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PRESENTACIÓ
Mai havia pensat que la meva trista actuació pública, en
l’àmbit associatiu, hagi pogut interessar. Hom no pensa
més enllà i la repercussió que els anys poden
proporcionar-li. Sempre he tingut present que el meu
terròs és el més encisador del món. Mai he volgut anarme’n. Ser erm emigrant? Mai. Val més ser cua de sardina
que cap de lluç estranger. Sempre hi estat sentimental i
de recel, Tarragona tindrà les serves mancances, no hi ha
ningú, poble o ciutat que no tingui defectes i problemes
de qualsevol arbre.
La primera llum vaig veure-la a l’ Hospital de Sant Pau i
de Santa Tecla en una cesària complicada a la meva mare.
De ben menut, els pares inculcaren ui ni educació
ciutadana, moral i cívica . M’ensenyaren a no tirar un
paper. El passeig de Sant Antoni i, el de les Palmeres i la
Rambla de Sant Joan , eren els llocs, per la mare els llocs
preferits, quan em portava va passeig, amb el brillant i
sumptuós cotxet del nen, que anava, encara, amb
bolquers.
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CAPÍTOL I
Memòries d'una vida
La present història comença un 5 de juliol de 1933. La
mare es deia Roser Clanxet i Rovira i el pare era Andreu
Morant i Anton.
De la nissaga dels Rovira de la Pobla de Montornès, un
dia senyors de mig terme de La Pobla de Montornès.
Terratinents il·lustres, un dia membres de l'Inquisició... i
altres més trifulgues, conservadors uns , monàrquics,
carlistes uns altres, i notòria prole amb canonges,
militars, metges, frares , apotecaris, procuradors i sempre
amb l'hereu de la casa sempre era un pagès il·lustrat, amb
títols i com perits agrícoles o d’ escola superior, i una amb
una gran casa que ocupava tot una colla d´ estances de
tota mena, com també havia un dormitori sempre
reservat , fins i tot, al P. Predicador que la casa confiava
fos en predicacions extraordinàries el Mn. del poble
contractava les de novenari d’Ànimes o predicació
quaresmal.
Les anys setanta va ser derrocada a amb la febre
constructora al poble que no va saber guardar l’immoble
més ric i important que existia a La Pobla de Montornès.
Es clar, la mare Roser, només coneixerà part de l’antic
14

esplendor de la casa i del poder dels Rovira , que es va
perdre per allà el l920.
La mare era filla de Teresa Rovira i Rovira , que a la
vegada era va filla d’Assumpta Rovira i Ribera i de Josep
Rovira i Solà, propietaris i entre altres mansions , de
dues cases bessones a la plaça del Pallol de Tarragona, i
on havia viscut Estanislau Figueras i Moragas que havia
presidit la primera República Espanyola . El Rovira i Solà
era conegut del Rovireta donada la seva poca estatura.
L’Enric Rovira i Rovira, hereu universal , també un home
menut com tots els Rovira, portà a La Pobla de
Montornès el primer automòbil que es va veure els
carrers polsosos de la població, causant un fort impacte
de sorpresa a la població. Aquesta visió de conjunt, què
sabem l’avi Carles Clanxet?. Desprès ja aposentada nova
família Cambrils- La Pobla, el meu avi també d’il·lustre
nissaga, havia après notòriament música , orgue i piano,
a més obtenia el Magisteri que mai exercí , ell era a més
el germà gran dels germans , va ser expert dibuixant i
calígraf i tenia un oncle canonge a la nostra Seu Primada,
es deia Josep Canxet i Cuchillo. Per delegació del prelat
va rebre solemnement l’ urna de les testes de Santa
Ursicina, màrtir adolescent de la època romana, provada
a les excavacions vaticanes, donada del Sant Pare, amb
destí al col·legi convent de Ntra. Sra. Ensenyança.
Carles Clanxet i Regnard es casà amb la Teresa Rovira,
en Clanxet se’n anà cap a La Pobla de Montornès. A
Cambrils van nàixer les dies fulles, la Victòria seva filla
Roser , la meva mare, on a més els Clanxet tenien cura de
la capella de la Mare de Déu del Roser, de la parroquial
de Cambrils. Ara amb la mateixa advocació hi ha
dipositat el Santíssim.
