

SUSSANNA

MONTBLANC
MONTBLANC
CONSTANTÍ
LILLA

TOMÀS
MONTBLANC
MARC
JAUME

JERÒNIMA
ISABEL

PAGÈS

MONTBLANC

MOLINER
PLEBÀ

MONTBLANC

AGNÈS

FELIP
GASPAR

JERÒNIMA
ÀNGELA

LILLA
MONTBLANC

157/124
190/124
112/124
83/123
174/124
289/125
137/124
277/125
221/125
176/124
57/123
75/123
121/124
50/123
333/126
287/125
4/123
23/123
73/123
74/123
178/124
201/125
219/125
266/125
334/126
14/123
164/124
274/125
159/124
62/123
78/123
192/124
138/124
147/124
41/123
63/123
225/125
234/125
308/126
311/126
223/125
296/125
217/125
22/123
232/125
313/126

201

21/12/1672
11/10/1668
17/06/1620
19/08/1625
17/04/1621
28/04/1624
31/03/1641
26/08/1651
29/06/1654
24/05/1662
25/06/1679
14/12/1612
10/09/1642
11/10/1669
19/03/1643
10/06/1624
05/04/1623
03/05/1653
01/02/1645
30/11/1649
07/11/1626
20/02/1625
05/01/1654
30/06/1655
26/07/1674
12/02/1671
21/05/1654
12/06/1672
02/01/1653
21/08/1625
30/01/1659
29/01/1675

FRANCESC

podall

PALAU
PALLARÈS
PAULET
PEDROL
PENA
PENA
PERE
PEYRO
PINELL
PLANYACH
PONS
PONS
POTAU
POU
POU
PRO
PUIG
PUIG
PUIG
PUIG
PUIG
PUIG
PUIG
PUJALT
PUJOL
QUERALT
QUINTANA
REIXACH
RICARD
RIERA
RIERA
ROCA
RODÉS
ROIG
ROMAGOSA
ROSELL
ROSELL
ROSSELL
ROSSELL
ROSSELL
ROSSELLÓ
ROSSELLÓ
ROVIRA
SABATER
SABATER
SALELLS

2012

CATERINA
FRANCESC
JOAN
JAUME
ISABEL
JOSEP
MIQUEL
BERNAT
JÚLIA
JOAN
MARIA
MAGDALENA
JOAN
GABRIEL
ANTONI
JOAN
JOAN
JERÒNIMA
JERÒNIMA
JOSEP
JAUME
HORTENSI
TOMÀS
MARGARIDA
JOAN
PAU
PERE
MARIA
OROSIA
FILIPA PAULA
FRANCISCA R
DIEGO
TECLA
MARGARIDA
ALÍCIA GERÒNIMA
JOAN
JERÒNIMA
JERÒNIMA
VICENÇ
ISABEL
FRANCESCA
JOAN
GREGORI
ANNA
CÀNDIDA
FRANCESCA

JOAN

CATERINA

ANTONI

ELISABET

PERE
JOAN

ÚRSULA

JOAN

MARIANNA
PAULA

SABATER

ROJALONS
PAGÈS

TONI

CATERINA

PASQUAL

TERESA

PARAIRE

PREVERE

PAGÈS
CALDERER
ARNAU
JOAN
BARTOMEU

ARBECA

CATERINA
RAFELA
MAGDALENA

PAULÍ

ÀRAIRE I ABAIXADOR
SABATER
PAGÈS
PREVERE
PARAIRE

MONTBLANC
ROJALONS
MONTBLANC
ESPLUGA DE FRANCOLI

SANT GUIM
BARCELONA
MONTBLANC
SORSAC
LILLA
MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC

MONTSERRAT

MARIA ANNA

ALCOVER

JAUME
DAMIÀ
JOAN

MARIA
ESPERANÇA

VICENÇ
VICENÇ
VICENÇ
JOAN
FRANCESC
FRANCESC
FRANCESC
CRISTÒFOR
VICENÇ

AGNÈS
ELISABET ANNA
ISABEL ANNA
ISABEL ANNA
ESPERANÇA
JERÒNIMA
PAGÈS
JERÒNIMA
PAGÈS
TECLA
MARIA
PREVERE
ISABEL ANA

MONTBLANC
MONTBLANC
MONTBLANC
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Inventari de la col·lecció de documents de la família
Gassol-Andreu, de Montblanc (1880-1915)
Descripció i comentari de la documentació privada de la família Gassol-Andreu de Montblanc
recuperada en un mas d’Alcover. Entre la tipologia conservada destaca la transmissió del
patrimoni (testaments) i administració de finques rústiques i urbanes de Barcelona i
Montblanc. Entre els diferents membres de la família hi ha Joan Gassol, casat amb Eulàlia
Campreciós, ell, banquer, comerciant i propietari; el seu cosí Tadeu Gassol, notari; Josep M.
Gassol Ortíz, alcalde de Montblanc (1863-1865) i Josep Gassol-Millé, advocat i hisendat.

Descripción y comentario de la documentación privada de la familia Gassol-Andreu de
Montblanc, recuperada en una masía de Alcover. Entre la tipología conservada destaca la
transmisión del patrimonio (testamentos) y la administración de fincas rústicas y urbanas
de Barcelona y Montblanc. Entre los diferentes miembros de la familia encontramos a Joan
Gassol, casado con Eulàlia Campreciós, él, banquero, comerciante y propietario; su primo
Tadeu Gassol, notario; Josep M. Gassol Ortíz, alcalde de Montblanc (1863-1865) y Josep
Gassol-Millé, abogado y hacendado.

Description and comment of Gassol-Andreu family from Montblanc private documentation,
recovered in a country house in Alcover. Among the preserved typology highlights heritage
transmission (wills) and administration of rustic and urban properties in Barcelona and
Montblanc. It should be pointed that some of the family members are Joan Gassol, married
to Eulàlia Campreciós, he, banker, trading and owner; his cousin Tadeu Gassol, notary; Josep
M. Gassol Ortíz, mayor of Montblanc (1863-1865) and Josep Gassol-Millé, lawyer and
landowner.
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Inventari de la col·lecció de documents de la família
Gassol-Andreu, de Montblanc (1880-1915)
Josep M. Grau i Pujol *fgraupuig@telefonica.net

Paraules clau: arxius patrimonials, Montblanc, Barcelona, llinatge Gassol-Andreu, tabac, correus.

La Conca de Barberà és privilegiada en relació als fons arxivístics de naturalesa privada,
siguin de caràcter patrimonial, personal, comercial o associatiu i més si s’inclouen els arxius
eclesiàstics, la major part concentrats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, digitalitzats
i consultables en xarxa.
Per una banda les infraestructures a la comarca són nombroses, la més antiga i en
funcionament actual és el monestir de Poblet, tot i que a causa de les desamortitzacions, els
seus arxius s’expoliaren a Madrid, si bé gràcies a la perseverança d’Eduard Toda s’aconseguí
salvaguardar un bon nombre de documents a través de compra o donació, que han estat catalogats
per Valentí Gual i Vilà. Aquest gran cenobi cistercenc guarda també el fons del president de
la Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas i d’altres de particulars, com per exemple el d’Antoni
Andreu i Abelló, conservats al Palau Nou de l’Abat.
Dependent de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1981 a Montblanc hi ha l’Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà, dirigit per Josep M. Porta Balanyà, que custodia diferents
fons privats, per volum destaquen els fons de la capital, així de personals trobem els de Vicenç
Baldrich (1940-1960), Anton Moix (1950-1960) i Enric-Sánchez Cid (1956-2006); de patrimonials
hi ha els fons de la família Batlle, de Vilaverd (1725-1881), si bé el gruix d’aquest llegat és
a Tarragona (AHT) englobat en el fons Moragas, segueix el fons de la família Canals-Pinyol,
d’Arbeca (1724-1930), el de la família Miret (1754-1935), el de la família Casanovas (1644-1929),
de Montblanc i finalment la família Sastre de Piera (1654-1858). D’empreses destaquem el fons
de l’Alcoholera Montblanquense i Bodegues Montblanc S.A. (1919-1978). Finalment dins l’apartat
d’associacions s’hi localitzen una gran varietat d’entitats, com les de caràcter religiós (Congregació
de la Puríssima Sang de Montblanc), lúdiques (Casal Montblanquí), culturals (Revista Llum de
Barberà de la Conca, Ràdio Montblanc, l’Orfeó Montblanquí, Artium i Llegenda de Sant Jordi),
veïnals (Barri Santa Anna de Montblanc), agrícoles (Comunitat de Regants, Cooperatives i Sindicats).
Els Museus també han preservat documentació històrica, com és el cas del Museu-Arxiu
de Montblanc i Comarca que conserva els fons personals de Manuel Miró Esplugas, de Barberà
de la Conca i Josep M. Poblet i Guarro, a més del patrimonial de la família Buldó de Rojals1, o
el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, que té el de Lluís Carulla Canals, important
no només per conèixer la història del Casal de l’Espluga, sinó pel seu mecenantge en múltiples
activitats en defensa de la llengua i cultura catalanes durant el període del franquisme tant a
Barcelona, com arreu del país.
No podem oblidar tampoc l’Associació Cultural Baixa Segarra de Santa Coloma de Queralt,
que ha pogut arreplegar el fons patrimonial de Ferran Companys, referit a Mont-ral (Muntanyes
de Prades) i el fons fotogràfic de Robert Balcells Prats.
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A l’Arxiu Històric de Tarragona es conserven diversos fons d’interès relacionats amb la
Conca de Barberà, entre els quals voldríem destacar el fons personal de Mn. Ramon Muntanyola,
de l’Espluga de Francolí i el fons comercial de la família Moragues de Valls i Tarragona, que
conté nombrosos llibres i lligalls dels seus avantpassats Batlle de Vilaverd. A l’Arxiu Comarcal
de l’Urgell hi localitzem el fons patrimonial dels Desclergue de Montblanc2.
Fa dues dècades Antoni Casellas Andreu, de Farena, va poder recuperar un lligall de
documentació dins del Mas Monravà d’Alcover, que havia adquirit la seva germana, fruit de la
seva conssciència sobre la importància de preservar el patrimoni cultural, el va guardar i un
dia de l’any 2012 quan visitàrem la seva casa, ens el mostrà i oferí per si podien ser d’interès
per les nostres investigacions, el present treball és el fruit d’aquesta generositat, i atenent que
la Conca de Barberà disposa d’un arxiu comarcal el cedí gratuïtament el mes de maig de 2012,
la qual cosa l’honora, i ha de servir de model per a altres titulars i propietaris de papers per
posar a les mans del públic la nostra memòria col·lectiva.
Aquest fons fa referència a la nissaga Gassol Andreu de Montblanc, concretament a Joan
Gassol Andreu, banquer, propietari i comerciant, natural de Cervera però resident a la capital
de la Conca de Barberà des de l’any 1870 (llavors tenia 46 anys), casat amb Eulàlia Campreciós
Solà. Altres membres de la família són Tadeu Gassol, notari i cosí del primer; Josep M. Gassol
Ortiz, alcalde de Montblanc entre 1863-1865); Josep Gassol Millé, hisendat que el 1882 tenia
un café a la Plaça Major de la vila ducal. Tots ells membres de la burguesia local, d’ideologia
conservadora, (carlisme), de finals del segle XIX i començaments del XX.
La tipologia documental gira entorn a la transmissió del patrimoni del llinatge Gassol Andreu,
primerament abunden els testaments i àpoques de legítimes i en segon terme la gestió que
se’n fa a través de les hipoteques i préstecs, la majoria són finques urbanes i rústiques situades
a Montblanc i Barcelona ciutat. En l’administració són freqüents els poders, les pòlisses
d’assegurances contra incendis, factures i inventaris.
La correspondència conservada és minsa, les cartes localitzades no arriben a la dotzena.
La documentació judicial és redueix a un sol plet
Una de les peces més interessants és l’inventari del magatzem de tabacs de Montblanc,
molt detallat pel que fa al seu contingut, tant pels efectes destinats a les expeneduries de tabac
com per les oficines de correus i telègrafs del districte.
Així podem conèixer minuciosament el nombre de paper oficial, sigui timbrat comú, timbrat
judicial i paper d’ofici pels tribunals, tots d’ús habitual entre els jutges, notaris, secretaris d’ajuntament,
procuradors, advocats, etc.
També s’hi relacionen numèricament les lletres de canvi, els pagarés, contractes de lloguer,
fulls de pagament a l’Estat (per multes o gestions administratives), timbres mòbils, de correus,
de telègrafs, sense oblidar les targetes postals i fulls per telegrames.
Finalment, en l’apartat de tabac hi ha les existències de picadura en kg., i els cigars en
milers, en caixes o en pes. No hi manca la descripció del mobiliari, que consistia en una taula,
sis cadires i un armari, tot de fusta, com correspon a l’època. Les varietats del tabac ens poden
il·lustrar sobre els hàbits dels fumadors i les seves preferències, per la qual cosa transcrivim
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en l’apèndix l’inventari de 1914, per si pot ser útil per a altres investigadors en el moment d’establir
comparacions.
Fins ara els estudis sobre el tabac s’han basat en les fàbriques com per exemple la de
Tarragona3.
Una altra referència que trobem en l’esmentat inventari és sobre segells, targetes postals
i telègrafs, una temàtica de la qual també disposem d’abundant bibliografia4.
De cara a profundir sobre la família Gassol Andreu convindria resseguir els fons parroquial,
municipal, notarial i registral de Montblanc, d’aquesta manera es podria conèixer la seva trajectòria
i les seves ramificacions de parentiu, a més de les conexions econòmiques entre Montblanc
i Barcelona, en una època de traspàs de capitals i residència del món rural vers l’urbà.
Al final adjuntem l’inventari que hem estructurat en base al quadre de classificació proposat
per Josep Fernández Trabal5.

Targeta enter-postal Alfons XIII «pelón» 10 cts. 1889-1993. Edifil 64.
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Segell de Correus Alfons XIII «pelón». Sèrie de 1889-1899. Edifil 213-28.
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Segell de Correus Alfons XIII «pelón» 15 cts.

Segell de Correus Alfons XIII «cadet» Sèrie de 1901-1905. Edifil 241-55.
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Targeta postal impresa.

Timbre per gir, efectes de
comerç. Alfons XIII 1900-1902.
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Paper timbrat fiscal. 1900.

Lletres de 1887-1888
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Paper timbrat fiscal. 1889.
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Paper timbrat fiscal. 1895.

1

Timbre mòbil.
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Notes:
1.- Vegeu la nostra descripció en l’article, «El fons patrimonial de la família Buldó de la Bartra, antic terme de Rojals, dipositat
al Museu Comarcal de Montblanc (1672-1964)», Aplec de Treballs (Montblanc), 26 (2008), ps. 208-217. De Rojalons també
hi ha algun fons en mans privades, «Notícia sobre el fons patrimonial dels Cavaller de Rojalons (Montblanc, 1630-1965),
Aplec de Treballs 27 (2009), ps. 264-269.
2.- Gener Gonzalvo Bou, «Fons documentals de Montblanc a l’Arxiu Comarcal de Tàrrega», Aplec de Treballs (Montblanc), 18
(2000), ps. 167-182.
3.- M. Jesús Muiños-Vicent Terol, La realidad de un mito: La Fábrica de Tabacos de Tarragona (1932-2007), Madrid, 1999. A
la resta de l’Estat existeixen estudis monogràfics sobre les fàbriques de la Corunya,Gijón, Màlaga, Madrid, Santander, Sevilla
i València.
4.- A nivell peninsular us remetem als treballs de Gaspar Martínez i Luis Enrique Otero, Las comunicaciones en la construcción
del Estado contemporáneo en España: 1700-1936.El correo, el telégrafo y el teléfono, Madrid, 1993 i de Carlos Teixidor
Cadenas, La targeta postal en España (1892-1915), Madrid,1999, i per l’àmbit català, Josep M. Espasa Civit, La implantació
del servei de correus a Catalunya, Santes Creus, 2001.
5.- «Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia», Lligall (Barcelona), 4 (1991), ps. 95-114.

* Agraim a Jordi Jiballí Cuadras, de Vimbodí, la recerca de imatges per a il·lustrar el present article.
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Inventari de la documentació de la família Gassol-Andreu de Montblanc (1880-1915).
1.Documentació familiar i personal
Testaments i àpoques d’herència
-La Garriga, 24 de juny de 1880, testament de Joan Gassol, nomena marmessora a la seva esposa
Margarida Andreu.
-Alcover, 6 de maig de 1891, testament de Josep Ramon de Gassol i Moragas, advocat i hisendat,
de 67 anys, natural de Valls i resident a Barcelona, fill de Josep i Josepa.
Notaria de Josep Fontanilles.
-Montblanc, 12 d’agost de 1901, carta de pagament de cinc mil pessetes que signa Margarida Gassol
Andreu, habitant a Barcelona, a favor del seu germà Joan, en concepte de legítima paterna. Notaria
de Gabriel Vilalta Amenós, de Montblanc.
- Barcelona, 20 d’agost de 1901, testament de Tadeu Gassol Millé, notari, nascut a Montblanc i
resident a Manresa, fill de Josep M. G. i de Ortiz i Antònia. Casat amb Francesca Cisquer i Foraster.
Notaria de Josep-Antoni Cerdà i Fàbregas, de Barcelona.
2.Documentació patrimonial
Hipoteques i prèstecs
-Montblanc, 19 de març de 1888, creació d’hipoteca que fan Margarida Andreu Carreny i Joan Gassol
Andreu, mare i fill de Montblanc a favor de Josep Gassol i Millé, advocat i propietari resident a
Barcelona, amb motiu de la fermança per l’administració de tabacs. Notaria de Carles Monfar Cantons,
de Montblanc.
-Barcelona, 14 de juliol de 1900, cancel·lació d’hipoteca que fa Emília Viala i Masalles, vídua de
Josep Gassol Millé, sobre una casa que tenia al carrer de Santa Tecla, de Montblanc i una peça
de terra de vinya i oliveres d’1,5 jornals (91 àrees i 26 centiàrees), a la partida Cantarruella, del
mateix terme, a favor de Margarida Andreu i Joan Gassol. Notaria d’Antoni Costa i Fàbrega, de
Barcelona.
Cancel·lació de prèstec
-Montblanc (?), sense data, esborrany de l’escriptura de carta de pagament de deu mil pessetes
que signen Leocàdia Sala i Teixidó, vídua d’Artur Mori de Sanz i Francesca de Sanz Cabal, mare
del darrer, a favor de Joan Gassol i Andreu, en concepte d’un prèstec de la mateixa quantitat, realitzat
el 6 de febrer de 1900 que Artur Mori i de Sanz va fer a Jordi Campreciós i Solà. Posteriorment
el 8 de gener de 1902, aquest va vendre a Joan Gassol Andreu la tercera part d’una casa que
tenia al carrer Hospital. El dia 3 de gener de 1903 traspassa sense haver fet testament Artur Mori
i es liquida el deute als hereus. Notaria desconeguda.
-Reus, 29 de gener de 1912, prèstec personal de 30 mil pessetes que Eulàlia Campreciós Solà
demana al Banc d’Espanya. L’avala Joan Gassol Andreu.
3. Documentació administrativa i comptable
Poders
-Barcelona, 17 de novembre de 1898, poder que Joan Andreu i Andreu, solter, propietari de Montblanc,
de 33 anys, atorga a favor de Bartomeu Cristòfor, Antoni Domènech i Ignasi Dublé, procuradors
de tribunals de Barcelona. Notaria d’Antoni Costa i Fàbrega, de Barcelona.
-Montblanc, 22 de desembre de 1913, poder que Joan Gassol i Andreu, comerciant de Montblanc
atorga a favor de la seva esposa Eulàlia Campreciós i Solà i a Jaume Foraster i Borràs, propietari,
tots de Montblanc. Notaria de Carles Monfar Cantons, de Montblanc.
-Montblanc, 6 de febrer de 1914, poder que atorga Eulàlia Campreciós i Solà, vídua de Joan Gassol
i Andreu a favor de Francesc Fortuny i Ferrer, tots de Montblanc. Notaria de Carles Monfar Cantons,
de Montblanc.
-Montblanc, 11 de maig de 1914, poder que Eulàlia Campreciós Solà, atorga a favor del seu germà,
Jordi.
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Notaria de Carles Monfar Cantons, de Montblanc.
Assegurances
-Pòlissa contra incendis que contracta Joan Gassol per a la casa del carrer Hospital de Barcelona
(1910), inclou rebuts i correspondència (1910-1914).
-Pòlissa contra incendis que contracta Eulàlia Campreciós Solà per la casa del carrer Santa Tecla
de Montblanc (1914), inclou rebuts (1914-1915).
Factures
-Barcelona, 11 d’abril de 1901, pagament de les despeses al notari Carles Soldevila, de Barcelona
per una escriptura de compra-venda a Joan Gassol i Eulàlia Campreciós.
Administració del magatzem de tabacs de Montblanc
-Madrid, 1 d’abril de 1903, nomenament de mosso de l’administració subalterna de tabacs de Montblanc
a Josep Carreras i Badia.
-Montblanc, 1 de gener de 1914, inventari del magatzem de la subdelegació de tabacs de Montblanc
realitzat després de la mort de l’administrador Joan Gassol Andreu.
4. Correspondència
Correspondència rebuda
- 1 Carta que Artur Mori, de Barcelona envia a Joan Gassol Andreu (gener 1903).
- 5 Cartes que l’administrador del Banco Vitalicio de España envia des de Barcelona i Tortosa a
Joan Gassol Andreu (novembre de 1905-gener de 1908).
- 1 Carta que Enric Ginesta Cuscuela, procurador dels tribunals de Barcelona, envia a Joan Gassol
Andreu (gener de 1911).
Correspondència enviada
- 4 Cartes que Joan Gassol Andreu envia des de Montblanc al seu cosí Tadeu Gassol, notari de
Barcelona (gener-febrer de 1903).
5. Documentació judicial
Barcelona, maig-juny de 1901, plet entre Ernest Freixa i Martí i els hereus de Benet Jordi, tots de
Barcelona.
Apèndix documental
Montblanc, 1 de gener de 1914. Inventari del magatzem de la subdelegació de tabacs de Montblanc
realitzat després de la mort de l’administrador Joan Gassol Andreu.
«En la villa de Montblanch y a distintas horas del día primero de enero de mil novecientos catorce,
constituidos en el almacén de la Compañía Arrendataria de Tabacos, don José Rosó Adell, auxiliar
administrativo de la misma y nombrado por el señor representante con fecha veinte y nueve de diciembre
de mil novecientos trece para hacerse cargo de dicha dependencia por la vacante producida por defunción
del administrador subalterno, don Juan Gassol y Andreu y doña Eulalia Campreciós y Solà, viuda del citado
subalterno y el mozo auxiliar, don Francisco de Asís Fortuny, se procedió al recuento, entrega y recepción
de las existencias de tabaco de todas clases, efectos timbrados, libranzas de giro mutuo, sobres, monederos,
envases, efectivo en caja, depósitos judiciales y mobiliario, pertenecientes a la Compañía, formándose
de su resultado el inventario siguiente:
Papel timbrado común
-Clase 1ª: 2 efectos números 60.747 y 48.
-Clase 2ª: 1 efecto número 23.428.
-Clase 3ª: 5 efectos números 88.191 al 95.
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-Clase 4ª: 9 efectos números 196.317 al 25.
-Clase 5ª: 39 efectos números 42.054 a 82, 42.760 al 62 y 430.928 al 34.
-Clase 6ª: 11 efectos números 744.111, 272 al 75, 2.766 al 81.
-Clase 7ª: 45 efectos números 786.398 al 419 y 801.453 al 75.
-Clase 8ª: 20 efectos números 174.782 al 91 y 176.923 al 32.
-Clase 9ª: 11 efectos números 486.170 al 80.
-Clase 10ª: 195 efectos números 3.098.651 al 700 y 3.099.131 al 275.
-Clase 11ª: 741 efectos números 680.3247 al 502 y 6.983.518 al 4.002.
-Clase 12ª: 625 efectos números 5.429.378 al 30.002.
Papel timbrado judicial
-Clase 1ª: 5 efectos números 33.839 al 43.
-Clase 2ª: 2 efectos números 2.191 y 92.
-Clase 3ª: 5 efectos números 2.286 al 90.
-Clase 4ª: 2 efectos números 3.749 y 50.
-Clase 5ª: 10 efectos números 6.196 al 205.
-Clase 6ª: 10 efectos números 44.733 al 49.094 al 95 y 49.117 al 21.
-Clase 7ª: 5 efectos números 43.127 al 31.
-Clase 8ª: 12 efectos números 405.367 al 78.
-Clase 9ª: 55 efectos números 1.705.046 al 50 y 1.705.201 al 50.
-Clase 10ª: 140 efectos números 3.549.171 al 225; 3.549.636 al 3.566.581 al 650.
-Clase 11ª: 84 efectos números 2.955.542 al 625.
-Clase 12ª: 256 efectos números 4.756.245 al 500.
-Clase 13ª: 700 efectos números 1.982.701 al 254.068.826 al 9.000 y 4.095.501 al 6.000.
Papel de oficio para tribunales
4.950 pliegos números 9.990.125 al 96.024 y 7.239.028 al 43.027.
Letras de cambio
-Clase 3ª: 1 efectos números 13.857.
-Clase 5ª: 1 efectos números 24.815.
-Clase 6ª: 10 efectos números 7.291. 60.393 al 96.
-Clase 7ª: 16 efectos números 271.378 al 83 y 274.594 al 603.
-Clase 8ª: 16 efectos números 176.775 al 80 y 181.719 al 28.
-Clase 9ª: 31 efectos números 451.073 al 78 y 455.789 al 813.
-Clase 10ª: 13 efectos números 291.582 al 94.
-Clase 11ª: 59 efectos números 785.269 al 72.795.991 al 6.005 y 796.206 al 45.
-Clase 12ª: 140 efectos números 1.858.461 al 500;1908.301 al 50 y 1.909.081 al 105.
-Clase 13ª: 215 efectos números 5.106.686 al 725;5.212.036 al 135 y 5.212.976 al 3.050.
-Clase 14ª: 263 efectos números: 9.850.723 al 85.
-Clase 15ª: 565 efectos números: 7.496.977 al 7.001;7.879.462 al 501 y 7.879.502 al 8.001.
-Clase 16ª: 625 efectos números: 7.722.378 al 502 y 7.300.003 al 502.
Pagarés a la orden
Clase 7ª: 5 efectos números 30.050 al 51 y 35.457 al 59.
-Clase 8ª: 5 efectos números 25.964 al 68.
-Clase 9ª: 5 efectos números 55.074 y 75 y 56.099 al 101.
-Clase 10ª: 3 efectos números 41.796 al 98.
-Clase 11ª: 10 efectos números 82.869 al 73 y 84.801 al 5.
-Clase 12a: 22 efectos números 187.558 y 59.189.770 al 79 y 90 al 99.
-Clase 13ª: 55 efectos números 3.996 al 4.000 y 411.216 al 265.
-Clase 14ª: 53 efectos números 644.998 al 5.000.663.981 al 4.000 y 681.001 al 30.
-Clase 15ª: 163 efectos números 1.233.438 al 500 y 1.275.736 al 835.
-Clase 16ª: 125 efectos números 1.986.196 al 220 y 2.091.001 al 100.
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Contratos de inquilinato
-Clase 9ª: 2 efectos números 1.722 y 23.
-Clase 10ª: 7 efectos números 2.021 al 22 y 4.481 al 5.
-Clase 11ª: 6 efectos números 3.952 y 3.977 al 81.
-Clase 12ª: 14 efectos números 8.535 al 38 y 174.982 al 91.
-Clase 13ª: 23 efectos números 268.128 al 50.
-Clase 14ª: 23 efectos números 132.603 al 25.
-Clase 15ª: 12 efectos números 138.099 al 108 y 138.149 al 50.
-Clase 16ª: 30 efectos números 144.629 al 58.
-Clase 17a: 10 efectos números 125.126 al 35.
-Clase 18ª: 25 efectos números 110.551 al 75.
Timbres móviles equivalentes al papel timbrado común
-Clase 4ª: 4 efectos números 106.887 al 90.
-Clase 5ª: 10 efectos números 176.536 al 45.
-Clase 6ª: 11 efectos números 7.585 y 50.615 al 24.
-Clase 8ª: 11 efectos números 82.490 al 495.
-Clase 10ª: 100 efectos números 5.282.001 al 100.
-Clase 11ª: 290 efectos números 5.542.977 al 3.001, 5.544.362 al 501 y 5.869.327 al 451.
-Clase 12a: 50 efectos números 3.099.401 al 50.
Timbres especiales móviles
-De 0,05 ptas: 400 timbres números 132.984 al 135.186.
-De 0,10 ptas: 7.000 timbres números 558.005 al 39.
-De 0,15 ptas: 100 timbres números 13.025.
-De 0,25 ptas: 800 timbres números 67.016 al 19.
-De 0,50 ptas: 100 timbres números 24.675.
Papel de pago del Estado
-Clase 1ª: 1 efectos números 90.480.
-Clase 2ª: 1 efectos números 77.452.
-Clase 3ª: 1 efectos números 213.325.
-Clase 4ª: 5 efectos números 522.013 al 17.
-Clase 5ª: 5 efectos números 655.475 al 77 y 666.295 al 6.
-Clase 6ª: 9 efectos números 935.555.952.049 al 51 y 954.752 al 56.
-Clase 7ª: 7 efectos números 992.384 al 5 y 997.766 al 70.
-Clase 8ª: 12 efectos números 785.859 al 65 y 1.287.884 al 88.
-Clase 9ª: 34 efectos números 790.397 al 400 y 854.501 al 30.
-Clase 10ª: 50 efectos números 690.881.930.
-Clase 11a: 10 efectos números 324.551 al 60.
Timbres de correos
-De 0,01: 48.300 timbres números 4.852.035 al 3.000
-De 0,02: 1.000 timbres números 288.307 al 16.
-De 0,05: 1.800 timbres números 50.155 al 59 y 60.730 al 42.
-De 0,10: 3.600 timbres números 413.852 al 57.
-De 0,15: 34.900 timbres números 157.802 al 8.000 y 170.060 al 209.
-De 0,20: 500 timbres números 725.2566.899 y 83.19 al 20.
-De 0,25: 2.100 timbres números 953.988 y 984.060 al 79.
-De 0,30: 200 timbres números 36.237 y 38.
-De 0,40: 200 timbres números 695 y 27.156.
-De 0,50: 100 timbres números 115.008.
-De 1: 100 timbres números 91.449.
-De 4:20 timbres números 461.
-De 10: 5 timbres números 215.
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Targetas postales
-Sencillas de 0,10: 3.275 postales números 549.176 al 510.00 y 794.551 al 6.000.
Timbres de telégrafo
-De 0,05: 200 timbres números 5.241 y 42.
-De 0,10: 200 timbres números 143.455 y 148.919.
-De 0,15: 350 timbres números 2.037, 38 y 2.043 al 44.
-De 0,30: 100 timbres números 25.996.
-De 0,50: 200 timbres números 131.440 y 135.328.
-De 1: 400 timbres números 200.467 al 8 y 220.473 y 74.
-De 4: 38 timbres números 14.620.
-De 10: 13 timbres números 6.593.
Hoja para telegramas
-De 0,55: 110 hojas números 299.331 al 470.
-De 1,05: 80 hojas números 617.711 al 90.
Libranzas para la prensa
-Clase 1ª: 1 libranza número 233.
-Clase 2: 1 libranza número 233.
-Clase 3ª: 1 libranza número 233.
-Clase 4ª: 1 libranza número 455.
-Clase 5ª: 2 libranzas números 1.311 y 12.
-Clase 6ª: 2 libranzas números 10.509 al 10.
-Clase 7ª: 37 libranzas números 40.414 al 50.
-Clase 8ª: 16 libranzas números 40.435 al 450.
-Clase 9ª: 42 libranzas números 40.409 al 50.
Sobres monederos
-19.900 sobres números 252.101 al 54.000.
TABACOS
Sabores peninsulares por kilogramos
-Picadura Habana en paquetes de 250 gramos: 4 kilogramos.
-Picado fino superior: 4 kilogramos.
-Picado fino suave: 59 kilogramos.
-Picado entrefino: 23 kilogramos.
-Picado común suave: 75 kilogramos.
-Picado común fuerte: 1.425 kilogramos.
-Picado común hebra: 19 kilogramos.
Sabores peninsulares por millares
Cigarros farias finos: 1 millares.
-Cigarros peninsulares finos: 2 millares.
-Cigarros grandes en paquetes de 6: 12 millares.
-Cigarros chica corrientes: 36 millares.
-Cigarros comunes fuertes: 294 millares.
-Cigarrillos elegantes arroz: 800 cagetillas.
-Cigarrillos finos modernos: 1 millar.
-Cigarrillos entre finos: 313 ruedas.
-Cigarrillos común hebra: 59 ruedas.
Libranzas del giro mutuo como efectos.
-Clase 1ª. 29 libranzas números 5.799.172 al 200.
-Clase 2ª: 1 libranza número 68.329.
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Envases
-Cajones llenos: 161.
-Cajones picos: 11.
-Cajones vacios: 53.
Total envases: 225.
MOBILIARIO
-Una mesa ministro
-Seis sillas de madera
-Un armario para efectos timbrados
EFECTIVO EN CAJA
Existen en caja 31,08 ptas. (treinta y una con ocho céntimos).
Cuya cantidad es el importe del saldo a favor de la compañía que arroja la cuenta de efectivo en
el próximo pasado mes de diciembre a la representación de Tarragona para su examen y aprobación.
DEPÓSITOS JUDICIALES
Hay también en caja 375 pesetas (trescientas setenta y cinco) importe del depósito judicial constituido
el día 9 de diciembre próximo pasado en esta administración subalterna por el Juzgado de 1ª
Instancia de esta villa.
Todas estas existencias están de completa conformidad con los saldos que arrojan los libros de
esta subalterna.
Conformes los señores concurrentes, se da por terminado el acto, haciéndose cargo de las existencias,
efectivo en caja, del depósito judicial y de las llaves del almacén, el señor administrador interino
y para que así conste y acredite se formaliza la presente acta por triplicado, que firman los citados
señores,
P[or] P[oder] Eulàlia Campreciós, José Roso, Francisco de Asís Fortuny.
[Hi ha el segell: Administración Subalterna. Compañía arrendataria de Tabacos. Montblanch].
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Resum

Història de l’arxiu personal del prevere espluguí Ramon Muntanyola i recuperació de diverses
agendes i correspondència mantinguda amb diferents personalitats del moment, l’Arquebisbe
de Tarragona Benjamin de Arriba i Castro (1954), l’abat de Montserrat Aureli M. Escarré
(1965) i l’empresari Lluís Carulla (1968), entre d’altres. Es transcriu un interrogatori del
1957 sobre les seves activitats polítiques en la clandestinitat

ResumEN

Historia del archivo personal del presbítero natural de l’Espluga de Francolí, Ramon
Muntanyola y recuperación de diversas agendas y correspondencia cruzada con diferentes
personalidades del momento, el Arzobispo de Tarragona Benjamin de Arriba y Castro
(1954), el abad de Montserrat Aureli M. Escarré (1965) y el empresario Lluís Carulla
(1968), entre otros. También se transcribe un interrogatorio de 1957 sobre sus actividades
políticas en la clandestinidad.

ABSTRACT

Una col·lecció de documents sobre Mn. Ramon
Muntanyola i Llorach (1942-1983)

History of the personal archive of the presbyter from l’Espluga de Francolí, Ramon Muntayola
and recovery of several diaries and correspondence kept with different personalities of
the moment, Archbishop of Tarragona Benjamín de Arriba and Castro (1954), the abbot
of Montserrat, Aureli M. Escarré (1965) and the businessman Lluís Carulla (1968), among
others. It is transcribed an interrogation of the 1957 about his political activities in the
secrecy.
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Josep M. Grau i Pujol
(Montblanc, 1963).
Llicenciat amb grau en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i Premi Extraordinari de
Llicenciatura. Ha treballat com a arxiver en diferents arxius catalans (Girona, Reus, Tarragona, Valls i Santa
Coloma de Farners, del darrer en fou director). És president del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i
coordinador de la revista Aplec de Treballs. Col·laborador habitual en publicacions periòdiques locals i
comarcals del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, el Priorat i la Selva.
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Una col·lecció de documents sobre
Mn. Ramon Muntanyola i Llorach (1942-1983)
Josep M. Grau i Pujol. cecb@tinet.cat

Paraules Clau: arxius personals, església catalana, franquisme, Cambrils, L’Espluga de
Francolí, Tarragona.

Per la preservació de la memòria dels que ens han precedit, els historiadors necessitem
els documents, i més en el cas de personalitats rellevants en el món de la cultura, malauradament
no sempre s’han conservat o simplement s’han dispersat i fragmentat, sortosament amb la
recuperació de la democràcia i l’autogovern, les institucions públiques s’han dotat d’infraestructures
i personal qualificat a través de la creació d’arxius.
L’any 1973 moria a Barcelona després d’una llarga malaltia el prevere i poeta espluguí Ramon
Muntanyola, (havia nascut el 1917), aleshores era rector de Salou, els encarregats de netejar l’abadia

Mn. Ramon Muntanyola en una visita al monestir de Poblet,
al seu costat el monjo espluguí P. Jordi M. Bou.
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foren la seva germana, Assumpció Muntanyola, religiosa carmelita, Lluís Carulla Canals, amic personal
i Carme Amat, la qual regentava l’hotel Casablanca, prop de la parròquia de Santa Maria del Mar.
Després d’una primera classificació, l’empresari Carulla (L’Espluga de Francolí 1904-Barcelona, 1990)
s’emportà a l’Espluga la documentació que va creure de més valor, la resta es deixà provisionalment
en una habitació de l’esmentat hotel, fins que per causa de la jubilació de la propietària es traslladà
en una casa que tenia a Farena (terme de Mont-ral).
A la mort del mecenes Lluís Carulla, la seva mà dreta, Josep Tremoleda Roca (Barcelona,
1932-1992), ordenà la seva paperassa personal i empresarial, entre la qual aparegué el fons
personal de Mossèn Ramon Muntanyola, jo havia conegut personalment a Josep Tremoleda a
Santa Coloma de Farners, quan dirigia l’Arxiu Comarcal de la Selva, ell en tenir una segona
residència a Solius, venia sovint a investigar la seva genealogia a través de protocols notarials
selvatans, en comentar-li el meu origen conquenc els llaços s’enfortiren, recordo que sempre
em comentava que els avantpassats de la seva esposa provenien de Rojals (nissaga Pàmies).
Serveixin aquestes pàgines per recordar-lo, era una gran persona, treballador infatigable i un
lluitador per les llibertats i el reconeixement de la identitat de Catalunya1.
Fruit de l’amistat establerta, quan jo ja treballava a Tarragona, a l’Arxiu Històric de la
Generalitat, un dia em va venir a veure per comentar-me de l’existència de l’arxiu de Mn. Muntanyola,
ell tenia dubtes sobre quin centre era millor per dipositar-lo, entre les diverses possibilitats al
final s’optà per Tarragona (AHT), tot i que l’Arxiu Nacional, a Sant Cugat del Vallès també el
festejava. Jo mateix em vaig encarregar de la classificació i inventariat del referit fons, fins que
l’abril de 1995 es presentà públicament a Tarragona.
El setembre del mateix any, Antoni Casellas Andreu descobria a Farena les caixes amb
els altres documents de Mn. Ramon Muntanyola, aleshores oblidats, després d’una neteja i trasllat
a l’Arquebisbat de Tarragona, el 10 de febrer de 1996 Carme Amat signava el conveni de cessió
amb el vicari general de la diòcesi, Mn.Joan Aragonés2. Des de llavors, el fons restà dividit en
dues parts, aquesta circumstància en l’actualitat tindria facil resolució amb una futura i necessària
digitalització de la documentació.
Anteriorment, l’any 1976 s’havien recuperat a l’Espluga les agendes personals de Mn.
Ramon Muntanyola, segons llegim en una crònica periodística de Joan Farré i Gual, les quals
hem pogut localitzar en mans particulars juntament amb diversos retalls de premsa, revistes i
algunes cartes produïdes per ell (originals o còpies) o simplement referides a ell amb motiu
de la preparació dels dos volums de la Miscel·lània Mossèn Muntanyola l’any 1974, editada a
Vila-seca i Salou, concretament per l’article del pare Jordi M. Bou, «Els darrers dies de mossèn
Ramon Muntanyola», (volum I, ps. 109-120).
En total, el gruix de documentació que ens ha vingut a les nostres mans, ocupa una caixa
arxivador i complementa la que es localitza a Tarragona (AHT i AHAT) i l’hem dipositada a
Montblanc, a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
En la descripció del contingut de la col·lecció hem creat dues seccions ben diferenciades,
la primera (A) es refereix als documents que foren generats pel mateix Mn. Muntanyola en vida,
hem de reconèixer que no és molt abundant, dins de l’activitat eclesiàstica tan sols hi ha una
quinzena d’agendes personals dels anys quaranta i cinquanta, a través de les quals podem
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resseguir els itineraris de les predicacions de les missions, els pobles on era convidat per les
festes majors o Setmana Santa i els contactes més habituals; també trobem una llibreta d’apunts
per a fer sermons sobre l’infern, la còpia del requeriment que els anys cinquanta li féu l’Arquebisbe
de Tarragona Benjamín de Arriba i Castro (1949-1970) sobre si encara mantenia contactes amb
les persones que van col·laborar en la publicació de la revista Ressò (1951-1952)3 i si assistia
o participava en reunions polítiques en la clandestinitat, en especial amb militants d’Esquerra

Mn. Ramon Muntanyola amb una feligresa a Salou (1963).

Republicana de Catalunya, a més d’interrogar-lo si es cartejava amb Bonaventura Gassol Rovira
(1893-1980). Es constata que la policia estatal el vigilava de prop, finalment se li pregunta pels
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seus freqüents viatges a Barcelona, en aquest aspecte se li prohibeix qualsevol sortida fora la
diòcesi sense el permís de la prelatura.
Disposem també d’una carta de 1954 que Mn. Muntanyola adreçà a l’Arquebisbe de Tarragona
sobre l’atribució de la frase «mori Espanya», cosa que negà amb tota rotunditat.
Aquestes friccions amb la jerarquia eclesiàstica, són uns clars exemples de la distància
que existia a la diòcesi entre el clergat i el seu cap, un bisbe originari de Galícia que combregava
amb les directrius franquistes i les volia imposar per la força, la conseqüència sobre Mn. Ramon
Muntanyola a banda de l’amonestació, fou la proscripció, el 1951 el relegà a la casa d’exercicis
de la Selva del Camp, sense ministeri, habitatge ni nòmina, tot per manifestar els seus sentiments
catalanistes4. El governador civil de Barcelona el 1952 detingué, multà i empresonà a Salvador
Torrell, Joan Grasses i Antoni Jaume, impressor i redactors de Ressò.
Solament quan s’obrin dels arxius de l’Arquebisbat de Tarragona d’aquest període podrem
conèixer en detall les actituds i reaccions dels bisbes i preveres.
Altres missives a comentar són l’adhesió personal que Mn. Muntanyola manifesta el 1965
amb motiu de l’exili forçat a l’abat de Montserrat Aureli M. Escarré Jané (1946-1968) al monestir
italià de Vibolne5, o la carta que el 1968 tramet al seu convilatà i amic personal Lluís Carulla
Canals sobre les activitats realitzades o previstes cara a recordar la figura del cardenal Vidal
i Barraquer, com la celebració d’una missa al monestir de Poblet, la publicació d’una nota al
full diocesà que al final fou censurada, una conferència a Cambrils i una xerrada a Ràdio Reus,
el text de la qual es publicaria el mateix any6. Mn. Ramon era conscient de les limitacions del
moment, la seva tàctica tal com bé argumenta per escrit, fou la prudència, la mesura de les
paraules, és a dir, l’autocensura, ell mateix reconeix que el nom de Vidal i Barraquer espantava
a les autoritats locals i no desitjava enfrontaments provocats per la semàntica (exemple pel mot
exili, que en ocasions ha d’obviar), esmenta les reaccions contràries dels integristes que li enviaven
cartes amenaçants. La seva intenció és la taca d’oli, escampant arreu, a través dels clergues,
la premsa i altres mitjans, el reconeixement de Vidal i Barraquer. Alguns intel·lectuals
malinterpretaren el fet que en l’opuscle editat a Cambrils el 1968 no hi figurés de forma explícita
la paraula exili, ell apostà pel pragmatisme i es defensa afirmant que en aquest fet no existí
«ni covardia, ni feblesa, ni infidelitat», simplement intenta evitar problemes amb la censura. La
fita final havia de ser la biografia que estava preparant, que no apareixeria fins l’any 1969 amb
el títol de Vidal i Barraquer: Cardenal de la pau, (Barcelona, editorial Estela)7.
La darrera carta que presentem és posterior a la mort de Mn. Ramon, de l’agost de 1974,
on el metge espluguí Joan Farré Gual escriu a mossèn Lluís Saragossa per recordar el primer
aniversari del seu traspàs amb una missa, a més d’arranjar la seva tomba8.
L’Espluga i per extensió la resta de comarca té un deure històric envers Mn. Ramon, potser
seria interessant recuperar l’associació d’Amics de Mn. Muntanyola i planificar una sèrie d’activitats
al llarg de l’any, com xerrades, publicacions i exposicions, de material arxivístic no en falta.
Esperem que aquesta col·lecció de documents estimuli als estudiosos a continuar investigant
el paper de l’església en la resistència al franquisme.
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Notes:
1.- Sobre la figura excepcional de Josep Tremoleda Roca vegeu el llibre de Joaquim Ferrer, Josep Tremoleda: plantar cara a
la por (1932-1999), Barcelona, 2008, també la revista El Francolí l’any 1999 li dedicà un número monogràfic per la seva
implicació a l’Espluga de Francolí (concretament el 175). Com a arxiver he realitzat diversos articles de difusió del fons
cara a fomentar la seva consulta i estudi, com per exemple, Josep M. Grau i Pujol, «El fons personal de Mossèn Ramon
Muntanyola i Llorach», Arxius.Butlletí del Servei d’Arxius (Barcelona), 6 (1995), p. 1-2. Disponible a internet a: http://
cultura.gencat.cat/arxius/butlleti/n62/fixe/hemero.htm; també, «El fons de Mossèn Ramon Muntanyola a l’abast», El Foradot
(Montblanc), 33 (2005), p. 15-16 i «Reus en els fons personals de Mn. Muntanyola i Eufemià Fort», Butlletí informatiu de
l’Arxiu Municipal de Reus (Reus), 12 (2006), p. 23.
2.- Els detalls de la recuperació a Farena ens els facilita el mateix Antoni Casellas en la seva crònica, «Història d’una troballa»,
publicada a L’Orella de Farena (Mont-ral), 1 (1997), ps. 6-9.
3.- Entre els diversos treballs sobre Ressò és recomanable el de Ramon Miró Baldrich, «Mossèn Ramon Muntanyola i la revista
Ressò», Urtx (Tàrrega), 20 (2007), ps. 327-348, disponible al portal de RACO: http://www.raco.cat/index.php/Urtx/ .Posteriorment
Xavier Ferré i Trill ha publicat l’article, «Els inèdits de Ressò», dins el llibre La premsa local a la Conca de Barberà durant
el règim franquista, Montblanc, 2010, ps. 111-130.
4.- La bibliografia sobre Mn. Muntanyola és abundant, a banda dels dos volums de la Miscel·lània del 1974, destaquem la
monografia d’Eufemià Fort i Cogul, Ramon Muntanyola, testimoni de reconciliació, Barcelona, 1977 i diversos articles com
els de Josep Asens, «A la memòria de Mossèn Ramon Muntanyola», Quaderns de Pastoral (Barcelona), 26 (1973), ps.
521-524 i de Josep Massot Muntaner, «Ramon Muntanyola, home d’església, home de país», Escriptors i erudits contemporanis,
Barcelona, 1996, ps. 165-181.
5.- A partir de les declaracions del 1963 al diari Le Monde, les relacions de l’abat amb el règim es deterioraren fins al punt
d’haver de marxar del país. Sobre aquest abat disposem de tres monografies, la primera de Montserrat Minobis (Barcelona,
1987), la segona de Josep M. Jané (Vilafranca del Penedès, 1993) i la darrera de Jordi Vila-abadal (Barcelona, 1998).
6.- Ramon Muntanyola, El cardenal Vidal i Barraquer: 25è aniversari de la seva mort, en l’any centenari del seu naixement,
Cambrils,1968.
7.- Pòstumament l’any 1974 l’editorial Laia de Barcelona edita la seva traducció al castellà, i el 1976, surt a la llum una edició
revisada per les publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba,núm. 9).
8.- Precisament sobre la relació entre aquests dos preveres, disposem de l’aportació de Francesc Roig Queralt, «Mn. Muntanyola
i Mn. Lluís Saragossa: l’amistat de dos sacerdots espluguins», L’Orella de Farena (Mont-ral), 2 (1998), ps. 6-9.

Dibuix de Mn. Ramon Muntanyola

228

podall

2012

A. Documentació produïda per Mn. Ramon Muntanyola
1.1. Activitat eclesiàstica
1.1.1 Missió sacerdotal
-Agendes personals amb les misses i predicacions a fer dia per dia, anys 1942, 1944-1958, (en
vuitè), entre les pàgines hi ha nombroses targetes de visites.
-Llibreta de sermons de missió (Infern). Pauta d’Exercicis. Pares Cooperadors (manuscrit en quart),
febrer 1949.
-Resum del requeriment eclesiàstic fet a Mn. Ramon Muntanyola per part de l’Arquebisbe de Tarragona
a causa del seu ideari contrari al règim franquista (1957), (veure apèndix, document 4).
1.2. Obra Creativa
1.2.1. Poesia
-Poema «Seqüència sacerdotal». Escrit amb motiu de les noces d’or de 14 preveres de la diòcesi
de Tarragona. Maig, 1952 (mecanografiat).
-Poema «A Mossèn Lluís Saragossa». Escrit a Salou el 22 de juny de 1972 (extret de la revista
ciclostilada Esgarips (La Canonja), núm. 6 (1976).
1.2.2 Prosa
-Parlament de Mn. Ramon Muntanyola a l’Espluga de Francolí, (sense data).
2. Correspondència
2.1. Cartes rebudes
Carta que envia Mn. Jeroni Claveras a Mn. Ramon Muntanyola sobre l’autorització de la impressió
del llibre Infants, Ocells i Nadales, Tarragona, 9 de desembre 1948.
2.2.Cartes enviades
-Carta enviada per Mn. Ramon Muntanyola a Jordi Bou amb motiu de la seva professió solemne
com a monjo de Poblet i la impossibilitat d’assistir-hi, 29 de maig de 1948.
-Carta que envia Mn. Ramon Muntanyola a Jordi Bou, monjo de Poblet per felicitar-lo en la seva
propera ordenació sacerdotal, Els Omells de Na Gaia, 14 de març de 1951.
-Carta enviada per Mn. Ramon Muntanyola a l’Arquebisbe de Tarragona Benjamín de Arriba y Castro,
sobre l’atribució d’uns comentaris polítics, La Selva del Camp, 20 juliol de 1954 (veure apèndix, doc. 1).
-Carta enviada per Mn. Ramon Muntanyola a Aureli M. Escarré, abat de Montserrat a l’exili (Viboldone)
solidaritzant-se amb la seva situació, Salou, 8 de maig de 1965 (veure apèndix doc. 2).
-Carta enviada per Mn. Ramon Muntanyola a l’espluguí Lluís Carulla Canals, de Barcelona sobre
els comentaris desfavorables realitzats per Joan Triadú i Font, Salou, 10 d’octubre de 1968 (veure apèndix,
doc. 3).
B. Documentació originada i aplegada pel P. Jordi Bou sobre Mn. Ramon Muntanyola
2.1. Correspondència rebuda (ordre cronològic)
Cartes rebudes per Jordi M. Bou.
-Jacint Boqué, Manresa, 22 d’octubre 1973, explicacions dels darrers dies de vida de Mn. Ramon
Muntanyola per part del seu cosí.
-Eufemià Fort i Cogul, Barcelona, 10 de novembre 1973, carta d’agraïment per la rebuda d’informació,
fotografies i petició d’adreces de persones que haguessin tractat a Mn. Ramon Muntanyola.
-Josep Muntanyola, Barcelona, 28 de gener 1974, records del germà de Mn. Ramon sobre els darrers
dies de vida.
-Agrupació Cultural Vila-seca-Salou, 4 de febrer 1974, demanda d’un article sobre Mn. Ramon
Muntanyola per la preparació de la Miscel·lània.
- Agrupació Cultural Vila-seca-Salou, 26 de febrer 1974, rebuda de fotografies de Mn. Ramon Muntanyola
i explicació de la preparació de l’edició de la Miscel·lània.
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-Assumpció Muntanyola, germana de la caritat, Tarragona, 5 de març 1974, sobre els records personals
de Mn. Ramon Muntanyola.
- Agrupació Cultural Vila-seca-Salou, 14 de maig 1974, rebuda de l’article del P. Jordi Bou i altres
treballs per la Miscel·lània.
-Josep Muntanyola, Barcelona, 6 juliol 1974, sobre una trobada de preveres espluguins a l’ermita
de la Santíssima Trinitat.
- Agrupació Cultural Vila-seca-Salou, 16 de juliol 1974, situació de la Miscel·lània i importància de
la seva difusió.
-Joan Farré i Gual, l’Espluga de Francolí, 3 d’agost 1974, proposta de la celebració d’una missa
amb motiu del primer aniversari de la defunció de Mn. Ramon Muntanyola (veure apèndix, document 5).
-Eufemià Fort i Cogul, Barcelona, 5 novembre 1974. Sobre la preparació d’una monografia sobre
Mn. Ramon Muntanyola.
-Associació Amics M. Muntanyola,Salou 1982, observacions sobre la denominació de l’entitat.
-Vicenç Nolla, sobre la tramesa de l’esborrany d’una circular, Tarragona, 12 de febrer 1982.
-Vicenç Nolla, Tarragona, març 1982, circular sobre la inscripció a l’Associació d’Amics de Mossèn
Muntanyola.
-Ramon Farriol i Clavé, valoració de la II Assemblea General de l’Associació Amics Mn. Muntanyola,
Salou, 6 de gener 1983.
2.2. Impresos
2.2.1 Revistes
-Revista Ressò, núm. 9 (novembre 1951), núm. 10 (desembre 1951) i núm. 11 ( gener 1952).
-Revista L’Orella de Farena, 1 (setembre 1997) i 2 (setembre 1998), ambdues dedicades a Mn. Ramon
Muntanyola.
2.2.2 Retalls de premsa
2.2.2.1. Amb motiu de la seva mort (1973)
-Retalls diversos sense que hi aparegui autoria, data ni la procedència.
-Josep Sabaté, «Ha muerto Mossen Muntanyola», El Correo Catalán (Barcelona,11 de setembre
1973).
-Redacció, «Sentida manifestación de duelo por el óbito de Mossèn Ramon Muntanyola», Diario
Español (Tarragona, 12 de setembre 1973).
-Josep Martorell,»Espurnes. El meu amic Mn. Ramon Muntanyola», setmanari Reus (Reus, 3 de
novembre 1973).
2.2.2.2 Aniversaris de la seva mort
-»Homenaje a Mossèn Muntanyola», El Correo catalán (Barcelona, 28 d’agost 1974).
-»Homenaje a Mossèn Muntanyola del 31 al 10 de septiembre», Diario Español (Tarragona, 29
d’agost 1974).
-Josep Roca Garcia, «Homenaje póstumo de Prades a Mossèn Muntanyola», El Correo Catalán,
(Barcelona, 6 de setembre 1974).
-W. «Erección de un monolito a Mossèn Muntanyola», Diario Español (Tarragona, 6 setembre 1974).
-Victor Lahoz, «Humor sacerdotal de Mossèn Muntanyola», 6 setembre 1975.
-Joan Farré i Gual,»Actos en memoria de Mossèn Muntanyola, sacerdote y poeta», El Correo Catalán
(Barcelona, 11 setembre 1975).
-»Salou: Homenaje a Mossèn Muntanyola, en el aniversario de su muerte», (La Vanguardia Española
,Barcelona, 1974).
-Joan Farré i Gual, «Mossèn Muntanyola, el padre Morgades y sor Mercè Farré», 8 de setembre
1976.
2.2.2.3 Associació Amics Mn. Muntanyola
-Elias Pujol, «Creación de la Asociación de Amics de Mossèn Ramon Muntanyola», Diario Español
(Tarragona,15 de gener 1982).
-Jordi Pàmies, «Mossèn Ramon Muntanyola» i Josep Pujals, «Una Associació per recopilar l’obra
dispersa del poeta», Catalunya Cristiana (Barcelona, 7-13 de febrer 1982).
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-Antoni Guasch, «El tremp de mossèn Muntanyola, en una exposició a l’Espluga», Diari de Tarragona
(Tarragona, 5 de maig 1992).
-Àngel Juanpere, «Un monument recordarà a Salou la figura de Mn. Ramon Muntanyola», Diari de
Tarragona (Tarragona, 11 de maig 1993).
-Redacció, «Monumento a Mossèn Muntanyola en Salou», Diari de Tarragona (Tarragona, 3 d’octubre
1993).
2.2.2.4. Arxiu Mn. Muntanyola
-Salvador Ramon, «Ramon Muntanyola», Diari de Tarragona (Tarragona, 2 d’abril 1995).
-Josep M. Grau i Pujol, «L’arxiu de Mn. Muntanyola», Diari de Tarragona (Tarragona, 5 d’abril 1995).
-Ivan Rodon, «El Arxiu Històric recibe el legado de Muntanyola», (Diari de Tarragona (Tarragona,
5 abril 1995).
-J. M. Marsal, «El legado de mossèn Muntanyola descansa en el Arxiu Històric», Diari de Tarragona
(Tarragona, 6 d’abril 1995).
-Xavier Bas, «L’Arxiu Històric de Tarragona, nucli d’estudi de l’obra de Muntanyola», Avui (Barcelona,
17 d’abril 1995).
2.2.2.5.Altres
-»Fiesta del vino y del porrón en Salou», Diario Español (Tarragona, 9 de maig 1972), inclou una
fotografia de Mn. Ramon Muntanyola.
2.2.3. Recordatoris i programes d’homenatges
-Recordatori de defunció de Dolors Canudas Canalda, l’Espluga de Francolí, 1959, inclou un poema
de Mn. Ramon Muntanyola.
-Butlleta de subscripció de la Miscel·lània Mossèn Muntanyola, Vila-seca i Salou, 1974.
-Butlleta de subscripció pel llibre de Ramon Muntanyola, Llocs i focs, Tarragona, 1982.
-Recordatori de la constitució de l’Associació d’Amics de Mossèn Ramon Muntanyola, Salou, 1982.
-Programa d’actes celebrats en record del XXè. aniversari de la mort de Mn. Muntanyola, Salou,
1993.
2.3.Fotografies
-Fotografia de Mn. Ramon Muntanyola i una feligresa, Salou, setembre 1963. Autor Fernan’s (Salou).
-Fotografia de Mn. Ramon Muntanyola i el P. Jordi Bou al monestir de Poblet (sense data ni autoria).

