Eduard Contijoch i Miquel

Brevíssima relació de la
destrucció del convent
de Sant Francesc

Fig. 1 . El convent de Sant Francesc en data indeterminada del
primer terç del segle XX

A qui hagi viscut prou anys a Montblanc i en conegui
raonablement la historia recent, li pot xocar que un
article amb aquest títol vingui signat per algú amb el meu
cognom. I és que des que sóc petit, que a la família hem
tingut la sensació de que el negoci que el meu rebesavi, en
Josep Contijoch i Poblet1, muntà dins el convent, fou la
causa principal del seu deteriorament. Amb motiu de la
restauració que se n’ha dut a terme els darrers anys i amb
l’actual reconstrucció del claustre, he procurat treure’n
l’entrellat de la verdadera historia d’aquesta destrucció i
dels seus responsables.
1 “Josep Contijoch i Poblet. Josep Casaca”. Eduard Contijoch, publicat a El
Foradot, núm 69 (novembre-desembre 2011).
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Fig. 2. Josep Contijoch i Poblet (1847-1923)

Amb motiu de la pavimentació de la plaça davant del
convent l’any 1995, es redactà un expedient per a l’inici
de les obres on s’incloïa un informe en el que hi figurava
el següent text:
“El convent i el seu ampli hort passaren a mans de la
família Contijoch de Montblanc, per mitjà del procés
de desamortització de Mendizábal. D'aquesta
manera un conjunt monumental que fou promogut
per la Comunitat Franciscana, i per dues vegades
costejat pels montblanquins esdevingué propietat
particular. Els Contijoch hi bastiren una fàbrica
d'alcohols a la mateixa nau de l'Església amb
lamentable despreci envers el caràcter sagrat del lloc
i a llur arquitectura monumental, doncs, a causa de
l'ampliació de la fàbrica s'hi feren diverses obres
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d'enrunament i transformació que desfiguraren en
part l'estructura interior de la nau gòtica.”2

Aquest text, sense signar, que es limitava a reproduir
parcialment un article publicat al butlletí Montblanch de
l’any 19543, amb l’única aportació de substituir “a mans
particulars” per “a mans de la família Contijoch”, és una
clara mostra de la desinformació que, al llarg de les
darreres dècades, hi ha hagut al voltant de la història
d’una part tan rellevant del patrimoni montblanquí com
n’és el convent de Sant Francesc.
El convent, construït al segle XIII, tingué diferents etapes
d’esplendor i decadència i fou reformat i ampliat al llarg
dels segles. Però, quin n’era el seu aspecte abans de que
s’iniciés la seva destrucció?
Els diferents autors, historiadors i arqueòlegs que han
estudiat el convent, invariablement acaben recorrent
directa o indirectament a la mateixa font: els dibuixos
d’en Ramon Cantó i Espinach (1844-1907)4 (Fig. 3, Fig. 4
i Fig. 5). En aquests, el cronista montblanquí ens dibuixa
una visió idealitzada d’un convent en què, l’actual església
està envoltada d’importants construccions que inclouen
un claustre de dimensions considerables.

2 "Pavimentació de la plaça de Sant Francesc a Montblanc",segons
resolució del 24 de febrer de 1995, Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i
Sostenibilitat. Documentació transferida a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
3 “Notas de Archivo: Sant Francesc”, Butlletí Montblanch, exemplar del
Febrer de 1954.
4 “Historia de la llustre y Real Villa de Montblanch”. Ramón Cantó i
Espinach, manuscrit inèdit, 1894, que es conserva al Museu Comarcal de la
Conca de Barberà.
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Fig. 3. Aspecte original de convent de Sant Francesc segons Ramon
Cantó i Espinach

Fig. 4. La planta baixa del convent de Sant Francesc segons Ramon
Cantó i Espinach

Si bé en Cantó era un autor que, en ocasions, es
caracteritzava més per la seva imaginació que pel seu
6

rigor5, la profusió de detalls en els seus dibuixos fa pensar
que la seva font era fidedigna. A manca d’una explicació
contrastada, atès que, com veurem en aquest article, no
va tenir ocasió de veure aquest aspecte del convent, que ja
era majoritàriament destruït en els seus dies, en inclinem
a pensar que potser va tenir ocasió de parlar amb alguns
dels frares franciscans que l’habità i del que n’obtingué
informació acurada.

