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Montblanc cinquanta
anys enrere (1963)

Els anys seixanta l’Espanya controlada pel general Franco
experimentà un període de creixement demogràfic i
econòmic en el marc de l’expansió europea, tot i que les
mancances en infraestructures i serveis eren evidents,
l’entrada de divises pel turisme, les remeses dels
emigrants i les inversions estrangeres ajudaren a assolir
un superàvit en les balances de pagament. Foren també
temps de reforma a l’església catòlica amb la convocatòria
del Concili Vaticà II, gràcies a l’encíclica del Papa Joan
XXIII, Pacem in Terris, es permeté l’ús de les llengües
vernacles a la litúrgia, la qual cosa afavorí a la catalana, el
pontífex morí a Roma el juny del 1963, després de la
primera sessió del concili. El mes de novembre el
president dels Estats Units d’Amèrica John Fitzgerald
Kennedy fou assassinat a Dallas.
A Montblanc a causa del pes del sector primari en
l’economia de la Conca de Barberà l’ajuntament demanà
al director general de Capacitació Agrària la instal·lació a
la vila d’una Agència d’Extensió Agrària que evités el
desplaçament dels pagesos conquencs a l’oficina de Valls,
alhora que es denunciava que el seu personal “es
insuficiente para abarcar toda una zona tan intensa”.
Les adversitats meteorològiques que perjudicaven les
collites foren motiu constant de reclamacions per la
rebaixa de les contribucions o petició d’ajuts. El 23 de
juny es produí una pedregada que afectà a una quarta
part del terme montblanquí, sobretot en les parts
limítrofs a Barberà i Pira, que “ocasionó muchísimo daño
a la agricultura, tanto a los cereales como a la viña”, el
mes anterior el Govern Civil de Tarragona, havia
autoritzat als pagesos l’ús d’una màquina “lanzahumos”
per protegir els seus conreus de les gelades; finalment el
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27 de juliol caigué una forta tempesta que a més de
malmetre una vegada més al blat i la verema, afectà
greument la carretera de Prenafeta, impossibilitant el pas
dels tractors i altres vehicles, es demanà a la Diputació el
seu arranjament de forma urgent. En aquell any el cens
de carros amb llàntia metàl·lica era de 335 i de goma, sols
cinc, a més de 101 bicicletes. El 18 de desembre, a causa
de la neu i el gel es paralitzà el servei de transport públic
d’autobusos entre Montblanc i Tarragona, dies abans,
concretament el dia tres,”hizo un viento huracanado…de
tal forma que se vieron perjudicados algunos tejados de
esta población y su término municipal”. En un informe
de l’alcaldia, es fa constar que els nuclis de Rojals i
Prenafeta, no disposaven dels serveis d’electricitat ni de
telèfon i que el conjunt de pedanies tenien problemes en
el proveïment d’aigua, calia renovar les canonades i
millorar el clavegueram. En l’àmbit comercial a
Montblanc es demanen dues llicències d’obertura
d’establiments, una botiga de verdures a càrrec de
Joaquin Roman Gallego (al carrer Riber) i un “bodegón”
(venda de vi a la menuda) a nom de Ramon Felices
Redondo, també es donen d’alta dos taxistes, Ramon
Tibau Solanes i Joan Escoter Martí. Un immigrant nascut
a Jaén consta que és caçador “de animales dañinos”,
suposem de guineus (Matias Romero Sevilla, de 68 anys).
El 24 de gener de 1963 el tren correu de Lleida-Tarragona
atropellà a Domingo Juan Carreras, de 65 anys.
El setè art representava un element important d’evasió i
distracció pels convilatans i les autoritats en controlaven
les projeccions, així el 24 de maig es denuncia l’entrada
de menors d’edat als cinemes Principal i Kursaal en els
passis de les pel·lícules “Siega verde” (Espanya 1960) i
“Requiem para una mujer” (EE.UU.,1961). Tot i la
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celebració oficial del XXIV aniversari de l’ocupació
militar pels sublevats feixistes de la vila el mes de gener,
la societat civil era activa, així les conferències culturals al
Museu-Arxiu de Montblanc eren freqüents, a més de
convocar-se la V Biennal d’Art de Montblanc, per
Setmana Santa es cantaven les tradicionals Caramelles,
gràcies a l’orfeó parroquial dirigit per Magí Sabaté, per
Nadal al Cinema Ducal es representaven “Els Pastorets”,
el Casal Montblanquí promovia ballades de sardanes (12
d’octubre). L’estiu d’aquell any actuà a Montblanc el
popular
cantant
Antonio
Machin
(Cuba,1903Madrid,1977). Des de Tarragona l’Institut d’Estudis
Tarraconenses Ramon Berenguer IV demanà un llistat
dels monuments que necessitaven restauració, en la
resposta, el consistori anotà el Pont vell, l’església de
l’hospital de Santa Magdalena i les torres de la muralla
medieval.
La dita popular diu, “Les hores passen, els dies corren,
però els anys volen”, el que signa aquest article, enguany
arriba als 50 anys i voldria compartir amb tots els lectors
de la revista el nostre aniversari i les efemèrides, en
especial amb els antics companys de curs dels col·legis
Arce Ochotorena i la Mare de Déu de la Mercè, de
Montblanc.
Nota: Les dades documentals han estat extretes de la
correspondència del fons municipal de Montblanc de
l’any 1963, conservada a l’Arxiu Comarcal de la Conca de
Barberà.
Article publicat a la revista El Foradot
(Montblanc), 76 (gener-febrer 2013), ps. 22-23.
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