Apèndix documental
(doc. 1). Carta que Mn. Ramon Muntanyola envia a Benjamín de Arriba y Castro, Arquebisbe de
Tarragona, sobre l’atribució d’uns comentaris polítics, la Selva del Camp, 26 de juliol de 1954.
«La Selva [del Camp], 26 julio 1954, A. M.
Eminentísimo y Reverendísimo Doctor Don Benjamín de Arriba y Castro
Cardenal-Arzobispo de Tarragona
Mi venerado Señor Cardenal:
Después de hacerle patentes mis respetos y de desearle una feliz estancia en nuestras tierras,
permanentemente santificadas por el venerado cuerpo del Apòstol Santiago, vengo a molestar a Vuestra
Eminencia Reverendísima con el recuerdo de algo desagradable. Tengo, sin embargo, la confianza que
estos renglones disiparán la pena que una desgraciada expresión atribuida a mi persona os haya podido
causar.
Cumpliendo órdenes de su Eminencia he sido llamado por el Doctor Vives, y he recibido la reprisión
y el anuncio de castigo que justamente merecería la frase de «mori Espanya» que se me imputa.
El caso es que yo no tengo conciencia de haber proferido tales palabras. Una palabra de odio no
se concibe en los labios de un cristiano, y mucho menos en los de un sacerdote. Yo le puedo confesar
sinceramente que nunca he abrigado tales sentimientos. El odio es un pecado, y pecado es el suicidio.
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El grito de «mori Espanya», es un grito suicida.
No quiero resumir aquí mi patriotismo, pero con ser muchos los que me aventajen, diré que soy
uno de los que, evadidos de la zona roja, pasaron a la España Nacional para defender las esencias de
nuestra patria. Figuro todavia en la lista de los excautivos y en la de los excombatientes. Quizás no sienta
el fervor patriótico de otros, pero de ahí al odio a España, hay la inmensidad.
Por fortuna he encontrado todavia en los tomos de mi breviario, un recordatorio (que le adjunto)
de la muerte, por mano de los rojos, de mi padre y hermano mayor. Yo mismo, en su décimo aniversario,
redacté el texto. Redacción catalana, es verdad, pero expresión sincera en el fondo y la forma «…Espanya
cristiana…».
He hecho prolongado examen, y no acierto a descubrir donde y cuando, y ante quienes pude yo
proferir, cuano menos en plan de chiste o de discusión jocosa, una frase tan disparatada.
En este supuesto y en el que Vuestra Eminencia dé el incidente por terminado, perdone (si la hubo)
mi ligereza, como yo perdono el exceso de celo patriótico de quien por mi causa, deparó tamaño disgusto
al Señor Cardenal.
Con todo, Eminentísimo Señor he recibido una lección de prudencia que, con la ayuda del Señor,
espero poder practicar, a los pies de vuestra sagrada púrpura, pide benedicción pastoral».
[Ramon Muntanyola].
(doc. 2).Carta que Mn. Ramon Muntanyola envia a l’abat de Montserrat P. Aureli M. Escarré Jané,
exilat al monestir de Viboldone (Llombardia) el 8 de maig de 1965.
«Santa Maria del Mar
Salou, 8 de maig 1965
Reverendíssim P. Aureli M.
Abat de Montserrat
Vibol[do]ne
Benvolgut P[are] Abat:
Corresponc al record de la vostra paternitat, abans que sortíssiu de Catalunya. Salutació que us
agraeixo cordialment. Aprofito l’ocasió per a fer-ho explícitament i amb seguretat que us arribi a mans.
Sóc un entre la multitud de cristians de Catalunya, que està amb la vostra paternitat, com estàrem
amb el venerable Cardenal Vidal [i Barraquer], de Santa memòria.
Amb el P. Aureli està l’església i encara més. Elevem la nostra pregària i el calze del vostre conhort
i confort. Sou el pare espiritual de Catalunya. Una paternitat d’aquesta mena no s’assoleix pas gratuïtament,
ans amb el títol del sacrifici.
Vull reiterar-vos que no sou sol. És tot el nostre poble que us acompanya. Compteu-hi, Pare Abat,
amb el vostre poble. Més us diré- en tinc proves- és ja una gran part d’Espanya, més enllà d’ací, que
us admira i us estima.
Accepteu aquests mots i els meus sentiments, i em sentiria feliç si us portava una mica de goig.
Beso devotament el vostre anell, i m’ofereixo en tot allò que pugui ser d’algun servei a la vostra
paternitat.
Afectíssim en Crist i la Moreneta.
Ramon Muntanyola, prevere».
(doc. 3).Carta que Mn. Ramon Muntanyola envia a Lluís Carulla Canals el 10 d’octubre de 1968 sobre
el contingut d’uns comentaris poc afortunats realitzats per Joan Triadú i Font.
Santa Maria del Mar
Salou, 10 octubre 1968
Sr. Lluís Carulla i Canals
Barcelona
Estimat Lluís:
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No em puc treure del cap el judici desfavorable del nostre amic comú Joan Triadú [Font], referent
al meu parlament, fet per Ràdio Reus, i editat després per la Comissió organitzadora del Centenari del
naixement del Cardenal Vidal i Barraquer.
No es diu prou explícitament que el Cardenal va morir a l’exili?.
Fem un xic d’història sobre els preparatius de l’esmentat Any Centenari.
L’any passat, en ocasió del 24 aniversari de la mort, amb un parell més de capellans, vaig tenir
cura de celebrar un funeral a Poblet. S’editaren uns recordatoris amb la frase famosa de Sant Gregori
«…moro a l’exili». Es divulgà la famosa homilia del prior de Poblet. Jo que contribuïa en català a Hoja
Diocesana, vaig escriure un article de comentari, el qual a desgrat d’haver-lo assuajat per pressió del
director, no va ser publicat, perquè després d’un primer acord, el director m’exigí la supressió del mot
«exili». No vaig voler accedir, i com a protesta, vaig negar-me a col·laborar durant tot l’any a la publicació
diocesana. Tot això fou del domini públic a la diòcesi.
A part d’això, la passada Quaresma vaig anar a Cambrils a donar una conferència sobre el Concili,
que va consistir en presentar el Cardenal com a un precursor del Concili Vaticà II. Vaig obtenir que algú
s’animés i s’organitzés la Comissió del Centenari. La dita Comissió, és presidida per l’Alcalde. Els primers
actes de la Comissió no podien tenir les calories que jo desitjo. Vaig seguir una tàctica de prudència fins
que s’hagués creat ja un clima, i les autoritats es trobessin compromeses. A Hoja Diocesana (ara el
13 de setembre 1968), a instàncies de la Comissió, van demanar-me un article. Vaig escriure’l sense aferrarme al mot «exili» (us l’adjunto). En ocasió del 25 aniversari de la mort, la Comissió va demanar-me un
parlament per a Ràdio Reus. La censura exigí 6 còpies del text. Jo vaig mesurar-me, perquè sé que seguiran
altres actes, a través dels quals s’anirà dient tota la veritat. No oblideu que l’any passat vaig enviar articles
a diferents periòdics, i ningú (tot i essent mitigats) no me’ls va acceptar. El sol nom de Vidal i Barraquer
els espantava. Tornant al parlament de la ràdio, i després d’haver estat tramès, la Comissió volgué editarlo per a repartir-lo a totes les cases de Cambrils, i vaig enviar-ne un exemplar a tots els capellans de
Catalunya. Val més això, que no pas res-vaig pensar-. Es crearà ambient. Vindrà a Cambrils l’Arquebisbe.
En parlarà la premsa…i gradualment despertarem l’interès general i sortirà aviat la biografia del nostre
Cardenal.
A la festa de Cambrils, tot i no ser el que volíem , el Dr. [Joan-Baptista] Manyà va fer la gran defensa
del Cardenal. Vull dir el gran elogi de l’eclesiàstic exiliat, que no va voler signar la lletra col·lectiva del
1937. I va enaltir la seva actitud de defensa de la llengua catalana. D’aquesta homilia en rebreu còpia.
Et faig avinent que, en el meu cas, no hi ha hagut ni covardia ni feblesa, ni infidelitat.Tot amb tot
em sap greu que el meu parlament s’hagi imprès amb el meu nom. Podia haver silenciat la meva intervenció,
dient que era la Comissió.
A part d’això, t’he de dir que no pots imaginar-te les cartes insultants que vaig rebent, per part
d’elements «integristes», pel sol fet de saber que estic preparant una biografia del nostre Cardenal. Aquestes
missives no em colpeixen gens. El judici desfavorable d’un amic com en Triadú, m’entristeix, cabalment
per la gran estima que li tinc. No crec haver obrat malament, però si així fos excuseu-me. Espero que
el llibre que preparo, palesa bastament quina és la meva posició.
T’adjunto uns recordatoris de la festa de Cambrils i del funeral de Poblet, tant d’enguany com de
l’any passat.
Records i fins dimarts vinent,
Una abraçada,
Ramon Muntanyola
Rep també la debatuda nota biogràfica. Repara que al peu de la pàgina 2 (anterior de la coberta)
diu que fou transmès per Ràdio Reus. Llàstima que la inscripció no figuri en lletres grosses a la portada.
No va ser cosa meva, vale. També t’ajunto Salm d’Avui, poesia premiada (…)».
(doc. 4). Resum del requeriment fet a Mn. Ramon Muntanyola per part de l’Arquebisbe de Tarragona
a causa de les seves activitats polítiques (1957).
«Requerido por el Señor Cardenal-Arzobispo de Tarragona, comparece el reverendo don Ramón
Muntanyola, presbítero, y es interrogado por Su Eminencia Reverendísima, ante el secretario de Cámara
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y Gobierno del Arzobispado, Don José María Casañas, más o menos sobre estos puntos: que corresponden
a unas denuncias gubernamentales.
-Primero. Preguntado si va con frecuencia a Barcelona, contesta que sí, por asuntos familiares, por
motivos de predicación y por hacerse visitar por el médico (véase el dorso).
-Segundo. Niega rotundamente que asista a reuniones de carácter político y que sostenga relaciones
de esta índole con elementos de la Esquerra Republicana de Catalunya. Afirma que desde la supresión
de «Ressò» [1952], se terminaron completamente los tratos con estas personas.
-Tercero. Afirma que nunca ha mantenido correspondencia con Ventura Gassol, ni le conoce; y que
más que director de «Ressò», el compareciente cuidaba que en la citada revista no hubiera nada contra
el dogma y la moral, a parte de escribir en ella, los articulos de carácter religioso.
-Cuarto. Puntualiza que el que era más bien el director, és el individuo que en la denuncia, pasa
como secretario, el cual después de unos dos años de no publicarse la revista-el citado P. Muntanyola
apenas lo vió ya más-se fugó a Francia con una mujer, abandonando a su esposa e hijos. Ignora el
compareciente si el tránsfuga pertenece o no al Partido Comunista Francés. De él no sabe otra noticia
sino que se presentó a Pablo Casals para que lo avalara, cosa que hizo el citado músico; pero cuando
se enteró que se trataba de un sinvergüenza, retiró el aval. Este hecho desengañó de tal modo a Mn.
Muntanyola, que le hizó apartar todavía más de ciertas personas.
-Quinto. Protesta enérgicamente que se le atribuya la redacción de hojas clandestinas y que las
haga circular. Lo considera absolutamente calumnioso y totalmente contrario a su condición sacerdotal.
-Sexto. Preguntado si sabe que es vigilado por la policía, contesta que lo sospecha, porque sabe
que un policía dijó a uno de sus amigos, en una ocasión en que fue interrogado: «Católico y catalanista?
Así debe conocer a Mn. Muntanyola. A este cura lo aplastaremos con verdades o con calumnias hasta
que le quiten la Misa.
Hecho el interrogatorio, el prelado dicta al secretario estos conceptos:
Que se avisa y se amonesta al reverendo Muntanyola, y que él se compromete a obedecer a fin
de evitar conflictos al prelado, como ha sucedido otras veces, etc. etc. y decreta (lo que sigue es copia
a la letra):
-1. «Que se le prohibe salir de la diócesis sin permiso del prelado, bajo pena de «suspensión a
divinis».
2. «Que en virtud de la obediencia que prometió en la ordenación, se le prohibe toda actuación
de palabra o por escrito de carácter político».
3. «Que queda obligado suo gravi, a guardar secreto sobre el hecho y contenido de esta amonestación».
El interesado no ha firmado nada. Ha pedido una copia, pero no se la han dado. Ha exigido una
nota de las obligaciones o penas en que ha incurrido , y se le han entregado un papel mecanografiado,
sin firma ni timbre, ni membrete, los tres puntos anotados al final de la página anterior.
Addenda: ad. 1º. Ha sido interrogado el compareciente si otras veces ha sido advertido por el
Arzobispo de Barcelona. Contestó que sólo una vez, y muy paternalmente el Doctor [Gregorio] Modrego
le habló así: «Solo una vez he recibido denuncias de ti. Se trata de una predicación que hiciste en la
catedral. Afirmó el reverendo Muntanyola que despues de un rato de conversación, el Señor Arzobispo
de Barcelona, le ratificó las ámplias licencias de predicar en toda la diócesis.
Otra addenda. Preguntado si estaba enterado de la carta abierta a los obispos de Cataluña antes
de que saliera, contesta que no, y que recibió un exemplar por correo, tal como lo recibieron otros sacerdotes
(…).
17 abril 1957".
(doc. 5). Carta que Joan Farré Gual, metge de l’Espluga adreça a Mn. Lluís Saragossa sobre la conveniència
de la celebració d’una missa en record del primer aniversari de la mort de Mn. Muntanyola.
Joan Farré i Gual,
Metge.
L’Espluga de Francolí, 3 d’agost del 1974,
Bon amic Mossèn Lluís Saragossa: T’escric perquè he pensat que el dia 10 de setembre es complirà
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el primer aniversari del traspàs de mossèn [Ramon] Muntanyola, i em sembla que els espluguins tenim
la obligació de commemorar-ho dignament, quan menys amb uns funerals aniversari, si pogués ésser
concelebrat millor. I si és col·loqués una làpida o alegoria damunt la seva tomba del cementiri, encara
quedaria més bé, quan menys aplanar la terra i deixar-ho endreçat.
Recordem que el dia de l’enterrament es digué que a l’Espluga [de Francolí] es celebrarien uns
funerals, cosa que no s’ha fet.
Un dia d’aquests, estigué ací Mossèn Mercader de Vilallonga [del Camp], i n’hi vaig parlar una mica.
Trobà en principi la idea raonable, naturalment se n’ha de parlar amb mossèn Colom i amb els altres
capellans espluguins i amb el pare Jordi Bou. De moment envio còpia de la present a Mossèn Mercader,
Jaume Torres, Josep Torres, Adolfo Pascual i al pare Jordi Bou.
Cal tenir en compte que el dia 10 és dimarts. Vindria bé el mateix dia, o bé passar-ho dissabte
abans o següent?.
Entenc que seria molt convenient de formar una colla col·laboradora del senyor rector, designant
un representant de l’Ajuntament, del Casal, de la Germandat de la Santíssima Trinitat i del Sindicat, per
tal de donar més popularitat a la commemoració. També em sembla que per evitar possibles complicacions,
la iniciativa hauria de sortir de la rectoria, encara que pràcticament ho podria portar el jovent que capitaneja
a la sala parroquial, mossèn [Albert] Palacín [i Artiga].
Tinc la impressió de que l’Espluga rebria amb els braços oberts aquesta commemoració, car estimàvem
a Mossèn Ramon. I en quan a la part econòmica, crec que caldria advertir, que lo que es recaptés en
la capta pels funerals, serviria per sufragar les despeses, i la quantitat sobrant, seria per iniciar la subscripció
pel Mausuleu, que en el seu dia es farà al cementiri, en la seva tomba. Potser que m’equivoqui, però
em sembla que l’espluguí i d’altres de fora que hi vindrien serien generosos.
Si algun dia ens poguéssim veure a Reus o ací a l’Espluga, la cosa aniria més bé.
Com sempre, una cordial encaixada del teu amic de sempre,
[rúbrica de Joan Farré Gual].
[En lletra manuscrita llegim al final de la pàgina: «Amic Pare Jordi, a veure si un dia pujo a Poblet
per parlar-ne»].

Monument dedicat a Mn. Ramon
Muntanyola realitzat per l’escultor reusenc
Ramon Ferran, inaugurat a Salou el 2
d’octubre de 1993.
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La digitalització de documentació històrica: patrimoni i noves
tecnologies a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, és pioner en la digitalització de documentació,
amb l’objectiu de preservar i difondre el seu patrimoni cultural Des de 2010, s’està procedint
als treballs de digitalització de la documentació històrica i administrativa dels 22 ajuntaments
de la comarca, principalment, els llibres d’actes municipals, a més d’altra documentació.
El document digital és creat amb tres formats, un de conservació i dos de consulta. El
TIFF és el fitxer mestre, de gran resolució i el qual la Generalitat de Catalunya n’assegura
la migració i la preservació; el JPEG i el PDF són els formats que se’n deriven: el primer
reprodueix una imatge amb una resolució més baixa, i el segon és un multipàgina que,
si està escrit a màquina, permet la incorporació del reconeixement òptic de paraules.
Finalment, i de manera progressiva, tots els documents digitals són pujats a internet.

L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, és pionero en la digitalización de documentación,
con el objectivo de preservar y difundir su patrimonio cultural.
Desde 2010, se está procediendo a las tareas de digitalización de la documentación histórica
y administrativa de los 22 ayuntamientos de la comarca, principalmente, los libros de
actas municipales, además de otra documentación.
El documento digital se crea en tres formatos, uno de conservación y dos de consulta.
El TIFF es el fichero base, de gran resolución y del cual, la Generalitat de Catalunya
asegura la migración y la preservación; el JPEG y el PDF son los formatos que se derivan:
el primero reproduce una imagen con una resolución más baja, mientras que el segundo
es un multipágina, que si está escrito a máquina, permite la incorporación del
reconocimiento óptico de las palabras. Finalmente, y de manera progresiva, todos los
documentos digitales son expuestos a internet.

«Conca de Barberà» Local Archives is pioneering in the digitalisation of documentation,
with the aim to preserve and spread its cultural heritage. Since 2010, it is proceeding to
the works of digitalisation of the historical and administrative documentation of the 22
local city councils, mainly, the book of municipal minutes, in addition to other documentation.
The digital document is created in three formats, one of conservation and two of query.
TIFF (Tagged Image File Format) is the master file document, of big resolution and of which
Generalitat of Catalonia ensures migration and preservation; JPEG (whose name comes
from the one who created it, Joint Photographic Expert Group), and PDF (Portable Document
Formed) are the formats that derive from it: the first reproduces an image with lower
resolution, and the second one is a multipage that, if it is written by machine, allows the
optical recognition of words. Finally, and progressively, all digital documents are gone up
to Internet.
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La digitalització de documentació històrica: patrimoni i noves
tecnologies a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
Josep M. Porta i Balanyà i Núria Vilà i Ninot
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
*acconcadebarbera.cultura@gencat.cat

Paraules clau: Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, digitalització, llibres d’actes municipals

Digitalitzar, en el sentit més estricte de la paraula, significa convertir una representació
analògica en una representació digital. Per tant, digitalitzar no és escanejar sinó que es tracta
d’un procés molt més complex, metòdic i acurat.
La societat del segle XXI camina cap a un món on les noves tecnologies tenen un paper
essencial. Els arxius, cada vegada més, estan aprofitant els avenços en les tecnologies de la
informació i la comunicació. Ja en la segona meitat de la dècada de 1980 es va donar un important
impuls a l’ús de la informàtica per a la elaboració dels instruments de descripció. En els inicis
de 1990 els projectes d’automatització estaven circumscrits exclusivament als arxius històrics
i utilitzaven la informàtica només per algunes de les tasques parcials pròpies dels arxius. Però,
progressivament, es plantejà la necessitat de portar a terme un enfocament global i a llarg termini
de la informatització dels centres d’arxiu. Progressivament la informàtica, s’emprà per als usos
generals dels seus serveis i per a l’administració de la gestió integral dels mateixos. També
s’inicià la informatització dels arxius de gestió i, en conseqüència, l’automatització del calendari
de conservació, eliminació i del control de les transferències.
La digitalització s’ha considerat com una possible alternativa a la microfilmació en la funció
de conservació de l’original, tot i que no l’ha substituït plenament. No obstant això, els arxius
estan aprofitant els avantatges de les noves tecnologies seguint la tendència de la societat
canviant en la qual ens trobem.
En el si d’aquest nou món tecnològic, l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà va iniciar
una campanya de digitalització de la documentació històrica i administrativa dels ajuntaments
de la comarca a mitjan 2010. D’aleshores ençà s’ha efectuat la reproducció digital1 de més de
40 metres lineals de documentació que es corresponen aproximadament a 225.000 imatges
capturades o dit d’una altra manera, a 3.019 unitats documentals. L’abast cronològic de tota
aquesta documentació s’inicia al 1173 i finalitza el 2011.
Aquests treballs varen començar amb el Pla d’Ocupació de Digitalització de Catalunya
promogut pels departaments de Treball i de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat,
amb el concurs amb el consistori montblanquí. Un cop finalitzat aquest pla d’ocupació, d’una
durada de sis mesos, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà es va implicar plenament
en aquest projecte i va aconseguir, juntament amb l’Arxiu Comarcal, fer d’aquesta campanya
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un projecte d’àmbit d’abast comarcal, en el qual, en dues fases, hi han participat els vint-i-dos
ajuntaments de la Conca de Barberà; així com el propi Consell Comarcal.
D’aquesta manera, la Conca de Barberà es converteix en comarca capdavantera no només
a Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol en disposar de la totalitat dels llibres d’actes de
tots els consistoris en la seva versió digital.

1. El procés de digitalització
En tot procés de digitalització, la metodologia se centra, en primer lloc, en seleccionar
les unitats documentals a reproduir. En conseqüència, cal valorar si el contingut intel·lectual i/
o patrimonial és prou rellevant; cal tenir en compte quina documentació té un alt nivell de
sol·licituds o quin material no és accessible perquè els originals estan dispersats en mans privades
o d’institucions. A més, s’ha d’avaluar quina documentació pot vulnerar la protecció de les dades
personals i els drets fonamentals que preserven l’honor i la intimitat a la pròpia imatge.

Esquema del procés de digitalització

Posteriorment, és del tot necessari preparar i tractar físicament la documentació. És a dir,
identificar les sèries i procedir, quan es requereix, a una foliació/paginació, restauració, extracció
d’elements aliens al suport, o bé a una simple neteja superficial.
D’altra banda, abans d’endegar la digitalització pròpiament dita, cal realitzar la descripció
de cada unitat en el programari de Gestió Integral d’Arxius de Catalunya (GIAC), software que
ens permetrà associar les imatges obtingudes a la descripció del document i al seu enllaç directe
a la Xarxa.
Així doncs, un cop tractada i descrita la documentació per part dels tècnics arxivers, s’inicia
la fase de captura de les imatges. El maquinari requerit pot ésser una càmera fotogràfica digital
d’alta qualitat o bé un escàner aeri. Pel que fa als treballs realitzats a l’Arxiu Comarcal, primerament
s’optà per una càmera fotogràfica reflex professional; però amb la continuació del projecte, la
Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
proporcionà un escàner aeri que augmentà significativament la qualitat de les captures; alhora
que també millorà la gestió del temps dels tècnics.
A nivell procedimental, en primer terme, cal ajustar els paràmetres de captura. Així, per
a la preservació futura es converteix la imatge ja capturada a format TIFF, el qual esdevé el
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fitxer mestre. Aquest, és d’alta qualitat, sense compressió i d’una resolució de 300 ppp.2 És
un format que té la funció d’esdevenir la còpia de seguretat, atès que està reproduïda amb
la màxima fidelitat a l’original. Aquestes característiques de qualitat converteixen aquest fitxer
en l’arxiu digital de conservació i del qual, posteriorment, se’n podran generar còpies més
manejables.
En conseqüència, per tal d’agilitzar la seva utilització es creen formats derivats: el JPEG
i PDF que seran els fitxers de consulta. El fitxer JPEG és d’una resolució més baixa, a 150
ppp. Aquest, permet visualitzar les imatges una per una, d’una manera molt més àgil; alhora
que permet trametre’l per Internet a una velocitat molt més ràpida, atès que el seu pes en Mb
és molt menor respecte el fitxer mestre.
L’altre format, el PDF, és un multipàgina que inclou totes les imatges d’un llibre o lligall
en un únic fitxer. Sens dubte, dita agrupació agilitza notablement la consulta de les reproduccions
digitals dels llibres. S’ha de tenir en compte que en els fitxers PDF, quan es tracta de documentació
mecanografiada, s’hi pot aplicar el reconeixement òptic de caràcters, més conegut com a OCR.
Aquest software tracta la imatge com si fos un text i, d’aquesta manera, permet la cerca de
paraules concretes o d’un conjunt, fet que facilitarà enormement la recerca administrativa o
històrica, ja sigui per part de l’administració, així com pels investigadors o possibles usuaris.
Tots aquests fitxers resultants del procés de captura i tractament de les imatges s’estructuren
en un sistema lògic de carpetes, tot seguint les instruccions detallades a la Guia de Digitalització
de la Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Un cop finalitzada aquesta fase s’efectua un control de qualitat de les captures i
es procedeix a l’emmagatzematge de totes les dades digitals. En primer lloc es transfereixen
a discos durs externs del propi Arxiu Comarcal. Posteriorment, les mateixes dades seran enviades
i dipositades en el repositori segur del Departament de Cultura, en el Dipòsit Digital d’Arxius
de Catalunya (DIDAC). Aquest repositori segur, no només es responsabilitza de la preservació
dels arxius i fitxers al llarg del temps,3 sinó que, a més, també garanteix la migració a futurs
formats per tal que sempre siguin plenament accessibles. Aquest es converteix en una exigència
del tot indispensable: en assegurar la no obsolescència davant els canvis de les TIC.
Per tant, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció
General d’Arxius i Museus es compromet a garantir el manteniment dels documents electrònics
i assegurar que sempre, i en tot moment, siguin recuperables, llegibles, utilitzables i fiables al
llarg del temps, uns requisits bàsics i essencials quan es tracta d’informació digital. En els
facsímils editats en paper, no hi ha una còpia d’arxiu segura; en els editats en microforma, quan
es generen còpies es degrada el negatiu i, per tant, perd qualitat. Per contra, en els facsímils
digitals augmenten les capacitats de reproducció en diferents materials i formats, no es degraden
els fitxers ni es perd qualitat en les successives còpies. A més, són accessibles els 365 dies
de l’any i adquireixen noves funcionalitats: com ara una millor lectura amb la possibilitat del zoom,
la impressió i l’anàlisi del text, entre d’altres.
Val a dir que les imatges resultants de tot aquest procés no es visualitzen correctament
a la pantalla de l’ordinador, ja que solament es veu una quarta part del format DIN A-4 i, per
tant, no és còmoda la seva consulta. Per a esmenar aquesta deficient visualització, des de l’Arxiu
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Comarcal de la Conca de Barberà, abans de carregar les imatges a la web es realitza un procés
molt acurat de redimensionament de tots els fitxers; és a dir, un canvi de mida perquè es puguin
veure de forma òptima. Així doncs, aquesta operació es realitza pensant sobretot en l’usuari
final, que és, en definitiva, el principal beneficiari de la digitalització

2. Els avantatges de la digitalització
Com ja hem assenyalat, la disponibilitat de les còpies digitals permeten la preservació i
conservació dels documents originals, els quals, pràcticament, llevat d’alguns casos molt esporàdics,
es poden retirar de la consulta. Aquesta funció és essencial quan es tracta de documentació
en mal estat, així com per aquella que ja ha estat restaurada.
Com un segon element, cal destacar també que la digitalització millora sensiblement la
gestió administrativa municipal, comarcal i de recerca en l’àmbit de la investigació. Aquest fet
adquireix una major rellevància quan es tracta de documentació mecanografiada en la qual s’hi
ha aplicat el reconeixement òptic de paraules (OCR). Amb aquesta possibilitat de cerca, s’evita
la manipulació dels llibres, a mantes vegades compulsiva, i es redueix el temps dedicat a la
consulta d’un determinat document.
Un altre gran avantatge, del tot destacable, és que els documents surten virtualment del
centre on es conserven, atès que la digitalització permet el seu accés universal mitjançant la
Xarxa, concretament en el portal Arxius en Línea.4 A tall d’exemple, al llarg de 2011 les visualitzacions
de la premsa històrica de la Conca de Barberà han ascendit a 46.918.

3. La campanya de digitalització de documentació comarca
En el transcurs dels anys 2010-2012 des de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
s’ha digitalitzat tot un seguit de documentació pertanyent al grup de fons de l’Administració Local.
El projecte s’ha centrat bàsicament en la digitalització dels llibres d’actes dels antics consells
municipals i dels llibres d’actes dels Plens, de la Comissió Municipal Permanent i de la Comissió
de Govern dels vint-i-dos ajuntaments de la comarca i els dels òrgans rectors i col·legiats del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
A més, però, el projecte també s’ha complementat amb la reproducció digital de l’arxiu
fotogràfic de l’Ajuntament de Montblanc,5 els llibres sacramentals de la parròquia de Sant Miquel
de l’Espluga de Francolí6 (1682-2001), llibres de comptes del Comú,7 de vàlues,8 capbreus,9
cadastres,10 censos i padrons d’habitants,11 pergamins;12 així com dues capçaleres de premsa
de la localitat de Barberà de la Conca.13
Pel que fa als fons notarials, des de l’Arxiu Comarcal s’ha iniciat igualment la digitalització
dels índexs dels protocols de les notaries de Montblanc i de l’Espluga de Francolí del segle
XIX. Resten pendents les de Sarral i Santa Coloma de Queralt que es preveu enllestir-les en
el transcurs del segon semestre de 2012.
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En conclusió, mercès a la introducció de les noves tecnologies l’Arxiu Comarcal de la Conca
de Barberà ha esdevingut un proveïdor d’un servei del qual, sens dubte, se’n podran beneficiar
les respectives administracions locals i comarcal, els estudiosos i investigadors, i també el públic
en general, ja que gràcies a la digitalització el món es converteix en la nova sala de consulta
d’aquest centre comarcal d’arxius.

Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Blancafort, 1829-1867.
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Llibre d’Actes de l’Ajuntament de
Rojals, de 1911.

Llibre de vàlues de Vimbodí, 1506.

2012

Llibre de baptismes de la parròquia de
l’Espluga de Francolí, 1732-1770.

Llibre de vàlues, fragment, Rocafort de
Queralt (s. XV).
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Pergamí de Savallà del Comtat, 1173.

Notes
1.- Dades extretes en data 1 de juny de 2012.
2.- ppp = píxels per pantalla.
3.- El qual disposa d’una rèplica a 30 Km, on s’envien còpies incrementals cada setmana.
4 És un sistema d’informació amb més de 4 milions de registres de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de la Xarxa d’Arxius Comarcal
de Catalunya, la qual cosa permet realitzar cerques sobre un univers local, comarcal nacional i relacionar els continguts
fàcilment.
5.- Són 565 fotografies del període 1999-2007.
6.- Fa referència a 59 llibres sacramentals dels quals hi ha:
- 21 llibres de baptismes (1682-1964). El de 1682-1731 inclou els desposoris i confirmacions i el de 1940-1964 les confirmacions.
- 1 llibre de confirmacions de 1969-1988.
- 18 llibres de defuncions (1775-2001), dels quals, segons el títol original, n’hi ha 2 de defuncions (1944-1976), 2 de
defuncions de pàrvuls (1880-1932), 2 d’exèquies (1977-2001), 7 d’òbits (1775-1943), 3 d’òbits de pàrvuls (1810-1879), 1
d’òbits i de sepultures (1730-1774) i 1 d’òbits de menors (1794-1810).
- i 19 llibres de matrimonis (1730-1999), dels quals, atenent al títol original, n’hi ha 4 de desposoris (1730-1886), un d’ells
amb amonestacions; 11 de matrimonis (1852-1968) i 4 més de matrimonis celebrats al Monestir de Poblet (1980-1999).
7.- Dos llibres universals del Comú de la càrrega i descàrrega i altres (1842-1844) de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt i
el llibre d’acords de 1607-1635 de l’Ajuntament de Pira, el qual també inclou els comptes.
8.- Un és el llibre de vàlues de 1506 de Vimbodí, recentment restaurat, i 4 són de Rocafort de Queralt: dos llibres (ca. 1520
i del segle XV) i dos fragments (de 1580 i un altre del segle XV).
9.- Un capbreu dels comtes de Santa Coloma de Queralt de 1617-1623 i un altre pertanyent a l’Espluga de Francolí del notari
Josep Cabeça i Poca de 1780-1782 (en propietat d’un particular).
10.- Fa referència a dos cadastres (1716-1726 i 1848) de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
11.- És un padró d’habitants de 1857 de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
12.- Són els 14 pergamins de la col·lecció de l’Ajuntament de Savallà del Comtat i 88 pergamins de la col·lecció de l’Ajuntament
de Vimbodí i Poblet.
13.- Butlletí de la Biblioteca Parroquial de Barberà de 1958-1973 i Luz. Periódico local de Barberà de 1943-1944.
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14.- A més dels llibres d’actes del Ple, s’inclouen els de la Comissió o Junta de Govern, del consell general i d’administració
de l’Organisme de Gestió i Control dels Serveis Mediambientals i els llibres d’actes del consell rector de l’Organisme Autònom
de Desenvolupament de la Conca de Barberà.
15.- També inclou els llibres de decrets d’alcaldia.
16.- S’inclouen els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent, de la Junta de Govern i els llibres de decrets i de resolucions
d’alcaldia.
17.- En procés de digitalització.
18.- També s’inclouen els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent i de la Comissió de Govern.
19.- Inclou un llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent.
20.- Ibidem.
21.- El llibre d’acords de 1607-35 conté també els comptes.
22.- Inclou els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent i de la Comissió o Junta de Govern.
23.- Inclou un llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent.
24.- Inclou l’acta de constitució de la Junta Provincial Revolucionària.
25.- Inclou un llibre d’actes de la Comissió de Govern.
26.- Fem referència a les 565 fotografies transferides l’any 2011.
27.- Es tracta de libres de comptes del Comú, de vàlues, cadastres i un padró municipal d’habitants.
28.- És la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament.
29.- Fa referència a tres projectes d’altars.
30.- Es tracta d’un llibre de vàlues.
31.- És la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament.
32.- Fa referència a un capbreu de Santa Coloma de Queralt.
33.- En propietat d’un particular.
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Resum

Estudi de la nissaga Contijoch, escampada des de fa segles sobretot en diferents poblacions
de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp. L’objectiu d’aquest estudi és el d’arribar a identificarne l’origen i dispersió al llarg del temps a partir de la documentació que en dóna testimoni
des del segle XIV, en especial a Barberà de la Conca i a Montblanc.

ResumEN

Estudio de la estirpe Contijoch, diseminada desde hace siglos por diferentes poblaciones
de la Conca de Barberà y de l’Alt Camp. El objetivo del presente estudio es el de alcanzar
la identificación de su origen y su dispersión a lo largo de los siglos, partiendo de la
documentación que recoge el testimonio de esta evolución desde el siglo XIV, especialmente
en los municipios de Barberà de la Conca y de Montblanc

ABSTRACT

La genealogia de la família Contijoch de la Conca de
Barberà a través dels llibres sacramentals (1575-2012)

Study of Contijoch lineage, scattered centuries ago, mainly in different villages of la Conca
de Barberà and l’Alt Camp. The aim of this study is to identify the origin and dispersion
through the time from the documentation that gives witness since the 14th century, in
special to Barberà de la Conca and Montblanc.
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Eduard Contijoch i Miquel
(Barcelona, 1967)
Enginyer de Telecomunicacions. Col·labora habitualment a la revista
montblanquina El Foradot.
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La genealogia de la família Contijoch de la Conca de
Barberà a través dels llibres sacramentals (1575-2012)
Eduard Contijoch i Miquel. *eduard@contijoch.es

Paraules clau: Cognom Contijoch, Genealogia, Barberà de la Conca, Montblanc.

Contijoch és un cognom que, si bé no és gaire freqüent, apareix des de fa segles a diferents
poblacions de la Conca de Barberà i del Camp de Tarragona –a banda de presències testimonials
a d’altres contrades1. L’objectiu d’aquest estudi és el d’arribar a identificar-ne l’origen i la seva
dispersió secular a partir de les referències arxivístiques i bibliogràfiques.
Una de les principals fonts en les que ens hem basat són els registres parroquials2 de
les poblacions de la Conca de Barberà3 per on al llarg dels segles han tingut presència els
membres de la família Contijoch, així com la premsa, d’una gran activitat a Montblanc especialment
a finals del segle XIX i primer terç del segle XX, fins la Guerra Civil. Altres fonts han estat
documentació dipositada en altres arxius com l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB),
l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) o l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT).
Si bé localitzem la nissaga Contijoch a la Conca de Barberà des del segle XIII4, concretament
a Barberà a partir del segle XV, el primer Contijoch relacionat amb la família objecte d’aquest
estudi, apareix a Barberà a finals del segle XVI. Ens referim a Pere Contijoch, pagès casat amb
Esperança5, mort el 8 d’octubre de 1619.
En el mateix moment històric, a Barberà hi trobem dos llinatges de Contijoch més. A banda
de la família d’en Pere Contijoch, els llibres parroquials consignen les famílies d’en Joan Contijoch
(casat amb Joana, la descendència dels quals perdé el cognom en dues generacions)6 i la de
l’Andreu Contijoch, que habità a Barberà pels mateixos anys. Dels sis fills d’Andreu i la seva
esposa Felipa (un d’ells, albat)7 només un fou mascle, es casà i tingué descendència, na Paula
que, per raons de gènere, un cop casada amb en Joan Balenyà, també perdé el cognom8.
Així doncs, els Contijoch apareguts a partir dels que hi havia a Barberà a finals del segle
XVI i, fins el 1885 –amb el límit de la cronologia dels seus llibres parroquials, que arriben fins
aquella data9, reflecteixen la realitat demogràfica-, provenen en la seva totalitat del matrimoni
entre Pere i Esperança, tal com hem pogut comprovar registrant tots els Contijoch que hi apareixen10.
En la mesura en que es pugui traçar els Contijoch de Barberà des d’aquelles dates fins el present,
es pot arribar a estendre aquesta afirmació a tots els actuals. Fins la data de publicació d’aquest
estudi, l’autor ha pogut contactar amb una branca de Contijoch actuals amb els que hem pogut
establir una connexió de cinc generacions enrere amb el que es manté vigent la hipòtesi que
tots els Contijoch de Barberà tenen un tronc comú.
Durant el segle XVI, concretament els anys 1589 i 1599 es manifestaren dues pestes a
Barberà que delmaren significativament la població.
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El 1496, amb una població que no superava els 200 habitants i també el 1683, en els
censos apareixen dues famílies Contijoch, de manera que, de les tres que hem identificat (Pere,
Joan i Andreu) dues, probablement compartien sostre. La tercera, amb tota probabilitat mantenia
relacions de parentiu amb les primeres11.
Canviem de segle: el 1614 es constata la presència de bandolers per Barberà (tant els
que moren com els vilatans als que maten, queden consignats als llibres d’òbits). De fet, el
1628 en Gabriel Oliver, àlies «Pixo» és empresonat al castell, posteriorment jutjat i executat
públicament a Barberà per actes de bandolerisme a la comarca.
El 1618, Joan Contijoch (1594-1646), fill d’en Pere i Esperança, també pagès, es casa
amb Paula Santjoan. Aleshores, els Contijoch, se’ls coneix com «los del portal».
Un any més tard, el 1619, mor el patriarca Pere Contijoch.
Tornen temps d’epidèmies a Barberà i rodalies. El 1628 l’anomenada pesta milanesa i el
1641, la més greu, s’enduria a l’àvia Esperança i un fill d’en Joan, albat de dos anys al que
havien posat el nom de l’avi, Pere. Tot Barberà fa vot comú a la Mare de Déu del Roser per
superar la pesta. Des de llavors, pel Roser es fa festa gran. Es creà la Confraria del Roser
que atorga el dret als membres d’ésser enterrats a la fossa del Roser, dins l’Església. A partir
de llavors, els nostres avantpassats, són integrats, en néixer, a la Confraria i gaudeixen d’aquest
privilegi.
El 1647, amb l’inici de la Guerra dels Segadors, arriben dos anys de males collites que
provoquen grans crisis de subsistències i eleven la mortalitat a la població i, en particular, a
la família estudiada. Al 1649, tropes castellanes envairan Montblanc. La comarca està agitada,
com la resta del Principat.
Tres anys després, al 1652, en Joan Contijoch i Santjoan (1629-?), pagès, es casa amb
Anna (Agna en el document) Maria Foguet (?-1700), d’una altra família amb cognom de llarga
tradició a Barberà amb la que ens creuarem en alguna altra ocasió. A Barberà, poc abans s’ha
esfondrat part del castell morint dues persones (consignades al llibre d’òbits).
Joan i Anna Maria tindran deu fills –dos d’ells albats i alguns més morts abans d’arribar
a l’edat núbil-. Després de l’hereu, l’Onofre, el cabaler Josep Ramon Contijoch i Foguet, (16801734) es casarà amb Maria Millet el 1705, que li donarà dos fills abans de morir. Poc temps
després, el 1710 es tornarà a casar, aquest cop amb Paula Amill (un cognom freqüent a Barberà
i Pira) que li donarà cinc fills i el sobreviurà dotze anys.
Algunes fonts12, xifren la població de Barberà del 1683 en 428 habitants.
El primogènit del matrimoni amb Maria serà Victorià Contijoch i Miret (1706-1757) que, atès
el cognom de la mare, serà conegut, ell i els seus descendents, com «lo Miret»13. Ja som al segle
XVIII i els Contijoch segueixen dedicant-se exclusivament a l’agricultura, dins el context de la Guerra
de Successió (1701-1714), durant la qual, en els anys 1706 i 1708, Esteve Contijoch i Francesc
Contijoch, membres de la família, així com altres habitants de Barberà i algun soldat desconegut,
moren d’escopetades, i així es fa constar al Llibre d’òbits, atès que una mort sobtada no permet
administrar els Sants Sagraments, i aquesta irregularitat cal consignar-la.
Segons els fogatges, a Barberà hi ha poc més de 300 habitants i els Contijoch s’han establert
al voltant de tres famílies14.
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Possiblement, el trasbals de les guerres i les carències de les males collites fan que en Victorià
(tot i ser l’hereu), la seva esposa Paula March amb qui es casà el dia de Sant Esteve de 1726,
i el seu pare, en Josep, es traslladin al mas d’en Sabater (actualment mas d’en Gassol, en runes
a prop de Prenafeta, tot i pertànyer al terme de Barberà) a treballar com a masovers, fixant-hi la
seva residència, si bé, a efectes parroquials segueixen depenent de Santa Maria de Barberà, on
conservaran la pertinença a la Confraria del Roser i on seguiran essent enterrats en morir.
Tal com consta en un document dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, en Victorià i el
seu pare, en Josep, seran denunciats pel batlle de Prenafeta acusats de no pagar els impostos.
Els acusats es defensaran argumentant que és tradició que els masovers d’aquell mas en quedessin
exempts. Els testimonis jurats dels masovers anteriors els trauran la raó i es dictaminarà que
paguin una multa de mil lliures i cinquanta lliures anuals en concepte d’impostos regulars.

Mas d’en Gassol, a prop de Prenafeta, actualment enrunat.

Abans de morir, el 1762, Paula li donarà set fills a Victorià15, entre ells, Ramon Contijoch
i March, nascut al Mas i batejat a la Parròquia de Sant Jaume de Figuerola del Camp el 22
de febrer de 1733. En Ramon serà l’hereu, i així ho farà constar el seu pare en el testament16
que deixà escrit una setmana abans de traspassar al Mas d’en Sabater el dia de Sant Jordi
de 1757. A Ramon se’l seguirà coneixent com «lo Miret».
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Mentrestant, la branca dels Contijoch que segueix vivint a Barberà (família d’en Josep,
germà petit d’en Victorià) seran coneguts com «los Magres del Portal».
Tant els «Magres» com els «Mirets» –desplaçats, com hem comentat, a tocar de Prenafeta,
però mantenint els vincles amb la parròquia de Barberà- participaran en els costos per la construcció
de la nova església barroca que el 1795 substituirà l’anterior romànica17. De l’antiga només es
conservarà el timpà de la façana.
Al llarg de tot el segle XVIII seguiran existint les dues branques de Contijoch, els «Magres»
i els «Miret». Dels Magres es creà una escissió anomenada «los Magres de fora lo Portal»,
es convertiren en «los del de Fora», possiblement per viure fora de la muralla.
El 1756. Ramon Contijoch i March es casà amb Maria Àngela Canaleta i Bonet. Al darrer
any del regnat de Ferran VI, el 1759, tindran en Ramon Contijoch i Canaleta.
Al 1787, el cens atorga 629 habitants a Barberà18 que inclouen les tres famílies de Contijoch.
Casat primer amb Raimunda Blavia Foguet i, en segones núpcies amb Madrona Ferrer
–natural del Pla de Santa Maria19- tindrà com a fill Victorià Contijoch i Ferrer.
1812 i 1823 portaran greus sequeres a Barberà. Es donen les condicions adients per
començar a pensar en abandonar Barberà.
En Victorià es casarà amb Raimunda Pedró20 amb qui, al 1830 tindran Josep Contijoch
i Pedró, que el 1846 es casarà amb Antònia Poblet i Cabestany21.
En Josep i l’Antònia no ho tindran fàcil. De quatre fills, en Josep, en Joan, Pere i Antònia
(albada), només sobreviurà en Josep, nascut el 1847. Cinc anys més tard, en Josep pare, morirà
deixant la seva esposa vídua amb un fill.
L’Antònia i el seu fill, en Josep Contijoch i Poblet (1847-1923), seran els darrers membres
de la família que viuran a Barberà. El 23 de gener de 1864, ambdós es traslladaran a Montblanc
per casar-se, respectiva i simultàniament amb en Francesc Grinyó i Tibau, també vidu, i la seva
filla, la Rosa Grinyó i Casanoves.
Aquest trasllat i doble matrimoni canviarà el destí de la família: en Francesc, antic traginer,
temps enrere havia obert un hostal al núm. 18 de la Plaça Major de la vila ducal que ocuparà els
dos matrimonis i a l’altra filla del primer matrimoni d’en Francesc. Amb el temps, l’Antònia i en Francesc,
pares i sogres a l’hora d’en Josep i la Rosa moriran deixant l’hostal als fills i hereus. L’hostal prosperarà,
i acabarà coneixent-se’l com l’hostal del Casaca22, renom amb el que la vila acollirà a la nova família. En Josep, amb l’excedent de temps i diners, exercirà de comissionista de vins i carbons, i al voltant
del 1875 llogarà –i posteriorment adquirirà- l’antic convent de Sant Francesc, després d’haver passat
per diverses mans un cop desamortitzat el 187223, per instal·lar-hi l’any 1890 una fàbrica d’alcohol
que portarà prosperitat durant set dècades a la família, fins la Guerra Civil. A banda, crearà la
companyia «Aigües Potables del Mas d’en Soler»24 que, amb concessió municipal abastirà d’aigua
a Montblanc (i posteriorment, de la mà del seu fill Francesc, arribarà a altres poblacions com La
Guàrdia dels Prats i Rojals). Aquell mateix any serà nomenat regidor de l’Ajuntament de Montblanc,
càrrec que mantindrà durant tres anys. El 1892 exercirà intermitentment de jutge municipal25. Durant
aquests anys tindrà dos fills i un albat i morirà a Barcelona el 1923.
El segon fill d’en Josep, fou un noi, Francesc Contijoch i Grinyó (1867-1936), conegut tota
la seva vida com en «Cisquet Casaca»26, que nasqué el 31 d’octubre de 1867, convertint-se en el
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primer membre d’aquesta branca montblanquina de la família Contijoch, si bé existien altres Contijoch
a la capital de la Conca.

Josep Contijoch i Poblet (1847-1923).

Francesc Contijoch i Grinyó (1867-1936).

El 1916 la família es trasllada a Barcelona –passant els estius a la vila- atès que en
Francesc, fou nomenat diputat provincial, sota les presidències de la Mancomunitat de Catalunya
d’Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch.
Casat amb Coloma Carol i Segura (1864-1930), originària de Santa Coloma de Queralt,
tingueren tres fills: Rosa, Dolors i Josep Contijoch i Carol (1902-1952), batejat així en honor
del seu avi.
El 1936, mesos abans de l’esclat de la guerra, moria, també a Barcelona, en Francesc
Contijoch.
El seu hereu Josep, que el 1927 es casà amb Rosa Casanovas i Monfar (1903-1973) pubilla que ajuntava dues famílies rellevants de la vila-, estudià, acabada la Guerra Mundial,
a Laussane (Suïssa), i retornà a Montblanc a administrar els negocis de la família.
A les eleccions del 12 d’abril de 1932, surt elegit regidor de l’Ajuntament de Montblanc.
Arrel dels fets d’octubre de 1934, l’alcalde i els regidors, afins a la declaració de l’Estat Català
per part de la Generalitat, són destituïts, passant en Josep Contijoch a ostentar el càrrec d’alcaldegestor fins que, poc abans de l’alçament militar, es va restituir l’anterior consistori. Durant la
seva gestió, es remodelà la plaça Major (es rescatà l’emporxat de la banda de ponent i es dotà
d’enllumenat) així com altres tasques en benefici de la vila i rodalies, com aconseguir que l’Estat
pressupostés l’asfaltat de la carretera de Rojals.
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L’esclat de la Guerra Civil, l’obligà amagar-se a Barcelona, després d’haver-li estat expropiades
les terres i les empreses. Acabada la guerra, motius personals el dugueren a traslladar-se a
Guayaquil, a l’Equador, on morí a l’edat de 50 anys.
Deixà tres fills, en Francesc (1924), en Carles (1931) i en Josep Maria (1935), els tres
Contijoch i Casanovas, que donaren pas a una nova generació de nou membres, iniciada el
1959 (Xavier Contijoch i Miquel) i tancada el 1967 (Eduard Contijoch i Miquel).
Actualment hi ha una nova, la més recent, generació de Contijoch que s’inicià el 1987
amb Marc Contijoch i Ramsey i que encara continua, comptant ja amb 14 membres.
Arbre genealògic de la Família Contijoch
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Notes
1. « Isabel Companys -M. Joana Virgili,«L’abat cinccentista Jeroni Contijoch: nous aspectes biogràfics i artístics«, inclòs al Boletín
del Archivo Bibliográfico de Santes Creus, (Santes Creus), vol. 17 (1994-1997), p. 175-255.
2. «Les fonts de la demografia històrica» (www.xtec.es/~xgual1/fonsdoc.htm).
3. Consultables a Internet a través de la web de l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona (AHAT):
arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat
4. (Abat Cinc.)
5. Si bé la primera referència en les partides parroquials és la partida baptismal, a la parròquia de Santa Maria de Barberà
de la Conca, d’una filla, Joana, del 20 de febrer de 1589, Pere i Esperança ja apareixen documentats al 1575: Manual
Notarial 62, AHAT.
6. Òbviament relatem informacions dels llibres parroquials: un fill batejat a una altra parròquia –fet poc probable- o una omissió
–certs períodes de pestes van relaxar la rigorositat amb la que els rectors documentaven la població- evidentment escapen
a l’abast d’aquest estudi. En Joan i Joana tingueren una filla i un fill que només tingué, una filla, de manera que, pel
costum de perpetuar el cognom del pare, aquesta branca de Contijoch s’extingí. D’altra banda tenim raons per pensar que
aquest Joan Contijoch és el pagès de Barberà que féu de testimoni per l’abat Jeroni Contijoch a Santes Creus (15631574, Abat Cinc) i que al 1580 era batlle de Barberà «Arreplec, p. 108-113)
7. Infant que, havent arribat al baptisme, moria abans dels set o vuit anys (és a dir de la Primera Comunió), tot sovint poc
després del part.
8. Andreu Contijoch apareix també referenciat en el llibre de Mn. Josep Porta Blanch, Arreplec de dades per a la història de
Barberà, Barberà de la Conca, 1984, p. 295 i al Llibre de notes 71, fons BC a l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona
(AHAT).
9. Els llibres baptismals i matrimonials conservats a l’actualitat arriben fins 1885 mentre que els llibres d’òbits, documenten les
defuncions fins 1912.
10. L’arbre genealògic que, per raons d’espai –supera els 600 membres, amb les dates i parentius corresponents- no s’inclou
a aquest document, està a la disposició de qualsevol estudiós que vulgui consultar-lo. Hem pogut constatar que, els Contijoch
habitants de Barberà a l’actualitat també tenen origens genealògics que s’entronquen amb el mateix arbre.
11. El padrinatge creuat dels infants així com l’evolució dels renoms de la família, com veurem més endavant, així ho confirma.
Addicionalment, en cap cas es va produir un matrimoni creuat entre membres de les diferents branques.
12. Dolores Juliano Corregido «Evolució demogràfica a Barberà de la Conca», Aplec de Treballs (Montblanc), 7 (1985), p. 47114.
13. Al llarg dels segles XVI a XVIII es dóna el costum, a fi i efecte d’identificar noms, en una població on és freqüent que
els habitants repeteixin els mateixos cognoms, que els rectors consignin els renoms a les partides parroquials.
14. Dolores Juliano, op. cit.
15. Victorià es tornarà a casar amb una altra Paula, Paula Amill amb la qual tindrà dos fills més.
16. Testament dipositat a l’AHAT.
17. Com Mn. Josep Porta recull en el seu Arreplec, Ramon i Victorià Contijoch contribuiran amb 50 i 20 lliures respectivament.
En Ramon és probablement Ramon Contijoch March («Miret») i Victorià, o Contijoch Canela, o tal vegada Contijoch Torres
(o Torravadella), ambdós morts el 1796 i també de cal Magre.
18. D. Juliano, op. cit.
19. Els llibres parroquials del Pla de Santa Maria en l’època de Madrona foren destruïts en diferents guerres (Segadors i la
darrera civil) i no es conserven, si bé els immediatament posteriors revelen un alt nombre de Ferrers, la qual cosa ens
fa pensar en un error de transcripció del rector de Barberà en la grafia del cognom que hem decidit conservar en aquest
document.
20. Raimunda Pedró era filla de Raimunda Blàvia, que, en segones núpcies es convertí en la primera esposa de Ramon Contijoch,
pare d’en Victorià, amb qui es casà. Aquest embolic s’explica amb el costum, força arrelat a les nostres contrades de,
reforçar els compromisos derivats de les unions familiars amb casaments dobles. Així Raimunda Blàvia casada amb Anton
Pedró, tingué una filla a la que també anomenaren Raimunda. Mort l’Antoni, la Raimunda mare es casà amb Ramon Contijoch.
Difunta la mare, la Raimunda filla restà sota la custòdia d’en Ramon que, es tornà a casar, amb Madrona Ferrer amb
qui tingué un fill, en Victorià. Amb els anys en Victorià es casà el 1817 amb la seva germanastra Raimunda que comptava
amb 16 anys, amb la qual no tenia vincles sanguinis, per refermar els compromisos matrimonials amb la família de la
seva mare. Al seu torn, Victorià, també enviudà de Raimunda filla i es tornà a casar amb Maria Miró i Segarra, el 1840.Ho
sé, no és fàcil... Per entendre pràctiques com aquestes, recomanem la lectura de l’interessant treball «La Familia Catalana
a través de los Capítulos Matrimoniales», de Rosa Tous Anglés, consultable a http://www.educacion.gob.es/exterior/ad/es/
publicaciones/Aula_Abierta2_Familia.pdf
21. Ambdós requeriran d’una dispensa matrimonial per consanguinitat de quart grau per «estrechez de lugar«. En un estudi
posterior ens proposem investigar la genealogia dels Poblet de Barberà –família també de llarga tradició- si bé a l’AHAT
es pot consultar l’expedient, on comprovem que la consanguinitat prové de Maria, la germana de Maria Àngela Canaleta
que emparentà amb els Cabestany, quatre generacions abans.
22. Antoni Palau i Dulcet, Guia de Montblanch. Barcelona,1931.
23. Salvador J. Rovira i Gómez, La Desamortització de Madoz a la província de Tarragona (1858-1886).
24. Joan Pallisé i Clofent, Els camins de l’aigua: fonts naturals i aigües al terme de Montblanc, Valls, 2006
25. Com demostra el testament fet el dia abans del seu casament (ACCB), en Josep als setze anys no sabia llegir ni escriure.
Amb quaranta anys s’havia convertit en un dels industrials més importants a la Conca amb càrrecs polítics i empreses
diversificades. Vegeu el nostre treball «Josep Contijoch Poblet, Josep Casaca», El Foradot (Montblanc), 69 (Nov-Des 2011)
p. 8-11 disponible a internet a través de www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=72117&ch=9.
26. Vegeu el nostre article «En Cisquet Casaca», El Foradot, (Montblanc), 68 (Set-Oct 2011), p. 12-14, disponiblea internet a
través de www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=72116&ch=9
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Resum

Estudi sobre el taller tipogràfic de la família Requesens de Montblanc i les relacions amb
l’historiador de la Selva del Camp, Eufemià Fort i Cogul durant el primer franquisme per
l’edició de Goigs i el Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. A l’apèndix es transcriu
la correspondència mantinguda entre els anys 1946-1953.

ResumEN

Estudio sobre el taller tipográfico de la familia Requesens de Montblanc y sus relaciones
con el historiador de La Selva del Camp, Eufemià Fort i Cogul, durante el primer franquismo,
referente a la edición de Goigs y del Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. En
el apéndice de este estudio se transcribe la correspondencia entre los años 1946-1953.

ABSTRACT

Epistolari entre l’historiador selvatà Eufemià Fort i Cogul i
l’impressor Josep M. Requesens, de Montblanc (1946-1953)

Study about the typographic workshop of family Requesens from Montblanc and its
relationship with the historian from La Selva del Camp, Eufemià Fort Cògul, during Franco
regime early years for the edition of Goigs and the Bulletin of Santes Creus Bibliographic
Archives. In the appendix the correspondence kept between the years 1946-1953 is
transcribed.
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Josep M. Carreras Vives
(Montblanc, 1950)
Ha cursat estudis universitaris de Ciències de la Informació i de Dret, i laboralment ha dedicat una
part considerable de la seva vida a exercir l’ofici d’impressor. Fundador de la revista montblanquina
Espitllera. És secretari de l’Associació Amics Martínez Lozano, Secretari del Museu Arxiu de
Montblanc i Comarca i membre d’altres entitats de caràcter social i cultural.
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Epistolari entre l’historiador selvatà Eufemià Fort i Cogul i
l’impressor Josep M. Requesens, de Montblanc (1946-1953)
Josep M. Carreras i Vives *jopmcavi@gmail.com
Josep M. Grau i Pujol *fgraupuig@telefonica.net
Paraules clau: Impremta Requesens, Montblanc, Santes Creus, Eufemià Fort, franquisme.

Entre els diversos serveis d’abast comarcal que disposava Montblanc en la primera meitat
del segle XX i que li conferien i refermaven la seva capitalitat comarcal, a banda del registre
de la propietat, notaries, jutjats i comerços, hi havia les impremtes, uns tallers tipogràfics que
no es limitaven a la confecció de recordatoris de defunció o de primera comunió, targetes de
visita, etc. sinó que també estampaven un ampli ventall de programes de Festa Major i revistes
per a les diferents poblacions de la comarca, àdhuc d’altres comarques, a més a més de tota
mena de treballs de caràcter comercial. Però és precisament la impressió de les publicacions
d’una periodicitat diversa, la que avui ens ocupa per poder tractar la relació epistolar nascuda
entre un impressor montblanquí i un intel·lectual selvatà.
La impremta a Montblanc
Durant un periple molt considerable d’aquest segle, la vila ducal disposava de tres tallers
tipogràfics1, el més antic era el d’Artur Monmany Pérez (1873-1913) que a la seva mort regentarà
la seva vídua Sebastiana Queralt (finada el 1957 i el seu fill Artur (1902-1958). Seguia la Impremta
Requesens, fundada el 1914 per Josep M. Requesens Contijoch (1893-1967), que en les dècades
dels anys vint i trenta imprimí nombroses publicacions periòdiques de la Conca de Barberà
(Montblanc, l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Sarral, etc.), el Camp de Tarragona
(Valls i la Selva del Camp), l’Anoia (Piera) i la Ribera d’Ebre (Móra d’Ebre). Els anys posteriors
a la guerra (1936-1939), amb les prohibicions imposades pel règim franquista a la comunicació
escrita, aquesta dedicació a divulgar informació generada en l’entorn més immediat, quedà
circumscrita als Fulls parroquials, que redactaven i difonien moltes parròquies2. Des de la seva
fundació fins l’any 1979, la Impremta Requesens estigué ubicada al carrer Riber, núm. 5, on
s’hi compaginaven les labors d’estampació amb establiment de llibreria i papereria. Regentada
pel fundador, Josep M. Requesens Contijoch, comptava amb l’aportació laboral dels seus fills:
Josep M. Requesens Queralt (1920-1991) i Ramon (1924)3, a més d’alguns professionals,
bàsicament provinents del nodrid grup d’impressors que durant els anys de la Segona República,
i abans, tenien cura de la complexa confecció de les diverses publicacions.
Aquesta impremta -les impremtes en general- constituïen un focus cultural, i en poblacions
d’escassa demografia esdevenien petits indrets de debat d’idees i de refermament identitari.
Generalitzant, podem afirmar que l’impressor, des de la invenció dels caràcters mòbils que
donaren peu a la impremta, fou considerat un professional -culturalment parlant- situat en un
esglaó social darrera dels pocs intel·lectuals de formació universitària4.
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La darrera impremta que s’establí, fou la Impremta Mestres, regida per Pere Mestres Taverna
(1907-1984), també ubicada al carrer Riber5.