Fig. 5. Aspecte dels arcs trilobats del claustre de Sant Francesc
segons en Ramon Cantó i Espinach
5 Antoni Palau i Dulcet en el seu “La Conca de Barberà. Monografia
Històrica i Descriptiva” escrit el 1912, esmenta veladament a Cantó:”Sempre
recordo ab sentiment lo que succehí a un digne compatrici, el qual enamorat
ab deliri infantil de les glories históriques de Montblanch, s’entussiasmà fins
a dir en lletres de motllo que nostra vila ja existía en lo ¡¡segle II!!, que’l
frontis de la iglesia de Sant Miquel era bastit per ¡¡romans!!, que la iglesia de
Santa Maria datava a lo menys del ‘’1112!!. Ab afany d’acumular glories a sa
aymada vila natal, assegurava que en ¡¡¡804 Montblanc era cap de sa extensa
Vegueria!!!, y en fi, que’ls molins de Foguet i Capellans se remontaban als
¡¡¡primers pobladors de la Conca!!!”. Revisant els exemplars del setmanari
“La Conca de Barbará” al llarg de l’any 1903, on en Cantó va publicar la
transcripció de conferències donades l’any anterior al Centre Excursionista
de Barcelona, comprovem que efectivament aquella visió distorsionada del
passat es corresponia amb les seves afirmacions.
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En qualsevol cas, si bé l’alçat del claustre i les
construccions conventuals romanen un misteri, les restes
arqueològiques sí confirmen que les dimensions i
distribució en planta del convent són raonablement
correctes i, així s’està respectant en la restauració que,
actualment, s’està portant a terme.
Així doncs, a banda de l’església que ens ha arribat fins
als nostres dies, darrere l’absis hi havia algunes
construccions que albergaven la sagristia, el refetor6, les
cuines, etc. i, al costat un claustre amb arcs trilobats7.
La pregunta, doncs, és com i quan desaparegueren
aquestes construccions i el claustre?
Per a respondre-la hem de retrocedir fins a principis del
segle XIX. Mal segle pel nostre convent. El 1808, amb
l’entrada a Espanya de les tropes napoleòniques s’inicia la
denominada Guerra del Francès que tingué especial
incidència a Montblanc. El 1809, les tropes franceses, en
una de les múltiples entrades a la vila, saquejaren i
destruïren l’església. El 1811, el mariscal Louis Gabriel
Suchet entrà de nou amb les seves tropes i destruí el que
restava del convent i cremà l’església8. Si bé, acabada la
guerra s’intentà reconstruir l’església, els conflictes del
6 El refetor del convent albergà les Corts Generals convocades per en
Ferran d’Antequera el vespre del dia 17 d’octubre de 1414. Entrada “Ferran I
d’Antequera” del “Diccionari Biogràfic Històric de Montblanc”. Josep Maria
Grau i Pujol i Francesc Badia i Batalla. Fundació Martí l’Humà.
7 “Adherido á ella (á la iglesia) había un claustro, del que (en 1891) casi no
queda rastro. Formábanlo arcos trilobados, sostenidos por cuatro columnas
en haz, cuyos capiteles adornaban follaje y otros accesorios muy peculiares
del gótico catalán”. L'Excursionista. Butlletí mensual de la Associació
catalanista d'excursions científicas. Vol. III, pàg. 46.
8 “El claustre del convent de Sant Francesc de Montblanc”. Maria Adserias
Sans, M. del Carme Carbonell i Muiños. CODEX – Arqueologia i Patrimoni.
Actes del II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Sant
Cugat del Vallès, 18-21 d’abril de 2002. Volum I.
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trienni constitucional (1820-1823) ho deturaren per
donar pas de nou als saquejos. L’agost del 1823, les tropes
del general Milans destruïren i feren desaparèixer els
objectes i mobiliari restant. El 1835, els frares foren
definitivament expulsats del convent al que ja no hi
tornaren més9.
És freqüent llegir en alguns escrits sobre el convent que,
després d’aquests fets, el convent fou desamortitzat pel
polític liberal Juan Álvarez Mendizábal i traspassat a
l’ajuntament montblanquí l’any 1847. Però certament no
fou així. Des d’aquell moment i durant gairebé quatre
dècades, el convent entrà en una mena de llimbs legal en
el qual seguia sent de titularitat de l’Església, però l’Estat
n’assumí la tutela i en cedí l’usdefruit a l’ajuntament.
Durant aquells anys, els cronistes10 ens descriuen com se
li donaren diversos usos: estació de telègraf, presó, teatre
—es feren representacions de drames i comèdies al
refetor— i fins hi tot serví per que hi assagés la cobla
municipal.
Tenim, d’aquells anys una descripció de primera mà de
l’estat en què es trobava ja el convent. Antoni Espinach,
capellà montblanquí de l’ordre de la Mercè, en els seus
“Apuntes históricos y cronológicos de la villa de
Montblanch” ens deixà escrit:
“Muy desgraciado ha sido el Convento de San
Francisco de la villa de Montblanch, se le llama
desgraciado, porque no ha tenido desde que de él
fueron expulsados los religiosos, una mano amiga,
que procurara su conservación, ni que hiciera a su
favor sacrificio de ninguna clase: al contrario ha
9 “Los Padres Franciscos de Catalunya”. P. Francisco Aragonés. 1891.
10 “Narracions històriques de Montblanc”. Lluís Vives i Poblet. Inèdit.
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tenido muchas crueles manos, que unas veces en la
obscuridad de la noche les han robado sus mejores
maderas, otras en pleno día se han entretenido en
derribar sus paredes, y hasta las Autoridades
mismas no una sola vez, so pretexto de necesidades
públicas, han echado mano de sus ladrillos, de sus
tejas y hasta de sus maderas para obras de
fortificación y algunas otras. […]. Es verdad que, tan
deteriorada como se halla en el día de hoy 1º de Abril
de 1867 en que esto escribo, la fábrica de la indicada
iglesia, si se hallase en otro pueblo más
emprendedor, de más genio y menos indiferente que
el nuestro podría aún restaurarse con dispendios
relativamente no grandes, pues conserva casi íntegro
el campanario; y las paredes y una parte de las
bóvedas ha resistido, tan bien hechos y fuertes son, a
tantas probaciones, desmanes y atrocidades como les
han sido hechos”11.