Impremta Requesens (anys de postguerra)
Ens traslladem novament a la impremta Requesens que fou l’origen de l’epistolari entre
el propietari d’aquest taller i l’intel·lectual selvatà Eufemià Fort i Cogul durant els anys 19461953, en raó de tractes comercials relacionats amb diverses impressions.
Com hem dit, la implantació del règim sorgit de la victòria franquista significà un sotrac
per a les impremtes, no tan sols econòmic sinó també de representativitat social, sumint el seu
paper a obradors d’acabats de caire privat, amb nombrosos i enutjosos controls quan les publicacions
(bàsicament programes diversos) anaven adreçats a un públic generalitzat.
Davant d’aquest panorama calgué una reestructuració de l’organigrama -diríem- productiu.
Així, l’especialització de caixista, a la impremta Requesens quedà relegada, al marge del personal
de la família, a un empleat, en Josep Serra Folch, i amb incorporacions més o menys regulars
en les èpoques que el flux de la feina s’incrementava (memòries econòmiques de les cooperatives,
programes de festes majors...). Serra i Folch era un empleat exemplar, com a professional i
com a persona, aprenent des de molt jove a la Impremta Requesens, passà durant uns anys
a completar la seva formació a la Impremta Castells, de Valls, retornant, però, a l’empresa que
romangué fins a la seva avançada edat de jubilació laboral.
Les tasques que conformaven la confecció d’una publicació s’iniciaven amb l’elecció del
tipus de paper, el tallat a les mides prefixades del treball (en l’època que fem referència els
papers eren de baixa qualitat, degut a l’escassetat de matèries primeres), la composició -lletra
a lletra, espai entre paraula i paraula, interlínies entre ratlla i ratlla- (tot en material provinent
de la fundició de plom, estany i antimoni) fins a confegir un motlle, que en les revistes, generalment,
el constituïa una pàgina. El següent pas cosistia en treure una prova i corregir-la, tasca que
acostumava a dur a terme el Sr. Requesens, home de profunda cultura, sobretot catalana i amb
un «ull clínic» proverbial per «caçar» les errades. Un cop aplicades les correccions, les pàgines
corresponents s’emmarcaven subjectades mitjançant imposicions i cunyes en un marc de ferro
-la rama- que passava a la màquina i, manualment, s’iniciava el tiratge. Un cop els papers ja
estaven estampats passaven a la manipulació (plegat, intercalat dels plecs, enquadernació i
desbarbat). Aquells motlles, un cop havien servit, eren descomposats en la tasca de distribuir,
consistent en retornar cadascun dels caràcters a la seva casella de la corresponent caixa d’on
havia sortit. I així, una i altra vegada, durant el llarg dels anys. A les impremtes, i concretament
a la impremta Requesens es disposava d’una gran varietat, tant de tipus (volta, futura, foli,
romana, bodoni, anglesa, gòtica, etc) com de cossos (des del 6 al 48 punts tipogràfics o més)
advertint que els cossos més grans acostumaven a ser fabricats en fusta.
En època de la impressió de les memòries econòmiques de les cooperatives; o bé l’estiu,
amb els programes que els ajuntaments anunciaven i propagaven els actes de les festes majors,
les tasques, bàsicament de composició, s’incrementaven i llavors els responsables de la impremta
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recorrien de forma puntual i temporal a antics impressors ara dedicats a altres tasques professionals,
com Lluís Farré Carreras (administratiu en una entitat bancària) lletraferit i durant molts anys
corresponsal a Montblanc del Diario de Tarragona del Correo Catalán i del Noticiero Universal,
Joan Andreu Cassado (agent judicial i activista de la vida social montblanquina); Pasqual Sanchiz
(empleat de banca), i algun altre, en menor freqüència.
Fins aquí una breu posada en escena del que era la impremta Requesens l’any 1946 quan
en una missiva de Josep M. Requesens i Contijoch adreçada a Eufemià Fort i Cogul, sobre
el tema d’una impressió de Goigs, s’inicia un epistolari centrat en diverses estampacions.
L’epistolari Requesens Contijoch-Fort i Cogul
En el fons personal de l’historiador Eufemià Fort i Cogul (La Selva del Camp 1908-Barcelona
1979) que es conserva a Tarragona (AHT) hem localitzat sis cartes escrites entre 1946 i 1952,
que s’adrecen ell i l’impressor Josep M. Requesens Contijoch i que presentem en l’apèndix.
Una, data del 1946, dues del 1947, una del 1959 i finalment dues del 1953. La temàtica és
diversa, en una missiva es comenta el retard en la impressió d’uns Goigs (doc. 1), en dues
de 1947 es parla de la possibilitat d’imprimir a Montblanc les memòries de l’Arxiu Bibliogràfic
de Santes Creus (doc. 2), encàrrec que no es va dur a terme perquè les primeres les obraren
en el taller dels successors de Torres i Virgili de Tarragona, per la qual cosa en una carta
s’esmenta que es retornen els originals al coordinador (doc. 3)6.
L’any 1949 l’epistolari es centra en la tramesa que fa Josep M. Requesens d’una fotografia
sobre Santes Creus a l’Eufemià Fort (doc. 4) i les dues darreres sobre la petició de dades sobre
els treballs històrics publicats per Mn. Joan Pié i Faidella a la premsa comarcal de Montblanc,
Fort estava elaborant el rectorologi de la Selva del Camp, treball que realitzà i que roman inèdit.
El prevere esmentat havia nascut a la Selva del Camp el 1836 on moriria el 1919, la seva mare
era originària de Blancafort i el seu exercici sacerdotal entre d’altres parròquies el portà a Prenafeta,
Passanant (1863-1867) i la Guàrdia dels Prats (1867-1997), aquest pas per la Conca de Barberà
i la seva vocació d’historiador el motivà a escriure diversos articles al setmanari montblanquí
La Conca de Barbarà l’any 1904, concretament sobre la Guàrdia dels Prats (núms. 59 i 88).
Precisament en aquesta mateixa revista del 6 de setembre de 1903, el corresponsal de Barberà
de la Conca anota la visita a l’arxiu parroquial de Mn. Pié en companyia de Mn. Josep Porta.
El 1954 Fort demana a Requesens en quin lloc de Montblanc es podien consultar les revistes
històriques de la comarca (doc. 5) i la resposta és llarga (doc. 6), en primer lloc remet a la
biblioteca personal d’Antoni Roselló Sans (Montblanc, 1882-1964), actualment dipositada pels
seus familars a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà i segonament als llibreters montblanquins
Antoni Palau i Dulcet (Montblanc, 1867-Barcelona,1954) i Josep Porter i Rovira (Montblanc, 1901Barcelona,1999), atenent la residència de Fort a Barcelona7.
La recuperació dels arxius privats és bàsica per la història del nostre país, ens aporten
notícies importants sobre com es va mantenir la cultura en uns moments difícils com és la llarga
dictadura del general Franco i les actuacions dels nostres prohoms més destacats, com és el
cas que ens ocupa el medievalista Eufemià Fort i Cogul (La Selva del Camp, 1908-Barcelona,1979),
el qual mantingué dues passions, la seva vila nadiua i el monestir de Santes Creus), la seva
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Eufemià Fort i Cogul.
(Arxiu Revista El Pont Alt,
La Selva del Camp)

Josep M. Requesens i Contijoch.
(Arxiu família Requesens, Montblanc)
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relació amb la Conca a banda de la impremta Requesens la refermarà en realitzar nombrosos
articles històrics i llibres, entre els quals les biografies de Mn. Ramon Muntanyola (1977) i el
restaurador de Poblet Eduard Toda (1975)8.

Notes
1.- Sobre la trajectòria de les tres impremtes montblanquines us remetem al capítol «Les impremtes», del llibre, La premsa
i la història a la Conca de Barberà 1889-1939, Montblanc, 1995, ps. 23-40. L’estudi de les impremtes s’ha fet sovint aprofitant
els seus aniversaris, Impremta Querol: cent anys d’impressió (1905-2005), Tortosa, 2006.
2.- La impressió de Fulls Parroquials a l’Arquebisbat de Tarragona s’inicià el 1947 gràcies a la iniciativa frustada de Mn.
Muntanyola, La Veu de la Parròquia, posteriorment, el 1950 des de la cúria s’imprimiria un Full Dominical en castellà que
deixava en blanc la pàgina final per a que cada parròquia pogués insertar els seus propis textos. A la diòcesi tarragonina
s’han publicat estudis sobre els Fulls Parroquials apareguts a Alcover, Altafulla, Valls, Montblanc, Sarral i Vimbodí, els tres
darrers inclosos a la monografia, La premsa local a la Conca de Barberà durant el règim franquista, Montblanc, 2010.
3.- Sobre la seva figura vegeu l’article de Josep M. Grau, «Ramon Requesens i Queralt. Un impresor compromès amb la cultura»,
Aplec de Treballs (Montblanc), 27 (2009), ps. 31-42.
4.- Disposem de notoris exemples d’aquesta consideració, un de ben il·lustratiu és el fet que el rei Carles III d’Espanya, professà
una enorme estimació vers l’ofici d’impressor, fins el punt de fer-se muntar una impremta en el propi palau reial on n’aprengué
l’ofici, Pilar Vélez, Eudald Pradell i la tipografia espanyola del segle XVIII. Barcelona, 1989.
5.- Cal, també, fer esment d’una primera impremta a Montblanc (Impremta Zamora), a les darreries del segle XIX, situada al
carrer Major, amb una existència més aviat curta, però que ens dóna mostra de la necessitat creixent a la vila de disposar
d’uns tallers on, entre altres facetes, possessin negre sobre blanc, la realitat quotidiana de la població.
6.- Per ampliar informació sobre aquesta publicació us remetem a l’article de Pere Serramadera, «Les memòries de l’Arxiu
Bibliogràfic de Santes Creus: Una obra personalíssima d’Eufemià Fort i Cogul», Santes Creus:Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic
(Santes Creus), núm. 49 (1979), ps. 93-98.
7.- Sobre aquests dos personatges vegeu el llibre, Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: Dos montblanquins apassionats
pels llibres, Montblanc, 2007.
8.- La producció bibliogràfica de Fort és extensa, per conèixer els seus treballs cal consultar el recull que publicà el seu fill,
Xavier Fort i Bufill, «Eufemià Fort i Cogul, historiador de Santes Creus: Assaig de bibliografia crítica», Santes Creus.Butlletí
de l’Arxiu Bibliogràfic,(Santes Creus) 49 (1979), ps. 11-71.

Apèndix documental
1. Carta que l’impressor Josep M. Requesens envia a Eufemià Fort sobre el retard en
l’edició d’uns Goigs i la sol·licitut per una trobada personal a Barcelona (1946).
Montblanc, 25 d’octubre del 1946
Senyor Eufemià Fort i Cogul
Barcelona
Estimat senyor i amic: Rebuda la vostra atenta, massa atenta per la forma incorrecta en que
m’he portat, i sincerament, no trobo pas expressions prou justes que em justifiquin.
Com tinc vivíssim desig de presentar-vos les meves excuses personalment, a mitjans del pròxim
novembre, Déu volent, vindré a veure-us a Barcelona.
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Lliuro aquestes ratlles al recader per tal de tenir la certesa absoluta de que les rebreu.
Com que em sembla recordar que em diguéreu, teniu oficina en un lloc cèntric de la capital,
us restaré molt agraït si em feu sabedor de l’adreça.
Com que les diverses-per no escriure múltiples-causes, que han motivat no tinguéssiu els Goigs
en poder vostre; malgrat ésser reals us semblarien inversemblants, no vull confiar-me més a
la ploma i si esperar als pocs dies que manquen ¡Tants han passat! -per tal de tenir el goig
de saludar-vos i detallar-vos els fets de viva veu, tot i deixant resolta la meva situació amb els
«Amics dels Goigs».
I res més bon amic. Una forta encaixada del qui també és ben vostre, Josep M. Requesens
[Contijoch].
[Nota:Tots els papers de carta porten imprès el membret: Imprenta Requesens.Teléfono 14.
Montblanch].

2. Carta de Josep M. Requesens a Eufemià Fort sobre l’inici d’edició del primer número
del Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (1947).
Montblanc, 29 de setembre del 1947.
Senyor Eufemià Fort i Cogul
Barcelona
Estimat amic:
Procurarem, Déu volent, fer aparèixer per tot el vinent octubre el Butlletí de l’Arxiu [Bibliogràfic
de Santes Creus]1.
Trameteu original, doncs, ràpidament. Pel preu no renyirem pas, com mai no he renyit amb ningú.
La censura de Montblanc serà suficient si teniu, naturalment, el permís oficial de poder publicarlo. Menys els dies 7, 8 i 9 d’octubre, que seré absent de la vila, podeu venir per a parlar del
que calgui.
Afectuosament us saluda qui és ben vostre,
Josep M. Requesens [Contijoch].
(1) Es refereix a l’edició de les Memorias: Archivo Bibliográfico de Santes Creus que es publicarien entre
1947 i 1953, per canviar el nom de la capçalera a Boletín el 1954.

3. Carta que envia Josep M. Requesens retornant els originals del Butlletí de Santes Creus
(1947).
Montblanc,

21 novembre 1947.

Amic [Eufemià] Fort:
Ací van els els originals.
Mercès de les faixes trameses. Referent als Goigs, feu-ho com indiqueu. Lliureu-los al recader
Albert Palou, Plaça Comercial 10, amb la nota del que valgui, perquè us ho pugui fer efectiu.
Ja em direu quelcom.
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Vostre afectíssim en Crist.
Josep M. Requesens [Contijoch].

4. Carta que Josep M. Requesens envia a Eufemià Fort en la tramesa d’una fotografia
de Santes Creus (1949).
Montblanc, octubre 1949.
Eufemià Fort i Cogul
Barcelona.
Estimat amic:
Com que lo prometido es deuda, ací va una foto treta pel meu fill petit, Ramon [Requesens
Queralt], fa uns set anys [1942].
No té altre mèrit que el d’ésser treta en una màquina que, abans de la revolta, costava 12
pessetes (una miniatura de màquina).
Una volta ampliada, però, obtingué premi en un concurs de fotos que es feu a la vila [Montblanc].
Tractant-se de Santes Creus sé que, poc o molt ha d’interessar-vos.
Quedeu-vos-la, que és ben vostra, i destineu-la allà on us sembli més convenient.
Res més que desitjar-vos us conserveu i prospereu força. I maneu, com millor us plagui, al
vostre bon amic que us saluda cordialment,
Josep M. Requesens [Contijoch].

5. Carta que Eufemià Fort tramet a Josep M. Requesens demanant informació sobre els
articles publicats a la premsa comarcal de la Conca de Barberà per l’historiador selvatà
Mn. Joan Pié Faidella (1953).
[Barcelona] 15 de juliol de 1953.
Sr. Josep M. Requesens
Mestre impressor
Montblanc
Distingit amic:
Déu vós guard. Una salutació ben afectuosa i una petició.
A les darreries del passat segle i a les primeries de l’actual, devien publicar-se a Montblanc
algunes revistes, periòdics o cosa semblant. Seria possible que m’informessiu quines d’aquestes
publicacions de caràcter local i comarcal hi veien la llum?
Encara més: Seria possible trobar-les a la Biblioteca de Montblanc? o si no hi fossin, les teniu
vós o alguna altra persona o entitat que les deixés consultar fàcilment?
Us diré perquè. Estic redactant la biografia d’un rector de la veína parròquia de la Guàrdia dels
Prats d’aquell temps, home molt donat a escorcollar arxius, i em consta que va publicar alguns
treballs seus a les revistes o periòdics de Montblanc i em seria molt interessant de localitzarlos. Aquest senyor rector era Mn. Joan Pié.
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Confio en la vostra amistat que m’ajudareu a localitzar aquestes coses, les quals, si algués,
vindria a consultar i treure’n còpia.
Em teniu sempre a la recíproca, afectuosament amic,
[Eufemià Fort i Cogul]

6. Carta de resposta

de Josep M. Requesens a

l’anterior (1953).

Montblanc, 5 d’agost del 1953.
Sr. Eufemià Fort i Cogul,
Barcelona.
Distingit i molt apreciat amic: des del llit, on estic per mor d’una forta caiguda, us faig aquestes
ratlles que són de salutació i de resposta a la vostra del 15 passat.
He meditat molt, abans de contestar, per trobar la manera de complaure-us en el referent a
trobar dades i escrits del reverent Mossèn Joan Pié.
Desgraciadament a la vila, poca cosa es conserva del que vós us unteressa. I per vergonya
nostra, tampoc tenim biblioteca.
Jo ho tenia gairebé tot-i ho conservava amorosament-però els rojos m’ho saquejaren i robareni més sensible encara-molta cosa fou destruïda.
A Montblanc, hi ha una sola persona que segurament té alguna cosa (bastanta cosa) a fullejar.
I encara que està molt escamat per les diferents coses que, deixant-les, l’hi han desaparegut,
som molt amics i em crec que, presentant-vos-hi jo personalment, tindrem el que calgui. És
el senyor Antoni Roselló, esparter d’ofici (i l’home que posseeix més llibres de la vila), si us
interessa, doncs, ja sabeu que com sempre, estic a la vostra disposició.
Crec però, que potser podríeu resoldre-ho amb força probabilitats d’èxit, a Barcelona mateix:
al carrer de Sant Pau 41, hi ha una llibreria antiquària el propietari de la qual (gairebé nonageneari,
però en plenes facultats), Antoni Palau i Dolcet, és fill de Montblanc. És autor, entre d’altres,
de les monografies de Montblanc, Conca de Barberà i Poblet. I, ultra una memòria prodigiosa,
té infinitat de documents i segurament les col·leccions de periòdics de la vila que, pel cas, us
interessen.
Aneu-hi, si us plau. Us pot orientar molt. Coneix força coses de Poblet i Santes Creus.
Altre llibreter de vell, fill també de Montblanc, és Josep Porter (Arcs 3). Potser també té coses.
Déu us guardi amic. I veieu en que més pot servir-vos el vostre amic i servidor
Josep M. Requesens [Contijoch].
AHT, Fons personal d’Eufemià Fort Cogul, Correspondència, sign.1.830.
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Resum

Vinculació entre la ressenya biogràfica i la ideologia nacional de Ramon Amigó Anglès, en
clau d’ordenació del territori. El text reproduït és representatiu del seu pensament derivat
de la seva activitat excursionista, no pas competitiva, sinó científica i reflexiva.

ResumEN

Vinculación entre la resseña biográfica y la ideología nacional de Ramon Amigó Anglès,
en clave de ordenación del territorio. El texto que se reporduce es un exponente de su
pensamiento, derivado de su activitat excursionista, no de carácter competitivo, sinó
científico y reflexivo.

ABSTRAT

Ramon Amigó Anglès (1925-2011)

Study about the typographic workshop of family Requesens from Montblanc and its
relationship with the historian from La Selva del Camp, Eufemià Fort Cògul, during Franco
regime early years for the edition of Goigs and the Bulletin of Santes Creus Bibliographic
Archives. In the appendix the correspondence kept between the years 1946-1953 is
transcribed.
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Xavier Ferré i Trill
(Reus, 1962),
Doctor en Història, professor lector adscrit al Departament de Pedagogia (Universitat Rovira i Virgili,
de Tarragona). Ha treballat sobre aspectes socials i polítics que expliquen els orígens dels
moviments catalanistes. També ha estudiat contextos del pensament polític contemporani, com la
trajectòria d’Antoni Rovira i Virgili, Josep Conangla i Fontanilles i Joan Fuster. Darrerament ha
enfocat les seves recerques en l’àmbit de la història local.
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Ramon Amigó Anglès (1925-2011)
Xavier Ferré Trill. *xavier.ferre@urv.cat
Paraules clau: Catalunya, Reus, toponímia i excursionisme.

La construcció de la història nacional no és concebible sense l’articulació de lideratges
intel·lectuals i morals comarcals, que són la plataforma sobre la qual recolza l’obra de recobrament
col·lectiu. En aquest sentit, la biografia del filòleg reusenc autodidacte Ramon Amigò Anglès (16
de gener de 1925-16 de setembre de 2011) s’identifica amb el compromís patriòtic des de l’estudi
conscient del territori i la participació en iniciatives culturals ciutadanes. Però com?
Cal destacar en la potguerra el mestratge fonamental de la professora Teresa Miquel envers
Ramon Amigó, el qual a la segona meitat dels anys quaranta participà en concentracions culturals
clandestines, conegudes amb el nom de «maquis poètic». També cal remarcar que el 1949
fou un dels col·laboradors dels Amics de la Poesia, sota l’aixopluc de la Secció de Literatura
de l’aleshores reobert Centre de Lectura de Reus.
Ultra això, la seva vinculació amb l’excursionisme científic el féu interessar pel coneixement
històric i lingüístic dels termes del Camp de Tarragona. La seva relació essencial amb el geògraf
Josep Iglésies i amb l’erudit i activista Joaquim Santasusagna, accentuaren l’interès d’Amigó
per l’estudi conscient del territori, que es definí en la intervenció activa a l’Associació Excursionista
de Reus, entitat fundada la tardor de 1947, i en la catalanització del seu Butlletí, a partir dels
anys seixanta. D’altra banda, els seus primers treballs possibilitaren la participació en la reedició
de la guia excursionista Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena (1960).
El 1961, el filòleg traspassat impulsà, juntament amb un altre professor, Robert Miralles, l’organizació
de cursos de català vinculats amb la Junta Assessora d’Ensenyament d’Òmnium Cultural, amb l’objectiu
de congriar un nucli de professors preparats per a difondre’n el mestratge. A patir de 1966 aquest
projecte es projectà amb l’organització de la Secció de Formació del Fòrum Joventut, associació
que comptava amb el suport implícit de la Prioral de Sant Pere de Reus.
Cal valorar, d’altra banda, la particpació de l’estudiós en dues associacions ciutadanes
d’especial significació: l’Associació d’Estudis Reusencs i El Centre de Lectura. A la primera entitat
-que donava compte de les recerques historiogràfiques sobre Reus i el Baix Camp-, Amigó hi
exercí la funció de secretari entre 1959 i 1975, període que, sota el seu impuls, significà la
catalanització definitiva dels documents interns d’aquesta institució. També en fou president entre
1979 i 1997, etapa durant la qual es redactaren uns nous Estatuts (1984) i es publicaren recerques
circumscrites a un criteri de major definició filològica. La presidència del Centre de Lectura fou
exercida entre el juny de 1973 i el juny de 1975, amb la continuïtat de publicació de la Revista
de l’entitat i amb l’adscripció a actes -com la Flama de la Llengua- d’afirmació nacional.
El vesant filològic d’Amigó -a través de la seva intensa vinculació amb la Societat d’Onomàstica
i l’Institut d’Estudis Catalans- es definí en la seva primera recerca, Els topònims de la ciutat
i del terme de Reus (1957), publicada per l’Associació d’Estudis Reusencs. Aquest treball, premi
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Eduard Brossa, de la Societat Catalana de Geografia, comptà amb un extens pròleg del seu
referent, Josep Iglésies. Aquesta professionalització féu que a començament dels anys seixanta
Joan Coromines el cridés a col·laborar en l’Onomasticon Cataloniae. Aquesta etapa comptà amb
la col·laboració -des de 1960- a la revista Serra d’Or i la publicació d’altres dues primeres obres:
Els topònims del terme municipal i poble de la Mussara (1963) i Toponímia i termes municipals
i nuclis de població de Castellevell del Camp i d’Almoster (1968).
La plena identificació de Ramon Amigó Anglès amb la seva ciutat de naixement resta
reflectida en el seu assaig de caire memorialístic, Homenatges, debats i records de muntanya
(2005); mentre que la seva darrera obra científica publicada en vida ha estat la miscel·lània
Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del país (2011).
El text que tot seguit reproduïm, escrit per al text de mà del IV Aplec de Paret-Delgada
(1963), exposa una reflexió sobre l’ús de la toponímia com a disciplina per a conèixer els noms
de lloc com a construcció social. També és d’interès atès que el treball representa una elaboració
general d’ençà dels primers vuit anys de dedicació de Ramon Amigó a l’estudi de l’onomàstica.

Fotografia de Ramon Amigó i Anglès.
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La toponímia en la cartografia
Últimament, i potser per una coincidència més que no pas perquè hi hagi una general
fretura de coneixements cartogràfics, diverses persones se m’han adreçat per saber quins mapes
bons existeixen de les nostres comarques, costeres o interiors, i que ofereixin abundància de
detalls. No perquè ja sigui un entès en aquesta matèria m’han estat adreçades les consultes,
sinó perquè algú té notícia de les meves predileccions.
La resposta és fàcil i és difícil a lhora. No cal tenir temos de recomanar com a bona
representació gràfica de les nostres terres els fulls a 1:50.000 publicats per l’»Instituto Geográfico
y Catastral». Si hom sap prescindir de les taques acolorides indicadores dels cultius (a vegades
pertorbadores per als poc avesats), hom trobarà un dibuix perfecte de tots els accidents de la
superfície de la terra i de la majoria dels que hi ha posat la mà l’home. Podem dir que és
una carta tipogràficament perfecta, amb corbes de nivell, a diverses tintes, a una escala suficientment
petita per fer-hi possible la cabuda d’abundància de detalls.
Si fins ací la recomanació es pot fer sense rics de defraudar, no s’esdevé igualment pel
que fa referència a la toponímia que singularitza els accidents. Els noms hi són escrits amb
una gran anarquia. Adés correctament, adés amb incorreccions que no impossibiliten d’endevinar
allò que hom vol dir; però a vegades amb irregularitats tan grosses que obliguen a cavil·lar
llarga estona abans d’encertar allò que hom es proposa de significar.
La toponímia és una part essencial de la cartografia. Si no ho fos, hom en podria prescindir
sense que el mapa se’n ressentís. Encara, és una faceta generalment fàcil, en comparació amb
la complexa dificultat que ofereix el dibuix de la part topogràfica. Per aquell qui utilitza un mapa,
la toponímia té una valor extraordinària: per aquell qui el dreça, abstret principalment pel maneig
del teolodit o pels càlculs trigonomètrics, la toponímia resulta un detall poc important. Però no
ens sembla lícit de menys considerar qualsevol part bàsica (i hem dit que la toponímia n’és
una) de qualsevol conjunt, si hom pretén un resultat total prestigiat i eficaç; per això no gosaríem
recomanar el full de l’I.C. y C. com una obra perfecta.
L’aixecament d’un plànol (matemàtiques i geometria) i la toponímia (lletres) són dues disciplines diferents i, en molts individus, contrapuntades. És freqüent de veure gent molt entesa
en xifres que no ha entrat mai en temes gramaticals. Els entusiasmen les equacions i odien
la conjugació i d’un verb. I a la inversa. D’ací que el cartògraf no senti, en general, inclinació
per les lletres, perquè està al bàndol contrari. En canvi, és ell també que ha d’anotar la nomenclatura
esparsa pel terreny que abraça la seva acció mapadora.
Hom pensarà que per escriure un nom no cal ésser un lletrat. És cert: n’hi ha prou amb
allò que hom hagi après a l’escola elemental. I així s’esdevé quan el cartògraf castellà anota
toponímia castellana. Però el problema, pel que fa referència a la cartografia de les terres
espanyoles no castellanes, ofereix un altre aspecte, que el cartògraf s’encara amb mots pertanyents
a un idioma que li és desconegut.
La seva responsabilitat personal no trobem que quedi afectada pel fet d’escriure els noms
tal com els sent a la seva orella i el seu esperit. La major importància de la seva missió radica
en el dibuix de la superfície de la terra, i ja hem dit que en aquest aspecte el treball és òptim.
Però el mapa no queda completat amb la feina del cartògraf vorre-muntanyes. Passa per
altres mans abans no arriba a l’estampa. En els esglaons d’aquesta cadena caldria que existís
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una secció revisora de la toponímia de les terres no castellanes del mosaic peninsular, que deuen
representar, entre bables, basques, catalanes i gallegues, un 24% de l’extensió total d’Espanya i
que encabeixen un 39% de la població.
L’I.C.y C. no s’ha plantejat mai el problema de la toponímia, com si aquesta no tingués cap
importància o com si la diversitat de llengües peninsulars no fos una realitat viva. Ho afirmem vista
l’absència de sistematització en la manera de manejar els noms de lloc. Adés són escrits en la llengua
autòctona d’una manera correcta. (Erta. Verge de Puigcerver. Font Major) 1, adés són sotmeses
a traducció, en el qual cas el resultat produeix una desfiguració tan gran que tendeix a desorientar
(Molino de la Espada, Barranco de la Horadada, allà on hauria de dir Molí de l’Espasa, Barranc
de la Foradada). Altres vegades, amb un desig, segons sembla, de respectar la forma autòctona,
és adulterada l’ortografia (Caseta del Roset, Ermita de las Gracias, Musara, Montreal, B. del Lenguachuta,
Puig Encamá, Puchs Pelats, enlloc de Caseta del Rosset, Ermita de Gràcia, Mussara, Mont-ral, B.
del Llenguaeixuta, Puig d’en Cama, Puig Pelat). Finalment, hi ha aquells noms que no diuen res
a l’orella desavesada del cartògraf foraster, aquells que li són nous i rars i que li resulten intraduïbles.
Són els noms que damunt el full de 1.50.000 apareixen bàrbarament escirts i l’equivalència justa
dels quals hom té feina a endevinar: Chávega, Yuguera, Fuente de la Avepa, Mas Carrere, Mas
Toscal, equivalents a l’Aixàbiga, la Luera, Font de la Vena, Mas de l’Esquerrer, Mas de les Tosques.
Hi ha una anècdota famosa a l’entorn d’un tossal dit dels tres Hereus, en una zona pròxima
a l’Estat francès. El mapa de l’I.C. y C. el retola De los muy Felices, i no és fàcil deduir quin és
l’origen del canvi. Hi ha a la base de la transmudació, una veleitat sàvia que traeix ignorància. El
cartògraf no entengué els tres mots catalans quan li foren dits pel seu paquetaire acompanyant.
Com que es trobaven a la vora de la frontera amb l’estat francès, el cartògraf va emparentar la
fonètica de Tres Hereus amb la de Trés Heureux. Ell ignorava que a banda i banda de la ratlla
fronterera hom parla la mateixa llengua, perquè la línia arbitrària que de l’any 1660 ençà delimitat
dos estats fills de composicions polítiques i de pactes militars, parteix un país natural i autèntic. No
li devia semblar oportú estampar un nom, al seu entendre francès, en un mapa espanyol, i va procedir
a la traducció: de los Muy Felices.
Les raons que adduïm ens priven de recomanar sense reserves l’ús dels fulls del Cadastre.
Utilitzem-los confiadament pel que fa a la referència a la topografia, però malfiem-nos de la toponímia.
Quin mapa agafarem, doncs, que toponímicament ens pugui ajudar?
Enric Ribas i Virgili, en els treballs titulats Mapes topogràfics moderns de Catalunya i El Cartògraf
Eduard Brossa, Mapes topogràfics moderns de Catalunya (Suplement), ofereix una llista de mapes
subdividida en diversos apartats. Un d’ells agrupa els «Mapes amb toponímia correcta» i n’hi anota
uns 42, 39 dels quals dreçats per excursionistes; entre ells els de C.A. Torras, Juli Solé i Santaló,
i els de Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna.
Ribas i Virgili escrivia l’any 1930-1932. D’aleshores ençà, les publicacions cartogràfiques no
han estat abundants. Algunes d’elles es podrien afegir a la llista citada més amunt. Però les altres,
que han estat basades en el full de 1:50.000 del Cadastre, n’han heredat, si no tots els errors i
els barbarismes, almenys un gran percentatge.
Ramon Amigó
1.- Els exemples aportats són trets del full núm. 445, titulat Cornudella.
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Resum

Aquest article tracta de l’obra religiosa de Maties Palau Ferré des del punt de vista del
pensament no-creient dels autors. Ara que la crisi ambiental i d’espècie es manifesta amb
molta cruesa, només essent primer conscients dels greus problemes que els humans estem
generant al planeta podrem tenir l’esperança que la Terra i la nostra pròpia espècie tirarem
endavant. És aquest mateix triomf consciència-natura-esperança el que dóna plena vigència
al discurs simbòlic de Palau Ferré.

ResumEN

Este artículo trata de la obra religiosa de Maties Palau Ferré desde el punto de vista
del pensamiento no-creyente de los autores. Ahora que la crisis ambiental y de especie
se manifiesta con mucha crudeza, sólo siendo primero concientes de los graves problemas
que los humanos estamos generando en el planeta podremos tener la esperanza de que
la Tierra y nuestra propia especie saldremos adelante. Es este mismo trinomioconciencianaturaleza-esperanza lo que da plena vigencia al discurso simbólico de Palau Ferré.

ABSTRACT

Consciència, natura i esperança en el discurs
simbòlic de Maties Palau Ferré

This article deals with the religious work of Maties Palau Ferré from the point of view
of the unbeliever thinking of the authors. Nowadays, that the environmental crisis is very
crudely manifested, only being aware of the serious problems that humans are causing
to the planet we can hope that the Earth and our species will succeed. It is this same
consciousness-nature-hope trinomial which gives full validity to the symbolic discourse of
Palau Ferré.
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Dr. Eudald Carbonell
(Ribes de Freser, 1953)
és prehistoriador. És Catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili i director de
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Codirigeix les excavacions dels jaciments
arqueològics i paleontològics de la serra d’Atapuerca.
Dr. Policarp Hortolà
(Badalona, 1958)
És biòleg i Investigador Ordinari de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la Unitat d’Arqueologia
Molecular de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Ambdós són membres de l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
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Consciència, natura i esperança en el discurs
simbòlic de Maties Palau Ferré
Eudald Carbonell *eudald.carbonell@urv.cat
Policarp Hortolà *policarp.hortola@urv.cat

Vagi per endavant la nostra condició de no-creients. Malgrat això, en aquest curt escrit
volem tractar de l’obra religiosa de Maties Palau Ferré perquè tractar aquest tema és parlar
de la creació d’un artista montblanquí compromès, en paraules d’ell mateix, amb «un missatge
de vida que entri pels ulls». Les religions tenen sempre, en major o menor mesura, representacions
icòniques importants, en les quals l’estètica visual (dibuix, pintura, escultura, arquitectura), la
música, el cant o fins i tot els estats alterats de consciència (ingesta de fongs i plantes amb
substàncies psicotròpiques al·lucinògenes) acosten als seus practicants a la divinitat. Palau Ferré,
però, fa servir la temàtica religiosa en un sentit ampli, alliberat de les imposicions d’una concepció
opressora del fet religiós. No es tracta de l’expressió dels dogmes de la religió catòlica o de
la fe pròpiament dita, ans d’una simbologia artística.
Els nuclis vertebradors del discurs simbòlic de Palau Ferré són la consciència, la natura
i l’esperança. Aquests tres conceptes es concreten en un únic mot: vida. És a dir, es tracta
de l’expressió de les idees, de l’interès pel món i pel propi entorn de la nostra espècie per parlar
de la vida. En tenim dos bons exemples en el seu dibuix de Sant Francesc d’Assís (fig. 1) i
en el Crist pintat per al monestir de Poblet (fig. 2).
Palau Ferré té preferència per l’esperit franciscà d’amor a la natura, amb tot el que això
representa de consciència de respecte al planeta. Aquest és el motiu del Sant Francesc d’Assís.
Mentre té un colom junt a l’orella i un altre menjant de la seva mà, els ulls de l’home sant,
molt oberts, s’adrecen directament a l’espectador i la seva consciència. És com si ens volés
transmetre la idea que em d’escoltar a la natura (el colom que «li parla» a l’orella) i protegir-la (el
colom que «és alimentat» a la seva mà). La mateixa idea de vida la trobem en el Crist de Poblet.
Es tracta d’un quadre basat en tonalitats del vermell. Per a l’artista en qüestió, el vermell és color
de vida. Podríem afegir aquí que el vermell és font de vida, com el líquid vital: la sang no vessada.
La creu només es troba insinuada, i –malgrat ésser un quadre en vermells – no hi ha cap senyal
de vessament de sang, de ferides obertes. Els ulls són plens de vida. El Crist pintat no és un
Crist derrotat. És un Crist viu, amb esperança: esperança en la humanitat.
Encara que és molt complicat determinar empíricament quan neix alguna forma de creença
o religió, els rituals ens poden deixar rastres susceptibles de ser investigats. Els rituals són
representacions efectives d’un tipus de plantejament idealista que ha arribat, encara amb una
gran força, fins al segle XXI. Mirant enrere, podem recular fins a fa cinc-cents mil anys, durant
el plistocè mitjà, per trobar un registre que pot ser inferit com un comportament ritual per part
d’uns éssers que, encara que no pertanyen a la nostra espècie, són humans. A la Sima de
los Huesos, en plena serra d’Atapuerca (Burgos), hem trobat una peça de quarsita vermella
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i marró tallada bifacialment, la funció de la qual fou probablement ritual. Aquesta peça estava
associada a milers de restes òssies d’Homo heidelbergensis. De ben segur, el fons d’aquest
avenc va ser el lloc on aquells humans decidiren que havien d’anar els seus congèneres un
cop morts. Aquest és possiblement el primer ritual mortuori de la història conegut fins ara. Es
tractaria, doncs, de l’inici d’una manera de pensar i fer transcendent –una manera religiosa,
podríem dir– que ha subsistit fins als nostres dies.
L’anàlisi de la realitat de manera idealista es manifesta a través dels cultes, les adoracions,
els mites, etc., i ha estat constant i universal en les cultures humanes. La necessitat de contingència
humana, més enllà del comportament etològic animal, quan la consciència emergeix com a realitat
social, necessita formes sofisticades de diferenciació de la resta d’éssers vius per tenir identitat
pròpia. Les noves formes d’entendre el món serveixen també per estructurar-lo, de manera que
les religions o els mites, manifestats per determinades formes de culte, tenen un paper molt
important en la generació de cohesions i l’establiment de jerarquies socials en la història humana.
El poder entén que la religió és un instrument que permet manipular fàcilment a les masses,
alhora que, en ser un element inconcret –lligat a la superstició–, pot ser fàcilment dogmatitzat.
La universalitat de les religions i el rol històric que tenen en la coerció, la cohesió i l’establiment
estratègic de relacions de poder fan que tinguin una forta consistència com a ideologies socials.
Els mecanismes més comuns per mantenir la tensió solen ser els de la por i el càstig. També
el premi quan ets a l’altre món són realitats fictícies que comparteixen moltes d’aquestes estratègies
idealistes i acientífiques –en tant que no-contrastables. El procés evolutiu ha generat una gran
quantitat de coneixement idealista, producte del desconeixement de la realitat i de la manca
de mètodes i mecanismes per adquirir-lo. Aquests productes evolutius de la superestructura s’han
arribat a acceptar com una cosa existent, amb una base seriosa, i han estat sustentats per
quelcom metafísic que hom anomena fe i que no es pot qüestionar; és a dir, quelcom que és
l’antítesi del coneixement científic.
La socialització a través de les creences ha fet que la fe es converteixi en un instrument
de dominació i no en l’expressió personal de sentiments o pulsions desconeguts. En el discurs
de la comprensió de l’evolució social, les aportacions de la creença han de ser enteses com
un mecanisme que, ara per ara, té poca viabilitat. En l’estructuració de la consciència d’espècie
no hi ha cap racó en què la creença pugui jugar un paper contingent; més aviat és un «comportament
fossilitzat» que pot perjudicar posant contradiccions i pals a les rodes de la realitat a través
de missatges atàvics i formes antigues d’entendre el món. En la nova consciència d’espècie,
la viabilitat dels idealismes ha de ser complementària i basada en les creences personals, no
en estructures jeràrquiques i manipuladores.
Les formes de cohesió han de generar-se a partir de la capacitat explicativa del mètode
científic i de la voluntat humana per socialitzar el coneixement. Per això contemplem amb estupor
com encara avui dia, teories pseudocientífiques pretenen imposar-se com a «paradigma científic»
des de fóra de la ciència, per mitjà del poder econòmic, social i polític. Aquest és el cas del
moviment conegut com a «disseny intel·ligent» (DI). Aquest, a diferència dels moviments
antievolucionistes anteriors, ha anat guanyant ràpidament adeptes dins del catolicisme. El DI,
en ajustar-se pretesament a tots els criteris de demarcació d’una teoria científica, seria com
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a tal capaç de competir amb l’evolucionisme en peu d’igualtat. Apartant-se de les fracassades
estratègies dels seus predecessors partidaris de la historicitat més o menys «literal» de la Bíblia
–amb el seu Adam i Eva, el Jardí de l’Edèn o el Diluvi Universal–, el DI intenta furgar abrivadament
en les entranyes de la biologia evolutiva, a la recerca de llacunes insalvables amb les que poder
enderrocar l’edifici de la teoria de la selecció natural.
El DI sosté que certs trets de l’Univers i dels éssers vius s’expliquen millor per una causa
intel·ligent, no per un procés no dirigit com el de la selecció natural. El DI es basa, doncs, en
l’existència d’un «dissenyador». Encara que, en principi, la idea d’un déu no és una condició
sine qua non per a la teoria del DI, les élites intel·lectuals d’aquest moviment solen coincidir
en què tal dissenyador tindria els atributs del que en les tradicions monoteistes com la judeocristiana es considera Déu. El creacionisme, com a corrent idealista que és, té un cos de
coneixement molt dèbil que no resisteix cap embat metodològic de tipus científic. La visió finalista
del món no té cabuda dins de la ciència. Només la té dins de la fe interior de cadascun, doncs
està fora de tot contrast científic.
L’evolucionisme resisteix bé la contrastació empírica, a la vegada que té suficient valor
resolutiu en la predicció, per la qual cosa és una teoria científica. El creacionisme, en canvi,
no és més que un artifici intel·lectual pseudocientífic, que permet generar una explicació irracional
d’un fet biològic (la diversitat dels éssers vius) fora de la pròpia biologia. No obstant, la seva

Figura 1. Dibuix de Sant Francesc d’Assís.
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Figura 2. Pintura de Crist per al monestir de Poblet.

relació amb la societat d’on sorgeix és molt consistent, atès que implica una visió del món
determinada i es converteix, així, en una forma més de control social. Al llarg de la història
han hagut diversos intents d’instrumentalitzar la ciència en funció d’interessos socials a crear
paradisos artificials (creacionisme religiós, racisme polític, etc.). No obstant, a la llarga tot
fonamentalisme ha acabat per fracassar per la seva pròpia inconsistència intel·lectual.
Ara que la crisi ambiental i d’espècie es manifesta amb molta cruesa, és possible que
la humanitat cerqui refugi en idealismes, religions o tal vegada en l’esoterisme. L’ecologia ens
ensenya que tot el que passa al planeta ens afecta, que tot està relacionat i no hi ha res que
es pugui dissociar. Ens hem d’acostumar a viure i sobreviure amb aquesta realitat. Per això,
només essent primer conscients dels greus problemes que els humans estem generant a Gaia,
la mare Terra, podrem després tenir l’esperança que aquest planeta, viu i blau, tirarà endavant.
I, amb ell, l’Homo sapiens, la nostra espècie. És aquest mateix trinomi consciència-natura-esperança
el que dóna plena vigència al discurs simbòlic de Palau Ferré.

Agraïments
El autors volen agrair a Rosa de les Neus Palau el seu permís per a reproduir aquest article, el qual forma part
del llibre Palau Ferré: Obra artística de temàtica religiosa (Fundació d’Art Palau Ferré, Montblanc).
També, a Conrad Hortolà per la seva anàlisi visual dels exemples d’obra religiosa de Palau Ferré que apareixen en
aquest article.
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SYNTHEÈSE
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Resum

Noche oscura
El projecte conté dos tipus d’imatges: en un primer grup de fotografies, es mostren un
conjunt de talles per la part de darrera; en l’altre, s’ha fotografiat l’ombra projectada per
algunes de les peces exposades en els Museus. Les còpies fotogràfiques han estat
posteriorment sotmeses a un procés de raspat amb paper d’escata, deixant intacta la silueta
de les escultures o les ombres. Totes les fotografies han estat realitzades amb una càmera
estenopèica (sense objectiu òptic), seguint el procediment de la cambra obscura.
En el primer grup, es busca la dissolució de la identitat individual de les escultures, al mateix
temps que es pretén posar de manifest la seva entitat com icones universals, en un intent
per apropar-se al «moment original» de l’obra d’art, aquell que expressa de manera més
intensa «la necessitat interior» (V. Kandinsky).
Pel que fa a les fotografies de les ombres, veiem com, més enllà dels detalls estilístics,
es resitua la matriu de la qual prové l’obra, situant-la en un altre lloc i moment diferent
del que li han assignat els experts.

El proyecto contiene dos tipos de imágenes: en un primer grupo de fotografías, se muestran
un conjunto de tallas por la parte de atrás; en el otro, se ha fotografiado la sombra proyectada
por algunas de las piezas expuestas en los Museos. Las copias fotográficas han sido
posteriormente sometidas a un proceso de raspado con papel de lija, dejando intacta la silueta
de las esculturas o las sombras. Todas las fotografías han sido realizadas con una cámara
estenopéica (sin objetivo óptico), siguiendo el procedimiento de la cámara oscura.
En el primer grupo, se busca la disolución de la identidad individual de las esculturas, al
tiempo que se pretende poner de manifiesto su entidad en tanto que iconos universales,
en un intento por acercarse al «momento original» de la obra de arte, aquel que expresa
de manera más intensa «la necesidad interior» (V. Kandinsky).
En lo que se refiere a las fotografías de las sombras, vemos como, más allá de los detalles
estilísticos, se reubica la matriz de la que proviene la obra en cuestión, situándola en otro
lugar y momento diferente del asignado por los expertos.

Ce projet contient deus types d’images : dans un premier groupe de photographies, l’on montre
la partie d’arrière d’un ensemble de sculptures ; dans l’autre l’on a photographié l’ombre projeté
par quelques unes des pièces exposées dans les Musées.
Les copies photographiques ont été, après, soumises á un processus de grattage avec du papier
de verre, a l’exception de la partie qui correspond a la silhouette de la sculpture ou de l’ombre.
Toutes les photographies ont été réalisées avec une caméra sténopé (sans objectif optique)
selon le procédé de la chambre obscure.
Dans le premier groupe de photographies l’on cherche la dissolution de l’identité individuelle
des objets, tout en révélant sa nature d’icônes universelles, en un essai pour s’approcher au
« moment originel » de l’œuvre d’art, celui qui expresse d’une façon intense sa « nécessité
intérieure » (V. Kandinsky).
En ce qui concerne les photographies des ombres, au delà des détails stylistiques, l’on assiste
a une ré situation de la matrice d’où provient l’ouvre en question, en même temps qu’on la
situe dans un autre endroit et place, distincts a celui où les experts les placent habituellement.
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Sigles al peu de les fotos de l’article:
MFM (Museu Frederic Marés, Barcelona). MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona).
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Noche oscura
Domi Mora

NOCHE OSCURA
“En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sinó la que en el corazón ardía».
S. Juan de la Cruz,
«Subida al monte Carmelo».
El projecte conté dos tipus de imatges: en un primer grup de fotografies, es mostren un
seguit de talles per la part del darrera; en l’altre, s’ha fotografiat l’ombra projectada per algunes
de les peces exposades al Museu. Les còpies fotogràfiques han estat posteriorment sotmeses
a un procés de rascat amb paper de vidre, deixant intacta la silueta de les escultures o les
ombres. Totes les fotografies han estat realitzades amb una càmera estenopèica (sense objectiu),
seguint el procediment de la cambra fosca.
En el primer grup, el de la sèrie de fotografies per la part del darrera, es pretén posar
de manifest quina és la identitat profunda, essencial i alhora oculta, de les peces escollides.
Allò que es busca no és tant la eliminació de l’estil del seu període artístic, el qual apareix
clarament definit en les fotografies que documenten habitualment aquestes peces, sinó la dissolució
de la seva identitat individual, tot posant de manifest la seva entitat d’icones universals. El projecte
ens porta a la recerca de «l’espai de silenci» del què parlava J. Oteiza, aquest mena de punt
zero, punt de partida i alhora d’arribada de l’impuls/voluntat/acció creativa que l’home exerceix
sobre la matèria. Per a mi, la història universal de l’art no fa altra cosa que narrar aquest viatge
del ser humà des de que va decidir (o no va poder evitar) sortir del silenci, amb les primeres
mostres d’art rupestre, fins que acabi tornant-hi, quan ja estigui tot dit: «La tarea primordial de
todo artista es alcanzar la perfección del silencio» (L. Bourgeois). Aquestes imatges, a més de
mostrar les ferides dels objectes, volen posar de relleu la potencialitat màxima oculta darrera
de cada una de les talles escollides. Es tracta d’intentar acostar-se al «moment original» de
l’obra d’art, aquell que expressa de manera més intensa «la necessitat interior» que parlava
V. Kandinsky.
Pel que fa a les fotografies que mostren les ombres projectades per algunes de les talles,
la intenció és posar de manifest el rastre que deixen certes peces, incidir en la seva empremta.
Veiem que el legat d’aquestes obres d’art està fet d’altres presències i realitats que van molt
més enllà de la intenció original de l’artífex i del context tradicional de la qual van sorgir. L’ombra
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se’ns manifesta de manera immediata, amb tota la seva senzillesa, defuig la trampa descriptiva,
la distracció del color i el detall, l’anècdota pertorbadora; alhora reubica la matriu de la qual
prové l’obra en qüestió, situant-la en un altre lloc i moment diferent d’aquell que els experts
li assignen habitualment. Algunes de les fotografies fan aparèixer les coses com si vinguessin
d’algun passat molt llunyà, o com si les estiguéssim veient des d’un futur indeterminat. Semblen
palimpsests, com aquelles troballes arqueològiques que van apareixent per capes, sota el guix,
en els murs de les esglésies. Rastres que ens parlen com les restes d’un naufragi, fragments
de significats perduts, alfabets esquinçats... Potser tots han estat sempre fora del temps i encara
continuen estant-ho?
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Resum

El artículo nos acerca al conocimiento del origen de las aguas y las características
hidrogeológicas de las captaciones de la Pasquala y su papel histórico en el suministro
a Montblanc .

ABSTRACT

En aquest article s’explica l’origen de les aigües i les característiques hidrogeològiques
de les captacions de la Pasquala i el seu paper històric en el proveïment de Montblanc.

ResumEN

El secret de la Pasquala (Montblanc)

The origin of the La Pasquala springs and their historical importance in the water supply
of Montblanc is explained. Also the origin of the groundwater, the hydrogeological
characteristics of the springs and the water-bearing aquifer are described.
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El secret de la Pasquala
Jordi Pujadas i Ferrer *jpfcon@telefonica.net

Paraules Clau: Captació, abastament d’aigua, Montblanc, hidrogeologia, Muntanyes de
Prades.

Obrir l’aixeta i omplir un got d’aigua potable és ara un acte irrellevant però no sempre ha
estat així, de fet fins a principis del segle XX l’aigua s’havia d’anar a buscar a la font pública
o s’extreia de pous o cisternes de les cases.
Fins ben entrat el segle XVIII la vila s’abastia de pous i de les fonts existents dins les muralles.
Eren aigües que escassejaven en anys de secada, sempre de poca qualitat i sovint contaminades
per les aigües residuals que es llençaven de qualsevol manera als carrers o al Riuot. Aquestes
aigües havien causat epidèmies i mortaldats. Després de les epidèmies de 1726 i 1726 que
causaren 152 morts, el 1728 es feren unes primeres obres precàries de portada d’aigua de la
Pasquala a la font Major o Nova alhora que es dictaren mesures de salubritat. Les obres definitives
foren el 1804. La portada d’aigua des de la Mina de la Pasquala fins a la Font Major fou doncs
una gran millora per a tots els vilatans. No fou fins 24 anys més tard (1829) que es construí
la font de Sant Francesc. Poc després l’aigua de la Pasquala circulava per l’aqüeducte de les
Arcades i proveïa el monestir de la Serra. L’any 1832, mitjançat l’esmentat aqüeducte, es portava
l’aigua cap al nova font del Raval de Santa Anna (fig 1). El poble de la Guàrdia contribuí econòmicament
a la construcció d’aquesta font. Així de mica en mica l’aigua s’acostà a les llars.
L’aigua de la Pasquala era un recurs important i el seu aprofitament per a la vila generà
un conflicte d’interessos amb l’Arquebisbat de Tarragona, propietari de l’indret i dels pous de gel
que abastien d’aquest refrescant element la ciutat de Tarragona. El escuts existents recorden
aquell moment, així l’any 1804 es bastí un escut de l’Arquebisbat a la Mina Vella i una placa de
l’Ajuntament a l’arqueta de connexió (Fig. 2). A la placa s’hi pot llegir:
“El dia 18 de mays de 1804 se comensa y al 4 agost del mateix any conclogué la obra
de la font de la pasquala...component l’Ajuntament D.Agusti Sabau Alcalde Major, los Srs D.Franco
de Aguiló, Dn Jpth. Pedrol y Miro regidors Fran. Solà, D.Ramon Foraster Diputats D.Joan Foguet
Sindich....y D.Nicasi Thomas Sindich....essent empresari de la obra Fran. Torcades Mayo fyll
de la present vila de Montblanch. Portant lo poble los Canons y harena”.
L’escut d’Espanya amb la data de 1804, al centre de la façana de la Font Major, recorda
la intervenció de les autoritats de l’època en establir mesures de salubritat i millora en el proveïment
després de les epidèmies de 1726 i 1727 que provocaren 152 morts. La portada d’aigua de la
Pasquala ve a culminar aquesta política.
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La Font del Raval construïda el 1832, l’aigua de la Pasquala hi arribava per l’aqüeducte de les Arcades. Al
fons s’observa la silueta del cingle blanc d’on procedeixen aquestes aigües.

Figura 2. Escuts i plaques de l’any 1804. Esquerra escut de l’arquebisbat i l’Ajuntament de Tarragona i situat
a la Mina Vella, centre, placa commemorativa de la baixada d’aigües de l’Ajuntament de Montblanc a l’arqueta
que connecta amb les canonades de baixada i escut d’Espanya amb l’emblemat borbònic al centre situat
entre un escut de Montblanc i de Catalunya, es troba a la Font Major.
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Els nostres pares deien que la Pasquala era la mare de Montblanc. Una mare que donava
als vilatans el blat per fer el pa i l’aigua per a beure. Ara de blat allà dalt ja no se’n cultiva però
l’aigua segueix baixant a Montblanc.
Però quin és l’origen d’aquestes aigües? D’on provenen o com es formen? Anys enrere
es creia que a sota els Plans de la vila hi existia una gran cova, una mena de llac subterrani.
Aquest llac podria explicar l’origen d’un doll d’aigua constant que tot l’any surt per les fonts de
la Pasquala.

Figura 3. La gran cova com a forma d’explicar el fet que l’aigua raja tot l’any de forma continua és una idea
molt estesa en aquells temps, tal veu reflexada en aquest gravat del segle XVII i que fa referència a les
fonts del massís de Sant Gotard del Alps Suissos (Athanasisus Kircher, 1665).

Les fonts del Cingle Blanc.
Les fonts de la Pasquala es troben just sota del cingle més alt de les muntanyes, el Cingle
Blanc. El cingle està format per roques calcàries que li donen aquest color.
Vistes des de l’aire, les calcàries del cingle blanc formen una extensa zona de Plans: el
Plans de Seré, de Sant Joan, de la vila... delimitats per cingles blancs. Si mirem el plànol adjunt
podem veure com al peu d’aquests cingles hi broten un seguit de fonts. Així, al cantó nord hi
ha les fonts dels Boixets, del Deport o de la Pena, les Cent Fonts, a l’est les fonts de la Pasquala
i al sud, les fonts de Mas d’en Llort. Totes són aigües molt semblants que brollen de dins les
roques calcàries del cingle blanc.
El gran dipòsit
Però, on s’emmagatzema l’aigua dins la roca? La roca calcària és una roca compacta que
no sembla que tingui lloc per l’aigua. Si observem de prop un cingle d’aquesta roca podem veure
com la roca està més o menys trencada formant fissures.
Si es representen les fonts i les fractures principals en un mateix plànol, s’observa com
coincideixen les posicions de les fonts amb la traça d’aquestes fractures. Aquesta coincidència
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és indicativa que les fractures són els conductes que recorre l’aigua sota terra. L’aigua de la
pluja que cau sobre els Plans s’infiltra i circula dins la calcària gràcies a aquestes fissures.

Figura 4. Mapa de les muntanyes de Prades, on es delimiten els terrenys calcaris que formen els Plans i
queden limitats pels cingles blancs. A peu del cingles hi brollen nombroses fonts. La posició de les fonts
esta relacionada amb la presència de falles (línies discontinues negres) que travessen els terrenys calcaris i
formen zones més favorables per a la circulació subterrània de l’aigua.

Per sota del cingle blanc de calcaries hi ha les formacions d’argiles i gresos vermells.
Aquestes argiles són la base impermeable, així l’aigua circula per les fissures fins arribar a la
base de les calcàries on les argiles fan de tap i al no poder infiltrar-se més avall les aigües circulen
seguint les fissures de la roca calcària.
Per tenir una idea de les dimensions d’aquest magatzem subterrani podem fer una estimació
en base a algunes suposicions raonables: primer estimarem el volum de roca calcària que formen
els Plans i després estimarem quanta aigua pot contenir aquesta massa de roca.
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Figura 5. El Cingle Blanc al barranc de la Pasquala.

Per calcular el volum de roca farem un petit recordatori de la geometria, així el volum d’un
cub es l’àrea de la base (A) per l’alçada (h):

V = A* h

Podem aplicar aquesta formula geomètrica al conjunt de la roca calcària del cingle blanc.
Sobre el mapa podem calcular que la superfície de la roca calcària que forma el cingle blanc
té una superfície de 8.4 Km2 i un gruix d’uns 100 metres.
Així :
· Volum de roca = Àrea dels Plans per alçada o gruix de la roca
· Volum de roca = 8.4 Km2 * 100 metres (0.1 km) = 0.84 Km3 = 840 milions de m3.
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És un volum molt gran comparable a un cub de quasi mil metres de costat.
Quin volum poden tenir els espais buits dins la roca? Aquests espais són fractures i fissures
que formen els buits on es reté l’aigua. Els geòlegs, avesats a aquesta mena de càlculs, estimem
que un m3 d’aquesta classe de roca pot contenir de l’ordre d’un litre d’aigua. Això ho expressem
amb el concepte de porositat o de volum d’espais buits i ho expressem con un tant per mil,
és a dir, 1 litre d’aigua per mil litres de roca que seria una porositat d’un per mil. Per entendre
aquesta xifra podem pensar que dins d’un cub de roca d’un metre cúbic travessat per una fissura
que faci un mil·límetre d’amplada hi cap un litre d’aigua1.
Així doncs si suposem que cada m3 de roca pot contenir un litre d’aigua aquest dipòsit tindria
una capacitat de:
Volum d’aigua = Volum de roca* tant per mil de porositat
· Volum d’aigua = 840 milions de m3 * 0.001(1 l aigua/ 1000 l de roca) = 840.000 m3
o 840 milions de litres.

Figura 6. Detall de les calcàries del cingle blanc es pot
observa que existeixen moltes fissures a la roca (La Pena).
A la dreta exemple de la circulació d’aigua per fissures, una
surgència que brota a través d’una fissura en roques
calcàries (Fonts de l’Algar, Callosa d’en Sarrià, Alacant).
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Per entendre aquestes xifres cal comentar que el consum total d’aigua a Montblanc és d’uns
700 milions de litres/any. Cal no confondre però el volum que hem calculat amb l’aigua disponible
per ser aprofitada. Del volum total d’un dipòsit natural se’n pot aprofitar un com a molt entre un
30 i un 60 %, aquesta xifra ja s’aprofita actualment amb escreix. En aquest cas s’aprofiten, entre
Montblanc i l’Espluga, uns 400-500 milions de litres/any, que és entre el 60-70 % del volum calculat
del dipòsit
L’origen de l’aigua
Però i l’aigua que omple el dipòsit d’on ve? Doncs directament de la pluja. La pluja que
cau s’escola en gran part pels torrents o s’evapora al ser consumida per la vegetació però una
petita part s’infiltra al terreny. Suposem que dels 560 litres/m2 que plou cada any s’infiltrin en els
Plans 80 litres/m2.
Tornant a la geometria podem calcular el volum d’aigua que recull el dipòsit multiplicant la
pluja que s’infiltra en un any per la superfície de recollida d’aigua que aquí és la superfície dels
plans:
· Volum d’aigua recollida = Superfície dels Plans * Pluja infiltrada
· Volum d’aigua = 8.400.000 m2 * 80 litres/m2 = 672 milions de litres.
Aquesta xifra és la mateixa que la capacitat del dipòsit que hem estimat abans contant una
capacitat d’un litre per cada m3 de roca. És a dir que es tractaria d’un dipòsit que aproximadament
s’omple amb la pluja recollida en un any.
Suposant que tot aquest volum d’aigua es buida també en un any podem estimar el cabal
que surt per les fonts de forma continua (aquest xifra l’anomenem cabal continu):
- Cabal Continu = Volum d’aigua/temps de buidat
- Cabal Continu = 672 milions de litres / 1 any (365 dies*24hores*3600 s) = 21 litres
per segon.
És a dir, segons aquests càlculs el conjunt de les fonts que brollen portarien un cabal de
21 l/s.
Quanta aigua hi ha?
De les fonts del Cingle Blanc disposem de dades de cabals captats de les Cent Font de
l’Espluga (3 l/s) i per a les fonts de la Pasquala (0.8 l/s), Ribes (0.8 l/s) i del mas d’en Llort
(3 l/s). Si a tots aquests cabals (8 l/s) hi sumem els cabals que circulen pel Torrent de la Vall
(4-7 l/s) podem estimar que d’aquest dipòsit aporta a l’abastament de Montblanc i de l’Espluga
uns 12-15 l/s (400-500 milions de litres/any). Aquest xifres corresponen només a l’aigua captada
pels dos pobles i per tant la xifra total, comptant l’aigua que no es pot aprofitar, podria ser una
mica superior.
Les xifres reals (12-15 l/s) són doncs comparables amb la xifra estimada (21 l/s). El fet
que els valors reals siguin inferiors es pot explicar pel fet que únicament tenim dades de les
fonts que s’aprofiten i no es compten les fonts més petites que no es poden aprofitar. En tot
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cas és una aproximació que únicament pretén fer veure que el volum d’aigua disponible es relaciona
directament amb el volum d’aigua de pluja que cada any s’infiltra al terreny.
Les Mines de la Pasquala.
Les sortides d’aquest dipòsit són totes fonts poc cabaloses. Per mirar d’augmentar el cabal
es van construir a pic i pala les mines. A la Pasquala hi ha dues mines: la Vella o Baixa, lligada
a les antigues explotacions de gel i la Nova o Alta, construïda en els anys 30 del segle passat
per la companyia Ramírez-Contijoch per augmentar el subministrament d’aigua a Montblanc.
La mina Nova té una alçada d’uns 2 metres, un ample de 80 cm i una longitud d’uns 3540 metres. La mina Vella és de dimensions similars però amb un recorregut menor, sobre uns
20 metres.
La curiositat d’aquestes mines és que no estan excavades dins la roca calcària sinó que
estan excavades per sota aquesta roca. La mina segueix una tram argilós que s’excava més
fàcilment. Aquesta roca argilosa és la que reté l’aigua que circula per les fissures de la roca
calcària i és la base impermeable del gran dipòsit.
Si entrem dins d’una galeria i observem les parets, veurem con la roca calcària forma el
sostre de la mina i que l’aigua cau del sostre cap a terra, és com una pluja continuada des del
sostre. Podem veure com l’aigua degoteja de les fissures, a la Mina Nova s‘hi recull una quantitat
aproximada de 0.5 l/s (uns 30 litres per minut).