Així doncs, a la dècada dels seixanta del segle XIX, el
convent ja arribà molt malmès com a conseqüència de
l’espoli al que fou sotmès, fins i tot amb l’aquiescència de
les autoritats.
Finalment, gairebé quaranta anys després de ser
abandonat pels frares franciscans, el 1872, el liberal
Pascual Madoz, en qualitat de ministre d’Hisenda féu
sancionar una llei12 en la que es desamortitzaven
majoritàriament béns civils, però també religiosos, entre
11 “Apuntes históricos y Cronológicos de la villa de Montblanch, escritos
por Don Antonio Espinach, presbítero, de la orden de la Merced, beneficiado
e hijo de dicha villa”. 1869-1871. Còpia mecanografiada per Lluís París i Bou
i conservada al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc.
12 “La desamortització de Madoz a la província de Tarragona (1859-1886)”.
1987. Salvador J. Rovira i Gómez. Col·lecció Ramon Berenguer IV. Diputació
de Tarragona.
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els que es contà el convent. El divuit de Març de 1872, es
procedí a la seva subhasta amb un valor de tassació de
quatre mil nou-centes pessetes, essent l’adjudicatari el
licitador Marcos González Argüelles (ciutadà de
Barcelona, nascut el 1817) que en cedí els drets a
l’especulador Delfí Rius i Llovet (nascut el 1838 i afincat
al carrer de Santa Anna de Valls). Aquest, la vigília de
Nadal del mateix 1872 el vengué per trenta una mil cinccentes pessetes al ciutadà francès afincat a Barcelona,
Paul Daguzan.

Fig. 6. Signatures d’en Delfí Rius i Paul Daguzan, tal com apareixen
a les escriptures de compra-venda del convent de Sant Francesc

En aquells moments, la descripció que les escriptures de
compra-venda fan del convent és la següent13: “Una casa
convento con una iglesia derruida, campanario,
sacristía, celdas, bajos y cementerio, de un perímetro de
dos mil quinientos ochenta y seis metros cuadrados,
conocidos por Convento de San Francés (sic) situado en
la villa de Montblanch, lindante por norte con la plaza
donde tiene la puerta principal de entrada y por Este
con carreteras de Reus y Tarragona y por Sud y Oeste
con el huerto del señor Isidro Gassol14”.
13 Protocol Notarial núm. 8333, 24 de desembre de 1872. Notari: Antonio
Miracle i Baldrich. Arxiu Històric de Tarragona. Corresponent a la venda del
convent expropiat per part de l’Estat a Delfí Rius i Llovet.
14 Isidre, Gasol i Borrell: El propietari del, aleshores popular, “Cafè de
l’Isidro” ubicat a la Casa Desclergues de la Plaça Major.
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D’aquesta manera ens n’assabentem de que per aquelles
dates l’església ja tenia desperfectes i que encara existeix
la sagristia, les cel·les i el pis baix del convent. Del
claustre ja no en fa esment.
Monsieur Daguzan, veí de Barcelona, home viatjat15,
culte16 i membre de l’Ateneu de Barcelona17, tenia drets
d’extracció d’alabastre de les pedreres de Pira, Sarral i
Ollers18 i volia el convent per instal·lar, prop del
ferrocarril (Montblanc tenia estació de ferrocarril des del
1863), una fàbrica de pols d’alabastre, és a dir, guix. A tal
efecte instal·là al convent dues màquines trituradores
d’alabastre accionades per vapor. D’aquesta fàbrica de
guix els montblanquins de més edat n’han sentit parlar
als seus pares i avis.
A fi i efecte de distribuir el guix, en Daguzan, tenia un
acord amb un distribuïdor de la vila de Gràcia, Martí
Ramis 19 segons el qual el guix que fos destinat al mercat
de Barcelona i rodalies els seria enviat directament per
15 La Vanguardia, 24 d’abril de 1885: “—En la velada pública que celebrará
esta noche, á las nueve, la Sección de Ciencias morales y políticas del
«Ateneo Barcelonés», Mr. Paul Daguzan disertará sobre los intereses de la
raza latina en África, fundado en los datos y estudios que ha hacho en sus
exploraciones desde Trípoli á Marruecos.
16 La Vanguardia, 27 de febrero de 1886: “Esta noche, a las nueve en punto
[…] una velada en la cual M. Paul Daguzán dará una conferencia en español
sobre el lema: «Los trovadores y los juglares desde el siglo XI hasta nuestros
días.—La música y los músicos en el Rosellón.”
17 Acta de la Sesión Pública celebrada en el Ateneo Barcelonés el 22
Noviembre 1886: “En 22 de Marzo, el socio Pablo Daguzán disertó sobre la
influencia actual de la diplomacia europea en Marruecos. […] siendo de
notar que dicho señor socio, de nacionalidad francesa, empleó en esta
conferencia nuestro idioma nacional.”
18 Protocol Notarial 1323/17, Notari Manuel Catalán. 23 de juny de 1870 .
Arxiu del Col·legi de Notaris de Barcelona. Corresponent a l’acord comercial
de distribució de pols d’alabastre entre Paul Daguzan i Manuel Ramis.
19 Ídem.
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ferrocarril. El destinat a l’exportació, seria traslladat per
tren al port de Tarragona i allà embarcat amb el destí que
fos.

Fig. 7. Signatura d’en Martí Ramis, tal com apareix a l’escriptura de
compra del convent de Sant Francesc per Lluís Cervera