Figura 7. Esquema de la circulació de l’aigua a les Mines de Pasquala.

2012

podall

303

Figura 8. Dalt, Font del Boixets a la Pena, detall de la base de les roques del Cingle Blanc, a la base de les roques
calcàries (part superior de la fotografia) hi afloren una roca argilosa grisa o vermella que és la base impermeable
que impedeix que l’aigua infiltri cap a nivells més profunds. Baix, entrada a la Mina Nova de la Pasquala, la mina es
va construir en aquest nivell argilós que es pot excavar mes fàcilment que la roca calcària.
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La surgència de l’aigua dins la mina ens permet observar com les aigües circulen dins
la roca calcària. L’aigua que s’infiltra de la pluja inicia un viatge que pot durar mesos seguint
les fissures fins que arriben a sortir per les diferents fonts. És en aquest viatge subterrani on
les aigües s’enriqueixen de minerals i n’obtenen el gust i les característiques pròpies.
L’extensa xarxa de fissures dins la roca, és doncs el gran dipòsit que deixa anar l’aigua
molt lentament encara que plogui pocs mesos a l’any. El gran tamany d’aquest dipòsit fa que
les fonts puguin brollar tot l’any. Aquest és doncs el dipòsit que els nostres pares imaginaven
com un gran llac subterrani.
Les mines de la Pasquala, tot i que la seva aportació és només una petita part de l’aigua
que consumim a la vila, tenen un gran valor històric i sentimental, alhora són un bell exemple
per entendre la formació de les aigües subterrànies.
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Resum

Crònica de les expedicions espeleològiques que durant els anys 1968, 1971-1972, 1993
i 2000-2001 l’autor realitzà com a integrant dels clubs excursionistes de Montblanc i Terrassa
a les coves de Solencio de Bastaras (Osca). És de remarcar l’accident de 1971 que costà
la vida a tres espeleòlegs catalans.

ResumEN

Crónica de las expediciones espeleológicas que en los años 1968, 1971-1972, 1993 y 20002001 el autor del presente artículo realizó como componente de los clubs excursionistas
de Montblanc y Terrassa a las cuevas de Solencio de Bastaras (Huesca). Cabe destacar
el accidente de 1971 que costó la vida a tres espeleólogos catalanes.

ABSTRACT

Crònica sentimental de Solencio.
Solencio de Bastaras. Bastaras-Panzano (Osca)

Chronicle of speleological expeditions that during the years 1968, 1971-1972, 1993 and
2000-2001 the author conducted as part of Montblanc and Terrassa Climbing Club in the
caves of Solencio de Bastaras (Huesca). It is worth noting the crash of 1971 that cost the
lives of three cavers from Catalunya.
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Joan Pallisé Clofent,
nascut a Montblanc, el 1951, i resident a Terrassa,
afeccionat des de molt jove a l’excursionisme i l’espeleologia, aspectes que li han permès imbuir-se de la
cultura i tradicions de l’excursionisme català i del seu esperit naturalista, tan arrelats al país. Durant anys
ha desenvolupat les seves activitats tant al Club Excursionista de Montblanc, com al Centre Excursionista
de Terrassa, com a les respectives seccions espeleològiques (GIEM-SIS). Va col·laborar amb la secció de
prehistòria del Museu Arxiu.
És enginyer tècnic industrial per la UPC i màster en Intervenció Ambiental per la UB; havent desenvolupat
l’activitat professional primer en el món de la instrumentació i control de processos industrials i,
posteriorment, en l’àmbit de la formació i consultoria en medi ambient i energia. Actualment treballa en
el món de l’eficiència energètica i en el desenvolupament de la recàrrega dels nous vehicles elèctrics, on
compta amb diversa bibliografia
Ha realitzat diverses treballs, publicacions i llibres en diverses disciplines tant dels àmbits professionals,
com de les activitats amateurs, havent desenvolupat en paral·lel una activitat política que començà a la
clandestinitat en el PSUC, va seguir amb el PCC i amb EUA, ha estat regidor de Terrassa, Director del
Servei Meteorològic de Catalunya i Director General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
entre d’altres càrrecs públics.
Algunes de les publicacions relacionades amb Montblanc són el treball La fauna cavernícola de las
Montañas de Prades, presentat al II Congreso Nacional de Espeleología a Oviedo; una relació de
Topografies i Cavitats a les Muntanyes de Prades al segon Simposi d’Espeleologia de Catalunya, va
col·laborar al llibre la Finestra de l’editorial Cossetània. L’any 2005 va publicar el llibre Els camins de
l’aigua, sobre fonts al terme municipal de Montblanc, ha redactat els pròlegs de llibres com el de J. Insa
Rojals: un poble, un terme, una gent; o Els noms populars dels núvols, boires i vents de la Conca de
Barberà d’Albert Manent, entre d’altres.
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Crònica sentimental de Solencio
Solencio de Bastaras. (Bastaras-Panzano, Osca)
Joan Pallisé Clofent

«Atès que no és possible reviure el passat,
almenys podem empresonar-lo en el record»
Paraules clau: Espeleologia, Solencio de Bastaras, Osca, Aragó

La primera notícia que vaig tenir sobre aquesta cavitat fou a finals dels anys seixanta,
quan un company del grup espeleològic de la Creu Roja de Tarragona, amb qui llavors col·laborava,
em va proposar participar a una expedició a la Serra de Guara, informant-me que un any abans,
durant el III Campament Regional d’Espeleòlegs (octubre de 1968), havien explorat una cavitat
molt gran a prop de Barbastro, on hi havia diversos llacs, galeries i sales enormes, amb un
recorregut important. Ràpidament vaig acceptar, si bé aquell moment ni ells, ni jo, no sabíem
pràcticament res de Solencio de Bastaras (fig.1 i 2)1.

Fig 1. Nota de premsa del III Campamento Regional de Espeleólogos (font nota Espeleobloc).
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Fig. 2. Diversos membres del III Campament Regional d’espeleòlegs (autor Lluís Auroux).

Fig 3. Solencio, el febrer de 1998, ben sec. Des de dalt, la paret sobre la boca
(font: internet.Estudis aqüífers CHE).
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De fet, la cavitat era coneguda de molts anys ençà, essent esmentada al famós Diccionario
Madoz de 1846, també per L. Mallada a la Descripción física y geològica de la provincia de
Huesca el 1878, altre cop per Puig y Larraz a Cavernas y Simas de España el 1896, pel francès
L. Briet el qual publicà una monografia l’any 1909, també cal destacar les ressenyes que en
feren l’any 1910 Jeannel i Racovitza, fundadors de la biospeleologia, amb l’objectiu de recerca
de fauna cavernícola; però tot i la seva popularitat, tan sols es coneixien els primers 100 m
de la cavitat, si bé hom intuïa la seva importància pel fet que de manera més o menys regular,
expulsava grans quantitats d’aigua per la boca (fig.3-5).

Fig. 4 Detall de l’entrada de Solencio seca i quasi colmatada per còdols.

No fou fins l’any 1966 que el G.E. de Badalona2 y el SIE de C.E Àguila de les Corts de
Barcelona, aconseguiren superar l’obstacle clau al punt que s’acabava l’exploració, ja que no
s’havia copsat, o superat un balcó de 8 m d’alçada situat a la sala del Pont, que fou quan
s’obrí pas al complex i difícil tram inicial del Solencio. L’any següent s’incorporaren al grup
membres del SAS, del Club Gimnàstic Barcelonès, efectuant en poc temps la major part de
descobertes importants fins assolir un recorregut de més de 7 km, si bé encara es coneixia
poc el funcionament hidrològic d’aquesta gran xarxa de galeries subterrànies.
Vist des de la perspectiva històrica de fa quaranta anys, podem afirmar que el Solencio
va representar una fita històrica per l’espeleologia catalana, tant pels materials i tècniques emprades
aquells anys, com per altres tipus de dificultats humanes, on no hi foren exemptes tant les
col·laboracions exemplars, com les rivalitats entre grups i persones (fig. 6 i 7). L’activitat fou
seguida posteriorment de manera brillant pel grup Peña Guara d’Osca que instal·là una xarxa
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Fig. 5 Vista de Solencio des de dalt quan explotà al febrer de 1997.
(extreta d’internet, autor F. Bercós)

Fig. 6 i 7 L’Esteve Petit dins Solencio l’any 1968, en unes
exploracions conflictives (extretes d’inernet, F. Alabart).

de passamans al tram inicial de la cavitat. D’entre els protagonistes principals, malgrat haverhi passat el bo i millor de l’espeleologia catalana, tant sols esmentarem els noms de R. Canela,
ànima del GEB, i de Ll. Auroux del SAS, ambdós foren els veritables artífexs de l’exploració,
de la topografia i de molts estudis i publicacions (fig. 8 i 9).
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Fig. 8 Ramon Canela i S.Villar del GEB (revista
Cavernes n. 28).

Fig. 9 Lluís Auroux a
l’esquerra, amb F. Sas i J.
Bley (autor, Ll.Auroux).

1. Estiu del 1969. La descoberta de Solencio
Tres anys després de l’important redescoberta espeleològica de Solencio, i mentre s’estaven
desenvolupant les primeres exploracions, quatre espeleòlegs tarragonins una mica despistats ens
proposàrem l’exploració de la gran cavitat la darrera setmana d’agost de 1969. D’antuvi pensàvem
passar cinc dies al seu interior i per aquest motiu havíem preparat unes voluminoses motxilles
amb 25 kg. de material. Cal recordar, que per aquelles dates al nostre país tot era més gris,
lent i feixuc i que les exploracions d’aquella envergadura podien qualificar-se veritablement
d’expedicions pesades. Tanmateix, el transport fou feixuc, doncs agafant de bon matí el tren
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a Montblanc, coincidírem amb els amics tarragonins, ens tocaria dinar a Lleida, fer un transbordament
amb un tren anomenat ferrobús que tremolava tot i que no ens deixaria fins mitja tarda a
Barbastro; i de l’estació, un taxi ens portaria a un revolt al peu de la Serra de Guara. Fins el
capvespre no enfilaríem el barranc de Solencio, situat molt a prop de l’abandonat poble de
Bastaras3 (Fig.10).

Fig. 10 A l’entorn de la darrera llar de foc de Bastaras, a casa de Martín Cebollero.

Encara clarejava quan començàrem a remuntar amb tota mena d’estris cap el nostre objectiu,
entre els quals hi destacava un desmesurat sac de trumfes, no fos que ens quedéssim amb
gana! Aviat passàrem per davant la monumental boca de la cova de Chaves remuntant pel tram
estret del torrent fins arribar a la boca del Solencio, que representava el punt d’inici del barranc,
formant un característic embut, reblert de còdols, amb una paret de roca vertical al fons, a la
base de la qual hi ha un pas estret que sovint queda colmatat pels còdols. Abans d’entrar
decidírem fer un gran àpat a l’exterior que durà fins la mitja nit, sota un cel ben estelat. Fins
el moment, no havíem meditat sobre el significat d’un topònim tan enigmàtic com Solencio, si
bé situat davant d’aquella depressió semicònica, amb el terra recobert de còdols, tant ben polits
per l’aigua, que segurament suraven com plomes quan s’inundava4, si bé per la seva morfologia
ens podríem haver adonat que el Solencio era quelcom més que una surgència temporal important
que podia abocar fins a 4 m3/s (Fig. 5).
L’exploració comença a ralentí, arrossegant per la boca d’entrada, elektrons,5 cordes, grans
motxilles amb roba de recanvi, sac de dormir, una muntanya de menjar (ous, sopes, oli, cebes,
pa... un sac de patates), els corresponents estris per cuinar (pots, paelles, fogonet,..), i amb
la vestimenta formada per granotes de roba, xiruques com sabates, el casc amb una instal·lació
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de carbur i frontal elèctric, i el que més ens excitava un bot pneumàtic monoplaça de lona inflable,
com el que veiem a les revistes d’importants exploracions espeleològiques.
Amb la llum dels carburers6 ens endinsàrem pel primer tram, el qual després d’una obertura
al sostre anomenada la Mitja Lluna -veure topònims i detalls topogràfics als plànols adujnts al
final-, ràpidament prenia unes dimensions espectaculars com no estàvem acostumats a veure,
badant amb la morfologia d’erosió tan neta i polida sobre el conglomerat, tot i parant atenció
a les espectaculars empremtes deixades per les bombolles d’aire atrapades al sostre quan
aquestes galeries actuen de “trop plein” i queden totalment negades per l’aigua (fig.11). Solencio,
a molt pocs metres de l’entrada, ja ens havien captivat i no ens deixaria anar fàcilment.

Fig. 11 Morfologia erosiva amb empremtes de corrent i dipòsits de fang (font, F.Alabart 1968).

A menys de cent metres de la boca hi ha una rampa rocosa, en forma de tobogan, que
mena a la sala del Pont, on la galeria queda tallada d’una manera abrupta, si bé gràcies a
un petit conducte lateral (el Pouet) davallàrem amb romenage fins situar-nos a la seva base
circular que queda ben tancada per arreu, si bé dalt del balcó de roca viva hi ha un forat el·líptic
en forma d’ull. Per superar aquell obstacle, calia agafar una pedra, lligar-la a un cordino i practicar
el tir fins que passés pel seu interior i caigués per l’altra banda, llavors s’hi lligava una elektró
de 10 m per pujar cap amunt (fig. 12). Un cop a dalt, començaren els veritables obstacles, atès
que s’havia de grimpar immediatament per una roca llisa i arrodonida, flanquejar de manera
acrobàtica l’imponent pou inundat, passar per una sala recoberta de fang on hi ha les primeres
formacions, i baixar per una cornisa de roca agafant-se per les estalagmites fins la seva base
(fig.13). Fou aquest moment quan ens trobàrem amb una desagradable sorpresa, doncs allí
apareixia un llac important amb el qual no hi comptàvem. Era un llac prou llarg en forma
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Fig. 12-14. Remuntant el pouet, baixant la cornisa de roca
i rentant estris al llac.

d’«S» que presenta oscil·lacions importants en funció de la pluviometria, i aquell moment assolia
una fondària considerable, deixant només una petita platja entre la base del pou i el llac (fig.14).
Com que a fora ja era nit avançada, decidírem dormir al petit racó de platgeta que quedava,
encabint-nos dins els sacs de manera esglaonada i començant la primera nit, nerviosos per
l’entrebanc i pel xipolleig amplificat de les gotes d’aigua que queien del sostre fins la superfície
del llac, tot plegat, conjuntament amb l’excitació de la jornada, feia difícil agafar el son.
La primera exploració acabà de manera sobtada, doncs l’endemà tot l’equip intentà i reintentà
desembarcar des del bot i escalar la vertical paret Peña Guara que s’enlaira al seu final. No
hi hagué manera de fer-ho perquè el nivell de l’aigua era massa baix per arribar a una diàclasi
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i massa alt per fer peu al llac. Després de traginar durant hores i d’una dotzena d’intents, ens
veiérem obligats a renunciar i recular amb la cua entre cames (fig. 15), passant una segona
nit a la sala del Pont i sortir l’endemà al matí per anar acampar a la Cova de Chaves (fig.16).

Fig. 15 Primer intent de traspassar el
llac. Vegeu la indumentària esmentada.

Fig. 16 Meditant dempeus a la boca
de la cova de Chaves.

Després d’un dia de relax a l’exterior, discutírem un i altre cop pel fet de no poder acceptar
aquella derrota i, finalment, decidírem retornar a la cova, per efectuar una exploració lleugera
i superar com fos aquell obstacle. Arribats al final del llac i mitjançant el sistema precari de
lligar una corda a un plegador d’elektró, un rodet amb quatre puntes, l’anàrem llençant enlaire,
evitant que ens caigués al cap o sobre el bot, talment com a les pel·lícules quan s’emparren
pels castells, fins que després de molts intents va travar-se miraculosament a l’escletxa, permeten
sortir del bot i remuntar la paret a pols, si bé el primer company agafà un fort esglai al veure
com s’havia travat a una petita aresta (fig. 17-19). Passar tot l’equip el llac, lligant el bot amb
un cordino a banda i banda, i escalar aquella paret ens ocupà moltes hores. Menjàrem a la
sala de la Coveta i després d’equipar el pou que porta al primer llac (fig. 20), descendírem
arrossegant el bot inflat, amb el risc de perforació que això sempre representava.
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Fig. 17. Dalt, a l’esquerra, Ajudant al desembarcament a l’inici del llac en forma d’
«S».
Fig. 18. Al mateix punt del llac, però sense
aigua. Vegeu els nivells a la paret.
Fig. 19. Cap a la paret Peña Guara.

Fig. 20. De la sala de la
Coveta, cap el primer llac.
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Passar el primer llac resultà fàcil, atès que aquest és el menys profund i presentava un
nivell molt variable amb bancs de fang i una volta al mig més baixa, que tot sovint deu sifonar7,
a l’altra vessant hi ha un petit illot rocós, que ràpidament dóna entrada al segon llac més enlairat
i també fàcil de superar (fig. 21-22); si bé a la sortida comença la paret de la Diàclasi, que
s’enlaira una vintena de metres i és prou complicada i lliscosa a mesura que va guanyant alçada,
havent d’efectuar un flanqueig a dalt, i, seguidament davallar en corda per entrar al llac següent,
en un indret prou difícil de baixar i encabir-hi un bot. Arribat aquest punt, ja no ens sentírem
en cor de superar-lo arrossegant el bot inflat, tot imaginant les dificultats que aniríem trobant.
Cal explicar, que si sempre eren complicades les operacions d’entrada i sortida d’un bot pneumàtic
per evitar mullar-nos, en el cas de Solencio, algunes entrades i sortides de llacs eren apoteòsiques,
essent quasi impossible que no entrés un bon gruix d’aigua dintre8. Abandonar una exploració,
davant una continuació tan evident, era un repte que m’obligava a retornar-hi, si bé no podia
imaginar-me tot el que allà dins encara hi viuria. Per més que a nosaltres ens semblà que havíem
entrat molt endins, resulta que deixàrem l’exploració a uns quatre-cents metres de l’entrada.
La darrera nit la passàrem a casa de Martín Cebollero al poble de Bastaras.

Fig. 21. Entrada del primer llac, amb la volta baixa que pot sifonar (Autor: Lluís Auroux).
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Fig. 22. Entre el primer i el segon llac. X. Alberich al bot (autor Lluís Auroux).

2. Setmana Santa de 1971. L’any tràgic de l’espeleologia catalana
Abans de comentar la segona exploració, cal explicar que els estudis d’enginyeria em
portaren a viure a la ciutat de Terrassa, a la qual vaig integrar-me plenament, essent la secció
d’espeleologia del Centre Excursionista Terrassa, el SIS, un dels puntals de la meva integració.
Encara no havia passat un any i mig d’aquella primera exploració, en comentar les característiques
de la cavitat, va engrescar-se un nombrós grup de companys, formant una multitudinària expedició
pels primers dies de Setmana Santa de 1971. Havíem passat força dies preparant-la, per més
que seguíem desconeixent les seves característiques i funcionament hidrològic, i tot i saber l’aigua
que hi havia dins, seguírem condicionats per una mancança evident de bots pneumàtics.
Aquest cop un microbús ens facilitaria el transport i a principis de maig, sortírem de nit
des de la plaça Vella de Terrassa, amb una situació meteorològica pèssima, de manera que
patírem una intensa pluja durant tot el viatge. Arribàrem de matinada al poble d’Aguas, on era
Festa Major i el jovent del poble encara rondava engrescat pels carrers, després d’una curta
aturada, ens dirigírem cap el barranc i si bé la pluja s’havia aturat, estàvem força inquiets per
saber com trobaríem la boca, tot i tenir clar que no desistiríem a la primera contrarietat. Quan
passàrem pel tram estret del barranc, veiérem un petit forat bufador al mig de la roca, que escopia
aigua a pressió, fet que va provocar-nos un mal averany, però per sorpresa nostra, a l’arribar
a l’entrada la trobàrem ben seca (fig. 23-25).
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Fig. 23 Arribada el trencall per anar a Solencio amb l’autobús 1 de maig, 1971 (autor S. Vives).

Com ja s’ha esmentat, altre cop anàvem mal equipats, doncs independentment del precari
material personal, érem un equip molt nombrós, que disposàvem d’un parell de bots. Ens preparàrem
ràpidament i un cop dins, només passada la Mitja Lluna ja començàrem a observar rierols d’aigua
per arreu que provocaven un gran enrenou. Molt aviat trobàrem un primer obstacle, que d’entrada
ens semblà insuperable. La Sala del Pont era ocupada per un llac amb uns dos metres d’aigua
i a més entraven rierols formant petites cascades des de diversos indrets. Els companys del
GEB de Badalona, ja havien advertit en un nombre monogràfic de la revista Cavernas dedicat
al Solencio, que si aquest punt hi havia aigua, valia més desistir, atès que les dificultats serien
molt més grans a mesura que hom s’endinsa cap a l’interior.

Fig. 24 Part del gup equipant-se
per entrar a Solencio (autor
S.Vives).
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Fig. 25 El company del SIS J.
Centelles a la boca amb el bot
(autor S.Vives).

Com que des del bot era impensable assolir l’ull del balcó per passar-hi la corda, no se’ns
acut res més que lligar-nos una corda a la cintura i començar a escalar per una afilada aresta
que voreja el pouet, quasi sense assegurar-nos, pel fet de no poder clavar cap pitó enlloc fins
dalt al capdamunt (Fig. 26), poc a poc vàrem anar enlairant tot veient el llac al fons, fins poder
flanquejar-la i saltar dalt del balcó. Ara ja podíem instal·lar un elektró, perquè la resta de companys
poguessin pujar des del llac amb el bot, per més que aquesta operació seria extraordinàriament
lenta. Aquí, un altre rierol d’aigua seguia caient des de la nostra esquena, precipitant-se damunt
del llac provocant una remor amplificada per les condicions de l’entorn.

Fig. 26 Efectuant el flanqueig
de la sala del pont, ara ja
instal·lat, per l’aresta, trenta
anys després.
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Mentrestant passaren la resta de companys, un grup de punta travessàrem el pou inundat,
baixem cap el llac «S» trobant-lo altíssim d’aigua i fent servir el bot monoplaça per equip de
punta. Aquest cop la gran quantitat d’aigua representà un avantatge per desembarcar, atès que
l’aigua arribava dalt de l’escletxa i facilità la grimpada dels darrers metres verticals fins dalt la
paret Peña Guara.
Un cop remuntada, seguiren les sorpreses poc agradables, doncs brollava un cabalós doll
d’aigua des d’un forat cilíndric de la paret, abocant un altre rierol, aquest cop cap a la sala
de la Coveta. Molt lentament arribaven els companys i amb ells els temors. Ens reunírem tots
a la sala de la Coveta i mentre reposàvem, va aflorar una divisió d’opinions. La major part del
grup creia que ja n’hi havia prou i calia sortir depressa, mentre jo amb una manca de seny
considerable proposava fer un equip lleuger que s’endinsés tant com pogués, mentre la resta
esperaria a la sala de la Coveta.
Mentre discutíem, sentírem un soroll que venia del fons i aparegueren tres companys del
GES del Club Muntanyenc Barcelonès, que ens informaren que hi havia una volta baixa al següent
llac, la qual aviat podria sifonar (fig. 21) i per aquest motiu ells ja sortien. Això posà encara
més nerviosos alguns companys del grup, en especial al Toti, que aconseguí traspassar el seu
nerviosisme a tota la resta del grup, provocant una sàvia votació democràtica que determinà
una retirada ràpida de tots nosaltres. Bé això de ràpida era un dir, perquè per les característiques
de l’equip, la rapidesa seria relativa. Per la meva banda, internament pensava que era una segona
exploració frustrada, on ni tant sols havíem superat el punt assolit el primer cop.
Així doncs, retornàrem molt lentament, amb gran enrenou d’aigua per arreu, fins que al
arribar dalt el balcó de la sala del Pont, ens trobàrem un grup de companys del SIE que feien
pràctiques de bot d’un curs d’espeleologia. Ens comentaren que feia unes hores observaven
el llac i el nivell d’aigua semblava estabilitzat, malgrat les continues aportacions. Després d’una
petita xerrada, sortírem amb alguns d’ells fora quan ja era de nit i ens dirigírem a la cova de
Chaves, mentre comentàvem les incidències de la jornada amb l’amic J.M. Victoria, just abans
de posar-nos dins del sac de dormir, sentírem crits de companys del SIE que s’havien quedat
a la cova. Els primers d’arribar ens explicaren com s’havia produït una crescuda sobtada, en
forma de tromba d’aigua, emplenant totes les sales i galeries d’aigua, que quedaren inundades
en poca estona. Els darrers espeleòlegs que havien pogut sortir indicaren que hi havia tres
companys atrapats, si bé ja no s’hi podia entrar perquè havien sortit amb l’aigua al coll, a punt
d’arribar al sostre. Ràpidament ens equipàrem i anàrem cap a la boca, però tant bon punt hi
arribàrem l’aigua ja era al capdamunt de l’embut, removent-se i barbotejant, fins assolir l’inici
del torrent. Després d’hores esperant algun senyal, ens retiràrem derrotats sense saber massa
bé què fer, i per si de cas, es va deixar un elektró i cordes a l’obertura de la Mitja Lluna.
Amb força fred i cansament, tornàrem cap a Chaves enmig d’una nit fosca i llarga
acompanyada amb llamps i trons, amb temença del pitjor. L’endemà el grup del SIS esperàrem
fins a migdia que ens vingués a buscar l’autobús, decebuts i amb la moral per terra retornàrem
cap a Terrassa (fig. 27-29).
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Fig. 27 La boca de Solencio inundada, amb els tres companys al seu interior (autor S.Vives).

Malgrat els intents dels bussejadors es tardà tres dies, fins que va baixar el nivell de l’aigua,
per localitzar els cossos sense vida de César Azcona, Rafael Coll i Anton Maria Ferrer, a la
base de la sala del Pont i ja molt a prop de la sortida9. El tràgic esdeveniment aparegué a
la premsa (fig. 30).

Fig. 28 L’equip del SIS un xic abatuts l’endemà de l’accident, esperant l’autobús de retorn cap a
Terrassa d’esquerra a dreta P. Gutierrez, J. Pallisé, P. Sirvent, P. Ballvé, J. Centelles, T. Marcet i
S. Vives; darrera A. Ruiz, M. Centelles i P. Blancont, S.Vives).
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Fig. 29 Pujant a l’autocar, ens
acompanyà Bernardino Sarasa
(autor S.Vives).

Fig. 30 Crònica de l’accident a diversos diaris de l’època.
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3. Un interludi forçat i algunes exploracions diverses
Un any després de l’ensurt, ens proposàrem la tercera exploració com a revenja, amb
l’entranyable amic Pasqual Sirvent, espeleòleg alacantí i company de fatigues a les escoles
d’enginyeria a Terrassa (fig 31). Aquest cop disposàvem d’un cotxe particular i d’un bot, si bé
hi havia una diferència fonamental respecte les dues expedicions anteriors, doncs mentre aquelles
eren massa pesades, aquesta era excessivament lleugera, atès que només hi anàrem els dos.
Així, al bell mig de l’estiu de 1972, amb un temps sec i bo, repetírem l’experiència, trobant el
nivell de les aigües molt baix i amb una rapidesa sorprenent aconseguírem superar tots els llacs,
per més que la grimpada de la paret de la diàclasi, el desembarc del tercer llac i el flanqueig
del llac del Pont cap el quart llac, foren força complicats, alternant-nos tots dos com equip de
punta.
Per primer cop assolírem la platja final de la zona de llacs, i a partir d’aquest punt quan
hom agafa les galeries superiors pot avançar amb rapidesa. Deixàrem el bot al darrer llac i
amb les motxilles superàrem la Rampa Gran, tot pujant directe cap a la sala dels Vivacs, on
ens instal·làrem per passar-hi dues nits. Aquest cop ja portàvem l’excel·lent topografia publicada
a la revista Cavernas núm. 10, dibuixada per Lluís Auroux, que segueix essent l’única fins el moment
actual. Topografia en mà, ens permeté explorar la major part de galeries superiors, o galeries fòssils,
amb indrets tan emblemàtics com la sala Fosca, el Bany de les Nimfes, la galeria Bonica, fins assolir
la boca del pou SAS, el qual provoca un tall monumental d’aquella gran galeria, dividint-la en dos
trams ben separats. Val a dir, que en els inicis de la seva descoberta el recorregut es féu per les
galeries inferiors, temporalment actives i que l’exploració es deturà a la base d’aquest pou de 22
metres fins que Lluís Auroux, el superà amb tècniques d’escalada poc convencionals.
Una malifeta del nostre memoràndum mental, fa que molts records satisfactoris s’esborrin
en el temps, desgraciadament ens han quedat pocs records a la memòria de l’exitosa exploració
i tan sols ha restat a la penombra que coincidírem amb un altre grup d’espeleòlegs a la sala
dels Vivacs, fet pel qual suposem que sortírem junts de la cavitat.

Fig. 31 Sopant dins la Cova del Tornero amb els companys Aymerich i P. Sirvent setembre, 1971).
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La dèria que havia començat a finals dels seixanta, tot i que segueix perdurant després
de quatre dècades, es ralentitzà per diversos motius. Per una banda, vaig haver de deixar
sobtadament la ciutat de Terrassa, perquè el cap de la Brigada Político-Social10 tenia algunes
discrepàncies amb les meves idees, i del que fou el nostre primer hobby durant molts anys11,
a l’agafar-li un rampell per discutir les meves aficions a la comissaria. Per altra banda el grup
de Montblanc, el GIEM també va entrar en un període d’hivernació, del qual no sortí fins inicis
dels anys noranta quan els dos Ramons de Montblanc (el Palau i el Poca) li van donar una
nova volada.
Després d’un interludi forçat, diguem-ho així, seguiren algunes sortides, si bé amb menys
intensitat per aquelles obligacions polítiques voluntàriament acceptades, primer amb bons amics
de la SIS, doncs a banda de S. Vives, vaig anar-hi amb J. Beltran “Suso”, diverses vegades
amb l’E. Badiella i altres companys que no recordo (fig. 32 i 33) i així anava retornant periòdicament
a Solencio, emprant noves tècniques i materials que facilitaven l’exploració, però fent servir
aquella xarxa de precaris passamans que havia equipat el Grup Peña Guara d’Osca per superar
els punts més delicats als primers 500 metres de cavitat, que poc a poc s’anaven deteriorant.
Més tard s’animaren membres del nou GIEM (Juliol de 93) amb el R.Palau, el M. Vega, F.Vallverdú,
però sobretot amb l’amic R. Sendra, familiarment anomenat “Poca”, aconseguint així explorar
la major part del sistema, dedicant un cop a les galeries inferiors, passant la galeria de l’Esquerda
on volíem escoltar la remor d’aigua corrent al seu fons; d’altres repetint les galeries superiors
per davallar al pou SAS fins la meitat, tot i efectuant un flanqueig aeri (fig. 34) per accedir a
la xarxa de grans galeries de l’altra vessant; si bé la fita màxima on sempre ens deturàvem
era la sala Badalona, indret on és produeix la bifurcació de galeries que condueixen als punts
límit de la cavitat.

Fig. 32 Exploracions amb el SIS amb un bot biplaça.
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Fig. 33 Detall de les galeries superiors d’una exploració amb l’Eduard Badiella.

Fig. 34 Pallarés flanquejant l’aeri Pou SAS (autor Lluís Auroux) i Fig. 35 El company E. Badiella de
la SIS recuperant forces a la sala de la Coveta.
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També havíem retornat a Solencio el juliol de l’any 2000 per participar a una campanya
de neteja organitzada per la Federació Aragonesa i la Catalana d’Espeleologia, on traguérem
centenars de quilos de deixalles com subproducte d’anys d’exploracions, amb l’intent per deturar
la seva degradació (fig. 36-37).

Fig. 36 Detall de la Gran Galeria.

4. El pont de la Mare de Deu d’agost del 2001. La gran marrada
Atès que els anys passen ràpid, quasi sense adonar-nos-en érem a punt d’enfilar la fita
dels cinquanta, moment en què hom comença a copsar la pèrdua de facultats físiques, sobretot
si fa una activitat acompanyat de persones més joves. Tot i comentant amb l’amic Poca quines
sortides podríem fer, poc a poc ens anàrem engrescant amb el Solencio, proposant-nos assolir
el punt de màxima fondària de la cavitat, per la galeria dels Gours, abans no fos massa tard,
per allò de l’edat que comentàvem; si bé primer calia aconseguir el permís d’exploració perquè
la cova es trobava vallada de feia dècades dins d’una finca cinegètica12. Gràcies a la Federació
Catalana, aconseguírem un nou permís, i els dies 13 i 14 d’agost de 2001 tornàrem cap a Solencio
amb l’objectiu d’assolir el punt final de la topografia i veure com acabaven aquelles galeries
on al plànol hi havia interrogants i llacs. Val a dir que després de tants anys havíem fet una
forta amistat amb el guarda, el qual molt amablement sempre ens conduïa amb el seu jeep
fins la boca, quedant a una hora determinada per a recollir-nos l’endemà.
Altre cop tornem a ser dos espeleòlegs sols, millor equipats però formant un equip poc robust
per l’objectiu que ens proposàvem. Un equip de dos espeleòlegs permet avançar amb rapidesa,
i per aquest motiu i quasi sense adonar-nos-en havíem superat el tram dels llacs i ja ens enfilàvem
cap a les galeries fòssils (fig. 37 i 38). Assolit aquest punt, jo decideixo treure’m el neoprè i deixarlo pel retorn, mentre que el Poca, sempre més assenyat i preveient el que ens podríem trobar, decideix
mantenir-lo posat. Travessem ràpidament aquell llarg i entretingut tram que són les galeries fòssils,
davallem el pou SAS i en unes quatre hores ja estàvem a la sala

2012

podall

327

Fig. 37-38 Difícil entrada i sortida del llac amb bots i detall de la Galeria Bonica
(autor Lluís Auroux).

Badalona. Ens sentírem satisfets per l’agilitat i decidírem fer un àpat frugal, deixant la menjada
més consistent pel moment en què assolírem l’indret més profund de la cavitat. Localitzàrem
la galeria direcció E i seguint de manera molt ràpida, superàrem el Gour del Perill, les Termes
i altres trams semiinundats, que pel fet que no tenen massa fondària, els passava a coll i bé
del Poca, composant una imatge un pèl còmica.
Les galeries eren prou lineals i no havien de representar cap problema. A més, compartíem
una suposició implícita de confiança mútua que cal esmentar, ell confià amb mi, suposo que
per l’edat, i jo amb ell per l’entrenament i la dilatada experiència en cavitats de gran dificultat.
Avançàrem ràpid i tranquils, sense mirar gens ni mica el camí de retorn, mentre poc a poc anàvem
deixant el material, ara a un petit pou, ara a un pas inundat, fins arribar un punt a prop del
final, on proposo la mala pràctica de deixar el meu petate, on hi ha el menjar, la manta tèrmica,
etc. perquè ja no podem anar massa més enllà, i fer una fugaç penetració per retornar ràpidament
a recuperar forces abans d’iniciar el retorn. No ens adonem que a la zona hi ha diverses galeries
superposades i ramals que no condueixen enlloc (fig. 39-40).
Quan ja portàvem unes 12 h. d’activitat sostinguda i les forces flaquejaven, començàrem
a mirar el plànol d’escala 1:2000 per saber on érem, si bé aquest no ens donava massa detalls.
Davant nostre hi havia un petit pou, i ja no disposàvem de material per davallar-lo, amb el Ramon
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Fig. 39-40 Semblen galeries prou lineals que no han de representar cap problema.
La imatge de l’esquerra és de S. Vives de 1971 i l’altra, és extreta d’internet.

tornem, però jo traient-me la baga de la cintura i demanant-li la seva, aconsegueixo un retall
de corda que em permeté baixar-hi. Ell es quedà dalt, mentre jo m’endinsava per un meandre
fins anar a parar a una sala circular amb colades i un llac on regalimava aigua de la paret.
De cop, a l’adonar-me que estava sol, vaig pensar en el problema que podria representar alguna
dificultat amb el llum de carbur, doncs no seria fàcil localitzar el company només amb la llanterna
de recanvi. Vaig retornar fins el ressalt on ell s’havia quedat i un cop dalt ens proposàrem sortir,
si bé llavors ens adonàrem que teníem davant més d’una galeria, sense saber quina direcció
podíem emprendre. Per l’hora sabíem que a fora ja era plena nit, mentre nosaltres estàvem
a un indret indeterminat bastant al fons de la cavitat. Aquest representà el punt màxim, si bé
mai l’hem sabut situar exactament.
Agafàrem una primera galeria, però ens donà la impressió que ens duia més endins i de
sobte acabava amb un pou. En seleccionàrem un altra que ens dugué a un indret estret amb
aigua. Aquesta tampoc era. A partir d’aquest moment i a mesura que aparegué més el cansament
sentírem una mica de nervis, però en un intent d’autocontrol retornàrem al darrer indret conegut
perquè ens semblava que donàvem tombs sobre nosaltres mateixos. Ho tornàrem a intentar,
primer avançant per un lloc arenós, pensant que si hi hagués un canvi de temps sobtat aquí
potser no hi arribaria l’aigua, desprès avall per altres galeries amb meandres, i res. Ens separàrem
per duplicar les possibilitats i mentre m’enfilava per un punt enlairat, a uns tres metres d’alçada,
vaig lliscar caient sortosament sobre un tou d’argila, però donant-me un bon cop al cul que
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em sotragà la columna vertebral. Llavors sí que em vaig esporuguir, pensant que si tingués
un accident en aquell indret, no ens traurien ni en una setmana, quan resultava que el diumenge
havia de marxar amb la família i amics cap a Cuba. Això encara em va atemorir més. Ens
retrobàrem els dos sense saber massa què fer, cada cop amb menys força i amb més risc
de patir un incident, pensant que això a nosaltres no ens podia passar. Cap a la una de la
matinada i després de meditar-ho molt, decidírem quedar-nos al darrer lloc identificat, tot i preparantnos per una llarga estada i evitant cometre més imprudències que ens podrien resultar massa
perilloses. Des de la nostra entrada havien passat setze hores i sabíem que el guarda vindria
l’endemà al mati i un cop s’adonés que no sortíem avisaria els equips de rescat, que amb sort
vindrien per la tarda; i després tot dependria d’ells i del seu coneixement de la cavitat. Mentalment
féiem tres hipòtesis: la bona que ens trobarien el dia següent per la tarda, la mitjana l’endemà
al matí, i la dolenta, no volia ni imaginar-la perquè perdíem el viatge familiar de vacances.
Ens posàrem el petate al terra, asseient-nos a la paret i ens abrigàrem tots dos amb l’única
manta tèrmica del Poca, atès que la meva i el menjar eren al petate perdut, més ben dit els perduts
érem nosaltres. En unes condicions com les esmentades, les hores passen lentament, i poc a poc
la humitat del 100% i la temperatura d’uns 12º C feren que el nostre cos es refredés i s’entumenissin
els músculs. A mesura que passaven les hores, quan el fred ens feia tremolar, enceníem el
carburer per escalfar-nos una estona, i cada quatre o cinc hores féiem una mica d’exercici físic
per no quedar-nos garratibats. Ens endormiscàvem i despertàvem sovint, miràvem l’hora i si
bé ja portàvem vint-i-quatre hores dins, sabíem que encara no s’havia donat l’avís d’alarma i
que la cosa encara anava per llarg.
Coneixíem els estudis i les experiències de passar mesos sota terra de l’espeleòleg francès
M.Siffre, que anomenà “fora del temps” i les del Dr. Battestini, on comentaven les
pseudoal·lucinacions sobre sorolls anòmals i sensació de presència humana, que sentien els
qui feien aquelles proves. En els lapsus d’endormiscament recordo prou bé com vaig somniar
que parlava amb gent a l’exterior, que ens indicaven que havíem de fer i on anar per sortir,
i recordo com sempre hi havia una presència dels colors lluminosos, amb preponderància del
verd que és totalment absent a les cavitats. De cop ens desvetllàvem i ens semblava sentir
veus. Ja són aquí! Cridàvem i fèiem sonar el xiulet d’emergència que duia el Poca, però res,
silenci altre cop i només el ressonar dels degotalls de l’aigua dins dels llacs.
A la tarda del segon dia, mentre a fora hi havia un gran desplegament i entrava un primer
equip de reconeixement que no trobà cap rastre, mentre nosaltres seguíem ben arraulits. Els
nostres amics, als quals consultaren l’equip de rescat, els digueren que de ben segur estaríem
cap el fons de la cavitat, si bé llavors ells ja havien localitzat les nostres motxilles que normalment
deixem amagades a l’exterior, i en un nou intent també trobaren a la part final dels llacs el
neoprè que havíem deixat, però ni rastre de nosaltres. A dos quarts de cinc del matí següent,
entraren tres equips de reconeixement i un altre per equipar una xarxa de comunicacions amb
cable. Amb una efectivitat que cal reconèixer, cap a les 9 h del matí un parell de guàrdies civils
de l’equip de rescat ens havien localitzat al final de la galeria dels Gours, sans i estalvis com
digueren, podent comunicar la troballa a l’exterior per la xarxa de comunicacions que havien
bastit a la zona de llacs.
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Mig endormiscats com estàvem, després de sentir diverses vegades falsos crits i sorolls, quan
els crits foren reals, en un primer moment no ens ho volíem acabar de creure, però després d’uns
moments de dubte ens adonàrem que era veritat i que ja venien a rescatar-nos, atès que responien
als nostres crits. Aviat arribaren dos membres del cos de rescat, produint-se un moment d’intensa
alegria que fins i tot generà una anècdota, doncs mentre un d’ells anava a avisar als altres grups
de la troballa amb una mena de cursa de relleus, l’altre es quedava preparant-nos una sopeta calenta,
perquè recuperessim forces, alhora que observava si érem aptes per emprendre el llarg camí de
retorn. Aquell moment el xicot em comentà que ja era una mica gran per fer aquelles coses i que
potser em podria gastar alguns calerons comprant-me un equip més nou i actualitzat. Cal dir que
seguint una mena de tradició implícita dels vells espeleòlegs, el meu casc era un dels primers Galibiers
adaptat per l’espeleogia i tenia uns 35 anys. Jo per la meva banda no em vaig quedar curt i li vaig
etzibà un moltes gràcies! Afegint que ves per on, aquest era el primer cop que m’alegrava sentir
el crit d’un guàrdia civil. Brometes a banda, després de repassar-nos de dalt a baix, ens cregué
preparats per fer la travessa de retorn, això sí, sense deixar de vigilar-nos, en el bon sentit de la
paraula. De fet, malgrat el cansament, estiguérem unes quatre hores per fer la travessa de sortida
i pels voltants de la una del migdia ja estàvem preparant-nos per estirar-nos a la rampa de còdols
que donava a l’exterior, on un nombrós grup de personal ens esperava i es posà a aplaudir, mentre
la meva companya, que havia passat la nit allà fora, ens contemplava, contenta i alhora molesta.
Després de les salutacions i agraïments a l’equip i als comandaments, format per un grup de més
de trenta persones i d’atendre al col·lectiu de periodistes explicant-los que havia passat i reconeguent
la marrada per la manca de prudència (fig. 41), fugírem cap a dinar al primer restaurant que trobàrem
a Bierge i cap a casa a descansar un dia abans del viatge de vacances.

Fig. 41 Uns nens de Bastaras ens miren, mentre atenem a la premsa després de la
marrada agost de 2001 (Font, Agencia EFE-El País).
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5. Afany d’aventura i diversió
Al llibre La revolución del metro, hi ha un comentari encisador on s’hi diu que “la ciència
reflecteix el nostre afany d’aventura i diversió”. Sense ignorar en absolut el ventall d’aspectes
científics que ens han aportat l’espeleologia. Cal dir, que al Solencio mai hem efectuat cap troballa
ni recerca original, tan sols s’ha tractat d’un grapat d’històries amb afany d’aventura i diversió.
Tant en el tràgic accident de 1971, com en la marrada del 2001 succeí el que sovint
acostuma a passar en diversos afers de la vida: anàvem massa confiats i teníem una falsa
sensació de seguretat, sense haver avaluat el veritable risc d’una manera prou correcta. Sens
dubte a Solencio ens vàrem arriscar molt, si bé la sort va estar al nostre costat. És comprensible
que molta gent no entengui gens ni mica, la nostra dèria, quasi podria dir-ne obsessió, per rondar
per un indret on la vida i la mort de vegades van tant juntes, però com diu una vella cançó:
hom retorna sempre als vells indrets, on estimà la vida.
Un any després de la marrada retornàvem a Solencio amb l’Hilari, president de la Federació
Catalana i amb T. Mestres el divulgador científic i autor de reportatges d’aventures per efectuar
una petita filmació de la cavitat fig. 42-43). Si no costés tant aconseguir el permís d’entrada
a la finca, segurament que retornaríem altres cops aquells entorns, fos amb sol, pluja, o vent,
encara que tingui d’anar retrocedint sobre les nostres petjades i quedar-me cada cop més a
prop de la boca, a mesura que passen els anys. A cops hem intentat, sense massa èxit, organitzar
una sortida col·lectiva de “vells” perquè cadascú arribi fins on li plagui, o pugui per reviure el
passat. Fa anys vaig llegir una entrevista amb Henry Miller, l’autor del Tròpic de Càncer i gran
apologeta del sexe, cap el final de la seva vida, quan un periodista li preguntava si no trobava
a faltar aquelles pràctiques, la resposta fou prou intel·ligent, afirmant que si bé no podia practicar
com li plauria, ningú li podia treure les gratificants satisfaccions de recordar-les. Deixant el sexe
a banda, a mi em passa el mateix amb Solencio, ja que mentre pugui practicaré, però si més
no, sempre quedarà el plaer de recordar. D’aquí que tingueu aquesta crònica personal, bo i
sabent que el Solencio existia i era plenament desenvolupat molt abans que nosaltres hi anéssim,
i seguirà existint més o menys igual, molt després que nosaltres ens haguem fos.

332

podall

2012

Notes
1.-A banda de les fotografies pròpies i del recull inèdit de l’amic S. Vives que féu durant la tràgica exploració
de 1971, n’hem recollit de diverses fonts d’Internet. L’espeleobloc segueix sent la font més important, si bé també
n’he trobat de Félix Alabart -el màxim exponent de la fotografia espeleològica a Catalunya-, d’altres de grups
aragonesos i catalans, a banda d’una escanejada del butlletí Cavernas núm. 28 del GEB.
2.- Al llarg del document fem servir moltes sigles de grups espeleològics: Grup d’Espeleologia de Badalona (GEB)
del Cor de Marina; Secció d’Activitats Subterrànies (SAS) del Grup Gimnàstic Barcelonès, Secció d’Investigacions
Espeleològiques (SIE) del Centre Excursionista Àguila de les Corts de Barcelona, Grup d’Exploracions Subterrànies
(GES) del Club Muntanyenc Barcelonès, Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS) del Centre Excursionista de
Terrassa, Grup d’Investigacions Espeleològiques (GIEM), del Club Excursionista Montblanc.
3.-De la minsa documentació que disposàvem de la zona, havíem llegit en algun lloc, que atès la poca població
que restava a la regió, tenia una densitat inferior al de algunes zones desèrtiques. A finals dels anys seixanta,
al poble de Bastaras només hi habitava el solitari Martín Cebollero, que havia quedat sol des de l’any 1965;
el qual ens acolliria generosament la darrera nit de l’expedició a casa seva. L’any 1973 seria foragitat, al
malvendre’s tot el poble i territori adjacent per convertir-lo en un vedat privat de cacera, encerclant la finca i
obrint pistes, saltant-se totes les normatives administratives i ambientals, amb malifetes com la destrucció, per
pur caprici, del jaciment prehistòric de la cova de Chaves. El litigi amb l’administració aragonesa encara continua.
4.-El rètol que m’assignaren els companys de Tarragona a una nota que donaren a la premsa, fou el d’assessor
científic, però ja se sap que el nom no fa la cosa. Un cop vistes les dimensions i la morfologia del primer tram
de galeries, ja em podia haver imaginat el que allí passaria, en el cas de trobar-nos explorant-la enmig d’un
període plujós.
5.-S’aplicava aquest nom a unes escales relativament lleugeres de duralumini que llavors empràvem per baixar
als avencs i pous verticals.
6.-De poc servien les llanternes amb piles elèctriques en unes galeries tan grans. Fins fa pocs anys, els llums
de carbur s’havien mantingut com la millor opció per l’exploració subterrània, si bé actualment han estat substituïts
per leds.
7.- Aquest terme, és emprat en el lèxic espeleològic, per indicar aquelles galeries que queden de manera permanent,
o temporal, totalment inundades per l’aigua.
8.- A l’actualitat, amb els vestits de neoprè, aquest aspecte ja no representa cap dificultat, agilitzant-se moltíssim
les exploracions de zones inundades.
9.- Dissortadament aquest no seria l’únic accident que els membres del SIS vàrem patir aquell any en primera
persona, perquè uns mesos més tard, cap a la tardor (31 d’octubre) també moriria d’accident el nostre company
Miquel Altimires a causa d’una caiguda lliure, des de la meitat de l’impressionant pou del Graller del Boixader
(Montsec), trobant-nos nosaltres a baix. L’any 1971 seria un dels més tràgics de l’espeleologia catalana.
10.- Així és com s’anomenava la policia política aquell temps.
11.- Per dir-ho clarament, la meva militància política al PSUC que se situà com l’aspecte vivencial de major importància.
12.- El tema requeriria un capítol per si sol (veure el vídeo La destrucción de la Cueva de Chaves). Ja a l’exploració
de l’any 1972 ens trobàrem en la necessitat d’haver de sol·licitar permís telefònic abans d’entrar-hi. Després
un acord amb la Federació facilità les coses; si bé no deixa de sobtar que un territori considerat parc natural
amb sovintejats canvis de propietaris s’hi hagin provocat diversos desgavells, que a banda dels quasi 40 km
de tancaments i pistes per arreu, culminà amb la destrucció amb maquinària pesant de l’important jaciment neolític
de la cova de Chaves. Cal dir que això ha estat possible per la manca de diligència de les administracions
respectives.
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Topònims punts d’entrada de la cavitat, límit d’exploracions i punt de l’accident del maig de 1971.

Cronologia punts assolits d’exploracions i punts d’accidents.
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ABSTRACT

RESUMEN

RESUM

Més de mig segle de l’home a l’espai
Aquest document proporciona una visió general de les activitats humanes a l’espai, que es van
iniciar el 1957 amb el llançament del satèl·lit Sputnik per la Unió Soviètica. Des de llavors, hem vist
grans canvis, que inclouen vols espacials humans a la Lluna o la col·laboració a l’Estació Espacial
Internacional (ISS). Les activitats espacials, però, van molt més enllà de la cara més visible dels
astronautes i afecten molt més les nostra vida quotidiana gràcies a la privilegiada posició global de
fora de la Terra, des de la qual els satèl·lits poden proporcionar aplicacions i serveis molt sofisticats
en els camps de les telecomunicacions, la navegació (GPS / Galileu), l’ Observació de la Terra,
incloent el canvi climàtic i el pronòstic del temps, i ciències de l’univers com l’astronomia. El document
es basa en l’experiència de 20 anys de l’autor a l’Agència Espacial Europea (ESA), que té un historial
provat d’èxits europeus, col·laboracions i integració.
Este documento proporciona una visión general de las actividades humanas en el espacio, iniciadas el 1957
con el lanzamiento del satélite Sputnik por la Unión Soviètica. Desde entonces, hemos asistido a grandes
cambios: vuelos espaciales humanos a la Luna o la colaboración en la Estación Espacial Internacional (ISS).
Estas actividades van más allá de la cara más visible de los astronautas y afectan nuestra vida cotidiana
gracias a la privilegiada posición global del exterior de la Tierra, desde donde los satélites pueden proporcionar
aplicaciones y servicios sofisticados en los campos de las telecomunicaciones, la navegación (GPS/Galileo),
La Observación de la Tierra, incluye el cambio climático y el pronóstico del tiempo, y ciencias del universo
como la astronomia. El documento se basa en la experiencia de 20 años del autor en la Agencia Espacial
Europea (ESA), que cuenta con un historial reconocido de éxitos europeos, colaboraciones e integración.
This papers provides an overview of the human activities in space, which were initiated in 1957 with
the launch of the Sputnik satellite by the Soviet Union. Since then, we have seen great changes, that
include human space flights to the Moon or the collaboration in the International Space Station (ISS).
Space activities, however, go far beyond the very visible face of astronauts and very much affect our
daily life thanks to the privileged global position outside the Earth from which satellites can provide
very sophisticated applications and services in the fields of telecommunications, navigation (GPS/
Galileo), Earth Observation including climate change and weather forecast, and science of the universe
like astronomy. The paper is based on the 20 years experience of the author in the European Space
Agency (ESA), which has a proven record of European achievements, collaboration and integration.
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Josep Roselló Guasch (Montblanc, 1968)
Enginyer Superior de Telecomunicació per l’Universitat Politècnica de Catalunya (1991), després d’haver passat quatre
anys a Barcelona, i un any amb una beca Erasmus a l’ENSTB, a Brest (Bretanya, França). L’any 1998 obtingué el títol
de gestió MBA per la Rotterdam School of Management (RSM) als Països Baixos (NL).
Des de finals de 1992, treballa a l’ESTEC (Noorwijk, NL), que és el centre més important de l’Agència Espacial Europea
(ESA). En aquests vint anys ha dut a terme treballs de recerca i gestió de projectes tecnològics, tant interns a l’ESA com de
seguiment de contractes amb la indústria espacial i universitats europees.
De manera més específica, podem esmentar el desenvolupament de tecnologia per satèl.lits en:
-- tractament de senyal i dades per a satèl·lits d’Observació de la Terra com Envisat, sobretot de radars, i també de
navegació per al projecte Galileo
-- d’us genèric (multi-satèl·lit), com les comunicacions SpaceWire entre diversos equips electrònics. Amb el temps,
SpaceWire s’ha convertit en un dels pocs estandards electrònics europeus adoptats a Amèrica (a través de NASA),
Rússia i Japó (JAXA).
Des de 2007, treballa al directorat d’Observació de la Terra (EOP) a l’ESA/ESTEC, on entre d’altres tasques coordina i
lidera:
-- desenvolupament i posta en operacions de la tecnologia per baixar les dades des de satèl.lits LEO (entre 400 i 1300
km d’altitud) cap a la Terra a molt més alta velocitat gràcies a l’ús de noves frequències (26 GHz en lloc del tradicional
8.4 GHz). Tot això es fa en coordinació amb la NASA o JAXA per a poder utilitzar mutuament altres estacions terrenes.
-- desenvolupament de nous receptor de navegació en satèlits en òrbita baixa (LEO) per a determinar la posició del
satèl·lit amb precisió d’un parell de cm, així com receptors científics que permeten mesurar pressió, temperatura i
humitat fins a 80 km d’alçada gràcies a la refracció que l’atmosfera introdueix als senyals d’alta precisió GPS o Galileo.
Parla sis llengües i és un entusiasta de la història i l’esport.
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Més de mig segle de l’home a l’espai
Josep Roselló Guasch,
nascut a Montblanc (1968)
Enginyer Superior de Telecomunicacions a l’UPC (Barcelona) MBA a RSM (Rotterdam, NL)
Enginyer a l’Agència Espacial Europea (ESA-ESTEC) (NL, des de Nov. 1992)

Des d’aquell 4 d’Octubre de 1957 que la Unió Soviètica va enlairar el primer satèl.lit Sputnik
(foto-1), l’home ha estat capaç de fer realitat en 55 anys allò que només la més imaginativa ment
de Juli Verne podia haver concebut. En el darrer mig segle hem passat de plena guerra freda
a veure no tan sols l’home a la lluna (1969 – foto 2), sinó també espectaculars avenços en
telecomunicacions (per satèl.lit), acurades previsions meteorològiques i navegació amb GPS, i
no menys remarcable, la col.laboració de russos i occidentals en el projecte més ambiciós que
l’home ha dut a terme: l’Estació Espacial Internacional (ISS).
En aquest article descobrirem allò que la tecnologia espacial ens ha portat aquest mig segle,
i també com Espanya i Europa, principalment a través de l’Agència Espacial Europea (ESA) hi
han contribuït de forma destacada.

Foto 1: Satèl.lit Sputnik: Llençat 4 d’octubre de 1957 per
l’URSS. 87 Kgr, 60 cm de diametre. Vida: 3 mesos.

Foto-2: L’home arriba a la Lluna amb l’Apollo 11 (20 Juliol
1969). Neil Asrmstrong va dir: «That’s one small step for
a man, a giant leap for mankind».
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Des d’aquell primer satèl.lit Spuntnik de 87 Kg. i 60 cm. de diàmetre que enviava un simple
senyal monotò (bip-bip-bip) i que va tenir una vida de tres mesos, suficient per aterrir el món
occidental, l’home ha estat capaç de superar els reptes tecnològics que l’hostil entorn espacial
comporta, com per exemple grans variacions de temperatura, manca de gravetat i pressió atmosfèrica,
o radiacions còsmiques no temperades per l’atmosfera terrestre. Cal afegir que cada satèl.lit
científic demanant observacions diferents, i cal fer un nou disseny de moltes parts del satèl.lit,
la qual cosa combinada amb la necessitat de tenir una fiabilitat molt alta, no fa les missions
espacials precisament barates (típicament més de 100 Milions d’euros). Mig segle després, més
d’una desena de mil satèl.lits, alguns com l’Envisat amb més de 8 tones (foto-3) i amb una vida
a vegades de 15 anys o més, així com coets o lllençadores capaces de posar-los en òrbita a
30 vegades la velocitat d’un avió comercial han estat desenvolupats i per a molt diverses finalitats
no únicament miltars, sinó també civils (científiques, meteorològiques, telecomunicacions, etc.),
tal com veurem seguidament.

Fotot-3: Envisat, operacional 2002 a 2012 (10 anys). 8,200 Kgr, 10
instruments (http://es.wikipedia.org/wiki/Envisat).

Satèl.lits científics
Sovint orbitant fora de l’òrbita terrestre, donen principalment tres tipus de servei: 1) visita
a altres planetes (Mars i Venus entre d’altres, foto-4), llunes (Tità) i cometes (Haley), incloent-
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Foto 4: NASA Pathfinder a la superficie de Mars. ESA Mars-Express orbitant al voltant de Mars des de 2003.

hi amb freqüència les sondes que hi aterren i n’analitzen la seva atmosfera i composició química
in-situ. 2) observacions còsmiques / astronòmiques no pertorbades per l’atmosfera terrestre, com
en el cas dels telescopis espacials Hubble, Herschel-Planck, o JWST; 3) estudi del sol per satèl.lits
com Soho, Ulysses i el futur Solar Orbiter –foto 5–, amb l’objectiu de comprendre la seva incontestable
influència sobre la Terra, tant a nivell de canvi climàtic com en impacte directe (radiació, magnetisme)
en un món cada cop més dependent de l’electrònica i la informàtica. Cal esmentar la col·laboració
ESA-NASA en moltes d’aquestes missions.

Foto-5 : Satèl·lit SOHO observant el sol des de 1995. Òrbita d’Ulysses que orbserva els pols del sol (1990-2009).
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Telecomunicacions per satèl·lit
Són operacionals des de 1968. Aquesta àrea és i de lluny l’única del sector espacial rentable
i comercial. En altres paraules, els satèl·lits de telecomunicacions (foto-6) són els únics que poden
ser licitats sense financiació governamental. La seva posició, allunyats de la Terra, els fa ideals
per a serveis de distribució de radio i televisió, videoconferències, transmissió de dades (emails,
fitxers), o comunicacions mòbils (amb vaixells o altres vehicles). També possible, però en desaventatja
tècnica respecte als cables de fibra òptica, els satèl.lits permeten serveis de telefonia internacional
i Internet. La telefonia mòbil ha estat fins ara dominada per la xarxa terrestre, però millores
tecnològiques (antenes deplegables de 20 m., més de 15 kWatts de potència) en la potència
oferta pels satèl.lits els fan un altre cop competitius, especialment en àrees no urbanes. El futur
és esperançador, amb més capacitat i flexibilitat (més commutació a bord de canals digitals),
com hem vist en els darrers Jocs Olímpics, on cada país podía gaudir de les seves pròpies
càmeres en cada esport.

Foto-6: Alphasat i EDRS: dues missions de telecomunicacions de l’ESA. 3 satèl·lits en òrbita geostacionària
cobreixen tot el món fins uns 75 graus de latitud.

Navegació per satèl·lit
És operacional, sota el nom de GPS (Global Positioning System) des de 1993. Inicialment
dissenyada per a guiar missils i altres aplicacions militars, amb el temps s’ha convertir en una
eina gairebé obligatòria per avions, vaixells, escaladors o taxistes, i també ben assequible i útil
per a qualsevol persona que estigui disposada que un telèfon mòbil de 4ª generació o similar
(TomTom) li digui quan ha de seguir recte o girar per a arribar a una determinada destinació.
Molts d’ells que ho han provat han deixat de comprar mapes. Europa (ESA+UE), amb el seu
sistema Galileo (foto 7) espera tenir el seu GPS operacional l’any 2016. No oblidem tampoc Glonass
(Rússia) o Compass-Beidou (Xina), que aportaran sistemes i senyals compatibles amb els de
Galileo i GPS l’any 2020, la qual cosa suposarà que uns 100 satèl·lits orbitaran a uns 23.000
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km. de la Terra i asseguraran millor resolució (almenys per equipament industrial d’alta qualitat)
i sobretot millor fiabilitat.

Foto 7 : Constel·lació de 27 satèl·lits Galileo desenvolupats per l’ESA.

Els satèl.lits d’observació de la Terra
Gaudeixen d’un punt d’observació i cobertura global no oferta per cap altra tecnologia. Aquests
satèl.lits donen serveis de cartografia (mapes), monitorització de desastres naturals (deforestació,
focs, inundacions), navegació marítima (ones, gel), i són clau en la previsió meteorològica a curt
termini i de canvis cllimàtics a mitjà i llarg termini a través de l’observació de l’atmosfera, mar
i capes de gel, tot seguint models ben complexes que analitzen temperatura, vents, humitat i
composició química que inclou entre d’altres l’ozó i gasos hivernaders (foto 8). En aquest grup,
cal esmentar els set satèl·lits Meteosat i MetOp que han estat orbitant els cels europeus des
de 1977, i que de manera indirecta ens afecten gairebé cada dia en decisions tan bàsiques com
què farem o quina roba ens posarem demà. Finalment, pels curiosos, fotos per satèl·lit del nostre
barri es poden trobar cada vegada més sovint
a webs com http://maps.google.com

Foto 8: (a) Satèl·lit SMOS de l’ESA mesurant humitat i
salinitat, amb grans contribucions d’empreses i
universitats catalanes. Llençat el 2009.
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(b,c) GOCE de l’ESA (llençat el 2009) mesurant el Geoid i gravetat (9.8 m/s2 amb 9 dígits de precisió).

(d) Satèl·lit Meteosat proveint dades cada 15 minuts per estimar el temps des d’òrbita GEO (36.000 Km d’alçada).
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Llençadores
Altrament conegudes com coets, són necessàries per posar els satèl·lits, o astronautes
en òrbita. Si pensem que per a desafiar les lleis de la gravetat cal viatjar a més de 28.000 Km
/ hora, llavors és més fàcil comprendre la potència de llençament que fa falta, i que certament
un avió està ben lluny de poder donar. Europa ha tingut un èxit espacial en aquesta àrea, gràcies
als cinc tipus de llençadores Ariane (foto 9) que amb més de 200 llençaments han posat a més
de 300 satèl.lits en òrbita des de 1970. Això representa en els darrers anys una quota de mercat
mundial pel damunt del 50% en satèl·lits de més de 100 kg. Nous programes (col·laboració amb
Soyuz Rússia per llençar des de la Guaiana francesa, o nova llençadora de baix cost VEGA)
s’estan fent realitat.

Foto 9: Llençadora Ariane-5 (més de 50 m. d’alçada).

Vols habitats (amb tripulants a bord)
Tenen una llarga història. Inicialment amb naus que tornaven uns pocs dies després a la
Terra, més tard amb la MIR (1986-2001), i finalment amb l’Estació Espacial Internacional (ISS
en anglès – foto 10), l’home ha aconseguit fer els seus experiments en microgravetat en àrees
com micro-biologia o recerca de materials. Hi ha tres noms que ens són familiars: Yuri Gagarin
(soviètic), que va el primer astronauta de la història l’any 1961, Neil Amstrong (americà) i primer
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en trepitjar la lluna (1969), i el més proper a nosaltres, Pedro Duque, que ha volat dues vegades
(1995 i 2003) per l’espai.

Foto-10: Estació Espacial Internacional (ISS) des de 1998, amb 73 x 108 x 20 metres a 400 km. d’alçada.
Es l’unic objecte en òrbita que es pot veure sense l’ús de telescopi.

No podríem acabar sense recordar que junt amb els EEUU (principalment a través de la
NASA), Europa s’ha convertit en la segona potència mundial, per davant de l’antiga URSS, gràcies
a la no sempre coneguda ESA (Agència Espacial Europea en anglès). L’ESA és el resultat de
la fusió l’any 1975 de dues organitzacions que la van precedir des de 1962: ESRO per satèl·lits,
i ELRO (per llençadores). L’ESA, amb un pressupost anual d’uns 4.000 milions d’euros (una
cinquena part del pressupost de la NASA), 2000 ‘staff’ per ajudar i supervisar (tècnicament i
programàticament) a la indústria espacial europea, i la participació de 20 paisos, més Canadà
(i la seva indústria espacial) de l’Europa Occidental (Espanya hi contribueix amb uns 175 M•
anuals), ha posat en òrbita en els darrers 37 anys més de 70 satèl·lits en els sectors esmentats
abans i 200 llençadores.
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Però potser més important, els governs europeus, a través de l’ESA, han estat capaços
de crear un nou sector industrial, liderar a nivell mundial i d’innovar en nous serveis i aplicacions
civils (meteorologia, telecomunicacions) que eren ben impensables fa mig segle. En aquest sentit,
l’ESA representa no només una organització tècnica governamental, sinó un excel·lent exemple
de col.laboració i d’integració europea. Coordinació més intensa amb la Unió Europea (EU) i altres
organitzacions com Eumetsat, Eutelsat, és obligatòria en aquests temps de crisi econòmica, amb
l’objectiu comú d’assegurar la ben guanyada competitivitat de la nostra indústria espacial, i sobre
tot de provisió de millors serveis al ciutadà europeu del segle XXI.
Tal com va dir Neil Amstrong en trepitjar la lluna: això és un petit pas per a l’home, però
un salt gegant per la humanitat. El darrer mig segle de l’home a l’espai ho avala.
Lectura recomenada :
www.esa.int i http://es.wikipedia.org/wiki/ESA
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Resum

Telescopi de 810 mm de diàmetre,
de construcció artesana
Malgrat que l’època de fer-se personalment els telescopis sembli aigua passada, encara
quedem alguns seguidors del bricolatge científic. Jo mateix, vaig començar en aquesta
disciplina gràcies a un òptic afeccionat, el Sr. Josep Costas Gual, qui m’encomanà la dèria
ara fa uns trenta anys; en els darrers temps he decidit «doctorar-me» construint un mirall
de 810 mm de diàmetre, amb totes les emocions que suposa iniciar una empresa d’aquesta
dimensió, complementant l’obra amb una estructura de fusta i alumini i poder dedicar
temps a l’observació visual d’astres.

ResumEN

.

A pesar que la época de construir el propio telescopio parece de antaño, todavía quedamos
algunos seguidores del bricolage científico. El autor del presente artículo empezó en esta
disciplina gracias a un óptico aficionado, el Sr. Josep Costas Gual, el cual le transmitió
este diletantismo hace unos treinta años; en los últimos tiempos ha optado por
«doctorarse» con la construcción de un espejo de 810 mm de diámetro, con las emociones
implícitas que conlleva iniciar una empresa de esta índole, y construir, finalmente, una
estructura de madera y aluminio y poder así dedicar más tiempo a la observación visual
de los astros.

ABSTRACT

.

In spite of that the period to make by oneself a telescope seems water under the bridge,
some followers of scientiphic do-it-yourself still remain. I began myself in this discipline
due to an amateur optician, Mr. Josep Costas Gual, who gave me this obsession thirty
years ago; in recent years I have decided to do a PhD in performing a 810 mm diameter
mirror, with all the emotions that initiating an undertaking of this category supposes, in
order to build finally a wooden structure and aluminium and can devote time to the
heavenly bodies visual observation.
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Jaume Felip Sànchez
(Montblanc, 1960).
Llicenciat amb grau de Farmàcia (UB), ha cursat tres anys de Ciències Físiques per la UB. Membre de
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell i del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, del qual n’ha estat
president. Col·laborador habitual de la revista Aplec de Treballs.
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Telescopi de 810 mm de diàmetre,
de construcció artesana
Jaume Felip Sánchez. *jaufelip@coft.cat

Paraules clau: astronomia, òptica, telescopi

Encarar el projecte de construcció d’un telescopi de gran apertura suposa un desafiament
que vol trobar la recompensa de recuperar l’observació visual, temps enrera oblidada, i tornar
a descobrir noves sensacions amb els clàssics astres, des de fa molt temps vistos amb telescopis
de petita i mitjana potència. De fet, sense els coneixements apresos de la mà del mestre Josep
Costas Gual, no ens hi hauríem posat. És per aquest motiu que volem que aquestes línies
esdevinguin un homenatge al recentment traspassat amic Costas.
Amb tot, el procés ens ha permès d’aprendre nous aspectes de l’òptica, com el treball
amb màquines de polir, o les tècniques de parabolització amb eines petites i altres que seria
ara massa llarg d’explicar.

El projecte
Vàrem pensar en un telescopi reflector newtonià, amb l’esmentat diàmetre de 810 mm
i una relació focal/diàmetre 4, és a dir, una òptica molt lluminosa. El mirall hauria de tenir un
perfil parabòlic i empraríem un mirall secundari pla de 150 mm d’eix menor (elíptic), per obtenir
una obstrucció central moderada. La montura seria senzilla, de fusta i alumini, perfectament
construïble amb les eines més elementals. Les dimensions totals tindrien una alçada de 3,2 metres
i una base de 1,2 m d’aresta.

Obtenció del disc de vidre per construir el mirall principal
Cercàrem en el reduït mercat de proximitat una peça de les dimensions necessàries (50
mm de gruix) però finalment ens decidírem a contactar amb fabricants estrangers. Es pactà amb
un productor canadenc que fabricava un material anomenat BVC (Black Vitrified Ceramic), però
passats gairebé dos anys descobrírem, fatalment, que era incapaç de fer-nos l’encàrrec i feina
tinguérem a recuperar els diners bestrets. Fou finalment una empresa situada prop de Venècia
la què ens proporcionà un disc de Pyrex, tot i que aquest material resultava escàs en aquells
moments. A la darreria de l’any 2009 ja teníem al nostre taller el disc de vidre, que fou muntat
a una màquina construïda mentre esperàvem l’obtenció del vidre.
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Fig. 1. El mirall a la màquina per tal d’efectuar-hi el tallat òptic. El mirall és el disc inferior, el superior és l’eina.

La màquina de polir òptiques
Aconseguir una òptica de les dimensions preteses amb els propis mitjans de força muscular
esdevindria una tasca veritablement titànica. És per aquest motiu que decidírem que l’energia
del procés fos generada per motors elèctrics. Em vaig inspirar en una màquina dissenyada per
un grup d’afeccionats anglesos, constructors del telescopi TROK, de 30 polzades de diàmetre
(Liverpool); amb tot, vàrem modificar algunes parts del giny: bàsicament, s’empraren fustes de
secció quadrada, de 10 cm d’aresta. Els eixos són barnilles roscades, de diferents diàmetres,
girant amb rodaments de boles. Els motors s’aprofitaren de rentadores domèstiques, de les quals
també en vàrem reciclar politges i corretges. (figura 1).
El plat giratori, de 85 cm de diàmetre, es construí amb dues peces circulars d’aglomerat,
tallades al biaix a 45º, per formar una gran politja; damunt s’hi col·locà un altre disc de reïna
sintètica i fibra de vidre (una taula de bar). Corona el conjunt una peça de ciment armat (feta
in situ, amb un sac de ciment i una malla metàl·lica) d’un gruix de 4 cm, per evitar les deformacions
del vidre durant el procediment.
Buidat
Recomanem obtenir el disc amb el buidatge fet, amb la curvatura ja realitzada pel
subministrador del vidre a la focal desitjada. Si això no és possible, es pot obtenir la curvatura
necessària amb la màquina, amb un disc o eina de vidre o ferro, realitzant trajectòries d’amplitud
minvant, gairebé centrades, amb interposició de carborundum de gruix 60. Altres tècniques més
ràpides empren esmoladores (amb disc de tipus correcte) subjectades a un eix pivotant a la
llargària del centre de curvatura (així ho feren al mirall del telescopi TROK) o bé esmoladores
afermades a sectors circulars (amb la curvatura desitjada) que poden actuar a diferents alçades
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i ubicant tot el conjunt sobre un plat giratori. En tots els casos cal pensar en els efectes nocius
per als ulls i els pulmons que pot provocar la pols de vidre resultant.
Allisat
Són d’aplicació les normes generals emprades normalment pels òptics afeccionats amb
miralls petits i mitjans. Únicament ressaltarem la construcció d’una eina circular, de 60 cm de
diàmetre, formada per la unió amb reïnes sintètiques de tres discos d’aglomerat, amb la curvatura
convexa obtinguda amb reïnes com les emprades pels xapistes a l’automoció. La superfície es
completa amb arandeles de ferro o acer de 4 cm. Es fan trajectòries centrades a la màquina,
amb carborundum 60 fins obtenir l’ajustament entre les superfícies de l’eina i el mirall (es van
necessitar 12 hores de treball). Cal girar el mirall de tant en tant damunt el plat giratori, per
evitar la formació d’astigmatisme, a més de les acostumades precaucions de neteja per estalviarnos les esgarrapades per contaminació de carborundums. Després, es continua amb els grans
100, 200 i 400. El moment oportú per a canviar ens l’indicarà l’absència de pous o picadures
a la superfície del mirall, observant amb un ocular de 20 mm (S’hi invertiren un total de 8 hores).

Fig. 2. Disc pulidor amb pastilles de pega negra.

Afinat
Tot seguit, continuem amb carborundums 600, 800 i 1000, amb les mateixes precaucions
(9 hores més).
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Polit
Ens caldrà fer un polidor o emprar l’eina utilitzada per a l’allisat i l’afinament. Vaig afegir
pastilles de pega negra (pega de Suècia, que és una barreja de colofònia i brea vegetal) quadrades
de 12 cm d’aresta i 8 mm de gruix, preparades a banda. S’enganxen a la cara convexa del
polidor, prèviament cobert amb una capa de pega negra, amb l’ajuda d’un soplet de gas. Un
cop finalitzada l’operació de preparar el pastillatge, es col·locarà el polidor damunt del mirall
amb la interposició d’una solució d’òxid de ceri, solució que esdevindrà el líquid de poliment.
Afegim una mica de pes al damunt, tot parant atenció a la temperatura del taller per evitar que
una pega massa tova faci desaparèixer el pastillatge, fins aconseguir la curvatura i l’ajustament
correctes.
Es fan carreres o trajectòries àmplies i lleugerament descentrades fins que desapareix
l’agrisat del mirall. El procés pot necessitar algunes dotzenes d’hores.
Parabolitzat
Arribats a aquest punt, inspeccionarem la superfície òptica amb l’ajut d’un aparell de Foucault (pot fer-se fàcilment amb materials casolans, consulteu Texerau, obra citada a la bibliografia);

Fig. 3. La construcció del telescopi segueix el model proposat per David Kriege.
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la superfície probablement serà esfèrica o lleugerament elíptica. En aquest moment podem triar
entre dues tècniques (personalment, vaig emprar ambdues, però trobo més pràctica la segona).
Parabolitzat a mà
Amb una eina de 40 cm de diàmetre i les carreres o trajectòries descrites per Texerau
(veure el llibre de Texereau, a la figura 42, lletra B). Es parabolitza bé el sector extern del mirall,
però cal aprofundir la part central amb polidors petits i carreres gairebé centrades, d’amplitud
decreixent.
Parabolitzat amb la màquina
Amb polidors de diferents diàmetres (25 i 12 cm) col·locats a la màquina es realitzen
carreres d’amplitud decreixent, amb salts de 2 cm al diàmetre batut, amb duració i trajectòria
depenent del radi de la zona on actui i la profunditat que necessitem aconseguir.
Després, per a reduir les irregularitats i el zonatge, s’hi passa el polidor de grans dimensions
que hem utilitzat en el polit, així el lliurarem de les imperfeccions.
Controls
S’utilitza la tècnica de Foucault: amb l’aparell es controla la profunditat de la càustica des
de la vora fins al centre. També vaig controlar les lectures per a 13 zones del mirall. Calculo
que la forma general difereix de la paràbola perfecta en una xifra que oscil·la entre Lambda/
4 i Lambda/5, segons el programa informàtic XPFigure (que podeu descarregar d’Internet). Els
últims controls es realitzaren l’octubre del 2010. Per moure el mirall i efectuar fàcilment les lectures
dels controls vaig preparar un dispositiu amb rodes i una taula reclinable.
El maig del 2011, després de construir l’estructura del telescopi, amb el mirall encara no
aluminitzat, rebé la primera llum. Es comprovà que la forma del mirall superava la prova del
Star-Test.
Aluminitzat
En un futur proper enviarem el mirall, amb una caixa de fusta i proteccions adients, a
una empresa anglesa perquè procedeixi a fer-ne l’aluminitzat, ja que no hem trobat, prop d’aquí,
càmeres d’aluminitzat aptes per al diàmetre de la nostra òptica.
Telescopi
S’ha decidit prendre com a model de montura per al telescopi el popularitzat pel nordamericà David Kriege (comercialitzat sota la marca Obsession) per la seva solidesa, contraposada
a l’actual tendència que cerca estructures més lleugeres per a permetre major mobilitat. El
telescopi romandrà, de moment, instal·lat al jardí de casa i, per tant, no ens amoïna el seu
pes total. No donem detalls de la seva construcció perquè hem seguit les instruccions publicades
al llibre editat per Kriege, on s’hi fan suficients aclariments de tot el procés.
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Esperem properament que el telescopi rebi la motorització seguida pel clàssic però efectiu
sistema popularitzat per Mel Bartels (a Internet es poden descarregar programes i instruccions
de muntatge).

Bibliografia i fonts
COSTAS GUAL, Josep. Elementos ópticos, Astrum 28, (Agrupació Astronòmica de Sabadell) març 1974, pp 4-20.
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TROK telescope: http://datscope.wikispaces.com/30+inch+TROK+grinding+machine.
KRIEGE, David y BERRY Richard, The Dobsonian Telescope, Ed. Wilmann-Bell (USA), 1988.
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ABSTRACT

ResumEN

Resum

El procés de reconversió ecològica del Monestir de Poblet.
Actuacions impulsades per la comunitat de monjos per millorar
la seva relació amb el medi natural (2007-2012)
Darrerament, la comunitat de Poblet ha impulsat una sèrie d’actuacions per millorar la
seva relació amb l’entorn natural. Dins d’aquest procés, un fita important fou l’elaboració
de la Declaració de la Congregació de la Corona d’Aragó de l’orde cistercenc sobre la relació
dels monestirs amb l’entorn natural.

Ultimamente, la comunidad monástica de Poblet ha impulsado una serie de actuaciones
para mejorar su relación con el medio natural. En el contexto de dicho proceso un objectivo
destacado fue la redacción de la Declaración de la Congregación de la Corona de Aragón
de la orden cisterciense sobre la relación de los monasterios con el medio ambiente y
el paisaje.

Lately, the community of Poblet has driven a series of performances to improve its
relationship with the natural surroundings. In this process an important milestone was the
preparation of the Statement of the Congregation of the Crown of Aragon of the Cister
Order about the relationship of the Monasteries with the natural surroundings
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and the Onthological Quest (STOQ), impulsat des de la Universitat Pontifica Gregoriana de Roma. Actualment
prepara la seva tesi doctoral sobre la filosofia de la física quàntica.
Josep M. Mallarach
Assessor mediambiental del Monestir de Poblet des de 2007. És llicenciat en ciències geològiques i Master of
Science in Environmental Sciences. Membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides, de la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura (UICN); forma part del Comitè directiu del Grup especialista en valors
culturals i espirituals de les àrees protegides, d’UICN, i en coordina la Iniciativa Delos, junt amb Thymio
Papayannis. És autor o coautor de 15 llibres i més d’un centenar d’articles. Fou director del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa (1985-91) i ha dirigit nombroses agendes 21 municipals de Catalunya.
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El procés de reconversió ecològica del Monestir de Poblet.
Actuacions impulsades per la comunitat de monjos per millorar
la seva relació amb el medi natural entre (2007-2012)
Lluc M. Torcal i Josep M. Mallarach *info@poblet.cat
Paraules clau: Monestir de Poblet, medi natural, ecologisme

Durant els darrers anys, la comunitat del monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet
ha impulsat una sèrie d’actuacions per millorar la seva relació amb l’entorn natural. Dins d’aquest
procés un fita important fou l’elaboració de la Declaració de la Congregació de la Corona d’Aragó
de l’orde cistercenc sobre la relació dels monestirs amb l’entorn natural, que fou acceptada i
aprovada per unanimitat en cada un dels quatre monestirs cistercencs de la Congregació de
la Corona d’Aragó, car configura una mena de pla director de les línies que aquestes comunitats
monàstiques volen seguir per ser cada vegada més coherents amb els dons de la creació. Es
tracta d’un pla vinculant, tal com ho estableix el Decret que l’Abat President de la Congregació
de la Corona d’Aragó va promulgar el dia 11 de juliol de 2009

Vista aèria del recinte monàstic de Poblet, declarat Patrimoni Mundial, i l’harmònic paisatge del seu
entorn, declarat Paratge Natural d’Interès Nacional.
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En aquesta Declaració es troben els fonaments que, des de la fe i des de l’opció monàstica,
aprofundeixen aquesta renovada relació amb l’entorn natural. El text d’aquesta declaració és
accessible des del lloc web del monestir (www.poblet.cat). Tot i així, per a facilitar la comprensió
al lector, en el quadre de text adjunt s’han transcrit els punts centrals del document que guien
tot el procés de conversió ecològica.
Si el títol de l’article parla de «reconversió» i no pas «conversió ecològica», com preconitza
el magisteri de l’Església catòlica des de Joan Pau II, és perquè les comunitats cistercenques,
durant la major part de la seva història multisecular, varen viure d’una manera molt coherent
amb l’entorn natural, i varen destacar i posar a punt el que avui dia en diem bones pràctiques,
en àmbits tan diversos com l’agricultura, la ramaderia, els aprofitaments forestals i hidràulics,
etc. És així que les accions que es detallen en aquest article pretenen recuperar aquella coherència,
no pas per la via d’un simple retorn al passat, que no tindria sentit, sinó donant resposta als
reptes d’avui, amb els mitjans i les tecnologies més efectives que avui disposem, sempre que
siguin coherents amb els principis exposats.
En aquest sentit, el monestir de Poblet s’uneix a un procés que segueixen altres monestirs
cristians que demostren que és possible viure en plena coherència amb l’entorn natural en les
condicions més diverses: des dels deserts als llacs, des de les muntanyes alpines a les grans
planúries, des de les boscúries fins a les estepes, dit amb altres termes, des dels paisatges
més amables i acollidors fins els més inhòspits. Això explica que hi hagi tants espais naturals
protegits a Europa i a l’Orient mitjà que s’hagin establert en paisatges que havien estat, o encara
són, curosament gestionats per comunitats monàstiques, com és el cas de Poblet. A més, s’escau
recordar que els jardins medievals monàstics van ser l’origen dels jardins botànics i dels jardins
farmacèutics a les ciutats europees post-medievals (MacDougall, 1986).
Alguns dels monestirs europeus que excel·leixen en aquest sentit són els d’Athos (Grècia)
pel que fa a la pesca sostenible; el de Solan (França) en relació a l’agricultura ecològica; el
de Stift Heiligenkreuz (Àustria) pel que fa a la gestió forestal; els de Münsterschwarzach i Marienstatt
(Alemanya) en la substitució dels combustibles fòssils per energies renovables; el de Siloè (Itàlia)
en la construcció de nous edificis ambientalment modèlics; el de Holy Island of Arran (Escòcia)
o el de la Mare de Déu de Rodia (Creta) en la sensibilització dels visitants envers els temes
mediambientals, etc. (Mallarach, 2012)
A diferència dels benedictins, els cistercencs van optar per establir els seus monestirs a
terres baixes, en general en espais agrícoles prop de rius i torrents i varen desenvolupar sistemes
de canalitzacions, de rec i d’aprofitament de l’energia hidràulica molt eficients (Leroux-Dhuys,
1999). Aquest és el cas del monestir de Santa Maria de Poblet, que disposa d’uns sistemes
de canalització, molí hidràulic. El topònim de Poblet, derivat del llatí Populetum, es refereix al
Populus alba, l’àlber, i es relaciona originàriament a l’albareda que devia haver-hi ran del torrent
de Sant Bernat (Altisent, 1985) .
El fet que tot el conjunt monàstic de Poblet fos inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial
d la UNESCO l’any 1991 i que estigui inserit en un Paratge Natural d’Interès Nacional, creat
l’any 1984, condiciona fortament les obres i les opcions tecnològiques que és possible implantarhi, per tal com han d’ésser, com és lògic, estrictament respectuoses amb l’extraordinari llegat
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arquitectònic, monumental i paisatgístic. Per aquesta raó, moltes de les actuacions que es recullen
més endavant resulten invisibles als visitants de Poblet.

Fonaments de la fe cristiana
- 5. La nostra fe ens ensenya que Déu va crear el món i el va fer bo de debò.
El llibre del Gènesi, dient-nos que Déu va crear el cel i la terra, l’aigua i el sol, les
plantes i tots els animals, ens ensenya, amb el seu llenguatge propi, que tot ha sortit
de les mans de Déu i que tot depèn d’ell. D’aquesta manera el Gènesi no ens diu
com han arribat a ser les coses, a través de quins camins han vingut a l’existència,
sinó que estableix la unitat fonamental de totes les coses, la seva bondat natural
i la providència de Déu envers totes elles.
- 6. Creiem també que Déu va crear l’home i la dona a la seva imatge i semblança.
Alhora els va donar la terra per viure, amb el manament de créixer, multiplicar-se
i custodiar la terra.
La Creació simbòlica de l’home i la dona a partir del fang indica la nostra
interrelació amb totes les altres criatures. El fet de ser imatge i semblança de Déu,
privilegi únic entre els éssers naturals, ens col·loca entre aquests per tenir-ne cura.
La custòdia de la terra no és mai un domini espoliador i irrespectuós amb la naturalesa,
sinó la seva administració responsable o, dit en llenguatge recent, el seu aprofitament
sostenible basat en el respecte per la biodiversitat, en el just repartiment dels recursos
naturals i en la responsabilitat per les necessitats de la vida de la generació present
i de les futures.
- 7. Malgrat aquesta vocació primigènia per la conservació de l’harmonia entre
Déu i l’home i la dona, entre aquests darrers, i també entre ells i la naturalesa, que
ens vingué amb el mateix do de la vida, l’home i la dona trencaren aquesta harmonia
pretenent de fer-se com Déu. La irrupció del pecat i del mal en l’obra de la Creació
té i ha tingut conseqüències devastadores per l’entera Creació: ha trencat tots els
llaços que afavorien l’harmonia i ha permès que entrés en el món la violència, la
destrucció i la mort. Des d’aleshores, la relació de l’home i la dona amb la naturalesa
ha canviat radicalment: el jardí que era i que els sostenia s’ha convertit en causa
de suor i de sofriment, d’escassetat i de fatiga; d’altra banda, el senyoriu s’ha convertit
la majoria de les vegades en un espoli irrespectuós i injust, i malauradament cada
vegada més intens, dels recursos naturals. De l’harmonia entre ambdós, s’ha passat
a la subjugació de la natura.
- 8. Déu, tot i haver expulsat l’home i la dona del paradís, no els ha abandonat
del tot i, en el temps convingut des de tota l’eternitat per la seva saviesa inescrutable,
ha enviat al món el seu Fill Únic per dur a terme l’obra de la reconciliació del món.
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Crist, en efecte, ha predicat la conversió i ha portat als homes i dones la salvació
que els regenera i els renova, fent-los capaços de viure una renovada relació entre
ells, en la seva Església, i de restaurar la primitiva harmonia establerta amb la Creació
mateixa. Els cristians, fidels seguidors i imitadors de Crist, som urgits fermament
a continuar aquesta obra de reconciliació en tots els temps de la història i enmig
de tots els pobles i de totes les terres.
Fonaments de la tradició monàstica: La Regla de Sant Benet i tradició cistercenca
- 9. Entre els cristians de tots temps, les comunitats monàstiques han destacat
pel seu desig de cercar l’harmonia perduda i la unitat de la seva vida en el seguiment
del Senyor. Aquesta harmonia i aquesta unitat de la pròpia vida, quan es treballen,
s’estenen com ones en un estany envers els altres germans i envers totes les criatures,
de manera que els monestirs acostumen a ser recers de pau, de serenor i de bellesa.
- 10. El seguiment de Crist en el monestir es concreta en la professió solemne
segons la Regla de Sant Benet –marc teòric segons el qual es desenvolupa la vida
d’una comunitat monàstica–, a través de la qual el monjo promet de viure com a
tal, estabilitat en el monestir i, finalment, obediència a l’abat. Gràcies a aquests trets
definidors, aquesta professió fa arrelar el monjo en un determinat lloc i en una
determinada comunitat de manera que, així, es posen les bases per poder viure en
aquella harmonia i unitat de vida de què es parlava més amunt. La vida monàstica
està, doncs, fortament preparada per poder viure harmònicament amb l’entorn que
la circumda.
- 11. L’estabilitat en el monestir és garantida per la clausura, que no allunya
del món, sinó que pretén oferir el marc necessari per centrar el monjo en la pròpia
vocació. Per aquesta raó, trobem escrit a la Regla de Sant Benet el que segueix:
«El monestir, si és possible, s’ha d’establir de tal manera que totes les coses
necessàries, és a dir, l’aigua, el molí, el forn, l’hort i els diversos oficis, s’exerceixin
a l’interior del monestir, per tal que els monjos no tinguin necessitat de córrer per
fora, perquè no convé de cap manera a les seves ànimes»1. Aquest principi d’autarquia
monàstica és la font d’una vida en harmonia amb la naturalesa i del que avui en
diríem una forma de vida sostenible.
- 12. Els monjos de Molesme, Robert (1028?-1111), Alberic (?-1109) i Esteve
(1060?-1134), fidels a aquesta tradició –les indicacions dels capítols generals dels
inicis suggerien que els monestirs no es construïssin ni en ciutats ni en castells
ni en viles2, per tal de trobar la soledat necessària que el treball de l’oració requeria,
al tombant del segle XI al XII, inicien a Cîteaux (Cistells o Cister), que ells anomenen
el Nou Monestir, una experiència monàstica diferent, essencialment benedictina, que,
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amb el temps, no massa tard, s’estructurarà i esdevindrà un orde monàstic molt ben
organitzat.
Els iniciadors de l’aventura cistercenca es proposaren solament de viure amb
més radicalitat la Regla de Sant Benet tot prescindint de les inevitables adherències
que el temps havia anat dipositant en la seva pràctica concreta, adherències que,
bàsicament, podríem concretar així: una exagerada tendència a la prolixitat i a la
solemnitat en la celebració del sobri cursus litúrgic benedictí, i també una exagerada
tendència al luxe i a la intromissió en els afers de la vida mundana. Robert, Alberic
i Esteve volgueren, simplement, retrobar i assegurar unes condicions en les quals
fos possible viure més a fons l’ideari de la regla benedictina, això és, la recerca de
Déu en una vida de comunitat ritmada per la pregària, la lectura i el treball.
- 13. Els valors espirituals de les comunitats cistercenques tals com la
interiorització, la sobrietat i la simplicitat, han forjat un estil particular de viure, amb
una cultura, un art i una arquitectura vertaders i propis. Tal i com s’ha dit: «Els monjos
blancs, en comptes d’aspirar a fer una síntesi entre la realitat terrenal i la realitat
de la fe, van optar decididament per abandonar el món. Com que eren mortals, però,
es van haver d’endur quelcom d’aquest món. Reduir aquest quelcom, convertir-lo
en quasi res, i després desprendre-se’n per tal de donar-se a Déu, heus ací el que
ells volien. Quants, d’entre ells, hi van reeixir? D’aquesta voluntat heroica en nasqué
llur arquitectura, una de les més extraordinàries que el món hagi conegut»3.
- 14. Forma part també de la cultura i l’espiritualitat cistercenques la convicció
profunda que els boscos, les pastures, les terres de cultiu, l’aigua, els aiguamolls,
i, en general, tota la Creació, són un do de Déu que cal poder transmetre a les
generacions futures en les millors condicions possibles –o, si més no, igual com
es van rebre i mai pitjor.
- 15. Per això, les comunitats cistercenques van fer-se presents en moltes de
les valls despoblades de l’Europa Occidental d’aleshores, desenvolupant una gestió
forestal que els permeté transformar els boscos en terres de conreu o pastures, o
aprofitar-los per aconseguir fusta per a la construcció o llenya, però sense destruir
els ecosistemes, sinó preservant-ne el futur. A més, la vida autàrquica que promou
RB 66, i que ha estat el punt concret d’inspiració en base al qual tantes generacions
monàstiques han treballat per fer del seus monestirs un lloc bell i digne on habitar,
imposà als monjos blancs la recerca sistemàtica de zones amables i ben irrigades
en els fons de les valls, car l’aigua abundant condicionava la possibilitat d’un
aprofitament directe i efectiu. Per això, al llarg del temps, des dels monestirs cistercencs
s’han desenvolupat unes pràctiques forestals, agràries i ramaderes de la manera més
eficient i sostenible alhora, esdevenint així pioners en aquest camp a l’Europa
Occidental.
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- 16. Un altre element central de l’espiritualitat i la cultura cistercenques és
l’hospitalitat, gràcies a la qual moltes persones participen del nostre estil de vida
i conviuen amb nosaltres des de les hostatgeries dels monestirs, tot enriquint-nos
amb la seva presència i enriquint-se elles amb la nostra espiritualitat. Ells són els
punts de contacte més directe que tenim amb el món exterior, i poden constituir
un potencial important a l’hora d’expandir els nostres principis i la nostra manera
de viure cap enfora de la clausura, també en relació amb els reptes mediambientals.

Les actuacions
Les actuacions realitzades, o en curs d’execució, al monestir de Santa Maria de Poblet,
les seves propietats i instal·lacions s’agrupen en sis conjunts referits, respectivament, a la gestió
de l’aigua, de l’energia, l’alimentació, dels residus, la millora paisatgística, l’atenció als visitants
i la nova hostatgeria, a més de les actuacions que s’han promogut o realitzat dins de l’àmbit
del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet (d’ara endavant PNIN) i també de cara al futur
Parc Natural de les Muntanyes de Prades i de Poblet.
Tot seguit, per a cada un d’aquests àmbits, s’indica el propòsit formulat en la Declaració
de la Congregació de la Corona d’Aragó de l’orde cistercenc sobre la relació dels monestirs
amb l’entorn natural de 2009, es resumeixen els resultats assolits i es detallen les actuacions
realitzades fins al juliol de 2012.

1. Gestió de l’aigua al monestir de Poblet
Propòsit: Reduir el consum domèstic, recollir les aigües pluvials, reciclar aigües grises,
evitar al màxim la contaminació de l’aigua superficial i subterrània del nostre entorn causada
per l’ús de detergents i productes de neteja no ecològics, o per pràctiques agrícoles agressives.
Resultat: S’ha assolit un estalvi del 80% de l’aigua; s’han recollit les aigües pluvials del
sector del claustre major, s’ha resolt la principal contaminació causada per aigües residuals a
la llera, i s’ha reduït la càrrega contaminant de les aigües residuals del conjunt monàstic que
van a parar a l’estació depuradora de l’Espluga de Francolí.
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Bassa de l’antic molí hidràulic de Poblet alimentada amb aigua de mines històriques.
El molí, ensotat, és l’edifici que despunta a la dreta.

Actuacions
2007 – Es promou la connexió de les aigües residuals del nucli de Poblet a la depuradora
municipal de l’Espluga de Francolí, per resoldre el problema d’abocament d’aigües residuals a
la llera del torrent de Sant Bernat.
2008-09 – Estudi aprofundit (amb radar) dels sistemes històrics d’aprofitament de l’aigua
i de les xarxes hídriques que havia tingut el monestir, per valorar quins poden ser recuperats.
2008-11 – Substitució gradual dels detergents convencionals per detergents ecològics, a
fi de reduir la càrrega contaminat de les aigües residuals.
2009 – Auditoria del consum d’aigua per identificar les fuites en les instal·lacions.
2010 – Es centralitzen els sistemes de descalcificació per millorar-ne l’efectivitat.
2010 – Comença la reparació, per etapes, de la xarxa de subministrament i distribució
d’aigua antiga, per tal de resoldre les principals fuites identificades.
2010-11 – Realització de l’anella que garanteix l’abastament d’aigua per tot el recinte
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monàstic i permet la circulació en tots dos sentits de l’anella. Això permet eliminació d’una desena
de bombes intermèdies que eren usades fins aleshores, amb el consegüent estalvi energètic.

Templet del lavatori del claustre major del monestir de Poblet, davant de l’entrada del refetor,
connectat al primer sistema hidràulic.

2010-11 – Implantació als espais del recinte monàstic de Poblet, especialment a les
hostatgeries, de diversos aparells que redueixen el consum d’aigua, com són els difusors d’aixetes
i les dutxes ecològiques (que utilitzen l’efecte Lenard i incorporen un pressuritzador) i que permeten
estalvis propers al 65% d’aigua, d’energia i de sabó.
2011 – Construcció d’un sistema de drenatge i recollida de les aigües pluvials que arriben
al claustre major i substitució del seu jardí de gespa per un altre format per espècies autòctones
que no necessiten tanta irrigació.
2011 – S’estudia la viabilitat d’establir un sistema de reciclatge d’aigües negres i grises.

2. Gestió de l’energia al Monestir de Poblet
Propòsit: Progressiva substitució de les fonts energètiques fòssils i contaminants per altres de
netes i renovables i disminuir les emissions de CO2 i d’altres gasos contaminants derivats del
petroli i aerosols. Lluitar contra la contaminació acústica i lumínica.
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Resultats assolits: Reducció aproximada de la meitat dels combustibles fòssils que es consumien
abans de 2007. Reducció sensible de la contaminació lumínica.
Actuacions:
Tot el consum elèctric de la casa de Castellfollit (situada dins del PNIN i antiga granja
del monestir de Poblet) s’abasteix a partir de plaques fotovoltaiques des de 1985.
Des de 2007 – Millora gradual de l’eficiència energètica de les instal·lacions en funcionament,
amb l’ajustament i la millora dels rendiments dels sistemes de calefacció de gasoil (que són
els principals consumidors d’energia fòssil), i la substitució gradual de les bombetes d’alt consum
per altres de baix consum o per làmpades solars.
2008 – Instal·lació de captadors solars tèrmics per a l’aigua calenta a l’edifici pobletà
anomenat Cases Noves, on viu la major part de la comunitat monàstica, i a una de les hostatgeries
del monestir.
2009 – Instal·lació a la plaça del monestir de Poblet i a l’entrada del recinte del Palau
de l’Abat de nous fanals amb LEDS i captadors fotovoltaics que s’alimenten individualment per
energia solar.

Faroles fotovoltaiques davant de la Porta Daurada. El cilindre fosc de la part superior capta l’energia solar i
la transforma en electricitat que alimenta els LEDS.
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2009 – Instal·lació d’un aïllament solar fotovoltaic al Palau de l’Abat, que serveix tant per
evitar filtracions, com per donar estabilitat tèrmica a l’edifici i ha de permetre produir 20 KW
d’energia elèctrica per mitjà de cintes fotovoltaiques.

Aïllament solar fotovoltaic, damunt de la coberta de l’antic Palau de l’Abat de Poblet, que abasteix
d’electricitat l’edifici que acull els arxius Tarradellas i de la Casa ducal de Medinacelli a més de nombroses
activitats culturals al llarg de l’any.

2009 – Estudi de viabilitat per introduir un sistema de calefacció i refrigeració geotèrmic,
aprofitant el fet que una part dels edificis del monestir de Poblet ja disposa de terres radiants.
2010 – Instal·lació de noves faroles amb LEDS, alimentades per energia solar individualment,
als accessos i jardins de la nova hostatgeria externa del monestir de Poblet. Incorporació de
punts de senyalització fotovoltaics per marcar límits en els jardins i instal·lació de llums solars
al pas de ronda de la muralla i a algunes escales del recinte monàstic.
2010 – Instal·lació de nous captadors solars tèrmics per a l’aigua calenta als edificis de
les Cases dels germans i del noviciat-abadia. Es tracta de sistemes diferents dels instal·lats en
el 2008, que cobreixen noves àrees del monestir de Poblet.
2010 – Reducció de set calderes i construcció d’un anell de calefacció per proveir tot el
recinte monàstic pobletà.
2010 – Instal·lació a la nova hostatgeria de Poblet d’un sistema d’escalfament d’aigua per
captadors solars en forma de tubs de buit. Produeixen el 100% de l’aigua calenta necessària
pel servei de l’hostatgeria durant mig any (finals d’abril-finals d’octubre) i la resta de l’any, forneixen
una aportació important al sistema d’aigua calenta.
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Captador solar tèrmic instal·lat a la Casa dels Germans de Poblet.

Tubs de buit, captadors solars tèrmics, a la teulada la nova hostatgeria externa de Poblet,
que escalfen aigua per a l’equipament.
.
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2011 – Millora en l’eficiència dels sistemes interns de calefacció: eliminació de vàlvules,
simplificació de circuits, aïllament tèrmic dels tubs de conducció, neteja, etc. Connexió del sistema
de calefacció del refetor a l’anella de calefacció del monestir, cosa que permet eliminar la caldera
del refetor.
2011 – Perforacions i test de resposta tèrmica per valorar la viabilitat de la instal·lació
geotèrmica als equipaments del Palau de l’Abat.
2011 – Proves per a la progressiva substitució dels llums del monestir per làmpades LEDS,
amb especial atenció a l’enllumenat exterior de la plaça, que són les de més consum.
2011-12 – Estudis de viabilitat per implantar petits molins de vent d’eix vertical en llocs
camuflats i ben integrats amb l’edificació monumental, com ara la granja, el capçal de les torres,
Implantació d’anemòmetres per realitzar càlculs precisos de les direccions i velocitat dels vents
predominants.
2012 – Estudis acurats per implantar instal·lacions de geotèrmia i aerotèrmia al monestir
de Poblet. Proposta d’instal·lació de geotèrmia horitzontal i de bombes de calor d’alt rendiment.
2008-12 – Elaboració d’un projecte solar fotovoltaic per produir electricitat a l’aparcament
exterior (uns 2000 m2 panells, 250 KW de producció connectada a xarxa) amb l’objectiu de
generar, com a mínim, la mateixa quantitat d’energia elèctrica que es consumeix, i si pot ser
més millor, cosa que permetria vendre els excedents. Després de successives revisions i millores,
el projecte rep l’informe favorable de la Junta rectora del PNIN l’any 2011. El projecte també
inclou un conjunt de mesures d’integració de l’aparcament envers el paisatge circumdant i de
millora de la seguretat dels vianants a l’encreuament de la carretera. A més, incorporaria, en
el subsòl, la instal·lació de geotèrmia horitzontal indicada en el punt anterior.

3. L’alimentació al monestir de Poblet
Propòsit: Tornar a cultivar, si més no parcialment, la terra que tenen els nostres monestirs,
cosa que ens proposem fer seguint criteris ecològics.
Resultats: Es mantenen i reforcen els conreus que existien i es posa en marxa l’hort del monestir,
amb criteris ecològics, recuperant-ne gradualment els espais.
Actuacions:
Des de 2008 – Es recullen les olives, nous, dels fruiters i es manté una vintena de ruscos
per produir mel per a la comunitat monàstica i els seus hostes.
2010 – Es posa en funcionament una parcel·la d’hort d’uns 850 m2 darrera del Palau de
l’Abat, amb criteris ecològics, destinada a l’abastiment de la comunitat.
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Des de 2010 – Augment gradual dels productes alimentaris consumits que procedeixen
d’empreses i granges properes, que treballen amb criteris d’agricultura o ramaderia ecològiques.
Des de 2011 – El criteri anterior es fa extensiu també a la nova hostatgeria externa i el
seu restaurant.

Vista parcial de l’hort del monestir de Poblet, destinat a l’autoconsum,
gestionat amb mètodes d’agricultura ecològica.

A partir de 2011 – Un monjo i un profés simple s’encarreguen de la gestió de l’hort del
Monestir de Poblet. La comunitat recupera la gestió d’una part de la propietat que s’havia arrendat
a l’empresa Codorniu per a les vinyes, amb l’objecte d’augmentar la superfície destinada a l’horta.
2011 – S’adquireix una hectàrea més de conreu, fora de la muralla de llevant. S’hi planten
fruiters de secà que són cultivats amb criteris ecològics i destinats a al proveïment de la comunitat
i l’hostatgeria.
2012 – Un professor de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, que gestiona l’escolarestaurant Tasta Poblet de l’hostatgeria de Poblet, imparteix classes pràctiques d’agricultura ecològica
als dos monjos responsables de l’hort.
2012 – Primeres collites de l’hort recuperat per proveir la comunitat monàstica i
l’escola-restaurant.
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4. Gestió dels residus al monestir de Poblet
Propòsit: Organitzar la tria selectiva de residus, minimitzar els residus no orgànics i compostar
la fracció orgànica, i prescindir d’embalatges i embolcalls innecessaris.
Resultats: S’aconsegueix reduir una part quantiosa de la fracció no orgànica, que es recicla
de forma selectiva, i es composta tota la fracció orgànica generada al monestir de Poblet, que
es destina a adob.
Actuacions:
2008-09 – S’organitza i completa la tria selectiva dels residus i es comença a compostar
la fracció orgànica que es fa servir per adobar l’hort.
2009 – Es prova un sistema de descomposició dels residus orgànics no compostables,
consistent en un con de doble capa, semienterrat a terra, dins del qual s’aboquen els residus
i on, per efecte de la calor natural, es descomponen, fins arribar a la seva mínima expressió,
per aprofitar-ne tots els components naturals.
2009 – S’adopta l’ús de plats i de vasos fets de farina de blat de moro, que es descomponen
totalment, en les festivitats i celebracions que reuneixen molts de comensals al monestir.
2010 – Es comença a elaborar iogurt per al consum propi, procedent de llet envasada
comercial, cosa que permet reduir la majoria dels embolcalls plàstics que cada dia es generaven
abans. Alhora, es redueixen els envasos individuals de força productes d’alimentació i de neteja
en comprar envasos a l’engròs, per tal de reduir la fracció no orgànica dels residus.
2010 – Es fan proves per reconvertir les restes de poda i de tala d’arbres (afectats per
les destrosses causades per les fortes nevades), en ‘biochar’, un producte de la combustió la
matèria orgànica pel sistema de piròlisi, que incorpora en el seu si CO2 enlloc de desprendre’l
a l’atmosfera (de manera que frena l’escalfament global de la Terra) i alhora serveix per adob
del sòl, perquè incorpora fosfats i nitrats en la seva estructura.
2011 – Després de comprovar que el sistema de reducció de residus orgànics no compostable
assajat no acabava de funcionar prou bé, s’adopta un nou procés per a tots els residus orgànics
(més enllà de la fracció orgànica) per mitjà de la seva descomposició anaeròbica. D’aquesta
descomposició se n’obté un líquid amb un alt poder fertilitzant, que s’aplica a l’hort, i una fracció
sòlida que pot servir tant de fertilitzant com d’aliment per a l’aviram.
2011 – Estudi de viabilitat d’un projecte de calefacció d’una gran part del monestir per
mitjà d’una planta de biomassa plantejada per produir biochar. El combustible d’aquesta planta
provindria de restes de treballs silvícoles (en espais forestals o agraris) i diversos subproductes
agraris (closques, pinyols...) etc., però no pas troncs ni fusta que puguin tenir altres usos.
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Vista hivernal de les vinyes que voregen la part més antiga del monestir de Poblet, espai agrícola productiu
des de fa més de vuit segles.

5. L’escola restaurant «Tasta Poblet» a l’hostatgeria externa del monestir de Poblet
Propòsit: Millorar la qualitat de vida de les persones amb dificultats d’inserció sòciolaboral, de
la comarca de la Conca de Barberà, mitjançant la seva capacitació i inserció laboral.
Resultats assolits: Els 14 alumnes que actualment s’estan formant, aprenen els oficis d’auxiliar
de cuina i auxiliar de sala, així com també la formació en competències bàsiques, aplicada a
aquestes especialitats, que els hi permet accedir als cicles formatius de grau mig.
Actuacions:
2010 – El projecte comença amb la posada en funcionament de la nova hostatgeria del
Monestir de Poblet, el mes de juliol, i neix de la voluntat de la comunitat monàstica d’iniciar
un projecte social. La Fundació Santa Teresa, amb l’experiència formativa de l’Escola de Turisme
del Baix Penedès i dels bars-restaurants que gestiona, assumeix la gestió del restaurant de
l’hostatgeria amb el propòsit de desenvolupar un model amb identitat pròpia.
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Al cap de pocs mesos ja es varen aconseguir els objectius previstos inicialment: la creació
de llocs de treball per persones del territori, la contractació de persones amb discapacitat, establir
una política de compres de proximitat i oferir una bona cuina i un bon servei.
2011 – Creació d’un equip de treball motivat i dinàmic amb capacitat per gestionar aquest
projecte. La cuina del Restaurant ofereix plats basats en productes de la terra i el mar, elaborats
amb austeritat, estimació i harmonia, que aconsegueixen reflectir l’amor per les coses ben fetes
i la saviesa que neix de l’experiència dels monestirs, amb receptes senzilles i aliments naturals,
ecològics sempre que és possible, tot buscant l’equilibri nutricional i el gaudi dels sentits.
2011 – S’engega l’Escola Restaurant Tasta Poblet, amb el propòsit que esdevingui un
referent, tant per la qualitat i el nivell de la cuina, com per la tasca formativa i la inserció laboral
de les persones amb dificultats d’inserció sòciolaboral del territori. L’Escola dóna una formació
eminentment pràctica, amb un suport individualitzat, que permet a cada alumne portar el seu
propi ritme d’aprenentatge, de manera que ha esdevingut un espai on la convivència, la participació,
la solidaritat i la innovació es posen al servei de les persones.
6. Millora de l’atenció als visitants al monestir de Poblet
Propòsits: Convertir la visita al conjunt monàstic de Poblet en una experiència més profunda,
atractiva i enriquidora del que és avui. Trencar amb alguns dels clixés i pensaments erronis
al voltant del món monàstic amb explicacions rigoroses, senzilles i entenedores. Incrementar
els estàndards de qualitat de tots i cadascun dels espais i serveis que es visitin i impulsar
l’augment del temps d’estada del públic al recinte i a l’entorn del monestir.
Actuacions:
2008-09 – Elaboració d’un pla estratègic per millorar l’acollida dels visitants que rep el
monestir de Poblet (uns 150.000 a l’any). Abasta la visita in situ, la visita virtual, les hostatgeries
internes i externa, la botiga, alguns serveis complementaris i les activitats culturals relacionades.
S’elabora l’avantprojecte del futur centre de visitants, que se situarà en un edifici preexistent,
d’uns 500 m2 de superfície, emplaçat prop de l’entrada de la porta del rellotge.
2008-10 – Elaboració d’un avantprojecte de millora de l’aparcament extern (esmentat abans),
amb una superfície total de 8.900 m2, que permetrà resoldre diverses barreres, problemes funcionals
i de seguretat dels visitants. Després de successives rectificacions, obté l’informe favorable de
la Junta rectora del PNIN l’any 2011.
2010 – Instal·lació de pivots a les portes d’accés al recinte monàstic per reduir el tràfic
rodat a l’interior de les places del recinte monumental i millorar així la qualitat de la visita.
2011 – Construcció de nous lavabos i sanitaris al costat de l’antiga porteria, a la banda
esquerra de l’entrada al recinte monàstic.
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2011– Replantejament del projecte de jardí botànic d’espècies bíbliques, amb suport del
PNIN, inicialment concebut dins de l’àmbit de clausura, per un projecte de jardí bíblic obert al
públic en general, dins del recinte monàstic, però fora dels límits de la clausura, físicament i
funcional, vinculat al centre d’acollida de visitants, amb una superfície d’uns 6.500 m2.
2012 – Signatura d’un acord amb els propietaris del celler Codorniu, situat a l’interior del
primer recinte monàstic, per agrupar en un sol edifici el centre d’informació, la venda d’entrades
al conjunt monumental i les dues botigues -la del monestir i la de Codorniu-. El nou establiment
passa a anomenar-se Centre de recepció.
2012 – Signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per
instal·lar l’oficina d’informació comarcal i de la Ruta del Cister dins del Centre de recepció.
2012 – Es comença a preparar el terreny per elaborar l’avantprojecte del futur jardí bíblic.
2012 - Es prepara un nou sistema d’audioguies per a les visites al conjunt monumental.
D’aquesta manera el visitant es trobarà més lliure a l’hora de veure, sentir i experimentar el
monument, i rebrà informació automàticament de cada espai i d’una manera individual. Per evitar
l’aïllament de les persones i problemes de contaminació acústica, s’adoptarà un servei de
monoauriculars.
2012 – En el moment de redactar aquest article s’està preparant una proposta de Projecte
Life + (finançat en gran part per la Unió Europea) que aplegarà una desena d’institucions i una
dotzena d’empreses col·laborades del monestir de Poblet, per impulsar moltes de les actuacions
que estan en curs en tots els àmbits que poden tenir incidència en la sostenibilitat ambiental
i el canvi climàtic. El monestir es proposa coronar totes les actuacions que ha anat desenvolupat
fins ara amb aquest ambiciós projecte que se centra en la lluita sobre el canvi climàtic des
de diversos fronts: des de la part més directa amb la implantació d’algunes de les instal·lacions
objecte d’estudi dels darrers anys com ara la planta de biochar o de geotèrmia, els molins de
vent, passant pel projecte d’integració paisatgística de l’aparcament, fins a l’anàlisi de la petjada
ecològica dels habitants i visitants del monestir de Poblet, amb la intenció de poder valorar l’efecte
de totes les mesures implantades, i poder impulsar una gestió adaptativa per millorar-ne l’eficiència.
El projecte pretén alhora utilitzar tecnologia puntera tant en l’àmbit de l’eficiència energètica,
com en el de la comunicació, en el turístic o el de recerca, i preveu divulgar el procés de
reconversió ecològica de Poblet, com un exemple de gestió patrimonial sostenible, tant pel que
fa a d’altres monestirs com respecte de la mateixa societat civil de l’entorn.

7. Millora paisatgística dels terrenys del monestir de Poblet
Propòsit: Protegir efectivament la qualitat del paisatge rural i forestal de l’entorn del monestir,
millorant-ne la integritat ecològica, el silenci i la bellesa
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Actuacions:
2008-09 – Recuperació del bosc de ribera del torrent de Sant Bernat, restaurar-ne la
integritat amb espècies autòctones i, especialment, augmentar la presència d’àlbers en les parts
humides, amb suport del Paratge Natural d’Interès Nacional.
2008-10 – Redacció d’un avantprojecte de millora de la integració paisatgística del gran
aparcament extern (8.900 m2) en relació al paisatge circumdant. Després de successives
rectificacions i millores, obté l’informe favorable de la Junta rectora del PNIN l’any 2011.
2009 – Actuació silvícola orientada a millorar l’estructura forestal i recuperar bosc adevesat
en una superfície de 3 ha de la finca de Castellfollit, situada a la vall homònima dins del PNIN,
en col·laboració amb l’òrgan gestor del PNIN.

Vista parcial del bosc de Poblet i la Roca Ponent, vistos des de la galeria de l’antiga granja
cistercenca de Castellfollit, a la vall homònima.

2010 – Comencen els estudis per a crear un futur jardí bíblic, vinculat al futur centre de
visitants i se’n defineixen, progressivament, el concepte, el plantejament, l’emplaçament, el discurs
narratiu, etc.
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2012 – Es construeix un nou jardí al claustre major del monestir, inspirat en el model dels
jardins claustrals medievals, on s’implanta una seixantena d’espècies herbàcies i arbustives
autòctones escollides per tal que al llarg de la major part de l’any unes o altres estiguin florides,
d’acord amb el simbolisme paradisíac propi del claustre, que invita a la reflexió i la contemplació.
Els colors de les flors han estat escollits segons el simbolisme de les quatre ales del claustre,
que correspon a les quatre dimensions que configuren l’home segons l’antropologia clàssica
cristiana, és a dir, la dimensió corporal (simbolitzada pel color vermell, el de la sang; la dimensió
psíquica o interior (simbolitzada pel color groc, com a color de la llum interior); la dimensió
espiritual (amb el blanc com a color) i la dimensió social o de comunió (representada per plantes
amb flor blava). Per tant, les flors dels parterres corresponen als tres colors primaris (groc, vermell
i blau) a més del blanc.

Plantació del nou jardí del claustre major de Poblet, d’acord amb els criteris de jardineria sostenible i
significativa que s’impulsen al monestir.
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2012 – Elaboració d’una diagnosi de tots els espais enjardinats del conjunt monàstic (més
de cinquanta peces diferents) per tal d’aconseguir uns jardins tan bells com sigui possible, que
tinguin una significació harmònica amb els edificis del conjunt monumental, que siguin gestionats
amb criteris ecològics, prioritzant la vegetació autòctona, adaptats al clima i les condicions dels
diversos espais del conjunt monàstic. La significació de les espècies escollides per a cada espai
enjardinat recolzarà en el simbolisme bíblic i en la pròpia tradició monàstica.
8. Actuacions promogudes o realitzades en el Paratge Natural
d’Interès Nacional de Poblet i de cara al futur Parc Natural
de les Muntanyes de Prades i de Poblet
Propòsit:
Afavorir el diàleg amb l’Administració pública i amb els propietaris forestals, per tal
que els boscos del nostre entorn siguin gestionats d’una forma correcta, conservadora i protectora.
Introduir en la protecció de la naturalesa els valors espirituals i culturals, simbòlics i religiosos,
que des de les èpoques més pretèrites els acompanyen.
Consideracions:
Escau recordar que fou l’anterior abat de Poblet, el R. P. Abat Maur, qui va promoure
l’establiment del Paratge Natural d’Interès Nacional per protegir l’entorn del monestir de Poblet
contra l’amenaça de la degradació i la urbanització (vegeu preàmbul de la llei 22/1984).
L’acció del monestir de Poblet dins el PNIN només és directa en les seves propietats, i
indirecta, canalitzada a través de la Junta rectora i l’equip gestor del PNIN, en la resta de l’espai
natural protegit.
Actuacions:
2007 – En la consulta realitzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte
a l’Avantprojecte del Parc natural de les Muntanyes de Prades i de Poblet, el monestir de Poblet
presenta un conjunt de propostes que comprèn: el concepte i la denominació de l’espai protegit;
els límits del futur parc natural; la composició de la Junta rectora i la seva Comissió permanent;
l’abast del concepte de patrimoni cultural per integrar els valors intangibles (els religiosos i
espirituals, especialment); els objectius de gestió del futur parc natural i criteris relacionats amb
els valors espirituals i els equipaments del futur parc.
2008 – Proposta d’elaboració d’unes directrius de gestió forestal per al PNIN (tota vegada
que l’espai natural protegit encara no disposa d’instrument de planificació propi) i participació
activa en tot el procés d’elaboració. Aquestes directrius varen ser aprovades per la Junta Rectora
del PNIN el 18 de febrer.
Des de 2008 – Col·laboració i participació en diverses activitats organitzades pels gestors
del PNIN, com ara les caminades per les muntanyes i les visites als pous de gel, que tenen
continuïtat en el futur.
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2009 – Col·laboració en l’estudi sobre les especies de ratpenats promogut pels gestors
del PNIN.
2010 – Cessió de les instal·lacions del Palau de l’Abat per a l’exposició commemorativa
dels 25 anys de la declaració del PNIN, i participació activa en tots els actes realitzats.
2010 – Instal·lació d’un apiari ecològic de la Universitat de Barcelona dins dels terrenys
de Castellfollit, en col·laboració amb els gestors del PNIN.
2010 – Col·laboració amb els serveis educatius del PNIN i amb el Camp d’Aprenentatge
dels Monestirs del Cister, en visites guiades al monestir, sortides al PNIN, etc.
2010 – Col·laboració en l’organització de les III Jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes
de Prades, i participació activa, amb la presentació de tres ponències i diverses intervencions.
2011 – El Prior del Monestir és escollit President de la Junta rectora del PNIN, amb l’acord
unànime de tots els membres que formen la Junta.
2011-12 – Suport a la creació d’una associació de propietaris forestals comarcal per tal
d’impulsar, de manera conjunta, la planificació i la gestió forestal de les finques privades amb
criteris de sostenibilitat, cosa que no seria viable de manera individual.
2012- Col·laboració en l’elaboració d’uns plafons sobre la història del bosc de Poblet, que
formaran part d’una exposició promoguda pels gestors del PNIN.
Aquesta relació d’actuacions resumeix el treball realitzat fins ara per la comunitat cistercenca
del Monestir de Poblet per millorar la seva relació amb el l’entorn natural, és dir, amb els dons
del Creador, sempre fonamentades en aquesta manera concreta de viure l’Evangeli que és la
vida monàstica.
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3.- Frédéric Van der Meer, Atlas de l’Orde Cistercien, 1965.
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ResumEN

La caiguda progressiva de la rendibilitat del sector primàri, sobretot a les zones de muntanya,
ha conduit a l’abandonament de terres i dels seus gestors tradicionals i l’augment de la
superfície forestal sense gestió amb una acumulació de biomassa i incendis forestals.
L’Associació Forestal, es creà amb la finalitat de canviar aquesta dinàmica negativa, a més
d’unir forces es vol aprofitar el combustible natural. Pretenem assolir la revalorització del
bosc, ajudant al desenvolupament rural, fomentar l’ocupació.