En Lluis Vives i Poblet20 dóna testimoni de que l’esposa
d’en Daguzan, Mme. Cleotilde era traficant en objectes
d’art i antiguitats. Apunta, que es “disposà a efectuar
reformes al conjunt d’edificis, enderrocar parets, recollir
pedres i arrencar escultures. Les obres duraren uns anys.
Els treballs, com si també fossin obrers de frare, es feien a
porta tancada. I, si de fet, el 1873, els enderrocs del
convent permetien emplenar els valls de la muralla21, i
dotar a la vila d’un passeig de circumval·lació, el bellíssim
claustre gòtic franciscà desapareixia del lloc que amb tant
d’amor havia romàs per espai de centúries, engolit per la
febre d’or i traspassava la frontera per sempre més.”
No és agosarat pensar que la via que el Paul Daguzan
tenia habilitada per enviar sacs de guix a l’estranger
(ferrocarril de Montblanc a Tarragona i vaixell des d’allà)
fou també aprofitada per la seva esposa per exportar
restes del convent.
20 “Narracions històriques de la vila de Montblanch”. Lluís Vives i Poblet.
Inèdit., 1960.
21 Ídem.
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El fet és que la fàbrica d’en Paul Daguzan, no degué anar
massa bé. Si bé, sol·licità un préstec al barceloní Antoni
Rovira i Bigorra22 per deu mil pessetes en concepte
d’ampliació del negoci, el cert és que dels divuit terminis
en els que, suposadament, havia de liquidar les trenta
una mil cinc-centes pessetes corresponents a la compra
del convent, només en pagà el primer: mil vuit-centes
cinquanta pessetes. En Rovira, mirant d’evitar la fallida
del negoci i pèrdua de la inversió, féu front de la seva
butxaca, als següents terminis del deute amb l’Estat. Al
final, la situació es féu tan insostenible que acabà per
portar-lo als tribunals. En Daguzan, es declarà insolvent
i, ni tan sols es presentà al judici. Com a conseqüència, el
convent i les màquines trituradores passaren a mans d’en
Rovira23.
En Rovira, no es mostrà interessat en conservar el
convent ni mantenir la fàbrica així que, aviat en trobà un
comprador. En Lluis Cervera i Carbonell (ciutadà
tarragoní que temps enrere havia adquirit el Molí dels
Capellans per a instal·lar-hi una fàbrica de farina)24
adquiria el 1877 el convent, si bé la titularitat de les
màquines quedava en poder d’en Rovira25.
22 Protocol Notarial núm. 1486, 8 Juny 1877. Notari Ignacio Gallisà y
Reynàs. Arxiu del Col·legi de Notaris de Barcelona. Corresponent a la cessió
del convent de Antoni Rovira i Bigorra a Lluís Cervera un cop expropiat a
Paul Daguzan.
23 Protocol Notarial núm. 133, 29 Agost 1897. Notari Carlos Monfar i
Cantons. Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Corresponent a la venda
del Convent de Lluís Cervera i Carbonell a Josep Contijoch i Poblet.
24 Per això el molí dels Capellans és també encara conegut com el Molí
d’en Cervera. Segons recull el Diccionari Biogràfic Històric de Montblanc
escrit per en Francesc Badia i Batalla i Josep Mª Grau i Pujol, el seu apoderat
a Montblanc era en Joan Guarro i Robuster, farmacèutic nat a Montblanc i
resident a Barcelona on tenia oberta l’oficina de farmàcia.
25 Protocol Notarial núm. 133, 29 Agost 1897. Notari Carlos Monfar i
Cantons. Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
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Fig. 8. Signatura de n’Antoni Rovira i Bigorra, tal com apareix a
l’escriptura de compra del convent de Sant Francesc per Lluís
Cervera

Fig. 9. Signatures d’en Lluís Cervera i Josep Contijoch i Poblet, tal
com apareixen a l’escriptura de compra-venda del convent de Sant
Francesc.

En Lluis Vives i Poblet ens apunta en les seves
Narracions, que en Cervera destinà el convent a
ampliació de la fàbrica de farina. I així encara ho he sentit
a dir recentment a Montblanc. Però aquesta versió no
sembla que sigui correcta. De fet, en Vives nasqué vint-icinc anys després d’aquests fets amb el que els seus
escrits són probablement de mig segle després. En Vives
parlava, probablement, del que havia sentit. En canvi, en
Ramon Cantó, nascut el 1844, visqué a Montblanc fins el
1877 en què es traslladà a Barcelona, de manera que fou
contemporani d’aquells fets. Segons en Cantó, en
Cervera, a banda de la fàbrica de farina —al molí dels
Capellans— tenia una fàbrica de guix. De manera que
sembla que decidí diversificar la seva activitat i mirà de
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continuar fabricant guix reaprofitant les inversions d’en
Daguzan.

Fig. 10. Aquesta és probablement la fotografia més antiga del
Convent. Autor: Francesc Brunet i Recasens
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En Francesc Brunet i Recasens, segons recull en
Barraquer y Roviralta26 visità Montblanc i entre d’altres
indrets fotografià el convent (Fig. 10). Si bé en Barraquer
data la fotografia al 1901, alguns aspectes com la
construcció que s’albira a l’esquerra i la xemeneia ens fan
pensar que és realment anterior27. En la fotografia, es
veuen en primer pla piles de runa. Analitzant
acuradament la fotografia es pot comprovar que són rocs
sense forma definida, sense tallar. Probablement ens
trobem davant de piles d’alabastre. Això ens fa pensar
que la xemeneia, la primera que s’instal·là al convent
correspon a la fàbrica de guix. A la façana dreta també
s’hi pot observar una canonada, probablement de
subministrament d’aigua per a les calderes de vapor que
accionaven les màquines trituradores. Així, la maquinària
instal·lada per en Daguzan i reutilitzada per en Cervera
estaria instal·lada entrant a l’església a mà dreta (Fig. 11).
Actualment, a l’interior de l’església, encara s’hi pot
apreciar la franja fosca conseqüència de l’escalfor
despresa del tir de la xemeneia.