El descenso progresivo de la rentabilidad del sector primario, basicamente en las zonas
de montaña, ha supuesto el abandono de las tierras y las labores tradicionales, con un
aumento de la superficie forestal sin ningún tipo de aprovechamiento ni gestión, lo cual
ha generado una acumulación de biomasa e incremento de los incendios forestales.
L’Associació Forestal, fue creada para cambiar esta dinámica negativa, a la par que pretende
unificar esfuerzos para el aprovechamiento de combustible natural. Con éllo, se intenta
revalorizar el bosque, ayudando al desarrollo rural y al fomento de la ocupación.

ABSTRACT

Resum

Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

The primary sector profitability progressive drop, especially in mountain areas, has caused
the land abandonment and also traditional agents and the increase of the forest surface
without management with an accumulation of biomass and forest fires. Forest Association
has been created with the purpose to change this negative dynamics, in addition to join
strengths, it is expected to take advantage of natural fuel. We want to get forest revaluation,
helping rural development, and promoting the employment.
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Joan Llagostera i Serra
(Valls, 1946).
Enginyer forestal (Universidad de Madrid). Del 1974-1980, treballà a l’«Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura Pesca i Alimentación», posteriorment fins
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1.- Antecedents
En aquest article exposem uns fets que al llarg dels últims cent cinquanta anys han incidit
fortament en la mala situació actual dels nostres boscos.
Aproximadament des de finals del segle XIX i durant el segle XX, en el nostre país,
s’incrementà de forma exponencial el sector industrial, provocant unes mutacions socials i
econòmiques que han afectat intensament al sector primari (agricultura, ramaderia i boscos) i
que una part notable de població hagi emigrat a les grans concentracions urbanes. Si tracem
un esbós evolutiu d’aquest factor en els darrers cent anys, trobem que el màxim esplendor
agrícola podem situar-lo previ l’adveniment de la fil·loxera, que delmà una gran part de la producció
vinícola de Catalunya, Aquest moment coincidí que l’insecte anorreà les produccions vitivinícoles
franceses, amb el conseqüent auge dels mercats catalans que passaren a ser proveïdors de
grans sectors de consumidors (últim terç del segle XIX). Llavors l’agricultura sobrepassava el
50% de la superfície de Catalunya i en conseqüència, els boscos només assolien el 18% de
la superfície, la qual cosa propiciava que els seus productes (llenya, fusta, ramatge, fruits forestals,
etc.) aconseguissin una bona cota de mercat, amb la valoració econòmica corresponent. Això,
però, també va provocar la seva sobreexplotació.
A partir d’aquest moment assistim a una davallada agrícola, que, paral·lelament propicia
l’augment de la superfície forestal, amb l’inevitable abandonament de conreus marginals, sobretot
de vinyes afectades per la fil·loxera. Aquesta tendència ha estat progressiva per altres factors,
bàsicament per aquell desplaçament de sectors que apuntàvem abans, des del sector primari
a l’industrial i més tardanament al terciari o de serveis. Atès això, trobem que actualment la
superfície forestal de Catalunya suposa gairebé el 64% de la superfície del país.
La política franquista (1939-1974) de suport a la indústria i al turisme i d’oblit permanent
del nostre entorn rural, continuada pels diferents governs democràtics, ha provocat que en el
dia d’avui només sobrevisqui, d’aquest sector primari, aproximadament el 2% de la nostra població.
Aquestes polítiques de desídia per part de l’administració, ara més que mai, amb els
problemes dels grans incendis, la regressió econòmica, l’elevada taxa d’atur, la cada vegada
més necessària importació de productes que anys enrera obteníem autòctonament, entre altres,
ens demostra que foren equivocades, per les raons que seguidament analitzarem:
- Per un òptim manteniment de l’entorn rural és imprescindible la seva rendibilitat, que permeti
que una població mínima el gestioni. Si no és així els conreus es van abandonant i emboscant,
desapareixent, de cada vegada més, el ric i variat mosaic agro-forestal que no fa massa
teníem. En aquest punt estem en l’orígen de les grans i contínues masses forestals sense
gestió, que augmenten el risc dels grans incendis, la degradació i la desaparició del nostre
entorn natural. Amb una ramadería extensiva addient es podrien conservar els conreus
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que es van abandonant, com a deveses pasturables molt més rendibles i riques ecològicament
parlant, alhora que es conservaria l’esmentat mosaic. També els boscos sense gestió,
pràcticament el 70% de la superficie forestal catalana, van perdent les seves funcions de
producció, socials i d’esbarjo.
- Tenint en compte que actualment la superficie que ocupa l’entorn rural català està pels
voltants del 97% de Catalunya, resulta del tot insostenible que solament visqui dels seus
reucursos el 2% de la població. Només que amb polítiques actives es revaloritzés el sector,
es podria recuperar el desenvolupament rural, imprescindible també per intentar reduir l’alta
taxa d’atur (25%). Part d’aquest col·lectiu podria gestionar mínimament el territòri, amb tot
el que això representaria per a tothom.
- Per altra banda, amb la recessió econòmica actual, provocada en part per la manca de
competitivitat en front dels països emergents, amb sous més baixos, la nostra indústria
es va desmantellant a favor d’aquests. Malgrat els baixos preus de cost d’aquests productes
en origen, les insaciables ànsies d’enriquiment fàcil i ràpid per part de molts dels nostres
«patriotes» que hi han traslladat les seves fabriques, els preus aquí no baixen i els nostres
governants ho permeten, oblidant els ajuts que els han donat en èpoques per potenciar
les seves empreses aquí. Què fem ara amb la indústria èn franca davallada i el sector
primari ensorrat? Com es resoldran els problemes que tot plegat comporta?
- Amb aquestes polítiques errades, hem perdut moltes de les nostres possibilitats de produucció
agrària, en altres temps importants. Actualment, capital català s’inverteix en produir verdures
a altres països, mentre les nostres hortes s’abandonen o es destrueixen amb planejaments
urbanístics sense cap sentit ni lògica. Molta de la carn que consumim s’importa de l’estranger,
mentre els nostres pastors han de plegar per manca de rendibilitat del seu treball. Productes
forestals, elaborats o no, s’importen, mentre els nostres boscos no tenen sortida i s’abandonen
sense cap mena de gestió. Tot això és sostenibilitat? Si és així, em resulta difícil d’entendre
La veritat és que tampoc ho vull entendre.
Som tan rics que podem prescindir de les nostres possibilitats de producció, pagant
importacions als preus que ens demanen i ens demanaran? Què passa ara amb la recessió
econòmica que han provocat polítiques inadequades i corrupcions de tota mena? Què passa
ara que a conseqüència de tot això tenim aquests grans incendis de dificultosa extinció,
malgrat els cada vegada majors i més sofisticats mitjans i sense pràcticament dedicar res
a la prevenció? Doncs, aquesta només esdevé una petita mostra del que en un futur
proper ens pot pasar, si no hi posem remei entre tots. Encara podem dir que fins ara
hem tingut sort, tot i les víctimes mortals -una sola ja seria massa- Déu no ho vulgi, però
d’ara endavant les xifres podrien créixer, veient com es disseminen les urbanitzacions, si
tenim els masos, les cases i els pobles de caràcter rural que progressivament es veuen
més rodejats per masses forestals. Aquest és el resultat de la manca de visió d’urbanites
mediocres, Que Déu ens agafi confessats.
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Comellar emboscant-se per manca de gestió agrícola

Mosaic agroforestal com a infraestructura contraincendis forestals
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Pineda sobredensa sense gestió de cap mena

Pineda aclarida (bosc de qualitat)
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Roureda de reboll sobredensa sense gestionar

Roureda aclarida i mantinguda amb pastura
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Alzinar sobredens sense gestionar

Alzinar-roureda aclarida i mantinguda amb pastura
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- Aquesta situació també ha estat provocada per la visió equivocada d’alguns «científics»
que des dels seus entarimats han anat predicant que els boscos ja es gestionen per si
sols, oblidant que els nostres, des de principis de la història han evolucionat amb l’aportació
humana, com un element més de l’ecosistema. Aquests boscos, com qualsevol altre cultiu,
es perd o es perjudica quan s’abandona i ara, des de fa massa anys, ho anem veient
i patint.
2.- Conseqüències de la manca de rendibilitat del sector primari
A continuació donem xifres per fer més entenedor el greu problema que hem heredat:
2.1.- Gran augment de la superficie forestal. En aquests últims deu anys la superfície forestal
a Catalunya ha augmentat una mitjana del 20%, també, i principalment, per conreus
abandonats que s’embosquen progressivament (a Tarragona el 43%). Estem a punt d’arribar
al 64% de massa forestal (2.050.000 ha) (a Tarragona vora les 300.000 ha).
L’arbrada ja està pels voltants del 44% (1.400.000 ha), mentre l’any 1900 estava en el
18% (ara a Tarragona està pels voltants de les 240.000 ha), i l’agrícola pels voltants del
33% (1.050.000 ha), ha quedat molt reduïda.
2.2.- Gran augment de la biomassa forestal. Aquest gran augment de superfície forestal sense
gestió en pràcticament el 70% de la superficie forestal catalana, provoca un greu augment
de la seva biomassa sense cap mena de control. Això incrementa el risc de grans incendis
i dificulta la conservació del nostre entorn natural, entre altres.
Actualment, les existències fustaneres en els nostres boscos voregen els 200.000.000
m3 que equivalen aproximadament a unes 150.000.000 tm. en sec, de les que se’n podrien
extraure el 40% (60.000.000.000 kg) quantitat sobrant per deixar els boscos en millors
condicions de creixement i de protecció.
Si tenim en compte que 1litre de gasoil equival apròximadament a 3 kg. d’estella
al 30% d’humitat, representa que amb les dades anteriors tenim estocats sobrants als
nostres boscos catalans la gens menyspreable quantitat de 20.000.000.000 l. de gasoil.
Amb l’oportunitat que ens dóna la biomassa per a calefacció, podrien ser cremats sota
control i sinó poden cremar-se incontroladament per l’efecte dels grans incendis.
Els nostres boscos cada any creixen unes 3,5 Mtm. de les que només se n’extrauen
el 30%, i el pitjor és que moltes d’aquestes s’exporten a l’exterior per al consum de biomassa,
sense donar cap benefici dinerari al propietari, alhora que anem anorreant les nostres
possibilitats de consum posterior.

3.- Motius de creació de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona
A banda de tot allò negatiu exposat anteriorment, que amb la nostra tasca pretenem millorar
el més depressa posible, són també motius de la nostra creació els que seguidament exposem:
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- Volem contribuir a evitar la pèrdua irreparable que representaria la desaparició de l’expert
treballador dels nostres boscos i dels de la resta del sector primari, pagesos i ramaders
en extensiu, ja que són les eines insubstituibles per la seva gestió tradicional des de fa
molts anys. Aquests, conjuntament amb els tècnics i científics especialistes, formen un tot
inseparable per aconseguir una gestió forestal sostenible conjunta, necessària per la
persistència dels nostres boscos en les millors condicions per la seva conservació i aprofitament
- També pretenem potenciar la utilització dels productes dels nostres boscos, en aquests
moments sota mínims, com a pas més important per a la recuperació de la seva rendibilitat
i gestió, contribuint també en l’equilibri de la balança importació/exportació tan necessitada
actualment.
Amb aquesta rendibilitat contribuiríem, a través de la demanda local de mà d’obra a reduir
la forta taxa d’atur (25%), i augmentar el 2% actual que tenim al sector primari, que resulta
del tot insostenible en països de la UE.
- Amb la revalorització del sector contribuiríem també a incentivar el desenvolupament rural,
bàsic per al reequilibri poblacional del país. Si la gent del camp, com en qualsevol altre
lloc, no es guanya la vida, l’abandona o bé el deixa de gestionar, acumulant-se en els,
cada vegada més insostenibles, grans nuclis urbans.
- Així mateix pretenem fomentar la ramaderia extensiva com a eina molt més econòmica
de conservació d’infraestructures de prevenció contra incendis i manteniment de la càrrega
combustible dels nostres boscos, cosa que està comprovada sobradament i resulta quasi
bé el 90% més econòmica que altres mitjans més agresius, alhora que ajudem al manteniment
d’un dels col.lectius de professionals gestors del territori més antics, el pastor en extensiu
(després de l’home caçador-recolector, aquest va amansir fauna salvatge pel seu consum,
cosa que li resultava molt més fàcil que caçar-la).
Al mateix temps ajudem a l’obtenció d’una carn de gran valor ecològic, molt més saludable,
potenciem el manteniment de races autòctones en perill d’extinció, potenciem la conservació
dels hàbitats esteparis i prats naturals, i fomentem una salut alimentària amb unes condicions
més òptimes per als animals que sempre és molt millor, en tractar-se d’una carn més natural
que la provinent d’animals en estabulació permanent que avui dia predomina.

4.- Què és l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona?
És una entitat sense ànim de lucre, creada el dia 16 de març de 2011, inscrita al registre
d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 45.379, per resolució de 4
de juliol de 2011, d’acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, i de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu
a les persones Jurídiques, entre d’altres.
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Vàrem iniciar aquest projecte sis petits propietaris, que entre totes les nostres finques no
sobrepassaven el centenar d’hectàrees forestals. Vàrem tenir l’experiència, en els ajuts que va
donar el Centre de la Propietat Forestal, en aquell moment del Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a l’extracció d’arbrat afectat per les nevades
l’any 2010, que a l’agrupar-nos trenta propietaris dels voltants del Bosc de Poblet, amb unes
tres-centes hectàrees vàrem aconseguir uns tres cents mil euros de subvenció, que no haguéssim
aconseguit mai si els haguéssim demanat individualment. Això ens ho va demostrar posteriorment,
quan per ser l’única agrupació que es va constituir a Tarragona, va ser l’única que la vàrem
rebre a la província. D’aquesta manera se’ns varen obrir els ulls i vàrem creure que la nostra
unió seria la que ens donaria la força necessària per intentar assolir tots els objectius a favor
dels nostres boscos i el que això podria representar també per als nostres pobles. Encara més
a la nostra província en què la característica principal de les finques forestals són les seves
petites superfícies (la mitjana no arriba a les cinc hectàrees), cosa que individualment les fa
inviables en tots els sentits.
Ara ja arribem al centenar de propietaris, comptem amb el suport de deu ajuntaments,
que creuen en aquest projecte comú. Disposem d’unes vuit mil hectàrees de superfície ubicades
en sis comarques de Tarragona i estem pendents d’un suport inicial de la Diputació de Tarragona
per possibilitar que en un curt-mitjà termini puguem ser autosuficients a través de la nostra gestió.
5.- Quines són les nostres finalitats i objectius?
- Agrupar els propietaris forestals titulars de les finques que es troben dins l’àmbit territorial
de l’Associació, per tal de posar en comú els interessos de la propietat forestal i per a
poder-la representar davant de les administracions públiques i la societat.
- Fomentar, promoure i executar la gestió forestal conjunta, tenint en compte la multi funcionalitat
de les finques forestals (forest), per tal de posar-les en valor, respectant totes les funcions,
serveis, usos i productes que aquestes ens ofereixen; aquesta gestió serà sostenible per
tal de fer-ne compatible l’aprofitament integral d’aquestes, amb respecte al medi i la
conservació de la biodiversitat.
- Difondre els valors i beneficis socioambientals que trobem a les Muntanyes de Prades i en altres
de l’àmbit de l’Associació, contribuint a proporcionar a la societat una imatge de gestió forestal
sostenible com quelcom necessari per l’equilibri del nostres boscos i paisatges.
- Promoure l’aprofitament i l’ús dels productes i subproductes forestals en circuits curts de
comercialització. Es vol promocionar, de forma especial l’ús de la biomassa, com a posta
en valor energètica i eina important de millora dels nostres boscos. Boscos que des de
fa molts anys, per la seva manca de rendibilitat sobretot a Tarragona en el cas del pi blanc,
no es gestionen, amb els desajustos i perills que això provoca en totes les seves utilitats
i per la seva conservació.
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- Establir convenis de col·laboració amb administracions públiques, entitats privades, empreses
i altres per aconseguir els objectius de l’Associació.
- Treballar amb empreses del sector forestal de la zona, assegurant el treball continuat al
bosc és una manera d’optimitzar-lo, garantir la feina ben feta, a més de fomentar la creació
de llocs de treball i afavorir la radicació de la població al territori.
- Totes aquestes finalitats i objectius podran incidir favorablement en la necessària recuperació
del desenvolupament rural mitjançant la gestió del nostre entorn natural com a eina bàsica
en la seva conservació i aprofitament.
5.- Valor afegit de la biomassa pel nostre territori
- La biomassa ha de sortir, en principi, de l’acumulació, que en la major part dels nostres
boscos s’ha menystingut durant molts anys per manca d’aprofitaments forestals, i en
conseqüència ha conduït a la pràctica nul·la rendibilitat per al propietari. Aquest aprofitament
de biomassa sobrant acumulada, ha de servir per assolir una estructura de bosc que permeti
el seu millor creixement, conservació i alhora recuperació del valor de la seva fusta. En
segon lloc, sortirà de part dels aprofitaments comercials fusters i dels boscos de mala
qualitat. En molta part de la nostra superfície de pi blanc serà aquesta, pràcticament la
seva única opció, degut a la mala qualitat fustera. Aquest treball, es farà sempre en base
a la persistència del bosc que s’aconsegueix amb les bones pràctiques forestals de la gestió
forestal sostenible.
- Considerem que en l’ús de la nostra biomassa, tenim unes fases dins les quals hem de
respectar unes condicions mínimes si volem assolir la sostenibilitat del nostre projecte
perquè perduri al llarg del temps.
Així tenim les següents:
A.- Fase de creació de la biomassa
Incideixen aquí la propietat mateixa com a medi necessari on viuen les plantes i el treball
del propietari (plantacions, treballs silvícoles, creació i manteniment d’infraestructures de gestió
forestal i prevenció d’incendis, etc).
B.- Fase d’aprofitament de la biomassa
Potser és la part més important de qualsevol cultiu per al propietari, la recol·lecció. Consisteix,
en aquest cas, en la tala i «desembosc» dels arbres fins a carregador. Generalment, ho fan
empreses professionals de talladors (rematants), que compren els arbres en peu, al propietari,
però també ho poden fer aquests mateixos, si compten amb els mitjans necessaris.
C.- Fase industrial
Generalment, és la fase en què una empresa o indústria del sector, compra la biomassa
al carregador del bosc o a partir de la seva indústria. A través del procés industrial de transformació
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necessari, respon a la demanda del mercat, amb el seu producte elaborat (fusta trossejada,
estella, palet, briquetes etc.).
-

La condició general que cal respectar dins de cada fase, es la rendibilitat que ha de
representar per als seus protagonistes, en base a uns preus justos que permetin realitzar
els treballs amb els condicionants exigits.
Així, el propietari del bosc, ha de percebre, per la venda del seu producte, un preu que
li permeti desenvolupar la seva tasca de cultiu i conservació. Si això no fos així, perd la
consciència del seu valor i l’abandona, com s’abandona tot el que no és rendible, i que
per desgràcia en el sector primari és massa corrent i perjudica a tota la societat en general.
En segon lloc, també aquesta condició es bàsica en l’aprofitament, perquè els treballs
es realitzin seguint la normativa vigent en matèria de seguretat i salut dels treballadors,
les càrregues socials empresarials i que permetin les bones pràctiques forestals que ens
portin a la gestió forestal sostenible que pretenem, imprescindible en el moment de la
certificació dels nostres productes forestals que donen solvència a la tasca i al país.
En la fase industrial, no cal dir també, que si no hi ha una rendibilitat que permeti, seguint
la normativa i exigències en els processos industrials, assolir uns productes a uns preus
competitius, el projecte no es consolidarà.

-

Per altra banda, aquest projecte ha d’aportar molts beneficis al territori a través de la
recuperació del valor dels nostres boscos, mercès al seu aprofitament, millora i conservació,
pel seu propi valor i no com fins ara, d’una manera molt més artificial, cara i no assumible,
derivada de la política de subvencions sense lògica. Per l’administració serà més factible
i justificable, si arriba el cas, concedir subvencions destinades a rendibilitzar operacions
forestals que valorin els productes i també serveixin per assolir objectius de creació, millora
i conservació de boscos, en front d’altres molt mes cares que no els valoren.

Tenint en compte també que aquest projecte es vol posar en marxa amb els elements
del territori (propietaris, entitats locals, comarcals, indústries, empreses, etc), en benefici de tots,
i que per medi de la nostra biomassa com a combustible molt més econòmic i menys contaminant
que els fòssils que importem, pretenem reduir l’actual taxa d’atur, millorant l’equilibri poblacional
territorial, en base a la recuperació del desenvolupament rural, podrem comprendre la importància
global del projecte i el valor afegit que per tots pot representar.
És per això que aquest valor afegit, l’hem de tenir en compte tot el territori que se’n
beneficia, sobretot els consumidors de la biomassa, en l’hipotètic cas que els productes obtinguts
resultessin una mica més cars que els del mercat, advocant si fos així, a la fidelitat territorial
per a consumir-los preferentment, pels beneficis esmentats en el present article
5.- Conclusions
- Manca general de rendibilitat del entorn rural.
Respecte als boscos, les polítiques errades de l’època franquista i l’absència total de política
forestal dels successius governs democràtics, ens ha portat a la situació actual de nul·la
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rendibilitat principalment als nostres boscos de Tarragona i també de la resta de la Catalunya
seca.
D’aquesta manera ens trobem de forma alarmantment progressiva que hi hagi més superfície
forestal sense gestió en la què s´hi va acumulant perillosament una gran quantitat de
biomassa de mala qualitat, que grava el preu de la bona, alhora que augmenta fortament
el greu perill dels grans incendis i amb aquests el de degradació i desaparició dels nostres
boscos i el que representen per la nostra societat.
Com en tots els supòsits, sempre resulta molt més econòmica i efectiva la prevenció que
la cura. Així, en el cas dels incendis forestals, aquesta manca de política forestal s’ha traduït
en una molt insuficient despesa en prevenció i el que és molt pitjor, que els pocs treballs,
que en aquest aspecte han dut a terme tècnis Forestals de l’administració, ADF i propietaris,
la major part de vegades, no han tingut la possibilitat de conservació, ni amb la pastura
extensiva molt més econòmica. Això provoca, cada vegada més, que l’extinció necessària
impliqui pressupostos més elevats, essent els seus riscos més grans i inefectius els resultats.
No vol dir que grans pressupostos en extinció es tradueixin en efectivitat, per això és bàsica
i molt més econòmica en tots els sentits la prevenció, també i sobretot perquè es minimitzen
els riscos de qualsevol mena en el moment de l’extinció.
- Inconvenient superficial de les finques forestals de Tarragona.
La petita superfície general de les nostres finques forestals les fa individualment inviables
en tots els sentits. Per això l’única possibilitat que ens resta per a tenir la força imprescindible
per assolir objectius que resultin eficaços, és aglutinar esforços a través d’associacions
de propietaris.
- Associació Forestal de les Comarques de Tarragona.
Entitat sense ànim de lucre, creada per aconseguir a través de la gestió forestal sostenible
conjunta la posada en valor dels productes dels nostres boscos i així també la seva conservació.
La situació actual dels elevats preus de l’energia, principalment per a la calefacció, ens dóna
una gran oportunitat per, a través de l’aprofitament de la nostra biomassa sobrant acumulada,
poder canviar la dinàmica negativa actual dels nostres boscos, en benefici de tots.
La biomassa per a calefacció és una energia molt més econòmica i segura que els
combustibles fòssils, l’electricitat i el gas natural i amb la seva extracció dels nostres boscos,
els aprofitem i conservem, subministrant, alhora, un combustible molt més econòmic, reduint
al mateix temps les necessitats creixents en pressupostos a l’administració forestal per a
conservar-los, incentivem l’ocupació de mà d’obra local reduint la forta taxa d’atur, ajudant
a recuperar el desenvolupament rural i ajudant a reequilibrar la descompensada balança
importació exportació del nostre país.
-

Valor afegit de la nostra biomassa.
Deduint de tot el que hem exposat anteriorment es pot comprendre el valor que representa
l’aprofitament de la nostra biomassa pel territori. Els corrents actuals de l’ús dels nostres
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productes de proximitat, d’una manera sostenible amb respecte al nostre entorn, potser
es l’única manera de sortir d’aquesta manca de valor del sector primari i del que això
suposa per a tots. Entre tots hem de promoure el consum d’aquesta producció d’aliments
i altres que porten associada la defensa dels nostres territoris i la seva riquesa natural.
Aquestes iniciatives encaminades al consum de productes propers als llocs de producció,
ja sigui mitjançant la venda directa o de comercialització a través d’un sol intermediari,
d’entrada ha de contribuir a simplificar la cadena de distribució, en benefici dels productors
i dels consumidors, en preu i qualitat. En certa manera representa un retorn al funcionament
del passat, unit també a l’exigència, cada vegada més creixent, dels ciutadans perquè les
formes de cultiu i aprofitament dels recursos, tingui cura del territori, mantingui els mètodes
de producció més naturals possibles i preservi la biodiversitat.
- interdependència de tot el sector primari en el problema dels grans incendis forestals.
Com hem vist, a l’entorn rural tots els seus sectors estan interrelacionats. Així la conservació
dels seus conreus, resulta estratègic per evitar la pèrdua del mosaic agro-forestal i el que
això pot representar en cas d’incendi. La pastura extensiva és l’eina més econòmica i natural
per a la conservació de les infraestructures contra incendis i també per a reduir la càrrega
de combustible dins els nostres boscos.
Per altra banda, els boscos són importantíssims i necessaris, tant pels conreus com pels nostres
ramats. A la muntanya, els boscos de les vessants aporten d’una manera ordenada l’humitat de les
pluges als conreus de les planes i al mateix temps donen l’aliment necessari als ramats, entre moltes
altres funcions que ens donen a la nostra societat, per tots conegudes.
Per això, si pretenem conservar el nostre entorn rural, és imprescindible recuperar la seva
rendibilitat com a única manera més econòmica per la nostra societat de conservar els seus
protagonistes (pagesos, ramaders i treballadors del bosc), sense els quals això no serà mai
possible.
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Resum

El terme teràpia gènica unifica els principis de la farmacologia amb els de la genètica.
Implica tàcitament la utilització d’àcids nucleics com l’agent farmacològic pel tractament
d’estats patològics. Així la teràpia gènica pretén modificar el genoma de les cèl·lules
somàtiques transferint còpies normals de gens per que produeixin quantitats adequades
del producte gènic normal, que amb la seva acció corregiria la malaltia genètica. S’explica
el procés per fer efectiva aquesta teràpia amb els diferents vectors utilitzats per enviar
el gen correcte a la zona que s’ha de corregir.

ResumEN

El término terapia génica unifica los principios de la farmacología con los de la genética.
Implica tácitamente la utilización de ácidos nucleicos como el agente farmacológico para
el tratamiento de estados patológicos. Así pues, la terapia génica pretende modificar
el genoma de las células somáticas transfiriendo copias normales de genes para que
produzcan cantidades adecuadas del producto génico normal, que con su acción corregiría
la enfermedad genética. Se explica el proceso para hacer efectiva esta terapia con los
diferentes vectores utilizados para enviar el gen correcto a la zona que es preciso corregir.

ABSTRACT

La teràpia gènica com a correctora d’errors genètics

The term gene therapy unifies principles of pharmacology with genetics ones. It implies
tacitly the use of nucleic acids as pharmacological agent for the treatment of pathological
states. So gene therapy aims to modify the genome of somatic cells transferring copies
of normal genes to produce adequate amounts of the normal gene product, that with its
action, it would correct genetic disease. The process to implement this therapy with different
vectors used to send the correct gen to the area to be corrected is explained
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La teràpia gènica com a correctora d’errors genètics
Roman Galimany Solé

Paraules claus: Biologia molecular, genètica, gens, teràpia gènica, genoma, malalties
genètiques, ADN.
Introducció
Esquematitzar un panorama sobre la medicina del futur no és una tasca fàcil, doncs correm
el risc de confondre allò que es nodreix de la ciència on beu en la ciència ficció. Tot i això,
existeix una forma de minimitzar aquest risc: acudir a determinats camps de la investigació mèdica
que ja ens mostren resultats rellevants.
Per diverses vies, l’avanç sorprenent que la biologia molecular i la genètica han
protagonitzat en la darrera dècada –i un dels resultats més espectaculars ha estat la
descodificació del genoma humà– fa preveure l’assentament de nous mitjans terapèutics i
diagnòstics que se’n nodreixen.
El progrés en el tractament de moltes malalties vindrà després de l’avanç assolit dels
mètodes de diagnòstic. La biologia molecular ens dóna constantment nous resultats en matèria
de diagnòstic, que permeten detectar cada vegada més patologies. Arribarà el dia que rutinàriament
es podrà llegir el genoma d’un individu, comparar-lo amb el genoma normal, per poder vaticinar
quines són les malalties que durant la vida d’aquesta persona tindrà el risc de patir.
El coneixement dels mecanismes que regulen el funcionament dels gens és la clau que
dóna la possibilitat de corregir determinats errors en l’ADN, que són la provinença de nombroses
afeccions d’origen genètic, com moltes formes de càncer. La teràpia gènica, que mitjançant la
introducció de gens «terapèutics» corregeix aquests errors, és una eina que en el darrers anys
ha començat a donar resultats esperançadors.
El concepte de teràpia gènica es pot considerar des de diferents definicions com són:
- La introducció de material exogen (natural o recombinat) en humans per corregir deficiències
cel·lulars expressades en el nivell fenotípic.
- Una estratègia terapèutica sustentada en la modificació del repertori genètic de cèl·lules
somàtiques mitjançant l’administració d’àcids nucleics i destinada a curar tant malalties
d’origen hereditari com adquirit.
- En la transferència de nou material genètic a cèl·lules d’un individu provocant un benefici
terapèutic per ell mateix. Tot i que aquestes definicions són merament descriptives, la teràpia
gènica inclou un ventall de possibilitats que no es poden limitar a una descripció tan general.
Malalties genètiques
Moltes malalties són difícils de curar i només es pot fer un tractament pal·liatiu que atenuï
els seus efectes. Entre aquestes s’hi troben les produïdes per una alteració genètica i que es
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consideren malalties genètiques, alteració del genoma, que és la totalitat de la informació genètica
que té un organisme en particular i que codifica per ell. Es tracta d’una desviació de l’estat
de salut, total o parcial, a la construcció genètica de l’individu. La malaltia pot ser hereditària
o no, si el gen alterat es té present en el gameto (òvuls i espermatozoides), però si només
afecta a les cèl·lules somàtiques no serà heretada. El gen es considera la unitat d’emmagatzement
de la informació genètica i unitat de l’herència, doncs, transmet aquesta informació a la descendència.
El conjunt de gens d’una espècie, i per tant dels cromosomes que els formen, s’anomena
genoma. En els cromosomes els gens es localitzen en el nucli cel·lular.
Els factors ambientals poden agreujar la gravetat dels síndromes. En el diagnòstic d’una
malaltia genètica és molt important l’historial familiar acompanyat d’un arbre genealògic.
En una classificació molt general s’han establert tres tipus de malalties genètiques: les
produïdes per alteracions monogèniques, alteracions multifactorials i les anomalies cromosòmiques.
D’aquests tres grups les que més ens interessen són les produïdes per alteracions
monogèniques, on només està alterat un gen i aquestes condicions s’hereten en forma autosòmica
o lligada al sexe. Actualment hi ha més de 3.000 malalties lligades a aquest tipus, entre les
quals hi ha algunes anèmies hereditàries, hemofílies i fins i tot alguns tipus de càncer.
Els 46 cromosomes humans (22 parells d’autosomes i 2 de cromosomes sexuals) entre
els quals alberguen gairebé 3.000 milions de parells de bases d’ADN que contenen al voltant
de 80.000 gens que codifiquen proteïnes. Les regions que codifiquen ocupen menys del 5 %
del genoma (la funció de la resta de l’ADN roman desconeguda), tenint alguns cromosomes
major densitat de gens que uns altres.
Un dels majors problemes és trobar com els gens contribueixen en el complex patró de l’herència
d’una malaltia, com exemple el cas de la diabetis, asma, càncer i malalties mentals. En tots aquests
casos, cap gen té el potencial per a determinar si una persona patirà o no la malaltia.
Les malalties hereditàries, que són un conjunt de malalties genètiques, es caracteritzen
per transmissió de generació en generació, és a dir, de pares a fills, en la descendència i que
es pot manifestar en algun moment de les seves vides.
Poc a poc es van coneixent algunes malalties la causa de les quals en l’alteració (com
una mutació) o de tot o alguna regió d’un gen. Aquestes malalties afecten generalment a totes
les cèl·lules corporals.
L’objectiu prioritari dels estudis sobre teràpia gènica en medicina és assolir els millors
resultats tant en prevenció com en investigació, diagnòstic i teràpia de les malalties hereditàries.
La teràpia gènica ambiciona curar malalties hereditàries (que, en la majoria dels casos,
són degudes a gens defectuosos) mitjançant la introducció de gen sa. Es podria aplicar també
al tractament de malalties actualment incurables, com càncer, determinades patologies infeccioses
(hepatitis, sida), cardiovasculars (hipercolesterolemia i arteriosclerosis), malalties neurodegeneratives
(malalties de Parkinson i d’Alzheimer) o malalties cròniques (artritis reumatoide).
En què consisteix la Teràpia Gènica
Per aplicar una teràpia gènica s’han de localitzar molt exactament els possibles gens
defectuosos dels cromosomes i procedir a la seva substitució per un gen correcte. Aquest canvi,
que es produeix en l’estructura cromosòmica, elimina el gen incorrecte, provocador de la malaltia,
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Teràpia gènica fent servir un adenovirus com a vector. S’insereix un nou gen en el vector d’adenovirus, que
és emprat per introduir l’ADN modificat en la cèl·lula humana. Si el tractament es realitza amb èxit el nou
gen donarà lloc a una proteïna funcional
Imatge procedent del National Institutes of Health, del United States Department of Health and Human
Services. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

La teràpia génica es una opció terapèutica en evolució dissenyada per incorporar material genètic extern al
material genètic d’una cèl·lula amb l’objectiu de tractar o prevenir algunes malalties
Dres. Mercedes Serrano y M. Antònia Vilaseca.
Equip Guia metabóòica. Hospital Sant Joan de Déu.
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es restableix l’estructura perfecta i, per tant, es poden guarir les malalties genètiques, entre les
que es troben molts càncers.
La teràpia gènica es presenta com una promesa terapèutica d’utilitat en diverses patologies,
que en el futur ha de revolucionar el nostre concepte de medicina. L’aparició de la teràpia gènica
ha estat possible gràcies a la confluència del desenvolupament del coneixement en els camps
com: Biologia Molecular, Genètica, Virologia, Bioquímica i Biofísica, entre altres.
La teràpia gènica de les malalties congènites consisteix en curar als pacients reparant el
gen mutat que els hi provoca la patologia que pateixen. Per això se’ls afegeix la còpia del gen
sa que els hi manca. O millor dit, se’ls infecta, perquè el fragment d’ADN que necessiten s’introdueixi
en la doble hèlice a través d’un virus modificat que transporta el gen encapsulat fins el seu
destí.
Per poder desenvolupar aquesta teràpia cal superar unes etapes que tenen la seva dificultat,
fins arribar a sistematitzar el protocol de treball. En primer lloc s’ha d’identificar molt correctament
el «teixit diana», és a dir, el que ha de rebre la teràpia, i també si és possible tractar «in situ»
aquest teixit afectat. És d’importància cabdal, i és on ha estat molts anys encallada aquesta
investigació, determinar el mitjà pel que es facilita el traspàs d’un gen exogen a la cèl·lula, és
a dir, quin vector s’ha de seleccionar pel desenvolupament del nou material genètic que posteriorment
s’introdueix al teixit. S’ha de preveure al màxim l’eficàcia del nou gen i saber la resposta que
tindrà l’òrgan o teixit «receptor» amb l’entrada del gen modificat.
Una de les claus perquè la teràpia funcioni és, doncs, trobar el vehicle adequat per traslladar
i incloure el gen en l’ADN del malalt. Els virus utilitzats en els primers assaigs eren poc precisos
i poc segurs. A més d’albergar la informació genètica que ha de curar al malalt, els vectors
virals transporten una seqüència d’activació destinada que el gen es manifesti i produeixi la
proteïna que li manca al pacient. Per exemple: en el cas dels afectats per hemofília tipus A,
el gen F8 no produeix el factor de coagulació VIII, una proteïna que participa en el procés de
coagulació de la sang. El virus portaria una copia correcta de l’F8 i com una clau de contacte
que encèn el motor del gen i el posa en funcionament perquè produeixi el factor VIII.
La modificació del genoma de les cèl·lules diana perquè sintetitzin una proteïna d’interès
terapèutic permet compensar una insuficiència provocada per l’alteració d’un gen cel·lular i, a
la vegada, estimular una millor resposta immunitària contra un tumor o atorgar resistència a
la infecció produïda per un virus.
Els inicis de la teràpia gènica
Els primers experiments van començar amb la introducció de gens en llevadura i cèl.lules
de mamífer en cultiu de teixit. El repte estava en què s’hauria de fer si volíem estudiar el control
genètic del desenvolupament d’un organisme superior, on les interaccions cel·lulars hi tenen un
paper crucial.
Els primers treballs, en éssers vius en el camp de la teràpia gènica, es van fer amb
rates; aplicant la tècnica de l’ADN recombinant, que consisteix en introduir un ADN aliè en
els embrions, i així aquest ADN queda fixat completament, a mesura que va creixent l’organisme.
Així s’incorporava en algunes cèl·lules embrionàries i es mantenia en elles, amb la corresponent
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Des d’un gen origen al gen que arriba a la cel.lula diana
Dres. Mercedes Serrano i M. Antonia Vilaseca. Equip Guia metabòlica. Hospital Sant Joan de Déu.

Aquesta tècnica consisteix bàsicament en la inserció de gens en el torrent sanguini del pacient..
La seva aplicació podria substituir l’actual règim de medicaments per impedir la manifestació
del sida en pacients infectats amb el VIH,
Estudi realitzat per un grup científic encapçalat per l’oncòleg David DiGiusto,
de l’Escola de Medicina de la Universitat de Pensilvania (EE.UU.).
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proliferació i diferenciació en cèl·lules de teixit adultes. També es va experimentar que l’ADN
aliè podia integrar-se en la línia germinal. Una vegada feta la clonació de gens es podia microinjectar
l’ADN desitjat en embrions de rata. El material genètic introduït es diu transgèn; els individus
als que s’aplica aquesta tècnica s’anomenen transgènics.
Per a l’eficàcia de la teràpia gènica s’han de resoldre problemes relatius a la regulació
de l’expressió genètica i a la fisiologia del trasplantament cel·lular.
Les tècniques utilitzades es basen en l’edició del gen sa, que pot restar fora del cromosoma
(episoma) o incloure a l’atzar en el genoma. En aquest cas, els gens inclosos no es manifesten
amb eficàcia i, a més, poden malmetre algun gen essencial. El procés anomenat «substitució
dirigida de gens» pot solucionar aquest problema. Es tracta d’introduir canvis específics en la
seqüència de nucleòtids d’un gen. Així és possible, també, estudiar la intervenció dels gens en
els processos biològics. Identificar els gens i les mutacions responsables de certes malalties
possibilitarà assolir les mateixes mutacions en rates, per estudiar el mecanisme molecular d’aquestes
malalties i dissenyar les teràpies més eficaces.
Actualment s’utilitzen dues grans estratègies:
Ex vivo. S’extreuen cèl·lules d’un pacient, es modifiquen in vitro mitjançant un vector retrovíric
i es reimplanta a l’organisme. El risc de rebuig és mínim i, per aquest motiu, és la tècnica més
utilitzada. S’utilitza fonamentalment en el tractament de càncer.
In vivo. Es tracta d’administrar el gen corrector al pacient en comptes de fer-ho a cèl.lules
en cultiu. S’utilitza en el cas de cèl·lules de difícil extracció i posterior implantació, com succeeix
en la mucoviscidosis.
Els requeriments per qualsevol aplicació varien en gran manera i influiran profundament
en l’elecció d’un vector per ser estudiat i assajat. Els factors que requereixen ser provats inclouen
l’eficàcia de la transferència del gen, la durada de l’expressió del gen, la capacitat per dirigirse a les cèl.lules apropiades i evitar les inapropiades. Poden aparèixer factors desconcertants
que inclouen la incapacitat del vector per entrar o integrar-se en els cromosomes cel·lulars, la
pèrdua de l’ADN introduït, la destrucció de les cèl.lules tractades i la neutralització del vector
inclòs o del producte gènic. Tots aquests factors dependran directament de l’elecció del vector
i de la capacitat del receptor per respondre a aquest vector.
Els vectors són sistemes que ajuden en el procés de transferència d’un gen exogen a
la cèl.lula, facilitant l’entrada i la seva biodisponibilitat intracel.lular, de manera que pot funcionar
correctament. S’han utilitzat una gran varietat de vectors amb finalitat experimental, però tots
es poden classificar en: vectors virals i vectors no virals.
Risc del trasplantament de gens
Així que avança la enginyeria genètica apareixen interrogants sobre el seus riscs, tant pel
que fa per la salut humana com pel funcionament dels ecosistemes. Per això, hi ha reglamentacions
sobre les condicions legals d’utilització i disseminació dels organismes genèticament modificats,
on hi col·laboren genetistes, bioètics i juristes.
Com hem comentat anteriorment, el problema principal per la teràpia gènica era trobar
el mitjà de transport per arribar fins la cèl·lula diana. I la majoria de riscs estan relacionats amb
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la producció i utilització de vectors per transmetre un gen estrany a una cèl·lula. En quant als
vectors solen ser d’origen víric i, tot i que se seleccionen tenint molt present la seva seguretat
d’utilització, pot produir-se una recombinació genètica entre els virus i les cel·lules de
complementació, la qual cosa pot ocasionar partícules víriques replicatives que poden infectar
altres cèl·lules.
Un altre risc potencial és per la capacitat dels vectors retrovírics d’induir la producció de
tumors. Per evitar-ho s’inclouen en els vectors retrovírics gens «suïcides». Tot i les precaucions,
els riscs no es poden eliminar totalment.
En aquestes anàlisis, considerem els sistemes de vectors sustentats en quatre grups de
virus diferents: retrovirus, adenovirus, virus adenoasociats i herpesvirus. Els virus poden ser
utilitzats com vectors en la teràpia gènica, al menys en circumstàncies ideals. Actualment tenim
limitacions importants en l’aplicació dels vectors vírics?
Els vectors vírics estan fets, al menys, de dos components, el genoma víric modificat i
l’estructura del virion que el rodeja. La majoria dels vectors de la generació actual comprenen
partícules víriques basades essencialment en el tipus d’estructura del virus sense cultivar. Aquesta
estructura envolta i protegeix l’àcid nucleic viral i facilita els medis per unir-se i entrar en les
cèl·lules diana. De totes maneres, l’àcid nucleic del virus en un vector dissenyat per a la teràpia
gènica es canvia de moltes formes. L’objectiu d’aquests canvis són per discapacitar el creixement
del virus en les cèl.lules diana mentre es manté la seva capacitat per desenvolupar-se en forma
de vector en el envoltori accessible o cèl·lules auxiliars, facilitar espai en el genoma víric per
la inserció de seqüències d’ADN exogen i incorporar noves seqüències que codifiquen i capaciten
l’expressió apropiada del gen d’interès. D’aquesta manera, podem considerar que els àcids
nucleics del vector comprenen dos elements: aquestes seqüències víriques essencials que
romandrien i la unitat de transcripció per al gen exogen.
Totes les seqüències víriques no essencials haurien de ser eliminades. Així, idealment, un
vector tindrà només aquelles seqüències d’àcid nucleic de virus necessàriament requerides en
cis. De totes maneres, totes les altres funcions virils són necessàries per permetre la rèplica
del genoma del vector pels propòsits de producció i provisionalment de les proteïnes necessàries
per ensamblar el virion. Idealment un envàs específic o cèl·lula auxiliar hauria d‘estar construïda
perquè expressés aquelles funcions víriques capaç de funcionar en trans. En la pràctica, l’expressió
de les proteïnes estructurals del virus i de les proteïnes implicades en la replicació resulten sovint
tòxiques per una línia cel·lular, particularment si el cicle de la vida del virus inclou una ajuda,
aleshores la infecció productiva produirà la mort cel·lular més que una infecció crònica.
L’avantatge principal dels vectors de retrovirus és que s’integren i poden ser, potencialment,
d’una expressió a llarg termini; l’inconvenient és que són molt potents i poden afectar a gens
adjacents, provocant problemes molt greus.
Els nous vectors que s’utilitzen actualment en els estudis que es desenvolupen arreu, tenen
menor tendència que els retrovirus a integrar-se en zones de l’ADN que potencialment causen
càncer. En estudis recents en rates s’ha observat que els virus de la darrera generació no
augmenten ni la incidència de tumors ni la seva prematura aparició. Per altra banda, les noves
seqüències reguladores utilitzades són més dèbils, motiu pel qual ja no existeix tan de risc
d’activar gens perillosos.
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Aquests nou vectors virals (els derivats dels adenovirus, com el del refredat comú, els
lentivirus, com el VIH) són els que s’utilitzen actualment i que donen les garanties als investigadors
que treballen en la teràpia gènica.
Problemes en l’aplicació de la teràpia gènica
Per la problemàtica en l’aplicació de vectors inadequats, l’any 2003 es van suspendre els
assaigs per casos de pacients que van desenvolupar leucèmia. Actualment, amb els darrers
resultats, i utilització més acurada de vectors, s‘ha impulsat el reeixir de la tècnica amb virus
amb més garanties.
La primera alarma relacionada amb la teràpia gènica va sorgir als Estats Units amb la
mort d’un pacient l’any 1999. Però la paralització de l’activitat investigadora i d’aplicació en malalts
va arribar uns anys més tard, amb els casos de leucèmia que va afectar a dos menors sotmesos
a aquesta teràpia a França. Conseqüència d’això, l’any 2003 es van suspendre quasi una trentena
d’assaigs clínics als Estats Units. Va ser un fort revés per als anys de treball i l’estudi d’aquesta
tecnologia, i es va sotmetre a una profunda revisió.
Quasi deu anys després, s’ha produït un avanç espectacular. Amb l’extrema cautela que
exigeix la recent experiència s’ha sabut que varis assaigs clínics en humans estan donant resultats
molt esperançadors en malalties que actualment no tenen cura, com diverses immunodeficiències,
hemofília, beta-talasèmia i també un tipus de ceguesa hereditària (amaurosis congènita de Leber).
La dificultat que van observar els investigadors en els primers virus utilitzats, del tipus retrovirus,
és que no solament s’activava el gen terapèutic transferit, sinó que era tan potent que també
podia arrencar la maquinària d’alguns gens adjacents. De manera que si, en la llarga cadena
de l’ADN cel·lular, el virus incloïa el gen en una zona propera a un oncogen silenciat, era capaç
de despertar-lo i posar en marxa els mecanismes de desenvolupament tumoral.
Això es el que va ocórrer en alguns assaigs. Hi havia pacients que es curaven, però altres
desenvolupaven leucèmia, com en dos dels 13 menors amb immunodeficiència greu combinada
(coneguts com nens bombolla, per la necessitat de viure en un ambient estèril degut a la desprotecció
enfront de les infeccions) tractats en un estudi francès que es va suspendre l’any 2002.
Els nous vectors han solucionat bona part dels inconvenients que presentaven els primers
virus utilitzats. «Fa cinc anys que tenim vectors nous que estan solucionant els problemes de
seguretat que abans hi havia, encara que l’increment de l’activitat en aquesta teràpia comença
ara», afirma Fátima Bosch, directora del Centre de Biotecnologia animal i Teràpia Génica de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Recents estudis clínics
Entre els treballs més recents es troba l’anunciat el desembre de l’any passat per la
University College de Londres i el St. Jude Children’s Research Hospital d’Estats Units. Es tracta
d’un treball amb pacients afectats per l’hemofilia B –el gen alterat en aquest cas és l’F9 que
produeix el factor de coagulació IX-. En principi, és un cas ideal per aplicar la teràpia gènica,
doncs es tracta d’una malaltia monogènica, pel qual només caldria introduir i posar en funcionament
el gen F9 sa per curar aquests pacients.
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Aixó van fer els investigadors que van dissenyar l’assaig clínic i que van utilitzar un virus
adenoasociat per introduir el gen sa. Gràcies a aquesta teràpia els pacients van augmentar la
producció de factor de coagulació un 12%, suficient per prescindir de les dues injeccions setmanals
que comporta el tractament de la malaltia. L’interessant, segons el professor Bueren, és que
es va conseguir amb dosis baixes i els resultats van ser molt satisfactoris.
Un altre assaig important en el que s’està treballant està relacionat amb el tractament d’un
cas rar de ceguesa hereditària que, amb el tractament es va aconseguir millorar la visió en
tres pacients. Els resultats són del passat mes de febrer i encara més sorprenents, segons el
professor Bueren. La malaltia és l’amaurosis congènita de Leber, que afecta un de cada 35.000
nadons i que deixa sense visió als que ho pateixen, com a molt tardar, als 40 anys. Com en
l’hemofília, el responsable de la patologia és la mutació en un gen, el RPE65, que impedeix
que el pacient produeixi una proteïna clau en el procés de la visió. Sense ella, les cèl.lules
fotosensibles no poden captar la llum i enviar les senyals nervioses que l’encèfal interpreta.
Els investigadors de l’Hospital Infantil de Filadèlfia i la Universitat de Pensilvània varen
dissenyar un assaig clínic que consistia en injectar directament a la retina de 12 pacients la
còpia sana d’informació genètica encapsulada en un adenovirus. Es va injectar a l’ull de pitjor
visió i tres pacients van tornar-hi a veure amb poca llum. En una segona fase, els investigadors
ho repetiren a l’altre ull. Segons Jean Benett, un dels autors de la investigació, els pacients
ara poden anar al supermercat de compres i reconèixer la fisonomia de la gent, cosa que no
podien fer abans.
La beta talasèmia és una altra malaltia que es podria beneficiar de la teràpia gènica.
Investigadors de París i de Harvard varen aconseguir que un pacient, a finals de 2010, afectat
per aquesta malaltia, que no poden produir eritrocits correctes, no hagin de recórrer a transfusions
periòdiques per sobreviure. Uns anys abans, quatre equips de científics (francès, anglès, italians
i alemanys) van obtenir els primers èxits amb aquest tipus de teràpia al curar a pacients amb
diferents immunodeficiències greus.
Quatre anys abans, un equip d’investigadors alemanys va tenir el primer èxit al curar a
dos germans d’una greu immunodeficiència (granulomatosis crònica lligada al cromosoma X)
El més important d’aquests resultats és demostrar que la teràpia gènica no solament cura sinó
que pot controlar els seus riscs. Però perquè arribi el moment que aquest procediment deixi
de ser un tractament experimental, encara s’han de resoldre alguns problemes. Un dels que
més preocupa als investigadors és garantir que la informació genètica es situï en el punt desitjat
i evitar d’aquesta forma que el virus descarregui el gen en zones sensibles. No sols per la possible
proximitat d’oncògens. Només el 3% de l’ADN té regions codificants (gens que expressen proteïna).
És un nivell baix, però hi ha el risc que el gen se situï enmig d’un altre, amb conseqüències
desconegudes. Segons el professor Bueren, hi ha grups de científics investigadors treballant
en vectors que s’integrin només en zones no codificants.
Una altra solució per incrementar els marges de seguretat consisteix en substituir el gen
defectuós per un de nou, i no situar una còpia sana en un lloc indeterminat de la doble hèlice
(amb els riscs que comporta). És una tècnica més segura, però exigeix gran precisió. Per aquest
motiu s’estan desenvolupant eines d’enginyeria molecular com les anomenades tisores de dits
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de zenc, unes proteïnes amb la capacitat de seleccionar el lloc de l’ADN del receptor on tallar
i situar els gens reparats.
Sigui quin sigui el sistema d’inserció guiada que resulti més eficaç, l’objectiu serà sempre
el mateix. Aconseguir la major fiabilitat d’una tècnica destinada a curar la malaltia en la seva
arrel: atacant el gen defectuós.
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Un projecte humanista de Miquel Golobardes i Vila durant
la postguerra: El Col·legi Acadèmia Montblanc (1941-1943)
Seguiment biogràfic del mestre i historiador empordanès Miquel Golobardes Vila
(Peralada,1909-Barcelona, 1971), que cursà els estudis de Magisteri a l’Escola Normal de
la Generalitat de Catalunya (1934-1935) i el 1941 obtingué el títol de Llicenciatura en
Filosofia i Lletres (Història Antiga). L’agost del mateix any fundà a Montblanc una Acadèmia
d’ensenyament primari i secundari on molts alumnes de la Conca prepararien l’exàmen
d’Estat. El 1941 un professor de l’Acadèmia el denuncià per la seva formació republicana,
fet que l’obligà a abandonar l’Acadèmia i Montblanc juntament amb la seva família. En
el treball s’adjunta en apèndix la correspondència personal dels anys 1941-1943 relacionada
amb tot el procés de gestió de l’Acadèmia: creació, abast de la denúncia i abandonament
forçós.
Semblanza biográfica del maestro e historiador empordanès Miquel Golobardes Vila
(Peralada, 1909-Barcelona, 1971), que cursó los estudios de Magisterio a l’Escola Normal
de la Generalitat de Catalunya (1934-1935), obteniendo posteriormente, el año 1941,
el título de Licenciatura en Filosofía y Letras (Historia Antigua). El mes de agosto de este
año fundó en Montblanc una Academia de enseñanza primaria y secundaria, en la que
muchos jovenes de la Conca de Barberà prepararon el Examen de Estado. El 1941 es
denunciado y se le incoa un expediente de depuración, siendo obligado a abandonar
la Academia y Montblanc. En el presente artículo se adjunta un apéndice con la
correspondencia personal de los años 1941-1943 relacionada con Montblanc.

Biographical following of the teacher and historian from l’Empordà, Miquel Golobardes
Vila (Peralada, 1909 – Barcelona, 1971), who studied Education at the “Escola Normal de
la Generalitat de Catalunya” (1934 – 1935) and in 1941 obtained the Degree in Philosophy
and Letters (Ancient History). In August of the same year he founded an Academy in
primary and secondary schools at Montblanc, where many students from La Conca de
Barberà prepared the State exam. In 1941 a teacher of the Academy denounced him for
his Republican education, forcing him to leave the Academy and Montblanc with his family.
Personal correspondence of the years 1941-1943 related to the whole process of
management of the Academy: creation, scope of the complaint and forced abandonment
is attached as Appendix.
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Maria Golobardes i Martí, (Barcelona, 1937)
és llicenciada en Filologia Romànica, diplomada en Biblioteconomia i compta amb el títol de professora
de piano del Conservatori Superior de Música de Barcelona.
La seva activitat professional s‘ha centrat en la docència a l’Ensenyament Secundari com a catedràtica de
Llengua i Literatura d’Institut. Actualment està jubilada, però es manté activa en diferents projectes
pedagògics, com per exemple la seva col·laboració amb el grup Bibliomèdia de Rosa Sensat amb la
publicació de La Biblioteca Mediateca. Educació Secundària. Proposta de Trebll per a les escoles.
Al llarg de la seva activitat professional ha treballat en diversos àmbits del món de la pedagogia,
compaginant el magisteri a l’aula amb l’organització de les biblioteques dels diferents centres on ha
desenvolupat la docència així com també en l’àmbit musical ha donat diversos concerts de piano i ha
acompanyat a diferents cantants
La petjada del seu pare, el pedagog Miquel Golobardes i Vila, ha estat un element essencial en el
desenvolupament de l’interès i la passió pel món artístic i per la pedagogia.
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Un projecte humanista de Miquel Golobardes i Vila durant
la postguerra: el Col·legi Acadèmia Montblanc (1941-1943)

Maria Golobardes i Martí

Voldríem que aquesta col·laboració contribuís a la recuperació de la memòria històrica de
persones que han treballat per la vila de Montblanc, especialment en una època difícil com fou
la postguerra, quan Miquel Golobardes Vila hi fundà una escola-acadèmia, que per les
circumstàncies adveres que més endavant referirem, funcionà entre el setembre de 1941 i el
desembre de 1943.

Miquel Golobardes Vila en un viatge a Grècia amb alumnes de batxillerat de la càtedra de grec de
l’Institut d’Ensenyament Mitjà Jaume Vicens Vives, de Girona, 1964.
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La base documental d’aquest article és la correspondència que conservem en el nostre
arxiu familiar, la qual a més de mostrar la seva trajectòria vital, ens situa en el context històric
del moment, així com també ens mostra, a través d’una denúncia política en el primer franquisme,
les greus conseqüències d’una gran trascendència que va tenir a nivell personal, professional
i familiar i fins i tot a la comunitat montblanquina.
Miquel Golobardes i Vila va néixer el 2 de febrer de 1909 a Peralada (Alt Empordà), en
una família pagesa, essent el gran de tres germans. Els primers ensenyaments els rebé a l’escola
dels comtes de Peralada. De jove, mentre treballava al camp, ja manifestava la seva gran passió
per la lectura.
Quan finalitzà el servei militar obligatori a l’Àfrica va decidir deixar la vida de pagès per
una altra, la de l’estudi, que l’atreia molt. Tot i això va mantenir sempre vives, al llarg de la
seva vida, les seves arrels vinculades a la terra.
De fet era un home que es va fer a si mateix, que va començar a estudiar ja gran. La
guerra, però, com a tantes altres persones, ho va complicar tot i li va barrar el seu projecte
de vida.
Cursà el batxillerat en dos anys, a l’Institut de Tortosa, amb l’ajut del seu oncle Joaquim,
mestre i republicà, que exercia a Alfara de Carles (Els Ports, Baix Ebre).
El curs 1934-35 ingressà a l’Escola de Magisteri de la Normal de la Generalitat de Catalunya,
a Barcelona, on va cursar la carrera de mestre.1
Durant la II República a Catalunya, tal com afirma Salomó Marquès,2
«a més de la xarxa d’escoles estatals, la Generalitat també desenvolupà la seva política en el camp
educatiu i escolar. Amb l’Estatut d’Autonomia aprovat per les Corts espanyoles, el govern català
podia crear centres escolars amb els diners del seu propi pressupost. D’aquesta manera s’establia,
doncs, un doble ensenyament que, deixant a part la qualitat del mateix, en força casos va provocar
tensions i divisions entre els propis ensenyants».

Seguint amb la mateixa informació bibliogràfica,
«la dimensió social del magisteri i la capacitat de transformació de la societat a través de l’educació
seran aspectes prioritaris entre el magisteri republicà més compromès, malauradament, però, el
model d’escola republicana no tingué gaire temps de consolidar-se; les experiències més innovadores
es varen viure en temps anòmals: durant la Guerra Civil».3

A l’Escola de Magisteri de la Normal de la Generalitat a Barcelona hi havia un equip de
notables personalitats del món de la pedagogia atenta als nous corrents pedagògics més renovadors
que es van posar a la pràctica amb l’adveniment del nou govern, de manera que
«l’obra educativa de la Generalitat serà important, sobretot, a Barcelona».4

Miquel Golobardes havia trobat a l’Escola Normal la seva plataforma per formar-se, entre
uns professors de gran nivell dins el món pedagògic com Cassià Costal, Rafel Solanic, Alexandre
Galí, Artur Martorell, Joan Trigo, Pau Vila, i companys com Pere Carbonell i Fita, Joan Costa
Heras, Laura Massip, Josep Querol, tots ells, molt estimulants.
Va estudiar amb una beca. El conseller d’Instrucció Pública de la Generalitat, Ventura
Gassol, va fer una crida als Ajuntaments de tot Catalunya perquè concedissin beques per a
cursar els estudis a l’Escola Normal Catalana.5
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El desembre del 1935 es casà amb Guadalupe Martí Fontanet, a Alfara de Carles (Baix
Ebre), quan iniciava el tercer curs de magisteri. En el seu matrimoni va tenir tres filles, Maria
(5 de juny de 1937), Guadalupe (11 de gener de 1940) i Núria (16 d’abril de 1942).