26 “Las Casas de los Religiosos en Cataluña durante el primer tercio del
siglo XIX Capítulo VII. Cayetano Barraquer y Roviralta. 1906.
27 En la bibliografia de l’època és habitual trobar fotografies mal datades o
referenciades amb poc rigor. Així, per exemple, en “La Conca de Barbarà.
Guia de Montblanch”. Antoni Palau i Dulcet, 1931, trobem una fotografia del
Convent des de la plaça de Sant Francesc (Fig. 8) amb una nota al peu que en
fixa la data al 1885. La configuració del convent, principalment les cases del
costat i, sobretot, la xemeneia, ens permeten afirmar que la fotografia no pot
ser anterior a 1893. Consultat el Fons fotogràfic d’en Brunet i Recasens
(Arxiu Nacional de Catalunya) podem comprovar que s’hi conserven
fotografies de poblacions de la Conca de Barberà sempre anteriors a 1897 o
posteriors a 1908. La fotografia esmentada però, no s’hi troba.
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Fig. 11. Fotografia actual de l’església de Sant Francesc on encara s’hi
pot apreciar la franja fosca conseqüència de la primera xemeneia
instal·lada per a la fàbrica de guix.

Tampoc en Lluís Cervera sembla que tingué massa sort
en el negoci del guix. Segons recull el mateix Lluis Vives i
Poblet28, tres anys després, el 1880, interrompé l’activitat
i llogà el convent a en Josep Contijoch i Poblet.
28 “Narracions històriques de Montblanc”. Lluís Vives i Poblet. Inèdit.
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En Contijoch, segons es comprova a la matrícula
industrial29 d’aquells anys, acabava de deixar el negoci de
l’hosteleria que havia iniciat el seu sogre Francesc
Grinyó30 i començà a dedicar-se a la compra-venda de vi
(comisionista con acopio). Així doncs, l’ús que,
inicialment, donà al convent, no fou de fàbrica com es
venia fent els darrers vuit anys, sinó com a magatzem de
vi. No fou fins el 1893 en que canvià de nou l’activitat i,
invertint els diners que havia fet, comprà nova
maquinària31 i inicià l’activitat de fabricant d’alcohol
vínic. El negoci de seguida començà a créixer32 i el 1897,
comprà el convent a en Cervera per 15.000 pessetes.
Vint-i-cinc anys després de sortir a subhasta, en
Contijoch el comprava per menys de la meitat del preu
original.
Des de la desamortització fins a la compra per en
Contijoch, és difícil trobar testimonis de l’estat del
convent. Pel que fa a testimonis gràfics, hi ha algunes
fotografies –totes ja del segle XX- en que només apareix
la façana de l’església, amb alguns trossos de les
construccions laterals i la plaça de Sant Francesc. En cap
cas hem trobat fotografies que permetin veure les
construccions conventuals del darrere de l’església o el
claustre. Les úniques fotografies que ho mostren ja són
29 Contribució industrial. Matrícula pels anys econòmics 1874 a 1910. Sèrie
Contribució Industrial, de Comerç i Professions. Secció Montblanc. Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà.
30 “Josep Contijoch i Poblet. Josep Casaca”, Eduard Contijoch, publicat a
El Foradot, núm 69 (novembre-desembre 2011).
31 Segons en Lluís Vives i Poblet a les seves inèdites “Narracions
històriques de Montblanc” en Contijoch “muntava a la nau gòtica la millor
màquina de fondre que funcionava per aquestes comarques”.
32 Contribució industrial. Matrícula pels anys econòmics 1874 a 1910. Sèrie
Contribució Industrial, de Comerç i Professions. Secció Montblanc. Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà.
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d’avançat el segle, quan la fàbrica estava ja en tot el seu
esplendor i les construccions eren de nova factura.
Només hem trobat un parell de testimonis escrits33 que
donen fe que a la dècada de 1880 del claustre només
quedava una paret a la banda oest, que encara existeix a
dia d’avui i s’ha integrat en la reconstrucció que se n’ha
fet.

Fig. 12. El convent en data indeterminada. La xemeneia exterior,
revel·la que ja acollia la fàbrica d’alcohol del Contijoch, essent en
conseqüència, posterior a 1893.