Casament entre Miquel Golobardes Vila i Guadalupe Martí Fontanet,
Alfara de Carles, 1935.

Creia fermament que l’exercici de la docència portava incorporada una certa vocació de
servei al proïsme. Quan explicava a algú la seva vida, els esforços realitzats per a obrir-se camí
des de la terra, on s’hi sentia arrelat, fins al món universitari i la docència, reconeixia que era
a l’Escola Normal on s’havia conreat i concretat la seva vocació d’historiador i mestre.
Golobardes, arrancat de la vida de pagès del seu Empordà natal, com a conseqüència
de les seves inquietuds intel·lectuals, és un cas sorprenent de vocació pedagògica.
Amb la seva bonhomia no gastava massa embuts a manifestar el que pensava, fidel sempre
a un compromís ètic personal.
La Lupe, la seva dona, com col·loquialment l’anomenava la família i els amics, va ésser
la companya que encaixava de totes totes en el seu propi esquema per a formar una família
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Família completa: Miquel Golobardes, la seva esposa i les seves filles (Maria, Guadalupe i Núria),
Figueres, 1948

en el futur. Com a mostra de l’estimació i comprensió vers ella, la dedicatòria a les seves filles
del seu primer llibre, El monestir de Santa Maria de Vilabertran (1949) diu així:
«Aquest és un llibre senzill,
el primer fet pel vostre pare;
però penseu quan el llegiu
que en el fons de tot hi viu
la bondat de la vostra mare».
Durant la guerra s’incorporà amb la seva lleva a l’exèrcit republicà, com a milicià de cultura.
El 1939, quan s’acabà la guerra, van començar a sorgir problemes: la repressió política. El seu
expedient de depuració es publicà al BOE el juny de 1940.
Es trobà que les autoritats franquistes li barraven el pas a l’escola pública, a més d’obstaculitzar
els intents d’obrir-se pas en l’ensenyament privat. Una mostra del genocidi cultural que patia
Catalunya era que els mestres de l’Escola Normal de la Generalitat no podien exercir la seva
professió. Desolat, comunicà a un amic que havia estat depurat, inhabilitat per a continuar
estudis.6 (Veure les cartes 3 i 4 de l’Apèndix I. Correspondència, al final d’aquest article).
Foren uns temps de penúria i de dificultats, malgrat tot, amb força de voluntat, autodisciplina,
i gràcies als quantiosos certificats de bona conducta, avals de persones conegudes i influents en
el món de la cultura i de la societat de l’època, va poder dur a terme la llicenciatura d’història, en
l’especialitat d’Història Antiga, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona7 on
obtingué el títol de llicenciat en Filosofia i Lletres - Secció Història Antiga - el 15 de juny de 1941.
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La depuració s’allargà uns anys de manera que la resolució del seu expedient s’eternitzà.
«Cal subratllar l’enorme i intensa depuració que va sofrir el col·lectiu del magisteri a Catalunya. Una
depuració que és fruit d’una clara voluntat de trencar amb el passat».8

Llegint el text del decret de 8 de novembre de 1936 signat pel general Franco no hi ha
cap dubte que la depuració serà «programada i de radical duresa».9
Les paraules de Juan Manuel Fernández Soria10, del qual desconeixem la seva responsabilitat
política, ho corroboren:
«El hecho de que durante varias décadas el Magisterio, en todos sus grados y cada vez con más
raras excepciones, haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes,
en abierta oposición con el genio y tradición nacional hace preciso que, en los momentos por que
atravesamos, se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública
(...) extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales
factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria».

El franquisme, doncs, tractà d’aniquil·lar totalment el model d’ensenyament republicà.11
Les comissions depuradores es crearen per decret del 8 de novembre de 1936 i tenien
diferents categories segons quin era el col·lectiu sobre el que actuaven: professorat universitari,
professorat de secundària, de primària, etc.; els efectes tenien sempre un caràcter retroactiu.
A la Comissió hi podien arribar tot tipus de denúncies que no calia justificar i que podien
ser anònimes. La depuració del magisteri va ésser essencialment política ja que del que es
tractava era d’assegurar, en el nou règim, un magisteri decapitat, sense els seus líders i
capdavanters; sense possibilitat de tenir un esperit reivindicatiu.
La voluntat de trencament amb el model republicà era molt clara, des del primer moment,
en els governants franquistes. Un mitjà per aconseguir-ho va ser la depuració -a fons- del
magisteri perquè era considerat un dels principals culpables. El magisteri republicà amb el seu
ensenyament trencà amb la tradició catòlica i conservadora de l’Espanya tradicional i autèntica,
segons els governants franquistes, i per això calia depurar-lo fortament. Per aquest motiu, la
depuració franquista en el magisteri es distingeix clarament de la depuració efectuada en altres
col·lectius.
Hi hagué mestres, però, que en aquest nou clima, totalment advers, intentaren mantenir
un mínim de qualitat docent, intentant continuar aplicant aquelles metodologies que havien après
anys abans.12
Just acabada la llicenciatura, Golobardes demanà l’alta al Col·legi de Doctors i Llicenciats,
l’agost de 1941, en virtut de la qual estava autoritzat legalment per obrir una Acadèmia.
Com a llicenciat, per indicació de l’esmentat Col·legi, fundà a Montblanc una Acadèmia
d’ensenyament primari i secundari, comerç, peritatge mercantil, cultura general, idiomes, la seu
de la qual era, inicialment, al carrer Major, número 111.
Durant el curs 1942/43 va ésser denunciat per motius polítics, fet que l’obligà a haver de
tancar l’Acadèmia i abandonar la vila.
Entre els documents que parlen de l’existència del Col·legi-Acadèmia, l’arxiu de la
correspondència inclou una tarja amb el membret de Juan Gómez, adreçada a Miquel Golobardes
Vila, com a director del «Colegio - Academia Montblanc - Mayor 111-».13
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A més de les cartes, hem localitzat alguns llistats d’alumnes matriculats en diferents cursos
i seccions14 (Veure el document I de l’apèndix II i els següents). amb els comunicats sobre
l’obertura de l’Acadèmia a la població de Montblanc, detallant tot el ventall d’ofertes didàctiques
projectades per impartir.15
Va poder comptar amb un ampli equip de professors llicenciats, amb l’objectiu de formar
els nombrosos alumnes matriculats, en diversos camps del pla general d’ensenyament del centre
educatiu, tenint present que eren uns moments extremadament difícils.
En una comunicació adreçada a la vila, segurament revisada i consensuada per les forces
vives de la població, es detallen les matèries a impartir i el director s’acredita com a llicenciat
en Filosofia i Lletres.16
El claustre de professors es va estructurar sortejant les nombroses dificultats que anaren
sorgint. L’ambient obert i franc de l’Acadèmia propiciava una comunicació personal i directa entre
professors i alumnes.
A nivell personal destacava la seva gran capacitat de treball, la seva fina ironia i la seva
passió per la conversa i la lectura.
La lectura de les cartes ens mostren un Golobardes que va lluitar fermament, fins al final,
per aconseguir una institució docent sòlida, eficient i competent.17
Tenia molt clar que l’objectiu primordial d’un professor és contribuir a través de la tasca
docent a la formació de persones amb esperit crític i plantejaments coherents i actuals, els quals
partien de la formació rebuda a l’escola republicana de Magisteri en els anys 30, tal i com la
necessitat que l’educació ofereixi respostes individualitzades als alumnes, tot tenint en compte
la seva configuració personal i la realitat que els envolta.18
Els que van conèixer a Golobardes el recorden com un professor honest, modest, complidor,
escrupulós del seu deure vers els seus alumnes, companys i el seu país, amb unes fermes
conviccions, cosa molt difícil en la immediata postguerra. Així mateix, prudentment, valorava el
seu èxit i bon rendiment personal com a producte de l’esforç i afany de superació personal
permanent. Era un home senzill que no va oblidar mai els seus orígens humils.
Seguint el fil del relat, ens trobem ara, en el moment en què l’Acadèmia era ja a punt
d’obrir-se. Entre els escrits protocolaris n’hi ha un de cortesia, una salutació i invitació a l’acte
inaugural del curs 1941/42, datat el 5 d’octubre del 1941 (diumenge), presidit per les autoritats
el discurs del qual és a càrrec del director, Miquel Golobardes Vila.19 (Veure el document 4 de
l’Apèndix II).
Pel que fa al desenvolupament de l’organització del curs 1941/42, en un comunicat es
fa referència a l’impartiment del batxillerat.20 Pel curs següent, 1942/43, s’anuncia que s’estaven
fent tràmits per a transformar l’impartiment del batxillerat i la preparació de l’Exàmen d’Estat
en una institució privada d’Ensenyament Mitjà, acreditant garanties legals. Així mateix s’anunciava
la separació de sexes a l’ensenyament d’acord amb les disposicions legals vigents.21
El 18 de novembre del 1941 el Rectorat de la Universitat de Barcelona amb la Ponència
Universitària de Col·legis d’Ensenyament Mitjà autoritza per un curs més l’impartiment de les
matèries que figuren en el programa pedagògic de l’Acadèmia22 La documentació administrativa
ens proporciona la data de l’alta i la baixa de la contribució industrial de l’Acadèmia.
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Per l’alta de la contribució industrial (24 d’abril de 1942) sabem que l’Ensenyament Mitjà
s’impartia al carrer Regina, número 5, que indica que la Institució docent ja tenia un desplegament
important.
Res li era aliè. Atent a l’estímul de la curiositat intel·lectual, impulsà diverses activitats de
caràcter cultural. Conservem, no obstant, només un programa de la realització d’una activitat
cultural, el 7 i 8 de març de 1942 (el segon trimestre del curs 1941-42).23
Talment, Golobardes se sentia integrat en la població montblanquina, i, malgrat que eren
uns moments en els que la llengua catalana era perseguida, col·laborà també en la recerca
de dialectalismes montblanquins. Un amic li proposà que els enregistrés per adjuntar-ho a un
treball de recerca d’un abast temàtic ampli: literatura, estudis jurídics, científics i filològics
montblanquins.24
Deixant enrere el curs 1941-42 i seguint l’itinerari que ens marquen les cartes i els documents
és realment sorprenent veure com molt aviat ja hi havia indicis de què a l’Acadèmia se li apropava
la seva fi. De sobte va aparèixer un motiu de preocupació que posteriorment va tenir greus
efectes malgrat que la preparació i apertura del curs següent estava completament en marxa
i garantida.
A través de la documentació es pot constatar que les institucions públiques de la vila
donaven suport al bon desenvolupament del centre d’ensenyament ja que consideraven que
l’abast de la seva tasca docent era molt beneficiosa per a la vila i la comarca.
El 9 de juliol de 1942 l’Ajuntament, amb el vist i plau de l’Alcalde, acordà cedir al director
de l’Acadèmia Montblanc, Miquel Golobardes, l’ala del migdia de l’antic convent de la Mercè,
per un període de cinc anys per instal·lar-s’hi i organitzar l’educació secundària dels dos sexes.
A més, l’Ajuntament es comprometia a no concedir cap autorització més per organitzar Institucions
de Segon Ensenyament durant aquest quinquenni.25
Immediatament després, en el mateix mes de juliol de 1942 l’Acadèmia Montblanc va emetre
un comunicat a la vila per anunciar l’inici del curs 1942-43, el segon any del seu funcionament26
i, finalment, el 15 de setembre del 1942 l’Acadèmia anuncià a la vila l’apertura del curs 194243 així com també informà sobre el Pla General d’Estudis.27
Cap al final del primer trimestre s’amplien, doncs, les dependències del centre docent de
manera que el primer de novembre de 1942 es van inaugurar els locals habilitats per l’Ajuntament
en l’esmentat convent destinats al Col·legi-Acadèmia Montblanc.28
S’observa que molt aviat, des del començament del curs 1941-42, Golobardes es va sentir
molt angoixat per l’actitud conflictiva, intrigant i perillosa d’un professor i alhora company de
l’Acadèmia, el qual sembla ser que va ser qui el va denunciar per motius polítics i li va causar
els greus problemes que va patir la institució acadèmica, ell mateix i la seva família.29 (Veure
les cartes 6-9, 14, 15, 17, 20, 21, 29, de l’apèndix I).
El 22 de novembre de 1942 encaixà amb molta preocupació la comunicació confidencial
de la tramitació d’una denúncia en ferm contra ell presentada davant el Col·legi de Doctors i
Llicenciats, en la que es deixava entreveure que la persona que havia remogut a Barcelona
l’expedient de depuració de magisteri podia també haver-lo enviat a Madrid.30
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No hem trobat cap document que expliciti el nom de la persona que el va denunciar, en
la consulta de la correspondència municipal de Montblanc entorn a aquestes dates, malauradament
no vam trobar cap rastre, per la qual cosa solament es pot deduir que podria tractar-se d’una
denúncia anònima com tantes d’altres hi va haver, malgrat que en aquest cas les sospites eren
clares.
A través de la lectura de les cartes tot apunta, però, que aquest professor conflictiu, intrigant,
de l’Acadèmia, seria el que possiblement hauria fet una declaració política desfavorable contra
ell, denunciant-lo, al·legant que tenia obert un expedient de depuració de l’any 1939.31
Tot i així, el Col·legi-Acadèmia s’anava constituïnt amb molt bones expectatives.
Cal prestar molta atenció a aquesta data del 12 de desembre de 1942, en la que el rector
de la Universitat de Barcelona amb la Ponència Universitària d’Ensenyament Mitjà, autoritzà pel
curs 1942-43, l’impartiment dels quatre primers cursos de batxillerat per a nois a l’edifici número
111 del carrer Major i per a noies al convent de les Germanes Carmelites de la Caritat, amb
la condició de què no hi hagués coeducació en els dos centres respectius.32
Com es pot veure, la situació s’anava complicant. D’una banda la documentació sobre
l’organització interna de l’Acadèmia ens mostra que s’anava consolidant mentre que, per l’altra,
l’aparell repressor de l’Estat li havia caigut a sobre.
De fet ja s’estava albirant la desfeta i s’anaven malmetent tots els esforços per aconseguir
mantenir la continuïtat de l’Acadèmia, ja que els intents per poder resoldre l’expedient33 fracassaven.
En base a la documentació de què disposem sobre l’organització de l’Acadèmia i la
correspondència, podem observar que el seu procés de consolidació en aquest temps tan curt
era evident, mentre que, de sobte, veiem que a finals del primer trimestre de 1942-43 Golobardes
ha de tancar l’Acadèmia i de retruc ha d’abandonar Montblanc a causa de la referida denúncia
que no es pot aturar.
L’únic document que fa referència al tancament de l’Acadèmia, és el cessament de la
contribució industrial del 22 de desembre de 1942, en el qual figura l’adreça de l’Acadèmia és:
carrer Regina, número 5.
En aquestes circumstàncies va néixer la tercera filla, la Núria.34
Mentre, Golobardes s’esplaiava obertament amb la seva família de Peralada. Els
comunicava que estava molt satisfet del balanç del Col·legi-Acadèmia del curs 1941-42, que
el considerava molt positiu. Al mateix temps mostrava també la seva forta preocupació per
la situació angoixant que vivia, sentint-se, deia, malgrat tot, reconfortat pel suport que rebia
per part de les autoritats institucionals del poble i de les persones que l’envoltaven.35 (Veure
les cartes 15 i 21 de l’Apèndix I).
Finalment, subratllem que la denúncia política l’obligà a haver d’abandonar l’Acadèmia,
deixar l’habitatge i Montblanc, amb tota la família.36
De la fase posterior a la cloenda de l’Acadèmia no hem trobat cap document.
Sabem, només, que es va crear una comissió de pares que es va fer càrrec de la seva
continuïtat fins a finals del curs 1942-43 i el curs 1943-44. La Junta de pares conjuntament amb
el Sr. Golobardes anaren liquidant el que havia quedat pendent37 tal i com llegim quan diu:
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«He liquidado con el Sr Pujadas. Incluso me propongo liquidar con la Academia de Montblanch,
pienso mandarles 400 ptas (…)».

La sortida de Montblanc va comportar un trencament dramàtic en la seva vida professional
i va repercutir dolorosament en la família que l’obligà a haver de dispersar-se, buscant el recés
i l’ajut de l’entorn de les dues branques familiars.
Guadalupe, la seva esposa, patint una dolència severa en aquests moments, amb una
criatura recent nascuda, va haver de retornar a casa dels seus pares, a Alfara de Carles, enyorada
de les altres dues filles; que es trobaven, la segona a Peralada, a casa dels avis paterns i la
gran, a Barcelona, amb el pare. Escoltem-la quan manifesta:
«espero noticias muy grandes y buenas, que arreglen nuestra vida tan estropeada y que muy en
breve pueda tener todas mis hijas a nuestro lado. Qué añoranza siento por ellas y qué ganas tengo
de besarlas».

En aquesta situació de trencament de la família i de les expectatives de futur, Golobardes
escriu a la seva muller i li diu:
«Jo també estic pansit, Guadalupe. Passo moments veritablement angoixosos. Veuràs com les discretes
aspiracions es relitzaran»

O quan des la distància, ambdós comparteixen el sofriment i es demanen ésser forts per
afrontar la dramàtica situació:
«Pasa revista con los elementos que contamos, dos carreras, un crédito personal y profesional,
y un espíritu templado en una lucha constante y difícil.
Si pudiera, te mandaría que no te apuraras y que procuraras adaptarte a la modestia actual la cual
considero como una oportunidad para acercarnos a todos, fomentar la comprensión y mantener más
vivos los afectos que deben unirnos. Encontrarás, sin duda, un poco de pesar en mis palabras.
Es natural. Pero ya es hora que veamos la vida con más calma y mejor disposición (…) Estamos
juntos, compréndelo, nada puede separarnos».

La necessitat de poder recuperar la vida familiar normal hi era present sempre però les
expectatives de poder-se reunir amb una certa estabilitat eren molt difícils i ho veiem quan tracta
de mantenir l’ànim a la seva muller, la Lupe:
«És veritat que a nosaltres tot ens ha vingut al damunt en un període curt i d’arrencada. Els contratemps
els remuntarem amb més empenta, no en dubtis. Cal que et sàpigues donar compte que jo també
desitjo trobar-nos quant més aviat millor reunits.
M’aparto tan com puc de tornar a establir la nostra situació sobre una base precària. No vull veure’t
més amb el sofriment que t’he vist.
El temps que pot durar aquesta situació no el sé jo. Per molts conductes pot arranjar-se bé i depressa
i pots tenir la garantia que jo no regatejo res per escurçar-lo tant com pugui».

La resolució favorable de l’expedient, pràcticament impossible, es va aconseguir quan ja era
fora de Montblanc, gràcies a l’aportació de quantitat d’avals i certificats de bona conducta, expedits
per persones acreditades dins la societat de l’època, així Golobardes comunica a la seva esposa:
«El expediente está estupendamente preparado para su éxito».

Cal destacar que en aquests moments tan delicats, persones influents en l’àmbit religiós
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es van significar prenent part activa per ajudar a aconseguir la resolució de l’expedient, el que
era pràcticament impossible.38
Mentre, el mal record de la persona que li va malmetre la trajectòria de la vida que havia
iniciat a Montblanc es mantenia viu. Sabia que el que l’havia denunciat anteriorment havia treballat
a l’Acadèmia del seu cunyat, al Prat de Llobregat, raó per la qual té interés en saber quina
opinió en tenien d’ell:
«Recuerda que cuando la guerra el asqueroso sujeto, el antiguo compañero nuestro, estuvo en el
Prat de Llobregat en la Academia de tu hermano Agustín, por lo tanto debe conocer su catadura»39.

La notícia de l’abandonament de Montblanc va sorpredre a gent de la vila i de la comarca
relacionada amb l’Acadèmia. Els bons amics es van bolcar per ajudar-lo en aquests moments
de sobtats contratemps. El contacte a distància amb professors i exalumnes es va fer necessari
ja que restaren molts assumptes per enllestir.40 Va continuar mantenint contacte amb montblanquins
molt entranyables i amb alguns d’ells va anar creixent una bona amistat al llarg dels anys.41
En aquests moments l’ajut i suport que rebia d’amics, principalment del món universitari,
i de persones influents en diversos àmbits de la cultura fou molt important42 ja que calien molts
ànims per poder creure en el restabliment de la situació professional, personal i familiar.
Malgrat l’esforç per mirar endavant en algun moment se sentia defallir:
«el cos no soporta els contratemps de la vida torturant de Montblanc».43

Després de la desfeta, la situació requeria molt de sacrifici per sortir del túnel en el que
es trobava ell i tota la família. Sabia que les dificultats que hi havia per a la resolució de l’expedient
n’eren la causa. Els intents per aconseguir-ho no paraven:
«En este mes (abril) me propongo dejar el expediente resuelto; en este mes han de verse resultados
en el asunto de la depuración.»44

Tenia ja la intenció de reunir-se amb la família a Figueres, a l’Alt Empordà, aprop de Peralada,
tot i que les expectatives no eren prou engrescadores encara pel que diu a la seva esposa:
«No sé todavía si en Figueras tendré posibilidades de ganar dinero, trabajar, una vez resuelto el
expediente».

Com es pot constatar per la correspondència d’en Golobardes, moltes persones s’interessen
activament per aconseguir resoldre l’expedient i per a contribuir a normalitzar la seva situació,45
fins i tot abans de la seva resolució, el president del Col·legi de Llicenciats de Barcelona, que
amb molt d’interès estudiava el seu cas, ja interpretà que la sanció no podia ésser cap obstacle
per a poder pertànyer o continuar com a membre del Col·legi de Doctors i Llicenciats.46
Hem intentat deixar constància clara d’un fet històric vinculat a la vila de Montblanc, a
la vegada, també, un fet simbòlic i representatiu de la repressió política dels primers anys de
la dictadura: el projecte de Miquel Golobardes de posar en marxa el Col·legi-Acadèmia a Montblanc
que es va frustrar i va fracassar per una denúncia de tipus polític al Col·legi de Doctors i Llicenciats
de Barcelona, la qual es va tramitar paral·lelament a Madrid, amb efectes retroactius.
No ens cansarem de dir, reiteradament, que és per aquesta circumstància tan desgraciada
que Miquel Golobardes va haver d’abandonar l’Acadèmia i marxar de Montblanc,47 patint molt
dolorosament la traïció que va afectar la seva vida personal, professional i la de la seva família
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en aquells moments, tot i que la seva situació professional a Montblanc era legal, d’acord amb
la normativa del Col·legi de Doctors i Llicenciats que l’autoritzava a poder constituir una Acadèmia.
Recollim les paraules molt aclaridores del profesor gironí Salomó Marquès,
«Cal subratllar l’enorme i intensa depuració que va sofrir el col·lectiu del magisteri a Catalunya. Una
depuració fruit d’una clara voluntat de trencar amb el passat i d’assegurar-se, en la mesura del
possible, uns professionals dòcils i addictes a la nova ideologia nacional-catòlica-falangista». Doncs,
una víctima més».

Sortosament el Deganat del Col·legi de Doctors i Llicenciats no va fer una lectura restrictiva
de l’expedient de depuració a l’interpretar que la sanció que se li havia imposat no afectava
als seus drets adquirits com a membre de dit Col·legi.
A partir de la Resolució de l’Expedient (14/setembre/1943) que el Deganat del Col·legi
de Doctors i Llicenciats fallà a favor de Miquel Golobardes i Vila, s’inicià una nova etapa docent
i d’investigació històrica que li va permetre incorporar-se plenament en la tasca docent i en el
món intel·lectual.
Una vegada fallada ja la resolució de l’expedient Golobardes no escatimà temps per a
reivindicar davant les institucions de Montblanc que la seva anada a la vila per a muntar una
Acadèmia era completament legal.48
Es dolia de l’escàndol provocat per la maniobra de la denúncia i de la sol.litud que va
patir davant de les institucions públiques i de la gent que l’envoltava quan va haver d’afrontar
l’abandonament de l’Acadèmia.
Posteriorment a la seva clausura restà una petjada en la memòria d’alguns montblanquins,
entre la gent gran i jove, molts d’ells ja desapareguts, que el tractaren com a col·lega, amic,
deixeble, amb les seves mostres d’afecte i reconeixement pel seu mestratge, i participaren de
la satisfacció de que l’expedient finalment es resolgués favorablement.49
A partir del 1944 es va afincar amb la seva família a Figueres i més tard, a Barcelona.
Va exercir a la carrera docent, com a catedràtic de grec d’Institut de Batxillerat i, també,
com a professor d’Història a la Universitat.
Es dedicà intensament a l’investigació històrica dins el camp de la història antiga i medieval
a l’Alt Empordà i a la Catalunya Nord com ho mostra la seva bibliografia. Es va doctorar amb
Els pagesos de remença dins el quadre de la pagesia catalana fins el s. XV, estudi d’un fenòmen
agrosocial de la Catalunya nord medieval.
Probablement impulsat pel seu personal origen pagès, se sentí interessat per aprofundir
en la dissortada situació històrica dels pagesos de remença. Investigà el procés de poblament
i el règim de propietat i conreu des dels temps del domini romà (els moviments reivindicatius
dels colons romans) i seguí estudiant l’evolució de l’estructura jurídico-social de la Catalunya
Nord, sorgida de la Reconquesta fins al segle XV.
Va ésser director de les Edicions de la Bibilioteca del Palau de Peralada. Desplegà una
intensa activitat com a conferenciant i ponent a congressos d’història antiga i medieval.
Dissortadament ens deixà massa aviat, als 62 anys. La mort l’atrapà en un moment de
plenitud en que tenia embastats molts projectes.
De no haver topat amb unes circumstàncies tan adverses i dures segurament hauria estat
un montblanquí més, integrat a la vila, ja que amb molta il·lusió i empenta s’hi havia instal·lat,
creant un centre docent, amb l’ànim de que esdevingués un referent seriós i competent.
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Aquesta història de vocació i d’esforç és probablement comú a altres històries de persones
forjades en aquells temps de dificultats. Avui, quan veiem que la cultura de l’esforç quasi ha
desaparegut, convindria explicar que dones i homes com Miquel Golobardes varen canviar, reorientar
la seva vida gràcies a la seva valentia, voluntat i esforç.
Agraeixo l’ajut tan important que he rebut de Josep M. Grau Pujol i de Josep M. Carreras
Vives, del meu marit Manuel Artigot i Baixeras i de la meva filla Mireia Artigot i Golobardes.
Sense ells no hauria estat possible aquesta publicació.
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Miquel Golobardes al seminari de grec de l’Institut Jaume Vicens Vives, de Girona, 1967

APÈNDIX I.- CORRESPONDÈNCIA de Miquel Golobardes i Vila
en relació al Col·legi-Acadèmia Montblanc (1941-1943)
1.- Carta que envia el germà Francisco de Paula Benítez a Miquel Golobardes. Tortosa, [anys quaranta]
Observatori de l’Ebre, Tortosa
«Apreciado amigo: Hace días que me acordaba de usted y deseaba tener noticias de sus exámenes;
pero no le escribía por el mucho trabajo y poco tiempo. Comparto su pesar y he de confesar que su
noticia me ha sorprendido.
Confíe en el Señor: es una nueva prueba que Él le pone, y Él le dará fuerza para superarla. Estamos
en el mes del Sagrado Corazón. En sus letanías hay la invocación «Cor Jesu; Salus in Te Sperantiu»,
que muy bien puede usted apropiarse en el caso presente, aún cuando se refiere más propiamente a
la eternidad. Consagre su hogar al Sagrado Corazón de Jesús y honre su imagen y las bendiciones del
Señor se derramarán sobre usted. A manos llenas.
Le envio 2 avales, para que usted los use como mejor le parezca; yo temería que el más largo,
que es más conforme a sus deseos, no le perjudicase; Usted verá mejor que yo, ya que está en todo.
El Padre Romañá salió el miércoles para Tarragona y Barcelona.
Lamento vivamente lo del Padre Prados. Procure verle y sincérese y ver lo que haya de cierto sobre
esta sombra que parece venir de aquella pesquisa.
Si quiere usted otra redacción de aval usted mismo propóngala. Es posible que yo salga del Observatorio
el próximo viernes al mediodía.
Saludos a su esposa y nenitas.
Su afectísimo amigo
F[rancisco de] P[aula] Benítez».
Observacions:
El Pare Benítez era germà de la Salle i director de l’Observatori de l’Ebre a Tortosa. Va
ésser una persona cabdal en els inicis de la postguerra.
Miquel Golobardes el va conèxer durant la seva permanència en aquelles terres quan
estudiava el batxillerat i s’examinava per lliure a l’Institut de Tortosa.
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2.- Carta que envia el germà Francisco de Paula Benítez a Miquel Golobardes. Tortosa, 22 de juny
de 1940, Observatorio del Ebro, Tortosa
«Apreciado amigo: Su grata del 19 la he recibido esta mañana, momentos antes de salir del Observatorio
para ir a Tortosa. He hecho enseguida el certificado y yo mismo la he echado en el buzón del tren, cuando
entraba en el andén, llegaba el tren. Supongo que cuando escribo estas líneas ya obrará el certificado
en sus manos. Más rápido no podía ser. Como usted verá en él va la firma del padre Romañá. El aval
lo he hecho con fecha de ayer, Festividad de San Luís, le encomendé al Señor. Dígale al Hermano Luís
que se dé por felicitado. Celebraré mucho que su plan vaya adelante. En caso negativo avíseme. Desde
aquí, orientado en el asunto y con todos los datos creo que puedo hacer más que desde ahí, aún cuando
a usted le parezca que no. Son distintas concepciones de las cosas.
Por si acaso, le agradeceré me diga quién es el doctor Montagut, qué cargo y carrera tiene, y cómo
se llama de nombre propio.
Encomendé el asunto a Madrid: de allí me dicen lo siguiente: El rigor en los expedientes del Magisterio
es muy grande; si acaso en Barcelona hubiese algo sería muy difícil disimularlo a Madrid. El Jefe de
expedientes es muy recto y además amigo de todos los trámites, sin dejar ni uno.
Que por lo del Padre Pradas me crean no ocurra nada. Que lo que puede pasar sería su propia
e ingénua declaración de usted o la declaración adversa de algún compañero; pues se hacía declarar
si había me tenga al corriente del asunto y me diga con toda sinceridad y esquemáticamente, es decir
de forma lacónica y concreta, los pasos que hayan dado cerca las diferentes autoridades.
Ya sabe que en todo lo que pueda estoy a su disposición.
Perdone la mala presentación de la presente, pues además de estar muy ocupado toda la tarde
tengo dolor de cabeza.
Afectuosos saludos a su esposa y pequeñitas.
Afectuosamenete, su amigo,
F[rancisco de] P [aula] Benítez».

3..- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Luís de Llobet Llavarí, Barcelona, 25 d’octubre
de 1940
«Señor Don Luís de Llobet
Estimado amigo: Sin retórica ni lirismos. Me limitaré a contarte:
1º.- Hace un més salí depurado declarándome inhabilitado para continuar estudios. Fuí a ver el
doctor Marín y se mostró sorprendido por el fallo. Me indicó algo que convenía realizar y realizamos y
Madrid nuevamente se quedó sin contestar. Según él ni el oficio suyo ni la documentación encontrarían
el expediente. He encajado el golpe y no he hecho nada más.
2º.- El examen de griego se aprobó. (Según me dijo el señor Lamzó me pusieron un notable (examen
de filo, suspenso. El señor Font me invitó a hablar de lo que quisiera y me quedé alelado sin decir nada,
como vacilante dentro del tema escogido. Soy el único suspenso de comunes en filo).
Tomo buena nota de tus encargos. Transmitiré tus saludos a los amigos.
Presentados tus respetos a mi esposa y dado el besito a mis hijitas. Éstas te mandan a ti un saludo
cariñoso.
Con el deseo que te sea grata tu estancia en África y que se cumplan en todos sus aspectos tus
deseos, afectuosamente, amigo,
[Miguel Golobardes]».
Observacions:
Miquel Golobardes va fer el servei militar a l’Àfrica i allí va coincidir amb el germà Lluís
de Llobet.Tot seguit es van fer bons amics malgrat que ell era soldat ras i Lluís de
Llobet era oficial de l’exèrcit. Llegim a la carta que en aquest moment s’hi troba amb
un Regiment Expedicionari.
Va ingressar a l’ordre dels germans de La Salle, la mateixa ordre a la qual pertanyia
el germà Benítez. Va facilitar el contacte, doncs, entre Golobardes i el germà Benítez,
director de l’Observatori de l’Ebre.

412

podall

2012

Era germà del President de la Diputació de Girona, una persona influent. Van tenir una
amistat molt sincera i lleial. Va estar present, interessat i ajudant-lo en tots els moments
difícils, al llarg d’aquests moments tan difícils.
Li contesta encoratjant-lo moltíssim a seguir en el seu compromís de lluita per seguir
endavant, vencent les dificultats.
La lletra d’aquest escrit és bastant borrosa, per això hi ha alguna paraula que no es
pot llegir clarament.

4.- Carta que envia el germà Francisco de Paula Benítez a Miquel Golobardes, Tortosa, 13 de
novembre de 1940, Observatori de l’Ebre, Tortosa
«Apreciado amigo:
Recibo la suya del 9. Ha venido de perlas porque de lo contrario le hubiese escrito a su antigua
dirección. Hace 8 días que el padre Romañá ha regresado de Madrid. Por esto yo no le escribía aguardando
que el buen Padre hiciese personalmente la gestión, pues de otro modo era imposible. Con todo, siento
manifestarle que a pesar de ir personalmente el padre director y buscar con interés el expediente de usted
no pudiera dar con él. Suponen que estará en Barcelona, caso que usted haya reclamado contra el fallo
para hacer nueva información. Es lástima que en «Magisterio» no tengamos amigos como tenemos en
Enseñanza Media, ha sido la dificultad con que hemos tropezado desde el principio. De todas maneras
el padre Romañá ha tomado el asunto como suyo y está molestado de esta desorientación en no saber
dar con el expediente. Ahora él está haciendo los Santos Ejercicios, y al salir verá qué nos puede hacer.
Celebro mucho las noticias que me da referente a sus estudios y con gusto veré salga airoso en
su empresa «ganada toda a punta de lanza».
El Señor le proteja como lo ha hecho hasta ahora.
Perdone mi «pereza» en escribirle. Mucho trabajo, poca salud, y pocos auxiliares lo explican todo.
Afectuosos saludos a su esposa, que sea ella su ángel que endulce sus penas y fatigas y le aliente
a conseguir todos sus ideales, lo mismo que sus hijitas.
De su afectísimo seguro servidor y amigo,
F[rancisco de] P[aula] Benítez».

5.- Carta que envia T. Giró Abelló a Miquel Golobardes, Barcelona, 1 de setembre de 1941
«Amic Golobardes:
T’escric perquè no sé si et podré veure abans d’anar-me’n a Madrid, car segurament hauré de marxar
abans del dia 5.
Per Nadal si no anessis a Barcelona, m’arribaria a Montblanc i de passada veuré la família. Segurament
tindràs a l’Acadèmia un noi, cosí meu, que es diu Carles Andreu i Abelló.
En Miret et donarà un model d’imprès a màquina de cadascuna de les targes que aniràs emplenant
a mida que les teves ocupacions i amb l’extensió que els elements de treball que a Montblanc puguis
trobar, t’ho permetin: en Miret t’indicarà els detalls i característica del teu treball: el pots anar a veure
des de les vuit del vespre, tots els dies.
Sobre la literatura està treballant un bon amic que visitàrem en Miret i jo; quan s’escaigui gustosament
us presentaré.
Jo m’enduc tot el material jurídic i filològic, molta cosa és, per Nadal impartiré aquesta matèria amb
un altre noi, car massa feina no es pot fer ben feta.
Referent al problema del teu amic mestre, no he trobat encara qui us pugui ajudar: si casualment
ho trobés t’avisaria.
I res més per ara amic Golobardes: m’agradarà que m’escriguis posant-me al corrent dels teus èxits
a Montblanc: espero la teva direcció allí.
Saluda la teva esposa i que tot us vagi com una seda.
Molt afectuosament,
[T.] Giró [Montserrat].
Calle Lagasca 18. 1º izquierda Madrid.
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Però de moment no m’estaré a aquesta casa; ja t’enviaré la direcció.»
Observacions:
L’autor de la carta és T. Giró Abelló que fa referència a un un equip d’estudiosos interessats
en recollir dades d’abast enciclopèdic, en els diversos àmbits de la cultura montblanquina.
En aquest cas, sobre les particularitats lingüístiques montblanquines.

6.-Carta que envia Ramon López Martínez a Miquel Golobardes, Barcelona, 19 de setembre de 1941
«Amigo Golobardes:
No me fue aceptada la instancia por no ir acompañada de los títulos y avales del personal a cuyo
cargo está el comercio y peritaje mercantil y demás secciones.
Protesté diciendo que tu ya habías quedado con él que la documentación del otro personal se enviaría
inmediatamente.
Me respondió que nada se sacaba de tener la instancia en un rincón de la oficina, ya que no se
cursaría sin la documentación completa. Además me preguntó si seríamos nosotros los que nos dedicaríamos
a la enseñanza del Peritaje (....), en todo caso eso tendría que constar en la instancia. Le dije que no,
que ya teníamos personal para esas secciones. Me dió una circular que ya antes me había leído y
comentado el señor Medrano. Este último estaba muy satisfecho de dicha circular porque, cuando el colegio
habla de la coeducación en la norma segunda de su circular del mes de agosto prohibiendo la asistencia
simultánea a las clases de alumnos masculinos y femeninos, el espíritu del colegio está completamente
identificado con el espíritu de Madrid, haciéndome notar que Madrid todavía era más riguroso al disponer
que la enseñanza para niños debía verificarse en un local y para niñas en otro. Estuvimos comentando
y discutiendo las dos circulares. Me advirtió que tu solo no puedes declarar todas las letras y que a mí
si las clases pasaran de 5 alumnos quizá me faltaran horas dadas las nuevas disposiciones de Madrid.
Este último está en relación con la disposición primera de la circular de Madrid del 11 de septiembre.
Como sea que el señor Medrano me hizo serias advertencias, sin haberle yo preguntado nada que
las provocara, te pido me envies la lista rigurosa de los alumnos a los cuales he de firmar escolaridad
indicándome el lugar donde cursarán los estudios.
Gastos:
Dos certificados del Colegio de doctores y licenciados
2 pólizas de 3 pesetas para cada certificado
Póliza para la instancia

20,0 ptas.
6,00 ptas.
1,50 ptas.

Convendría buscar inmediatamente un licenciado en Ciencias Naturales o Químicas para mejor
eficiencia de la enseñanza, dar satisfacción al Colegio de Licenciados (....), al Colegio de Madrid y a las
monjas de mi colegio que les gustaría que yo siguiera enseñando las matemáticas mediante una combinación
que no perjudicara tus intereses del Colegio Academia Montblanc.
Habiéndose introducido esa modificación profunda en cuanto al sexo y debiendo constar en nuestra
instancia si el colegio de Montblanc será de niños o niñas, te ruego estudies el horario que debemos
declarar si en todos los cursos tenemos niñas de bachillerato, ya que en este caso quedarían duplicadas
las horas y necesitaríamos forzosamente otros licenciados.
Si crees conveniente que yo me desplace a Montblanc para que pongamos en claro y resolvamos
las dificultades que nos crean las nuevas normas y situaciones, tendrás que incluir mis viajes y demás
en el capítulo de gastos del Colegio-Montblanc.
Estuve hablando con Comenges y me explicó el asunto Montblanc. Ya hablaremos personalmente
de él. Lo más importante de este asunto es que los alumnos de 4º curso José Mª. Masip Casals y José
Mª. Ferrer Cervelló estaban en otra lista de otro licenciado que tiene autoridad profesional y por eso dichos
alumnos están aprobados; si crees conveniente puedes mandar sus libros que los diligenciaremos.
Dice que él nunca ha actuado de mala fe.
Vi los recibos de la máquina de escribir que ahí tienes que es de alquiler y dice que se debe devolver
inmediatamente. Me dijo Comenges que es dueño del material de la escuela, que no es del Ayuntamiento.
Dará órdenes a Bonet para que nos lo entregue. Hay también una estufa.
Saludé a tu hermano y le notifiqué te mandara la baja a final de mes. Creo que ya le habrás escrito
para que sepa seguro lo que debe hacer.
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Pregunté al recadero de Montblanc y vi tu permiso que yo utilizaré. Cargará mis muebles el día
30 del corriente.
Dime si el piso está en condiciones de poder vivir holgadamente. Quiero decir si están resueltas
las condiciones perentorias de cocina y vater.
Repito, lo que hace falta con toda urgencia son los títulos y avales políticos y religiosos del personal
que se dedicará a las secciones que no son de Enseñanza Media.
Si quieres resolver algo por conferencia ya sabes que las horas que estoy en Provenza son de
19 h. 15 m. a 20 h. 30 m. todos los días excepto los domingos.
Si quieres que suba domingo día 21 tírame un telegrama. Pero debo bajar el mismo domingo.
Procura no llamarme si no es de absoluta necesidad.
Te saluda afectuosamente tu amigo,
Ramón López Martínez,
Barcelona a las 17 h. del día 19 de septiembre de 1941».
Observacions:
Ramón López Martínez era el soci de ciències del Colegi-Acadèmia Montblanc i que Miquel
Golobardes va conèixer al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona, ja què també
estava buscant feina. Serà un professor-company que esdevindrà molt conflictiu, i objecte
de sospites preocupants.
Els punts suspensius són del mateix escrit.

7.- Carta que envia Ramón López Martínez a Miquel Golobardes, Barcelona, 20 de setembre de 1941
Carta número 2
Barcelona a las 21 h. Del dia 20 de septiembre de 1941
Amigo Golobardes:
Escribo para comprobar si esta carta recibida por ti mañana puede ser contestada y recibida por
mi el lunes la que tu escribas.
Explica con claridad el arreglo que querías hacerme con las pesetas que faltaban para completar
el préstamo ya que por teléfono no he comprendido la proposición que me hacías.
Siempre sería mejor que yo pudiera disponer de ellas aquí en Barcelona para liquidar el recadero
caso de no conformarse en cobrar por atrasado y además para comprar algunas cosas que seguramente
no encontraré en Montblanch, y pagar la matrícula de mi hijo en Menéndez Pelayo que lo inscribiré de
segundo curso dando tu nombre y el mio.
Dime si crees prudente que demos nuestros nombres para el otro chico (aspirante a maestro del
Colegio de Montblanch) que se inscribirá en Balmes de primer curso, el cual se quedará en Barcelona
trabajando y estudiando por su cuenta. Quiere pedir matrícula gratuita, el tiempo de presentar instancia
para pedir matrícula gratuita finalizó el 30 de agosto, en todo caso tendríamos de hacer constar que nosotros
no cobramos nada de enseñarle. Contesta concretamente a este asunto con el objeto de que nuestra
actuación, aunque quede en la zona gris, no nos comprometa.
Explícame algo del Colegio Academia Montblanc aunque sea brevemente.
En forma de borrador contesta a las dos cartas que has recibido.
La cuestión libros de texto ¿la tienes resuelta? Ésto me interesa, ya que he de comprar los libros
del segundo curso para que mi hijo pueda estudiar en el Colegio Academia Montblanc.
Además tenemos que enviar la relación de los libros de texto que adoptemos al Ministerio y sólo
podremos utilizar los aprobados por el mismo.
¿Tendremos alumnos de ingreso?
Dime si en el piso habrá bombillas ya puestas cuando yo llegue y de qué forma se ha resuelto
lo de la cocina y vater. ¿La distribución de nuestro domicilio particular ha sufrido alguna modificación?
Debes darme la dirección de dicho domicilio.
No descuides la cuestión suministro. Haz provisión de patatas para todo el año para dos familias.
Ten en cuenta que aquí en Barcelona cada dos horas tengo hambre. Esto aquí lo resuelvo por «straperlum».
Dale recuerdos a la mujer del cesto, el cual conservo y devolveré cuando llegue.
Mi mujer saluda a la tuya y desea saber si ahí se vive tranquila y sin preocupaciones.
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También yo la saludo y le deseo prosperidad en el sistema.
Creo que serán amigas y vivirán en perfecta armonía pues así es el deseo de la mía.
Nosotros dos también haremos lo mismo.
Estoy muy animado por la buena situación que presenta nuestro Colegio Academia Montblanc.
Deseo estar a tu lado cuanto antes para ayudarte en la tarea que creo ha de ser muy laboriosa.
Te saluda afectuosamente tu amigo,
Ramón López Martínez
Post Data.
El lunes visitaré el señor García y el señor Medrano para cocretar si se han de introducir modificaciones
en nuestra Instacia de petición de Autorización para nuestro Colegio Academia Montblanc».
Observacions:
El desig de prosperitat en el sistema per a la muller de Miquel Golobardes, fa referència
al títol que l’acreditava com a professora del Sistema de Corte y Confección Martí per
impartir classes al Colegi-Acadèmia Montblanc.

8.- Carta que envia Ramón López Martínez a Miquel Golobardes, Barcelona, 25 de setembre de 1941
«Amigo Golobardes:
La conferencia es un medio poco adecuado para discutir asuntos largos. Prueba de ello es que
por conferencia no me han sido contestadas cuantas preguntas te hacía en mis cartas:
Me interesa saber y enterarte de lo siguiente:
a) Lista de alumnos a los cuales he de firmar yo escolaridad por cursos y lugar donde cursarán
sus estudios.
b) Lo relativo a la inscripción de Barcelona del chico que tenías que emplear como maestro.
c) Si la instalación de la luz en el piso será completa, precisando más, si las bombillas estarán
incluídas en la instalación.
d) Que no estoy dispuesto a pagar 12 o 13 duros de piso en un pueblo y menos sabiendo que
voy a vivir en el que el profesor que lo deja pagaba 50 ptas.
e) Que el mínimo de muebles, con que voy a Montblanch, los cargará el día 2 de octubre el recadero.
f) Que saldré con toda la família para esa villa el dia 3 a las 6 h.
Pensaba hacerte una visita antes del día de marcha.
Asegura el sumnistro para todo el año.
Espero contestación por carta mejor que por conferencia.
Te saluda afectuosamente tu amigo,
Ramón López Martínez
Barcelona, 25 de septiembre 1941».

9.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, 14 d’octubre de 1941, Instituto
Nacional de Enseñanza Media, Reus
«Amigo:
Recibo su carta. Hubiera en otra ocasión siéndome un placer ir a ésa por acompañarles a Poblet,
pero los domingos!
Mi compañero Gómez espera ir a ésa y acepta las condiciones en que quedamos. Comprendo que
el señor López vaya reaccionando, pero aparte que me desairaría tenerle que decir a mi amigo Juan Gómez
otra cosa de lo que en principio se acordó, también confidencialmente me permito decirle que cuando
en ciencias el señor López se vea solo, quién sabe si serán entonces indecisiones o exigencias lo que
aportará como nueva modalidad de un amargado.
Con saludos del señor Gómez y mis afectos sinceros a su familia y usted. Reciba un abrazo de
su amigo,
Andrés Bonilla».
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Obervacions:
L’actitud intrigant, autoritària i manipuladora del professor Ramon López Martínez comença
a ésser preocupant entre els professors de l‘Acadèmia.

10.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, 20 d’octubre de 1941, Instituto
Nacional de Enseñanza Media, Reus
«Amigo Golobardes:
su penúltima carta no fué para mí una impertinencia, sino un comentario, que me ilustraba
minuciosamente acerca de la marcha de su Colegio, objeto para mí de interés.
El señor Gómez irá a esa el 5 en lugar del día 3; porque, como ya le indiqué, dispone de los miércoles
y sábados para ayudarles, si a usted. le parece bien, en calidad de excursión a Montblanc y como visita
previa, el miércoles próximo (y quizá yo le acompañaría) él podría subir a ésa. De no ser pertinente
definitivamente irá el 5.
Le abraza,
[Andrés] Bonilla.
Post Data: Salude a su esposa.
Nota Breve. Subrayo el miércoles por ser fiesta oficial (la Exaltación del Caudillo, si no estoy mal
informado)».

11.- Tarja-postal que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes, 23 de noviembre de 1941
«A Don Miguel Golobardes Vila
Director del Colegio – Academia
carrer Major 111
Montblanc

Dirección Remitente
Instituto de Enseñanza Media
Reus

Mi querido amigo: Recibí su carta y no le he contestado por esperar a que Caixès regresara de
Barcelona. Me ha dicho que no podría ser lo que pretende por haber disposiciones concretas sobre la
materia.
De libros nada. Yo no tengo este año los de Mingarro, sino de Ibarra. Los de alemán no se sabe
todavía pues no ha vencido el nombramiento del profesor.
En fin, nada resuelto. Tan pronto como alguna de las cosas que usted me indica, pueda servírsela
lo haré con mucho gusto.
Un abrazo para usted y para el compañero así como para el señor Pujadas.
Suyo afectísimo.
Juan Gómez».

12.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, desembre de 1941
«Instituto Nacional de Enseñanza Media. Reus
Amigo Golobardes: Tengo 14 horas justificadas en el Instituto, a las 5 que usted desea le justifique
debemos sumar las necesarias para sus dos alumnos de cursos distintos y he de reservarme el control
de un alumno de tercero que usted no me puede cobijar. Cuente si todo ello cabe dentro de 36 horas
semanales (lo cual aún yo no he contado). Mi alumno de tercero, que vendrá trasladado de Barcelona
a Reus, aunque es colegiado quizá pueda ser incluído como oficial (esta semana lo sabremos), en cuyo
caso queda más margen y seguridad de tiempo. De todos modos, todo lo arreglaremos. Cuente conmigo
y con Juan Gómez. Conviene que nos mande los nombres de los padres de los dos alumnos de usted
que hemos de controlar; pues este detalle debe constar en la lista de las hojas que hay que llenar para
el Colegio de Licenciados y Doctores. Yo iré allí el 7 o el 8.
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Un favor; ruégole me incluya en los nombres de sus alumnos de séptimo curso matriculados en
Reus el nombre de una alumna mía particular, que siendo aún oficial irá a libre. Escríbame, si la ha inscrito
y cuento con ello, para cuando vaya a Barcelona. Se llama Serafina Penas Puig, 16 años, los nombres
de sus padres son Juan y Serafina.
Cuando vaya le llevaré las Actas de los dos alumnos que están matriculados en Tarragona.
Espera contestación su amigo que les saluda cariñosamente a usted y a su esposa,
Andrés Bonilla».

13.- Carta que envia T. Giró i Abelló a Miquel Golobardes, Barcelona, 10 de gener de 1942
«T. Giró Montserrat
Agente Comercial Colegiado
Productos Químico-Farmacéuticos
IMPD. 6ª
Drogas y Perfumería
Barcelona

Rambla Cataluña, 101
Tel. 78397
Claves en uso: A. B. C. 5 th.

Benvolgut amic Golobardes; contràriament al que pensava no he pogut visitar-te a Montblanc aquestes
vacances. El teu germà m’ha informat que tot et rutlla bé, cosa que m’ha plagut força. El nom és un
encert «Montblanc», et felicito. Aquest estiu no vull que passi sense veure’ns.
Amb en Miret t’hem suposat enfeinadíssim dirigint la institució; per la qual cosa solament ens atrevim
a recordar-te que aprofitant la teva estada a Montblanc, en la forma i temps que et permetin les teves
ocupacions, recullis tants dialectalismes com puguis: no sabem demanar-te res més.
En Miret ha continuat el seu treball de bibliografia sobre matèria biològica. Un company nostre ha
fet bibliografia sobre història de la literatura, i jo he acabat el mateix treball referent a obres jurídiques:
ens resta només ciències naturals, física, química i matemàtiques i també acabar la bibliografia de filologia.
Ara en la mesura que ho permetin les nostres ocupacions i en aquells casos que les nostres
ocupacions ho requereixin acudim al nostre arxiu petit, que anirem augmentant i estudiant alhora.
En Miret et fa una petició. Bon any i una salutació a la teva senyora.
Afectuosament,
T. Giró i Abelló
El dia 12 a la nit retorno a Madrid (Lagasca 18, 1º iz.)».

14.- Carta que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes Vila, Zamora, 27 de juny de 1942
«Mi querido amigo: Supongo en su poder una postal mía de mi llegada a esta ciudad de Zamora.
He recibido su carta y me alegra todo cuanto en ella me dice. Del resultado de los exámenes lo
que más me ha sorprendido y he sentido es el fallo en Matemáticas de Luísa Sans, ya que podía haber
quedado bien por completo. De todos modos dele mi sincera enhorabuena así como a todos los demás
alumnos especialmente a Abelló. Lo de Roig Vernet ya lo preveíamos y no me causó extrañeza. Ya sabe
usted. Que me lo dijo Masiá en Madrid.
De otros asuntos le diré que en el caso de López me figuraba que sería precisa la intervención
de los amigos pues como él se dió cuenta de que tenía la causa perdida ya transigía con todo y quería
volver a empezar en las mismas condiciones del pasado curso. Y a pesar de todo me parece que se
resistirá a irse de Montblanc y que no será la última vez que tengan Uds. algún disco. Pero lo importante
es que usted haya conseguido afirmar su personalidad y buena prueba es que el Ayuntamiento haga las
reparaciones en el convento. Creo que la cosa marcha y que será un éxito que pudiera sobrepasar las
esperanzas que actualmente hay que tener pensando en que llegue a ser un buen centro cultural de la
región. Me alegraría que así fuese por la simpatía que siento por el Colegio y por ser justo que la actividad
de usted dé sus frutos, y no he de decirle que con mucho gusto desearía poder contribuir a ello con
mi colaboración por estar junto a los dos (a Bonilla y a usted) ya que los considero como amigos de
corazón y de toda lealtad. Pero por lo mismo quiero decirle a usted el estado de las gestiones mías
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referentes al proyecto de irme a trabajar en la industria. He hablado con el representante en ésta de la
azucarera del Duero, entidad que tiene otras fábricas de azúcar además de la que están edificando en
Toro, y ha escrito a la gerencia en Madrid proponiendo mi entrada. Caso de aprobar la propuesta de
referencia iré yo a Madrid para tratar la cuestión de sueldo y condiciones de trabajo que podrán ser o
no satisfactorias. En todo esto se tardará algún tiempo, pues sabe usted que estas cosas no se hacen
con la rapidez que fuera de desear, por lo que no puedo darle a usted una contestación definitiva en
relación con la proposición que usted me hace. Desde luego puede disponer de mi nombre sin limitación
para todo lo que sea preciso y creo que tendremos tiempo sobrado antes del curso para que no tenga
usted dificultades si yo no fuera a Montblanc.
Crea usted que sabiendo que Bonilla se ha convenido con usted siento ahora haber iniciado mis
gestiones, pues me sentiría muy a gusto en su compañía y en la de usted y lo pasaríamos bien por lo
comprenetrados que estamos ya, pero no me parece bien dejar ahora en situación desairada al que tanto
interés se ha tomado por mi, aparte del bienestar que supone estar cerca de mis hermanos, así que
si por cualquier causa fracasaran estas negociaciones, no haré otras y podrá usted contar conmigo con
todo entusiasmo.
Nada más tengo que decirle sino desearle que todas las cosas vayan realizándose según su deseo.
Le ruego dé mis recuerdos afectuosos al señor Pujadas. Recibí su amable felicitación.
Así mismo le envio recuerdos a Bonet y López. Saludos a su señora y cariños a las nenas. Para
usted mis mejores deseos y la seguridad de mi amistad con un abrazo.
Juan Gómez Sánchez,
Zamora, 27 Junio 1942».
Observacions:
A la carta es fa referència a la relació incòmoda i perturbadora amb el professor Ramon
López Martínez.

15.- Carta que envia Miquel Golobardes a la seva família de Peralada, Montblanc, 7 d’agost de 1942
«Estimados padres, hermanos y sobrinitas:
Después de tanto tiempo excusándome en el trabajo al no poderles escribir me siento en este
momento en la necesidad de hacerlo.
Hemos terminado nuestro primer curso en la Academia con un éxito contundente. No entro en detalles
particulares, pero crean que se han obtenido los resultados más felices que cabían esperar. Nuestras
perspectivas futuras se presentan limpias y con un brillante precedente.
Al final ha habido un pequeño nubarrón, amenazante algún momento, al plantear la cuestión de
aquel profesor que ha resultado ser un infeliz de mala intención. Me gustaría en gran manera que el padre
estuviera aquí para que pudiera ver de la forma enérgica y segura cómo se ha llevado este asunto. Ha
sido verdaderamente conmovedor ver como todas las autoridades civiles, religiosas y de la Guardia Civil,
además de las personas de más prestancia en la población han volcado toda su influencia para sacudirme
este tábano que me había caído encima. Ha habido momentos de una cierta angustia ya que ha sido
persona de tan baja calidad que ha removido todo cuánto se podía remover e incluso aquello que por
dignidad jamás debía removerse. Pero he tenido la suerte de encontrar el conjunto de personas que podía
esperar que me han interpretado completamente y han hecho los oídos sordos a todas las sugerencias
que provinieran de la baba asquerosa de aquella babosa. El asunto está terminado y se ha salvado la
situación totalmente tanto desde el punto de vista económico, moral y profesional.
Pero en todo ésto me falta una cosa. Necesitaría que viniera el padre. Sé cuánto le gustaría ver
como tan lejos de casa y después de tantos contratiempos como le dí, se ha conseguido un prestigio
alto que muy bien le curaría y perdonaría todos los sinsabores que le he producido.
E incluso ¿por qué no? También me gustaría por mi.
Tengo deseos extraordinarios de que venga mi padre aquí. Me ayudaría a vivir estos momentos
después de otros dramáticos tan inmediatos aún que me parece he vencido y resuelto favorablemente
por el calor y seguridad que he puesto en el desarrollo de los mismos, los cuales, he podido tener en
virtud de los consejos y conversaciones tenidas con el padre arrastrándonos por estos campos mejor que
por todas mis experiencias y estudios posteriores.
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Yo ya sé que a mitades de agosto el trabajo afloja bastante, que habéis terminado los penosos
trabajos del verano y también sé que después de tanto haber conviene un buen descanso ya más a vuestros
años. Creo que también tenemos derecho que estéis algún tiempo a nuestro lado. En este aspecto estamos
celosos de todos los de casa. El 8 de septiembre es la Fiesta Mayor y no es nada despreciable. Tenemos
en casa tres nenas que os curarán de todo aburrimiento y cuando queráis podréis venir a las clases que
no terminarán en todo el verano.
No medite más y venga que le gustará y le necesito.
(Me sabría muy mal que interpretara la cosa de otro modo. Repito que nuestra situación es óptima
y la empresa es digna de envidia).
Termino. Den muchos besos a las nenas de parte de las nuestras y de nosotros. Abrazos para
todos los mayores y de vos me reservo uno muy caluroso para dentro de muy pocos días en cual momento
ya creo estará con nosotros.
Vuestro.
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
Golobardes volia mostrar al seu pare que el Col·legi-Acadèmia Montblanc que havia creat
avançava amb bons resultats. Era una manera d’intentar que acceptés el canvi de rumb
que havia fet a la seva vida.
El seu pare no el va complaure anant a Montblanc tot i haver-li demanat amb tanta insistència
i afecte.
Aquesta carta, de manera molt contudent i clara, fa esment del fet dramàtic que va patir,
provocat pel professor Ramon López Martínez que buscava comprometre’l i destruir la seva
credibilitat davant l’Alcaldia, l’opinió pública i les forces institucionals de la població.