33 “Las Casas de los Religiosos en Cataluña durante el primer tercio del
siglo XIX”. Capítol VII. Cayetano Barraquer y Roviralta. 1906. D. Juan
Segura. Butlletí de la Associació d'excursions catalana. Any XIII, pág. 251 i
Butlletí mensual de la Associació catalanista d'excursions científicas. Vol. III
(1887-1891), pág. 46.
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Com apunta en Lluís Vives i Poblet, i confirmem amb les
actes de l’ajuntament de Montblanc34, el 1880, Montblanc
experimentà l’inici d’un boom urbanístic. Això comportà
diverses mesures que afectaren el convent. D’una banda,
la rasa defensiva que hi havia davant la muralla de Sant
Francesc, que finalitzada la tercera carlina perdia el
sentit, fou omplerta amb les runes de les parts derruïdes
del convent. Més endavant, a sobre s’hi construïren cases,
posteriorment enderrocades a finals del segle XX per
recuperar la muralla. D’altra banda, la normativa que
instava als veïns a posar voreres als trams de carrer
davant les seves cases35 deixava màniga ampla a que
poguessin agafar lloses i pedres d’entre les runes de Sant
Francesc per reduir costos.

Fig. 13. Molts carrers de Montblanc encara tenen les voreres fetes
amb restes del claustre de Sant Francesc.
34 Llibres d’actes. Ajuntament de Montblanc Anys 1879-1889. Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà
35 Llibres d’actes. Ajuntament de Montblanc Any 1880. Mesos GenerAbril. Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
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Fig. 14. El convent en el primer terç del segle XX. Rere la font es pot
veure com, el portal lateral (pertanyent al claustre original) ha estat
desmuntat i desplaçat deixant espai per una finestra.

A banda d’aquests testimonis només podem conèixer
l’evolució de l’estat pel convent per les escriptures
notarials que, a través de la descripció dels béns
escripturats, deixen constància de com va anar
degradant-se. Veiem-ho.
Venda del convent expropiat per l’estat a Delfí
Rius i Llovet (1872).
Una casa convento con una iglesia derruïda,
campanario, sacristía, celdas, bajos y cementerio, de
un perímetro de dos mil quinientos ochenta y seis
metros cuadrados, conocidos por Convento de San
Francés (sic) situado en la villa de Montblanch,
lindante por norte con la plaza donde tiene la puerta
principal de entrada y por Este con carreteras de Reus
22

y Tarragona y por Sud y Oeste con el huerto del señor
Isidro Gassol36.
Cessió del convent de Antoni Rovira i Bigorra a
Lluís Cervera un cop expropiat a Paul Daguzan
(1877).
En el local que fue convento, hoy casa-fábrica que
mira por su frente con la plaza del mismo nombre[...]
con la generalidad de sus paredes, techos y demás,
ruinosas y arruinadas, y atendiendo la antiguedad, de
lo que de él queda existente, y el cual estado en que se
halla, las distintas clases y estado de solidez de los
materiales, la situación del solar, respecto a la
población y la superficie total que ocupa” 37.
Venta del Convent de Lluís Cervera i Carbonell
a Josep Contijoch i Poblet (1897).
“Casa o convento sin número, con una Iglesia
derruida,
campanario,
sacristía,
celdas
que
actualmente se hallan derribadas, bajos y cementerio,
de un perímetro de dos mil quinientos ochenta y seis
metros cuadrados conocido por Convento de San
Francesch, situado en la presente villa de Montblanch,
lindante por oriente con las carreteras de Reus y
Tarragona, por mediodía y poniente con huerto de
herederos de Don Isidro Gassol y por norte con la

36 Protocol Notarial núm. 8333, 24 de desembre de 1872. Notari: Antonio
Miracle i Baldrich. Arxiu Històric de Tarragona. Corresponent a la venda del
convent expropiat per part de l’Estat a Delfí Rius i Llovet.
37 Protocol Notarial núm. 1486, 8 Juny 1877. Notari Ignacio Gallisà y
Reynàs. Arxiu del Col·legi de Notaris de Barcelona. Corresponent a la cessió
del convent de Antoni Rovira i Bigorra a Lluís Cervera un cop expropiat a
Paul Daguzan.
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plaza denominada de San Francesch en la que abre su
puerta principal.” 38

Fig. 15. La fàbrica d’Alcohols en data probable al voltant dels anys 20

Així doncs, la seqüència de fets que comportaren la
destrucció del convent fins a l’estat en què l’hem conegut
seria la següent:
•

Després de les guerres i saquejos de principis de
segle XIX, i l’abandonament per part dels
franciscans, el convent ja estava en un estat
lamentable, l’església cremada, les cases

38 Protocol Notarial núm. 133, 29 Agost 1897. Notari Carlos Monfar i
Cantons. Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Corresponent a la venda
del Convent de Lluís Cervera i Carbonell a Josep Contijoch i Poblet.
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conventuals ruïnoses i el claustre completament
enderrocat.
•

Al llarg dels anys 1835-1872, en què, si bé
l’ajuntament donà alguns usos a l’església, la resta
estava completament abandonada, i a expenses de
la població que sense que ningú els ho impedís,
s’enduia pedres i lloses per a adobar les seves
cases.