16.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, 17 d’agost de 1942
«Instituto Nacional de Previsión de Reus
Particular
Amigo Golobardes: Domingo fué para mí un día estéril. Respecto a su encargo, con el doctor Medrano
no pudimos entrevistarnos; había salido para Balaguer el jueves de la semana pasada y no volverá a
Barcelona hasta el jueves próximo.
La rapidez con que el viernes me dijo Pujol su encargo referente al sacerdote de Valls, que colaboraría
en el Colegio de su dirección, no me permitió apreciarlo en todo su alcance; por lo que agradecería me
lo precisara. Como se trata de una decisión tracendente, deseo medir bien los pasos. Una equivocación
de esta naturaleza echaría a perder todo el tinglado de mis seguros, que son el esfuerzo económico de
mi vida y la previsión a favor de mi esposa, único deber moral que ya me resta cumplir. Unos pocos
años más de ingresos sanos y seguros coronan mi previsión.
Definitivamente las oposiciones a adjuntos este año no se celebran y nos dice el señor Durán que
este curso quedarán aquí las cosas como el anterior. He ingresado una media aritmética de dos mil pesetas
mensuales, aunque haya sido trabajando doce horas diarias. Indudablemente que a mí, de no obligarme
los seguros, me interesarían más mil pesetas con seis horas de trabajo, que dos mil con doce; pero como
no puedo en un par de años eludir aún aquel fantasma, la perplejidad se me cruza en el camino y temo
el desacierto, si, de confirmarnos en el cargo, dejo la oportunidad de ganar diez o doce mil pesetas más,
que por sí solas pueden afianzarme la modesta posición que voy labrándome en el Instituto Nacional de
Previsión.
Es por lo que le ruego me aclare la pregunta inicial y me permita meditar unos días, después de
saludar a usted y su esposa.
Afectos sinceros de su amigo,
Andrés Bonilla».
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17.- Carta que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes Vila, Zamora, 24 d’agost de 1942
«Mi querido amigo:
Contesto a su carta del 10, sintiendo no haberlo hecho más rápidamente, pero he pasado por un
trance triste y he estado sin humor para nada. Ya sabe usted que mi sobrinilla estaba enferma. Pues
bien, falleció de meningitis dejándonos deshechos, después de su sufrimiento, y yo también usted sabe
la quería tanto, y estuve en los últimos momentos a su lado, quedé muy afectado y sin ganas de ocuparme
de nada, usted sabrá perdonar mi tardanza en escribirle.
Reanudadas mis gestiones referentes a mi trabajo en la industria del azúcar las he visto interrumpidas
por haberme informado de que desisten de funcionar este año, por no poder seguir las obras de fábrica
al ritmo que se había pensado, por no disponer de materiales de construcción, así que hasta el año que
viene no esperan ponerla en marcha. Por esta parte se ha eliminado uno de los que pudiéramos llamar
inconvenientes para mi ida a esa.
Pero por las noticias que tengo procedentes de Reus y Madrid parece ser que los encargados de
cátedra seguiremos este curso, pues en el Ministerio hay bastante barullo y no se harán las oposiciones
a profesores adjuntos. Hay rumores de que con motivo del nombramiento del nuevo Director General de
Enseñanza Media habrá algo de modificación en la enseñanza, sin que pueda decirle a usted si será
cosa de la oficial o de la privada o de ambas, pues no sé más que lo que digo y todo se vuelven vaguedades
y como siempre inseguridades en todo.
Yo, por haber estado una temporada sin ganas de ocuparme de estas cosas y sin comunicación
con nadie que pudiera orientarme, no sé si ésto que le digo será o no cierto, y espero conocer la opinión
de mis compañeros, principalmente de nuestro amigo Bonilla. Y estoy pensando que puesto que usted
me dice que le ha hablado también a él y por estar cerca de Montblanc puede ver las cosas con un
sentido más preciso de la realidad yo haría lo que él decidiese, sin rectificación, pues ya conoce usted
la buena amistad que nos une.
Comprendo que usted desee tener las cosas arregladas para principios de curso. Hoy le escribo
también a Bonilla y otros compañeros, y creo que habrá aun tiempo para todo, dando desde luego por
sentado lo que antes le digo.
Todo lo que me refiere de López es desagradable y no me gustaría verme incluído entre sus insidias,
pues nunca fue mi conducta acreedora a tales chismes impropios de personas dignas. Por si así fuera,
por otra parte me tiene tan sin cuidado como él se merece. Nunca me figuré que llegase a estos extremos,
entre otras cosas por sí mismo y su propia estimación pero ya que se ha producido tal cuales, quizá
sea mejor así para de una vez deslindar los campos y evitar discos en el futuro. Siempre oí decir que
valía más un disgusto grande que muchos pequeños que por fin desembocan en el grande. Deseo que
todo haya pasado en esta fecha y esté usted completamente tranquilo.
Le ruego dé mis recuerdos a los señores Bonet, Pujadas, Díaz y alumnos. Un saludo afectuoso
a su señora y cariños a las nenas. Para usted la amistad de siempre y un gran abrazo de su afectísimo,
Juan Gómez Sánchez».
Observacions:
Tal i com es pot observar, aquesta carta també fa referència a l’angoixant problema que
estava provocant el professor Ramon López Martínez.

18.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Francisco de Paula Benítez, Montblanc, 26 d’agost
de 1942
«Estimado Hermano Benítez: durante casi un año le he dejado sin carta mía. Ya era hora de que
le dejara descansar una temporada. ¿No le parece?
He estado muy ocupado. El curso me ha absorbido de una manera extraordinaria. Me contengo
en mi afán de contarle detalles porque de empezar por este camino mi exposición adquiriría una abusiva
extensión.
Tarea no ha faltado y varios eran los compromisos que habían, todo se ha terminado bien, incluso
con éxito gracias a Dios.
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En este momento uno de mis mejores deseos sería de que pudiera verle a usted durante algunos
días visitando nuestro campo de operaciones. Motivos hay bastantes. El primero, para que viera cual ha
sido la realización más inmediata de tantos esfuerzos como realizamos y que superamos con la ayuda
de Dios y de usted. Luego porque desde sus visitas en Barcelona nuestra familia ha aumentado, como
ya le comuniqué.
Una nueva hija que es una verdadera bendición se ha agregado al grupo anterior. Las demás, muy
creciditas y muy bien, sería ya bueno que empezaran a conocerle, y como consecuencia agradecerle tanto
bien como le deben. Además nos sería grato que viniera, para podernos complacer con su compañía
unos días, los cuales serían de solaz para mi y ocasión para cambio de impresiones que en este medio
tan retirado se nota tan en falta. Otros motivos encontraría que no quiero detallar, pero ya sé que el más
importante y casi invencible es el del trabajo constante y agobiante que a usted no le deja en ninguna
época del año. El día 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora, empiezan la fiestas Mayores. ¿Puede
considerarse de muy oportuna para que nos haga una visita?
Por mi parte es imposible que me desplace este verano si no es por causa muy importante. No
hacemos vacaciones y este verano no puedo rehuir mi presencia ni un momento.
Me gustaría consultarle sobre el asunto de la Depuración del Magisterio. Ya recuerda como quedó.
Ahora me encuentro que se van revisando expedientes fallados desfavorablemente.
¿No le parece si sería oportuno utilizando las buenas amistades remover el Expediente y ver si
lo solucionamos bien? Recuerde que a pesar de encontrarme viviendo con una carrera superior, quisiera
resolver el expediente por dos motivos:
1º, porque no me gusta una sanción que creo no merecer.
2º, porque no renuncio a unos derechos que tengo ganados ya de una manera completa.
Salude de mi parte al Padre Romañá. Para usted los más afectuosos de mi esposa y de las nenas
y de su afectísimo seguro servidor.
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
D’aquesta carta es pot deduir de forma clara que el fet dramàtic provocat per Ramon López
Martínez, és la denúncia amb efectes retroactius de la seva depuració de magisteri.
Golobardes imparteix l’ensenyament amb el títol oficial de llicenciat malgrat tot sap que
és imprescindible resoldre l’expedient de la depuració de magisteri.

19.- Carta que envia Miquel Golobardes a Pere Carbonell Fita, Montblanc, 7 de setembre de 1942
«Estimado amigo:
Deseo organizar la Enseñanza Primaria de niños en Montblanch. Necesito una persona que me
ceda el título para obtener la autorización y otra que se ponga al frente de las clases. He pensado contigo?
Te interesaría? Quizás, aunque no tengas un plan de vida definitivo, sería cosa que te podría convenir.
De momento te ofrecería la pensión en mi casa. Creo que a tardar muy poco, quizás menos de un mes,
te podría poner un sueldo que tendría como tope las 500 mensuales deduciendo de ellas 300 por pensión
en mi casa. Estas son las condiciones comerciales que te puedo presentar. Sobre esta base podríamos
hablar. Incluso, si te conviniera en principio, podrías disponer de las fiestas todas para trasladarte a
Barcelona y pasarlos con la familia. La combinación no está mal.
Yo, si pensaras venir, prescindiría que fuera en plan transitorio debido a la inestabilidad de tu situación.
En cierto modo me inclino a creer que te conviene. Vivirás en un ambiente de reposo y aislamiento de
un valor inapreciable, en estos momentos. Si acaso ves que insisto en forma excesiva, considera que
es por sentirme atraïdo por esta solución mejor que por ninguna otra y por considerar que ésto podría
serte una solución.
Si acaso no te conviniera, piensa en los amigos y circula la noticia.
Necesito saber concretamente quien está al frente del colegio dentro de muy breves días.
Ni una palabra más.
Recuerdos para tu madre, Isabel y para tu hermano.
Saludos de mi esposa para todos.
Recibe un abrazo de tu afectísimo amigo,
[Miquel Golobardes]»..
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20.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet Llavarí, Montblanc,
10 de setembre de 1942
«Apreciado Hermano Llobet:
El nuevo curso se nos viene encima y este hecho supone para nosotros la realización de importantes
aunque diferentes cometidos.
Supongo que te encuentras en «plena forma» para dar el «golpe» en los exámenes de septiembre.
Doy por descontado que obtendrás un gran éxito. Y no atribuyas mi afirmación a una frase de circunstancias.
En estos momentos me queda planteada de una manera concreta la cuestión de un licenciado en
ciencias. Si tu, teniendo en cuenta tu amable ofrecimiento, quieres mover todas tus posibilidades para
ayudarme a encontrar solución, te lo agradeceré. Simplemente me harías un buen servicio ya que yo
estando fuera de Barcelona debo recurrir a la ayuda que pueden prestarme los buenos amigos.
Las condiciones sobre las cuales se podría extender un contrato serían las siguientes:
El licenciado debe ceder su título y su colaboración al Colegio-Academia Montblanc.
El licenciado percibirá un sueldo de mil pesetas mensuales.
Mi situación ha quedado clara y limpia para el futuro. No quieras encontrarte, hermano Llobet, con
que alguna vez tengas que luchar con una babosa. La lucha con el león es fuerte y noble. Pero si acaso
alguna vez te encuentras con quien de una manera insidiosa y rastrera te provoca a la lucha, rehuyes
cuanto puedes (juega aquí un sentimiento estético); si ella, terca, se te atraviesa entonces le opones tu
vigorosa verticalidad y aplastas al ente rastrero, bajo y horizontal.
Recibiré muy gustoso una carta tuya en la cual me comuniques que ya eres Licenciado. Pero te
agradecería que antes pudieras comunicarme nuevas acerca de las posibilidades que encuentras para
realizar mi petición.
Da recuerdos al hermano Jofresa. Espero que él también terminará en esta convocatoria. Encuentro
algo paradójico que no se presentara por junio porque, vamos, considero que estaba suficientemente
preparado. Claro que no es mi opinión la que cuenta sino la de otros señores los cuales algunas veces
se mueven por un sentido lógico incomprensible para los que dependen de ellos.
Saluda si tienes ocasión a los amigos.
Recibe de mi esposa y mío el afecto sincero de los buenos amigos
En espera de la tuya, queda seguro servidor
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
El patiment pel fet «dramàtic» que ha succeït, persisteix. Ramón López Martínez ja no
forma part del claustre de professors de l’Acadèmia i s’ha de substituir en el curs que
s’ìnicia.
El procés de la denúncia segueix.

21.- Carta que envia Miquel Golobardes a Josep Golobardes Vicens, el seu pare, Montblanc, 12
de setembre de 1942
«Queridos padres, hermanos y sobrinitas: Ayer terminó la fiesta mayor. Sentimos que no viniera
el padre aceptando nuestra invitación y requerimiento.
Nosotros vamos a empezar el curso 1942-43 el 15 de este mes. Durante todo el verano hemos
trabajado aunque no con la intensidad con se trabaja en el curso normal.
Tenemos buenas perspectivas. Hay que reconocer con todo que este verano por ser el primero
y encontrarme en período de organización poniendo la Academia a mi nombre y única responsabilidad
y teniendo en cuenta además que algunos malos efectos produjo el hecho desagradable que ya conocéis
ha ofrecido algunas dificultades. Vosotros ya podéis tener idea por el servicio que les pedí. Ahora creo
que empezamos cuesta arriba y con bastante brio y optimismo.
Durante el pasado curso no hicimos más que bachillerato y comercio pero ahora estoy organizando
también una sección de enseñanza primaria para la cual se cuenta con la autorización del Ayuntamiento
y necesito, además, la autorización de Madrid y para ello me precisa una partida de nacimiento, creo
que legalizada. Por si no la necesitara legalizada, mándenme una legalizada y otra sin legalizar que
necesitando una cualquiera de las dos la otra ya tendrá aplicación en su día. Remítanmelas cuánto más
pronto mejor.
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Quizás, y no con fundamento, pensaréis si las cosas no van tan airosas como pensaba por mis
informaciones durante el curso. En este caso incurriríais en una completa equivocación. Ayer se cumplió
el primer año de nuestra estancia en Montblanc y tenemos motivos para estar satisfechos del pasado
y del futuro. Hay que tener en cuenta que es mi primer año en estas cuestiones y que por tanto es posible
me complicara en cierto modo la existencia sin ser preciso. Ha habido disgustos, algún perjuicio, asco
y fatiga. Pero no es poco contar con un colegio mío en una población de cierta importancia sin que nadie
ya pueda disputármelo y contando con la buena disposición de las autoridades y personas de mejor
solvencia.
En fin, mandadme las partidas de nacimiento que les pido para en breve contarles satisfactorios
acontecimientos.
Con recuerdos de Guadalupe, besitos de las nenas para sus primitas y, para vostros, se despide
vuestro hijo,
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
La carta inclou al·lusions a la sotragada pel problema de la depuració que sembla no s’ha
pogut aturar i, per tant, va tenir trascendència ja que seguí el seu curs.

22.- Carta que envia Miquel Siguan a Miquel Golobardes Barcelona, 22 de novembre de 1942
«Amic Golobardes:
Suposo que has rebut ja la meva postal que t’anuciava la meva vinguda el divendres.
T’escric ara per comunicar-te una cosa un xic delicada. Tu saps que hi ha una ordre ministerial
que prohibeix donar l’autorització per ensenyar als llicenciats que hagin sigut sancioants o hagin sigut
depurats. Això el Col·legi ho resol demanant avals abans de concedir l’autorització però es dóna el cas
que hi ha qui presenta avals havent sigut sancionat. Ara bé sembla que el Col·legi ha rebut denúncies
en aquest sentit i ha resolt –així m’ho ha comunicat en Medrano– enviant al ministeri la llista de tots els
llicenciats perquè aquest comuniqui les sancions que pugui haver-hi i retirar-els-hi l’autorització.
El greu del cas és que de tot això he procurat enterar-me - al mateix Col·legi – que una denúncia
anava contra teu.
Potser que tu no et trobis exactament en el cas de tenir una sanció que et prohibeixi ensenyar
però em temo que el Ministeri té un criteri molt tancat i que si la qüestió s’arriba a plantejar es resolgui
en contra.
La solució seria, naturalment, una autorització del Ministeri cosa que em sembla que no és impossible
d’obtenir. Mentrestant el tràmit burocràtic d’enviar la llista a Madrid serà llarg i encara hi ha possibilitat
de que allí no facin res o ho deixin dormir en un recó. El mal és que si algú ho ha remogut aquí, pot
també remoure-ho a Madrid.
De tot això, naturalment me n’he enterat amb un màxim de discreció de manera que tu oficialment
no saps res. Però m’ha semblat que havia de comunicar-t’ho tot seguit perquè tu amb tota discreció també
previnguis el possible cop. (De totes maneres bastant llunyà).
Jo suposo que tot plegat no serà res i en el pitjor dels casos amb dos títols, el Centre de Montblanch
podria funcionar perfectament però ja saps que home previngut val per dos.
Si et sembla que puc fer-te qualsevol gestió disposa de mi per tot i digues-m’ho tot seguit. Si en
comptes d’escriure vols parlar amb mi demà i passat demà (dimarts o dimecres) entre cinc i sis seré
a l’Ateneu [Barcelonès].
Una encaixada d’en Miquel Siguan».
Observacions:
Finalment, a través d’un amic, confidencialment, Miquel Golobardes sap que hi ha hagut
una denúncia contra ell al Col·legi de Doctors i Llicenciats, en relació a la seva depuració
de Magisteri i que probablement s’ha traslladat a Madrid.
El preocupant en aquest cas és l’ordre ministerial que prohibeix impartir l’ensenyament a
tots els llicenciats represaliats. Més endavant veurem que aquesta sanció, amb la interpretació
restrictiva que en farà el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, no tindrà efectes sancionadors
posteriors.
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23.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Francisco de Paula Benítez, Montblanc, 24 de
novembre de 1942
«Apreciado hermano Benítez: Recibí la suya del 19 de octubre por la cual me comunicaba que
el padre Romañá no podía venir a Montblanc para inaugurarnos el nuevo local y curso académico de
nuestra Academia. También en ella, me indicaba que iba a mandar al Reverendo Arcipreste de Montblanch
una carta particular para contrarrestar posibles disgustos.
Estos posibles disgustos amenazan en la forma que más adelante le detallaré.
Por de pronto, sepa usted que hemos empezado el curso con un buen contigente de alumnos, y
actualmente cuento con la colaboración de dos licenciados más. Uno en Ciencias y otro en Letras. Las
perspectivas son magníficas, en el sentido de poder realizar una labor tan (...)ática como la del año pasado
cuando menos.
Pero he aquí que por carta de hoy del otro licenciado en letras que aún está en Barcelona (debía
incorporarse el viernes de esta semana), me entero de lo siguiente de la carta que él me ha dirigido,
transcribo fielmente:
Acabo de recibirla ahora y sin decir nada a nadie, incluso a mi mujer se lo comunico para que
usted una vez más puede ayudarme y no lo comprometamos con indiscreciones.
No creo que debamos arrepentirnos de no haber procurado la revisión del expediente, causa de
todo. Creo que una intencionada gestión en Madrid – ignoro en qué sentido - podría evitarlo todo.
Quedo pendiente de sus noticias las cuales me harían un gran bien que no se hicieran esperar.
Hoy pediré una conferencia con Siguán y le hablaré en el sentido de quitar importancia al asunto.
(Este Siguán es el licenciado que me ha escrito la carta).
Por si no estuviera sobre el detalle, le aclararé que el Colegio a qué se alude en la carta es el
de Doctores y Licenciados de Barcelona y que el señor Medrano es el secretario del mismo.
Por hoy perdone mi extensión. No he podido pasar por menos.
Seguimos bien todos, gracias a Dios; Guadalupe tuvo un percance un poco alarmante que nos obligó
a enviar las dos nenas mayores a Perelada. De ésto ya hace más de un mes. Ahora se va tratando,
y está bastante mejor.
Saludos afectuosos al padre Romañá.
Para usted un apretón de manos de su buen amigo.
Miguel Golobardes».
Observacions:
D’aquesta carta clarament s’entén que la causa de la denúncia era l’expedient de depuració.
S’inicia la cursa de contactes per aconseguir resoldre’l favorablement.
(Vegeu la carta 22, transcrita literalment, de Miquel Siguán (datada el 22 de novembre de
1942), a la que es fa referència en la present carta, i en la qual s’explica que hi una (possible
denúncia en curs).
Aquesta carta està escrita en un paper molt fi, el clàssic borrador que es feia servir per a les còpies
escrites a màquina. La lectura es fa difícil perquè la lletra és molt borrosa. Hi ha alguna paraula que
no es pot llegir sencera i que hem substituït per punts suspensius.

24.- Carta que envia Joan Pujadas a Miquel Golobardes, Montblanc, 28 de desembre de 1942
«Amic Golobardes: després de parlar per telèfon amb vostè he estat a visitar el senyor París,
comunicant-li les seves notícies, assumptes relacionats amb l’Acadèmia i amb vós. Hem convingut que
després de les reunions d’aquests dies amb els pares de família, tenint ja constituïda la Junta encarregada
de portar endavant el curs fins als exàmens, no és convenient canviar d’orientació, si no volem donar
una nota de poca serietat. A més vós tampoc, de moment, ni que tingui alçada la inhabilitació d’ensenyar,
no sap com ha d’acabar la resolució de llur expedient en últim terme, i tot plegat fa que nosaltres, «a
pesar» de la bona voluntat i adhesió que tenim vers vós no volguem córrer un nou risc.
Ara bé, com vós ha de tornar ací pels mobles i demés coses seves, potser podria parlar-se de
la plaça de llicenciat amb lletres que s’ha d’omplir a l’Acadèmia, comptant que no hi hagi incompatibilitat
de caràcter amb el llicenciat de ciències, que no sé certament com estan amb en Vázquez.
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I entre mig de tot això jo li dic que hi ha encàrrec de buscar llicenciat de lletres al Senyor Medrano,
a n’en Vázquez, i a Reus que crec hi ha una senyoreta que ha vingut de Madrid aquests dies i els seus
pares sembla tindrien interès que vingués a Montblanc. La Junta de pares de família la constituiríem
nomenant-nos al senyor Garrau, Gener i jo; nosaltres hem delegat a n’en Bonet, per fer-nos la feina de
cobrar els rebuts i demés cosetes; demà ha d’anar a Reus i Tarragona a portar les renúncies de matrícula
de tots els nois i noies, per poder anar a fer-ho als citats Instituts com a lliures. Per ara segueixen tots;
potser hi ha 2 o 3 falles; i crec que és la manera de caminar bé i evitar brosses en el successiu.
Quan vós vingui per ací, passat Reis, que suposo digué que tornaria per aquesta data, més o menys,
davant lo que pugui haver occorregut aquests dies, podria parlar-se de si vós pot convenir o no tenirlo a l’Acadèmia. Amb tota sinceritat, fins el moment que escric no hi ha res més ni menys. Li desitjo
bon any nou a vós i família; records a Guadalupe, nenes, els seus pares i germana, i vostè disposi del
seu amic q. l. e. l. m.
Joan Pujadas».
Observacions:
Una Junta de Pares es fa càrrec de la continuitat de l’Acadèmia pel curs 1942-43. L’expedient
de depuració de magisteri l’inhabilità per a exercir la docència, malgrat que Miquel Golobardes
havia cursat oficialment una llicenciatura a la Universitat de Barcelona, i s’havia donat d’alta
al Col·legi de Doctors i Llicenciats.

25.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Francisco de Paula Benítez, Barcelona,
21 de maig de 1943
«Muy estimado Hermano Benítez,
Desde mi última visita por el pasado enero al Observatorio, han ocurrido varias y buenas cosas
en mi situación. Primero pasé algún tiempo esperando su visita a Barcelona; continuó para ver si afincaba
en actividades comerciales; más tarde me convencí que debía volver al redil de mis actividades específicas.
Busqué clases y encontré muchas; pude convencerme en alto grado, de que cuento con buenas amistades.
Luego transmití al hermano Llobet el encargo de que me ayudara para el Expediente, y parece ser que
la revisión anda por buen camino. Incluso, el mismo hermano se brindó para verse con don Miguel Mateu.
Se realizó la entrevista, y estoy en la Biblioteca del Castillo de Perelada dedicado a trabajos de organización,
clasificación, además de otros, más interesantes aún de investigación histórica. En su día ya les contaré.
Mi próxima carta se la escribiremos desde Figueras donde vamos a intentar, (con la ayuda de Dios), fijar
nuestra residencia. Mañana mi esposa viene a Barcelona y pasado mañana, vamos a Figueras. Como
puede ver, estamos en otra nueva fase de nuestra vida. Dios quiera que tengamos merecido ya el disponer
de paz y sosiego para la constitución definitiva de nuestro hogar.
Transmita nuestros saludos para el Padre Romañá. Le estamos muy agradecidos. Es posible que
aún le necesitemos para el momento de la revisión.
Continúe rezando a Dios por nosotros. Aún lo necesitamos.
Como siempre de vuestro afectísimo y muy amigo,
M[iguel] Golobardes».

26.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes Vila, Montblanc, 30 de maig de 1943
«Señor Don Miguel Golobardes Vila,
Apreciado señor y amigo: acuso recibo a sus atentas, como a las 400 ptas. que en la primera me
anuciaba. Disfrutando de los días de vacaciones y estando ausente el señor Giné no pude entregarle
ni enterarle del contenido de su carta hasta su llegada, como le hice. Las pesetas me las devolvió a cuenta
de la letra, y las ingresé en el banco. Le enteré también de lo que usted me escribía, diciéndome que
era preferible que usted se dirigiera directamente a uno de los señores de la Junta de la Academia -
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señores Giné, Grau y Pujadas - con el fin de concretar y solventar este asunto. Como usted puede suponer
yo no soy bastante para darle la conformidad a la proposición que me hace, ya que no formo parte de
la Junta antedicha.
Y nada más. Esperando que podrán llegar a un acuerdo bien pronto, me reitero nuevamente de
usted, afectísimo seguro servidor y amigo,
Francisco Badia».
Observacions:
La signatura és diferent a la de la resta de les cartes signades, per l’antic alumne i amic
Francesc Badia. Tenim dubtes sobre si podria correspondre al pare de Francesc Badia
que era director del Banc de Valls, sucursal de Montblanc

27.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes, Montblanc, 14 de juliol de 1943
«Apreciado señor Golobardes:
Acuso recibo de su atenta en que me pide le envie el diccionario de latín y otros libros. Con el
fin de atenderle, visité al señor Bonet, quien me dijo que ya me lo daría pero a pesar de creeer que
no había ningún inconveniente, quería consultarlo con los señores de la Junta. Igualmente hablé con Mossèn
Lluís de Barbarà, el cual me dijo que el libro de referencia estaba en poder de un chico soldado en África
o no sé donde, pero que él ya habíale escrito pidiendo le dijera donde lo tenía.
Estoy esperando pues, recibir noticias de Barbarà y del señor Bonet; no pierda cuidado que me
intereso por usted y este asunto.
Recuerdos de mis padres y demás familiares y amigos por usted y su señora esposa; y usted
disponga en lo que pueda servirle su ex discípulo y siempre amigo
Francisco Badia».

28.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes Vila, Montblanc, anys quaranta (estiu ?)
«Senyor don Miquel Golobardes Vila
Figueres
Apreciat senyor Golobardes: Abans que tot, tinc que demanar-li em perdoni la meva tardança en
enviar-li lo que em demanava primer, i en contestar-li la seva carta després.
Ara intentaré justificar-me i em sembla que una miqueta puc fer-ho. El retràs en enviar-li el mapa
i diccionari va ésser motivat, en part, a que el senyor Bonet estava de vacances i era ell qui a l’escola
tenia ambdues coses. I en contestar-li la seva carta, estava a Barcelona per examinar-me, i vaig trobarla el dia de la meva arribada. Així i tot ja fa 8 dies que sóc a Montblanc i fins avui no ho faig. Això
no pot disculpar-se i no trobo cap excusa més o menys presentable per justificar-me. De manera que
és una miqueta de negligència. Perdoni’m.
Els meus exàmens com els del company París han anat molt bé. Ens hem examinat cada u de
dues assignatures i els resultants han sigut més que satisfactoris. En canvi en Giné i el meu germà no
han estat tan sortosos, alabat sia Déu. Ja sabem què és l’examen d’Estat. Dels altres companys en general
tot ha anat molt bé. En Macip, la Roselló, la Causí (…) han sigut els que han tret millors notes, d’examen
d’Estat no s’ha presentat ningú més dels dos que ja li he dit.
L’Acadèmia no sé aquest any com anirà. Per ara té una vida molt tristeta. A veure quina solució
es buscarà i trobarà.
Ara que m’adono, estic explicant-li tantes coses, sense preguntar abans per vostè i la seva família.
Espero, ho desitjo, que tots es trobaran perfectament.
I res més. Em sembla que poques coses queden per dir. I junt amb els records dels meus pares,
germans i amics més coneguts, queda de vostè afectíssim segur servidor en Crist.
Francisco Badia,
Major, 77, Montblanc.
Disposi i doni’m els encàrrecs que necessiti que amb molt de gust procuraré satisfer-lo».
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29.- Carta que envia Joan Pujadas a Miquel Golobardes. Montblanc, 15 de juliol de 1943.
«Senyor don Miquel Golobardes
Respectable amic: tinc la vostra carta del 3 dels corrents, oferint-me el vostre nou domicili al carrer
Besalú, 14, segona, Figueres, que agraeixo per lo que val; oi més després d’alguna rebequeria que com
xiquet que no pot sortir amb la seva se li escapa sens voler, i que us portà a certa distància meva, aigualint
el molt afecte i simpatia que desde bell antuvi vaig atorgar-vos i que vós no sabéreu aquilatar de moment
però que ara amb la distància, com dieu tant bé en la vostra darrera carta, després que el cervell ha
reaccionat de la sèrie de peripècies que haguéreu de sofrir per la incomprensió dels més, i el cor s’ha
restablert de les ferides hagudes, haveu reaccionat retrobant-vos així en l’aspecte moral com en el material.
No és que jo me cregui cap super home d’intel·ligència ni molt menys, però sí vos dic, que potser
tinc una ànima supersensibilitzada, de bondat i de finor espiritual en l’aspecte moral de la vida. Sóc com
sóc; ja ho sabeu perquè vós heu donat temps i ocasió de conèixe’m; però que les vostres vicisituds i
alegries me prenien de cap a peus, i me robaven hores de dormir i m’enguniejaven més del que era
del compte puig que es tractava de coses vostres i no meves, tingueu-ne la certesa completa. I que admirava
la vostra esposa per lo valenta, animada i bona companya que era per vós i les seves aixeridetes fillones,
tan bufonetes i matitzades ja cadascuna d’elles en llur caràcter (les dugues grans, doncs la petitona encara
no tenia temps de manifestar-se), crec que tinguereu més d’una ocasió de contrastar-ho.
Per això precisament; per aquest xoc intern que em produïa la vostra conducta, per al que jo creia
devieu considerar-me no un amic corrent com quasi tots els altres; sinó un amic dil·lecta, fóu tant forta
la punyida que l’actuació dels últims mesos me portà a distanciar-me i a abandonar-vos a la vostra pròpia
sort. Bé, aclarits tots els punts i comes de la qüestió, dono per resolt l’incident, i no us en parlaré mai
més, abandonant al caixó dels mals records l’agredolç d’aleshores. Desitjo que disfruteu de bona salut
tots, i que la senyora Guadalupe es trobi ben refeta i valenta; cal que sigui per bé de tots vosaltres. Ensemps
que hagiu trobat manera de viure i estable que us posi a cobert de vicissituds, poguent omplir el bec
a pleret i descansar amb son tranquil.
El meu fill, aquest juliol ha aprovat l’examen d’Estat amb bon resultat sobrant-li punts de ciències
i de lletres. Com que no he pogut encarregar-ho a ningú, m’he basquejat tenint-lo maig i juny a Barcelona,
a casa d’un professor especialitzat en l’examen d’Estat, que m’escrigué al cap de quinze dies que el tenia,
dient-me que estava ben preparat de ciències; i de lletres, en general bé encara que algo deficient en
filosofia i llatí, que fou lo que apretà més; me dóna molt bones impressions, assegurant-me que si no
tenia una pega especial en tocar-li algun tema molt espinós, triomfaria, com efectivament ha succeït. Estic
contentíssim, i a l’octubre l’enviaré a estudiar farmàcia si Déu vol, Jané i Badia 2on. encara són a Barcelona
examinant-se; veurem com sortiran. I ací, nosaltres, fent els conciliabuls propis per al mes entrant pel
reajustatge pel curs vinent; no sé si es quedarà en Vázquez; veurem; i buscant un professor de lletres,
que ja quasi el tenim, per assegurar la continuació de l’Acadèmia. Me consta que tant a l’Institut de Reus
com a Tarragona, els estudiants d’ací feren bon paper de conjunt. La lletra del banc, l’hem rebaixat de
1.600 ptes., quedant-ne encara 400 ptes. per liquidar: veiam, quan podrem fer net de tot.
I vaig a plegar que el rellotge m’avisa que són les dues del matí. Donareu els meus records al
vostre xamós pare i demés família que conec vostra; i per les nenes un bes, per bé que a la Lupe una
estirada d’orelles pel seu geniet; els meus respectes a la vostra esposa i per vós una estreta de mà del
vostre amic,
Joan Pujadas».
Observacions:
La carta ens dóna entendre que l’Acadèmia continuà durant el curs 1943-44, a càrrec d’una
Junta de Pares.

30.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet, Figueres, 16 d’agost de 1943
«Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Estimado amigo: en este momento considero sería conveniente realizar dos gestiones para terminar
todos los trámites realizados para normalizar mi situación. Madrid, por sus medios normales, aún no ha
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comunicado nada referente a mi depuración. Por ahora solamente me atengo a las impresiones tuyas
en relación con la buena disposición del Doctor Marín. Es hora de preparar el nuevo curso.
Creo se deberían realizar dos gestiones independientes una de otra: 1º, reconocer nuevamente tu
tacto diplomático para adelantar la firma; 2º, consultar al Doctor Marín, en su doble condición de Presidente
de la Depuradora y Decano del Colegio de Licenciados y Doctores, si puedo, estando pendiente de revisión
de mi expediente, considerarme en situación legal para poder aspirar a una actividad docente en un Instituto
o en enseñanza privada. No es preciso que detalle circunstancias con que ilustrar a ninguno de vosotros
dos (Doctor Marín y Hermano Llobet) para el mejor conocimiento de mi postura profesional.
Nuevamente había pensado contigo para resolver ambas cosas. Por lo que se refiere a visitar al
Doctor Marín, he decidido pedírtelo después de haber pensado si no sería suficiente evacuar esta consulta
por carta. He tenido mis temores de ser indiscreto y que no pudiera contestarme nada concreto por carta.
Te agradeceré me puedas hacer de nuevo este favor. El tiempo ya apremia un poco para normalizar el
curso próximo, y no quisiera obrar con ligereza.
Nuestras cosas por aquí siguen bien. Mi esposa y mis nenas gozan de buena salud, gracias a Dios.
No andamos mal de clases, ni de perspectivas ni de buenas amistades. Hay que hacer algún equilibrio,
como en todas partes, para que llegue el dinero. De lo demás podemos dar gracias a Dios por lo bien
que nos trata por ahora.
De lo de Perelada te puedo comunicar que sigue con las mejores espectativas.
Recuerdos de mi señora y besos de mis hijas, tu amigo,
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
Golobardes lluita persistentment per poder exercir legalment l’ensenyament públic mentre no es resol
l’expedient.

31.- Carta que envia el germà Lluís de Llobet a Miquel Golobardes, Barcelona, 18 d’agost de 1943
«Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Po. de la Bonanova, 6 y 8
Teléfono 80 959
Barcelona

Señor Don Miguel Golobardes
Besalú, 14, 2ª
Figueras

Muy apreciado amigo:
A vuelta de correo y telegráficamente, contesto a la tuya.
1º. Está ya mandada la carta a Madrid, pregunté en qué plazo saldría, y además, procuré, discretamente
adelantar el fallo y la publicación del mismo.
2ª. Vi al Doctor Marín. Nunca tan cordial y abierto. Hasta tal punto que, lo que te voy a resumir
no son deducciones mías, sino soluciones apuntadas lisa y llanamente por él mismo.
Jurídicamente no ha cambiado tu inhabilitación. Luego nada que hacer.
En situación de hecho, puedes y hasta convendría incluso, pidieras ser encargado de curso como
si ignoraras la situación de derecho.
Mira si en tu sanción te dicen tan sólo inhabilitado para continuar estudios (estudios a secas) y,
sin más detalles. Podemos entoces hacer una gestión al Decano de Licenciados y Doctores de ésa: una
instancia, exponiéndole tu situación, y solicitando reanudar tu colegiación en el Colegio, invocando la
interpretación restringida o literal de la ley o sanción penales que te alcanza a tí. En este caso tendrás
que presentar de nuevo toda la documentación al Colegio como si no estuvieras o hubieras estado colegiado
ya antes. El Doctor Marín prometió, en aquel caso, estudiar tu caso, precisamente por ser ahora él, el
Decano del Colegio.
No te extrañe mi estilo telegráfico de la contestación porque dentro de unas horas salgo de viaje.
Saludos a los tuyos.
Enhorabuena por lo magníficamente como capeas los tiempos difíciles ¿Qué será pues cuando
amaine?
Un cordial abrazo,
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[En Cristo], Luís de Llobet».
Observacions:
La carta mostra l’interès manifest per part del Degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats
per aconseguir enllestir la resolució de l’expedient de depuració, fent-ne una interpertació
restringida de la llei.

32.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet, Barcelona, 25 d’agost de 1943
«Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Al Hermano Luís de Llobet
Estimado amigo: Hoy mando la Instancia al decano del Colegio de Doctores y Licenciados. Está
redactado poco más o menos en los términos que me indicabas.
Nada nuevo tengo que contarte. Estoy ya de firme en mi trabajo. Espero las resoluciones en Madrid
y Barcelona. Mientras, continuo ocupándome de orientar lo mejor posible el próximo curso. Hay perspectivas
regulares. De todos modos sacaremos el partido más favorable de todo.
Que los santos ejercicios hayan sido para ti fuente de Bondades Divinas. Espero que nos habrás
recordado y habrás dedicado alguna oración para nosotros.
Mi esposa y las nenas siguen bien. Yo como siempre. Todos te saludamos muy cariñosamente.
Tu amigo,
[Miquel Golobardes]
Saludos a Bofarull, Saumell, Roca y demás».
Observacions:
Aquesta carta és escrita en un full de «Saluda» del Colegio-Academia Montblanc:
Don Miguel Golobardes Vila,
Director del Colegio - Academia Montblanc
Saluda

33.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet, Figueres, 4 de novembre de 1943
«Hermano Luís de Llobet
Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Barcelona
Estimado amigo: Anteayer recibí del señor Marín una comunicación por la cual mi sanción no es
obstáculo para que pueda pertenecer al Colegio de Doctores y Licenciados. Por tanto considero que ya
no se debe apurar en Madrid, sino más bien esperar que el expediente siga su curso normal.
Por varias razones, que pronto tendré ocasión de contarte, me parece que debería buscar en Barcelona
el procedimiento para que mi título me rindiera. Yo por otras varias razones necesito estar con frecuencia
en Barcelona y por consiguiente sería muy conveniente que justificara de algún modo en algún centro
aquí. Se podría contar hasta con cuatro días semanales y con las asignaturas preferidas por este orden:
Historia, Literatura, Latín, Filosofía y Griego. En Figueras tengo pocos compromisos y por tanto podéis
actuar sin ninguna futura limitación la primera labor penetrativa. Yo vendré a Barcelona, Dios mediante,
el día 12 de los corrientes. A ti te veré el mismo 12 por la tarde y espero que podrás dedicarme un buen
rato, pues son muchas las cosas que tengo para contarte. Deseo merecer tu visto bueno para mis actividades
que van culminando progresivamente tus afanes en mi profesión de tiempos no muy apartados. Por poco
que puedas índícame por carta el momento más propicio para nuestra entrevista. El domigo estaré de
vuelta para Figueras, si Dios quiere.
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En la espera de que pondrás todo tu empeño para mejorar mi propuesta y con saludos de mi esposa,
quedo de tí, amigo, afectísimo. Y servidor,
M[iguel] Golobardes».
Observacions:
Amb l’ajut d’amics i persones influents semblava que la resolució de l’expedient de depuració
estava al caure.

34.- Carta que envia Miquel Golobardes a l’Alcalde de Montblanc, Figueres, 22 de desembre de 1943
«Señor Alcalde Nacional
Montblanc

Besalú, 14, 2ª, Figueras

Mi respetable Señor:
En atención a las múltiples consideraciones que recibí de este Ayuntamiento durante mi estancia
en Montblanc y a cumplirse en estos días el aniversario del desmoronamiento de mi obra a la que con
tanta ilusión y esfuerzo íbamos levantando, me considero en el deber de remitirle copia extractada de
una comunicación que recibí del Colegio de Doctores y Licenciados hace ya algún tiempo. Dice así:
«Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (…). - En resolución a su instancia del día 25 de agosto
último he acordado lo siguiente: «Dado que las disposiciones limitativas de derechos, no admiten interpretación
extensiva, este Decanato entiende que la sanción impuesta al solicitante no afecta a sus derechos como
miembro de este Colegio Oficial salvo lo que en su día puedan determinar las normas disciplinares del
mismo».- Lo que traslado a usted para (...) - Barcelona, 14 de septiembre de 1943.- El Decano (firmado
y rubricado).- Señor Don Miguel Golobardes Vila».
Me es grato comunicárselo para justificación de las rectas intenciones que me llevaron a Montblanc
ya que por mi parte siempre había tenido el mismo criterio que ha servido para fallar mi situación al
decanato.
Aprovecho gustoso la ocasión para desearle buenas y felices Pascuas de Navidad y Fiestas de
Año Nuevo.
Queda, como siempre, afectísimo y seguro servidor
[Miguel Golobardes]».
Observacions:
Carta reivindicativa on reitera que la seva anada a Montblanc per a muntar una acadèmia
era completament legal.
Fa esment de l’escàndol provocat per la maniobra de la denúncia i la solitud que va patir
davant de les institucions públiques i la gent que l’envoltava, fet que el va empènyer a
abandonar definitivament l’Acadèmia i Montblanc.

35.- Carta que envia Miquel Golobardes a Avelino Echegoyen Artazgo Figueres, 22 de desembre
de 1943
«Señor Don Avelino Echegoyen
Sargento de la Guardia Civil
Montblanc

Miguel Golobardes Vila
Besalú, 14, 2º
Figueras

Estimado amigo: Va cumpliéndose ahora un año del terremoto que echó por tierra nuestra obra
levantada y sostenida con tanto esfuerzo e ilusión, y por este motivo me es sumamente grato remitirle
copia extractada de una comunicación que recibí, ya hace algunos días, del Colegio de Doctores y Licenciados.
Dice así:
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«Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (…). - En resolución a su instancia del día 25 de agosto
último he acordado lo siguiente: «Dado que las disposiciones limitativas de derechos, no admiten interpretación
extensiva, este Decanato entiende que la sanción impuesta al solicitante no afecta a sus derechos como
miembro de este Colegio Oficial, salvo lo que en su día puedan determinar las normas disciplinares del
mismo».- Lo que traslado a usted para (...) Barcelona, 14 de septiembre de 1943.- El Decano (firmado
y rubricado).- Señor Don Miguel Golobardes Vila».
Siempre lo entendí de este modo y por eso creí que podía venir a Montblanc. Jamás pensé que
mi situación real y legal fuera otra, pero, una vez provocado el gran escándalo y el apocamiento de la
gente de buena fe me dejaba solo para la lucha, preferí, a pesar de perjudicarme enormemente, abandonarlo
todo y dejar que triunfara, mientras tanto, la maniobra grosera y estúpida que amenazaba hundirnos a
todos en el lodo. Me place comunicarlo a los amigos como justificación de las rectas intenciones que
me movieron en el asunto de la Academia de Montblanc y corresponder, al mismo tiempo, a las abundantes
muestras de afecto y confianza que me fueron dadas durante mi estancia en la población. Y en particular
le estoy agradecido a la buena y franca opinión que siempre le merecí.
Aprovecho gustoso la ocasión para desearles felices Pascuas de Navidad y Fiestas de Año Nuevo.
Dé muchos recuerdos a su esposa y a Pilarín.
Nosotros seguimos bien. Mi señora recuperada del todo de la dolencia que sufría cuando nos
despedimos de Montblanc. Les envia saludos afectuosos.
De ustedes afectísimo y seguro servidor,
[Miguel Golobardes]».
Observacions:
veure les de la carta 34.

36.- Carta que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes, Zamora, 26 de desembre de 1943.
«Mi querido amigo: he recibido su tarjeta de felicitación que me ha proporcionado una gran alegría
por saber de usted y de su dirección. Yo sabía por el amigo Bonilla que estaba usted en Barcelona y
muchas veces hablamos de su amistad. Ahora espero que cuando tenga un rato libre lo dedique a contarme
sus cosas y sus proyectos para el futuro, que espero sea ya próximo.
De mi le diré que gracias a un amigo y paisano conseguí venir trasladado al Instituto de esta población,
como resultado de un concurso que se anunció entre cursillistas del 33. Me encuentro a gusto, no por
el sitio, sino por estar con mis hermanos y sobrinos que como usted sabe me quieren de veras. Además
salgo mucho mejor económicamente que en Reus, pues este Instituto es mucho mejor y tengo también
una clase en un colegio. Quizá ha sido demasiado trabajo, pues he tenido además de lo de mi especialidad
también lo de Historia Natural, esperando por el nombramiento de catedrático, pero ya he sido nombrado
y después de las vacaciones espero poder tener una vida cómoda.
¿Y usted cómo se encuentra? He pensado si estará en algún colegio. Dígame cuantos detalles
pueda, pues ya sabe que tanto de usted como de su señora guardo el mejor recuerdo y me alegraría
saber que están ustedes contentos. ¿Y las nenas? Supongo estarán tan guapas y hermosas. Cuánto me
acuerdo de mi estancia con ustedes y de qué buena gana volvería a verles.
Reciba ahora, amigo Miguel, mis mejores deseos de que este año que viene sea de completa felicidad
para ustedes. Mis saludos a su señora con mi respeto afectuoso y besos a las nenas. Para usted un
gran abrazo de su siempre buen amigo,
Juan [Gómez Sánchez]».
Observacions:
Al membret de l’escrit hi consta: Juan Gómez Sánchez.

podall

432

2012

37.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes, Montblanc, desembre-gener de 1943
«Banco de Valls
Particular
Apreciat Senyor Golobardes: Només quatre ratlles i encara no molt llargues, per dir-li que he rebut
la seva carta amb la consegüent alegria per la satisfactòria solució de l’assumpte que tots lamentàrem.
No cal dir com ara també tots ho celebrem.
Respecte dels llibres, certament que vaig rebre a la seva anterior carta; vaig dir-ho a l’Abelló i em
va dir que em donaria lo que vós em demana. Però aquestes coses si no es fan ràpidament, s’obliden.
Per la meva part potser no he insistit massa. Concedeixi’m de plaç passar les festes, i llavors aniré a
casa de l’Abelló i fins que tingui lo que desitjo no marxaré.
Aprofito aquesta ocasió per felicitar a vós i a tota la família per les festes de Nadal, tot desitjant
que el proper any nou els hi sigui ple de prosperitats.
Saludant a la seva esposa i nenes, i junt amb els records de tots els de casa per tots vostès, rebi
els del seu ex-deixeble i sempre amic.
Francesc Badia,
Records dels companys».
Observacions:
Els amics i companys se n’alegren de què s’hagi resolt satisfactòriament l’expedient, el
fallo del qual va ésser el 14 de setembre del 1943. Golobardes ho va comunicar també
a les institucions de Montblanc.

38.- Carta que envia Avelino Echegoyen Artazgo a Miquel Golobardes, Montblanc, 31 de desembre
de 1943
«Avelino Echeyoyen Artazgo, Sargento de la Guardia Civil y familia le desean haya pasado felices
Pascuas y tenga buena entrada de año nuevo, haciéndolo extensivo a su querida esposa e hijitas.
Recibí su atenta carta del 22 del corriente por la que veo ha salido usted triunfante de los embates
recibidos en su profesión, de lo que celebro infinito y que pueda continuar trabajando en ella con el mismo
interés y acierto que lo hizo en ésta».
Observacions:
Es tracta d’una tarja de visita on hi figura el nom Avelino Echeyoyen Artazgo, sargento
de la Guardia Civil, en lletra impresa.
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TESTIMONIS PERSONALS D’EX-ALUMNES. RECORDS
Hem tingut la satisfacció de conèixer un exalumne de Miquel Golobardes, Francesc Badia i Batalla,
exveguer d’Andorra, que el recorda amb molt d’afecte en un article a la revista Foradot, (Montblanc). «El
professor Miquel Golobardes i Vila» (núm, 71) 2012, (ps. 17-18).
També Sebastià Aguadé Ros que va fer el primer curs de comerç a l’Acadèmia. No el va tenir com
a professor però sí el recorda com a director, atent amb els pares i alumnes.
Ens explicà un seguit d’anècdotes que ajuden a configurar la relació de la Conca amb la vila,
probablement l’entorn montblanquí de l’Acadèmia.
Era de Vilaverd, fill de Sebastià Aguadé Comas, de la fàbrica tèxtil, i recordava com amb d’altres
companys dels pobles de la comarca, de Barberà, de Solivella, etc., anaven i venien cada dia de Montblanc
amb el tren o en bicicleta. Ben just hi havia cotxe de línia.
Per a les famílies d’aquests pobles anar a Montblanc era una festa. Era un passeig agradable per
anar al cinema, veure amics, des de Vilaverd (5 km.), una hora a peu d’anada i de tornada. El seu pare,
amic del senyor Joan Pujadas, el farmacèutic, esperava amb delit les tertúlies que es feien a la farmàcia,
les quals duraven tota la tarda.
Del Sr. Joan Pujadas Lamarca en recordo el seu testimoni d’afecte amb les seves nadales de cada
any i les seves visites tan afectuoses a casa nostra, a Figueres.
En els meus primers anys vaig viure a Montblanc. D’aleshores ençà la meva retina en conserva
unes imatges i sensacions molt subjectives, uns records d’aquell temps, molt focalitzats, que m’ajuden
a connotar l’emoció tendre que hi viu darrera totes les paraules d’aquest relat que ens ocupa.
Dalt, al terrat, quan tenia 5 anys, em sembla hi havia com un galliner «gran», tancat amb una reixa
d’uns forats grossos. Allí, en uns prestatges estrets, hi tenia la fireta. Sembla que la veig i sento la veu
del meu pare quan em deia: «ara ho deixem aquí, quan tornem ja ho trobaràs».
Hi havia una estufa de ferro negra, amb un tub molt llarg fins al sostre, al centre d’ una estança
«molt gran», al costat de la porta de l’escala de sortida al carrer.
No hi visualitzo cap moble, segurament, però, devia éser el menjador, els mobles del qual encara
els conservem. Amb les cadires, «molt amples», jugàvem. Les posàvem una darrera l’altra al balcó que
era «molt llarg» i així feiem un túnel on hi passàvem per sota, anant i venint.
L’escala que donava al carrer era «llarga i molt empinada». Em feia por baixar a recollir la
correspondència quan trucava el carter ja que havia sentit, amb molta atenció, que feia poc havien assassinat
unes «dones» que vivien en unes cases més avall, que em va impressionar molt.
Veig un carrer molt llarg, ben segur que devia ésser el carrer Major, banda i banda amb «munts»
de gent, cridant, gesticulant. Jo duia una capeta amb caputxa de color vermell. Era a primera fila; empentes
des del darrera i pels costats, segurament junt amb d’altres criatures de l’escola ja que, pel que he sabut
posteriorment, tota aquesta aglomeració de gent cencentrada era allí esperant al dictador amb motiu de
la visita que va fer a Montblanc, així com a d’altres pobles i ciutats significades, en els primers anys de
la postguerra.
Un camí ample i llarg, fent pendent, ple d’una llum molt blanca o clara, caminant, agafada de la
mà del meu pare.

434

podall

2012

PUBLICACIONS DE MIQUEL GOLOBARDES I VILA
1949.- El Monestir de Santa Maria de Vilabertran (abadia)
1951.- Colección Documental y Bibliográfica dedicada a las fiestas commemorativas del quinto Centenario
de los Reyes Católicos, amb motiu de l’exposició organitzada pels Amics del Museus, al Saló del
Tinell de Barcelona. El Ampurdán en la Guerra de la Independencia.
1952.- Peralada
1953.- El Convento del Carmen de Peralada,
1954.- Exposición de Libros y Grabados de Arte e Hª militar y de documentos del período de la guerra
de la Independencia de la Biblioteca del Palacio de Peralada, en Barcelona, en la capilla del Antiguo
Hospital de Santa Cruz.
1955.- El Sepulcre de Peralada Colección documental y bibliográfica dedicada a las fiestas conmemorativas
del V centenario de los Reyes Católicos. El Ampurdán en la guerra de la Independencia.
1957.- Museo-Palacio Perelada. Monasterio. Descripción de las piezas (2170 p.). Ius monetae en el condado
de Peralada. Notas diplomáticas sobre la regalia condal. Siglos IX-XIV.
1958.- Aportación a la I Exposición Iberoamericana de numismàtica y medallística … Barcelona en el
Tinell de Barcelona i a la Capella de Santa Àgueda.
1959.- Peralada, Condado, Villa, Palacio (en llengua castellana, francesa i anglesa). La versió en català
era enllestida però no es podia publicar. És el lloc de naixement de Ramon Muntaner (ss. XIII-XIV).
Catálogo de la exposición de numismática y medallística, en el Tinell de Barcelona.
1960.- Una selección de Documentos inéditos sobre el dominio napoleónico en las comarcas del nordeste
de Cataluña.
1966.- Gerona-Estambul. Viaje de estudios organizado por la cátedra de griego de Gerona.
1970.- Notes per a una explicació més aproximada de la colonització agrària al nord de Catalunya. Els
pagesos de remença dins el quadre de la pagesia catalana fins el s. XV. Vol.II.
1970.- Els pagesos de remença dins el quadre de la pagesia catalana fins el s. XV. Vol I, 1974 (pòstum)
de la qual obra n’aparegué primerament el segon volum corresponent als annexos documentals,
mentre que el primer, pòstum, deu la seva publicació a Santiago Sobrequés que en va fer la
revisió i anotació del material que li va lliurar, seleccionat i ordenat, la seva filla Maria. En preparació
molt avançada, havia deixat el treball sobre Les Missions (dels jesuïtes) a Califòrnia, que no es
va publicar així com tampoc altres estudis embastats.
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APÈNDIX II
Documents relacionats amb l’Acadèmia de Montblanc (1941-1943)
Document 1
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Document 2. (anvers i revers) Díptic reproduint l’autorització legal de l’Acadèmia Montblanc (1941)
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Document 3.- Anunci del proper establiment del col·legi acadèmia Montblanc
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Document 4.- Saluda d’invitació a l’obertura del curs acadèmic 1941-1942
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Document 5.- (anvers i revers) Actes programats amb motiu de la inauguració de la
rehabilitació d’aules a l’antic convent de la Mercè, 1 de novembre de 1942
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Document 6.- Fragment del programa anunciant la Festa de Sant Tomàs d’Aquino, a
l’Acadèmia Montblanc (març de 1942)
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Document 9.- Autorització de l’inici del curs escolar 1942-1943, per part
de l’Ajuntament de Montblanc
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Document 10.- Informació sobre el pla general del curs escolar 1942-1943)
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Document 10 bis.- Comunicació de l’inici del curs escolar 1942-1943 (15 setembre de 1942)
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Document 11.- Carta del Rector de la Universitat de Barcelona autoritzant l’Acadèmia
Montblanc a impartir els quatre primers cursos de Batxillerat (11 de desembre de 1942)
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APÈNDIX III
Recull fotogràfic sobre Miquel Golobardes (arxiu família Golobardes-Martí,)

La família de Miquel Golobardes de Perelada, 1929

Miquel Golobardes treballant a la via de Perelada, 1927. A la fotografia, és el que es veu
darrera en el lloc més alt.
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Servei militar. Melilla (Àfrica), 1929.

Viatge a Grècia i Istambul amb alumnes de la Càtedra de grec de l’Institut d’Ensenyament Mitjà
Jaume Vicens Vives de Girona, 1966. A la banda esquerra de Golobardes, la seva muller.
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Viatge a Andalusia amb alumnes de
la Càtedra de Grec de l’Institut
d’Ensenyament Mitjà Alfonso X el
Sabio de Murcia. L’Alhambra de Granada, 1961.

Miquel Golobardes en el XLIIè. Congrés
d’Història Medieval de Perpinyà, 1969.
Ponència: «Notes per a una explicació més
aproximada de la colonització agrària al
nord de Catalunya», Fédération Historique
de Languedoc Méditerranéen et du
Roussillon.
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Familiars: Manuel Artigot i Ricard Salvat (gendres), Joaquim Oliva (nebot), en l’Homenatge pel Centenari
del naixement de Miquel Golobardes i Vila, a l’Institut d’Ensenyament Mitjà Ramon Muntaner de Figueres,
2009.
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Homenatge en el Centenari del naixement de Miquel Golobardes al Castell de Perelada, 2009. En aquesta
ocasió Ricard Salvat hi va donar l’última conferència de la seva vida. A la fotografia: la vídua de Miquel
Golobardes, la germana Maria, dues filles, Maria i Núria, el director de l’Arxiu-Biblioteca del castell de
Perelada, Jaume Barrachina i el Sr. Artur Suqué, gendre del Sr. Miquel Mateu Pla.
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Portada de la publicació PERALADA, 1959.
S’hi troba una visió del castell d’abans de transformar-se en
Casino.

Làpida de marbre que es va obrir en motiu de l’Homenatge en el Centenari del Naixement de Miquel
Golobardes Vila a l’Institut d’Ensenyament Mitjà Ramon Muntaner, on havia exercit com a professor.
Figueres, 2009.

la peça d’avui
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Objecte: Xeringa
Autor: Desconegut
Material: Llautó
Mides:
Des de la punta de sortida del líquid fins el final del
mànec de l’èmbol: 72 c.
Diàmetre del cilindre dipòsit: 8 c.
Llargada del cilindre: 38 c.
Nanses per agafar-la, forma semicircular i soldades: 9,5 c.
de base.
Any de construcció: desconegut
Utilització: Dissabte de Carnaval, a la Plaça Major de Montblanc
A finals del segle XIX el carnaval de Montblanc tenia com a punt referencial genuí
de la població, en aquelles jornades, un espectacle popular i de carrer, millor dit, de
plaça, concretament de la plaça Major, era la XERINGA que, malgrat els alts i baixos
que les gresques carnavalesques han patit, la singularitat montblanquina ha perviscut
fins els nostres dies, amb adaptacions aportades per la tecnologia de cada moment.
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La xeringa, des de fa molt temps, consisteix en un espectacle protagonitzat
per la fadrinalla del poble de Montblanc què -avui- provistos de màquines de sulfatar
-hereves de la xeringa- es fan amos i senyors de l’espai de la plaça major durant
una hora -de dotze a una del migdia-, del dissabte de carnaval, remullant a tort
i a dret a tot aquell que gosa passar per la plaça, ja sigui home o dona, savi o
incult, sense que ningú tingui dret a rèplica. Sobre això se’n conten moltes facècies.
La Xeringa, que conservem al Museu Comarcal de la Conca de Barberà, prové
d’alguna d’aquelles batalles hídriques sense cap mala intenció i només amb el bon
propòsit de passar-ho bé dintre del cicle carnavalesc.
La irrupció de les màquines sulfatadores de motxilla en el mercat rural, desplaçà
el feixuc ús de la xeringa, que comportava una protecció rígida entre ventre i estòmac,
zones sobre on es premia per impulsar el raig de l’aigua; al mateix temps, l’ús
de la motxilla ampliava considerablement la quantitat de reserves d’aigua. Així,
doncs, la xeringa començà a desaparèixer de la xirinola carnavalesca i restar només
una peça del record i un estri a les vitrines del Museu, això sí, havent deixat el
nom com a perpètua recordança d’aquesta activitat tan singularment montblanquina.

* * *
És molt interessant la descripció que féu l’artista montblanquí Ismael Balanyà
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(1921-2000) d’aquest espectacle popular durant el cicle de Carnaval i que el trobem
publicat en el Llibre Verd de Montblanc, que Balanyà va escriure essent un jove,
l’any 1937 i que fou editat l’any 1992 pel Centre d’Estudis de la Conca de Barberà.
El llibre conté nombroses il·lustracions sobre les diferents descipcions populars i
que ja aleshores deixaven entreveure l’artista que seria Ismael Balanyà.
La transcripció literal del capítol de la Xeringa diu així:
La Xeringa
3er. dia del Carnaval
La xeringa, abans no es feia tal com es fa ara, car enlloc de màquines
d’ensulfatar, es feien servir unes grosses xeringues, especials per al cas, amb dues
nanses per agafar-la. Com que sempe havien d’estar omplint, al mig de la plaça
hi posaven un cossi ple d’aigua que els hi estalviava d’anar cada vegada a la font.
A la cintura hi portaven una corretja amb una fusta quadrada al davant per a apoiarhi la xeringa quan tiraven l’aigua als balcons. El demès es fa igual ara que abans.
A les dotze, per tots els cantons que desemboquen a la plaça surten disfresses
amb màquines d’ensulfatar a l’esquena. Empaiten a tothom que poden. Hi ha vegades
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que en rellisca algun, car tota la plaça està humida, i tota l’aigua se li aboca al
damunt.
La gent dels balcons s’agafen ells amb ells i criden : «Aigua!», i desseguida
hi corren els xeringadors i els mullen a tots. També dels que hi ha per baix s’en
reuneixen una colla, anar-ne a agafar i quan en tenen un també criden: «aigua!»
i els mullen a tots, agafat i agafadors.
Les disfresses no poden sortir de la plaça, si en surten una vegada no els
hi diuen res, però si n’abusen, els fan plegar.
Quan se’ls acaba l’aigua van a la font a buscar-ne i allí s’impovisa una mena
de taller on es desembussen les màquines, s’estrenyen cargoles, etc. Al punt de
la una s’acaba la xeringa i llavors, en cinc minuts, desapareixen tots els xeringadors
i la plaça s’omple de tota la gent que surten dels cantons i els que van mullats
s’assequen al sol, tot comentant les incidències d’aquesta hora tan divertida

La Plaça, amb l’«exèrcit d’aiguaders» cercant les
«víctimes» situades en els balcons més baixos i als incauts
que passaven per l’indret.

Il·lustració d’un xeringaire en plena actuació