•

El 1872, en Paul Daguzan instal·la una fàbrica dins
el convent mentre la seva esposa Cleotilde, destria
les peces de més valor (capitells, escultures, ...) i
les expatria.

•

El 1877 el convent, ja convertit en fàbrica, passa a
mans d’en Lluis Cervera que mira de continuar la
seva utilització com a fàbrica de guix. Així seguirà
tres anys.

•

A partir del 1880, quan el convent comença a ser
utilitzat pel Contijoch —inicialment com a
magatzem de vi i, posteriorment com a fàbrica
d’alcohol—, les cases conventuals ja estaven
derruïdes, el claustre no existia, l’església estava
bastant malmesa i l’expansió urbanística de
Montblanc fa que l’Ajuntament doni facilitats a la
població per endur-se material de les runes que
devien estar escampades per l’esplanada al costat
del convent per construir les voreres i, s’utilitza la
resta per omplir la rasa de la muralla. No consta
que ni en Lluís Cervera, com a propietari, o en
Contijoch, com a llogater, hi oposessin cap
resistència. Probablement, fins i tot els feien un
favor netejant una explanada que, temps després
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el Contijoch utilitzaria per ampliar la fàbrica
d’alcohol.
•

El 1893, quan el convent passa a titularitat del
Contijoch, ja no queda més que l’església i runes a
les cases conventuals. El terreny que hi ha entre
l’església i la carretera de Reus, es segrega de la
propietat i és venut per en Lluís Cervera per a la
construcció per tercers de tres cases.

Fig. 16. El convent en ple esplendor de la fàbrica. En primer pla
s’observa el mur que marcava el límit oest del claustre. El 1880 ja era
el darrer que en quedava.

Des de llavors, la família Contijoch va explotar la fàbrica
d’alcohols —variant-ne els processos de fabricació i fent
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reformes d’adaptació— fins l’any 1945 en què el declivi de
l’activitat féu que el convent passés a mans del Banc de
Valls i després a les de la família Cendra que l’utilitzà per
ampliar el seu negoci de vins. A tal efecte construí, l’any
1954 la característica columna d’èter que tants anys ha
estat a tocar del convent39.

Fig. 17. Columna d’èter en el seu estat previ a ser enderrocat a l’inici
de les obres de restauració del convent
39 “Instancia de D. Pedro Sendra Guma para la ejecución de obras de una
torre de nueva planta en la Plaza de San Francisco, de esta villa, para
destinarla a la industria de éter sulfúrico”. Expedient de l’1 de Setembre de
1954 dipositat a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
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Fig. 18. Alçat de la columna d’èter construïda per a la fàbrica d’en
Pere Cendra, que comprà el convent a la família Contijoch

Al llarg d’aquests anys, el centre de l’activitat de la fàbrica
fou la nau de l’església on sí s’hi feren intervencions
intrusives: instal·lació de pisos, col·locació de bigams,
forats per a instal·lar canonades, tapiat de les capelles
laterals, etc.

Fig. 19. Aspecte de l’interior de l’església de Sant Francesc abans de
l’inici de les obres de restauració per part de la Generalitat. L’aspecte
és probablement el mateix que tenia quan fou abandonat com a
fàbrica de vi de la família Cendra.
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Fig. 20. Plantilla de treballadors de la fàbrica d’alcohols Contijoch
l’any 1914.

L’avantatge, pel que fa a l’impacte en l’interior de
l’església, és que una visita a la que ara és l’Oficina de
Turisme de la Generalitat de Catalunya a Montblanc
permet comprovar en quina mesura, aquelles
intervencions foren irreversibles.
Així doncs, veient com el convent passà per diferents
mans que el dedicaren a diferents usos, com la població
aprofità el convent a mode de pedrera per a proveir-se de
material de construcció i com el propi Ajuntament ho
beneí, fins i tot fent tapar la rasa de la muralla amb les
restes del claustre, la pregunta inicial de, qui va destruir
el convent, potser podríem respondre-la, parafrasejant
Lope de Vega dient que fou, com a Fuenteovejuna, “todos
a una”.
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Fig. 21. L’aspecte actual del convent que allotja l’Oficina de Turisme
de l'Ajuntament de Montblanc.
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