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La família es completaria amb dos fills, Josep Mª i
August. Nascuts respectivament a Tarragona i a La Pobra
de Montornès.
Precisament s’edità per l’Ajuntament de Cambrils el
2007, un llibre premiat , titulat “Elits i control social al
Cambrils de la Restauració Borbònica. 1874-1823.”,
Ignasi Martí i Estrada, dedica vàries pàgines a la família
terratinent del Clanxet cambrilencs, molt ben considerats
a la població, i pel que havien realitzat amb els anys per
aquella la vila. Això ja son figues d’un altre paner.

Els meus pares i la naixença meva
Mª Roser anà a viure a Tarragona, tenien on tenien una
casa que els pares havien adquirit a la part alta de la
ciutat al carrer de Puig d’en Pallars, núm. 6, mitja casa
s’instituí amb una renta vitalícia la deixaren a favor de la
germana Victòria. Cal mencionar que les dues germanes
sempre visqueren molt ben unides en tots els àmbits de
la vida.
La mare era ja casadora, certament era baixa amb tots els
encants de la joventut com els membres de cal Rovira,
tenia una empenta envejable i una simpatia innata en
ella, així un any trobà la seva mitja taronja. Allí mateix
havia la caserna militar del Carro, i allí feia estada el
Regiment d’Infanteria de Luchana núm. 28. Aquell any
desembarcà un jove soldat de lleva procedent de les belles
terres alacantines de Petrer. Era natural d’Agost, tot a la
comarca del Vinalopó. El jove de la milícia portava un
bon ofici i era ja, en categoria oficial de 1ª sabater i
aficionat com els bons valencians a la música de banda.
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L’Andreu no volgué anar-se’n. La vida en aquella època ,
1921 era molt dura, i a Tarragona va quedar-se.
Mentre encara servia traspassà la seva mare amb el
corresponent trasbals familiar, entretant s’enamorava de
la jove Mª del Roser, d’ulls negres com una mora, i
casant-se a La Pobla de Montornès el dia de Santa Llúcia
de 1925. Les campanes del l’església de la Parròquia de
Santa Maria del nostre poble dringaren joiosament pel
venturós esdeveniment. Però ella de fet era natural de
Cambrils .
Aquell antic soldat tenia a més un germà més gran que li
deiem “Tonico”, sabater , i una germana més petita , que
visqué molts anys , que es deia Alegria, Patrona de la vila
d’Agost on hi ha un espectacular retaule major la Mare
de Déu de l’Alegria. Els avis paterns , de família humil i
treballadora com tanta gent ; eren canterers i en especial
l’avi Antoni Morant, un autèntic artista en tot tipus de
recipients, que en aquelles èpoques no es valorava gaire.
L’àvia paterna Maria Anton morí quan el seu fill Andreu
havia declinat tornar el terròs dels seus majors.
Maria del Roser la noia, fina i dolçament alegre,
endreçada i servicial , en el matrimoni només va tenir un
fill al cap d’uns anys. Vaig venir al món en el si capsa
materna , per mitjà d’una cesària no exempta de serioses
dificultats. Els pares em posaren Jordi el Sant Patró de
Catalunya i de diversos pobles de les terres alacantines,
com de la vila l’Alcoi. Jordi Morant i Clanxet neix a les
onze del matí a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
Tarragona, per obra i gràcia del ginecòleg, recent
estrenada carrera, Dr. Federico Girón, un murcià ,
pragmàtic, alegre i molt bon preparat en aquella època,
que havia tret el número 1 de la seva promoció.
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En batejaren a la Parròquia de Santa
Maria
de
la
Catedral, celebrà la cerimònia el Prior del centre
hospitalari Mn. Antoni Parera i Constantí, natural de La
Pobla de Montornès, que a més era molt conegut de la
mare i dels Parera de Barcelona. El l936 era vilment
assassinat, i vivia a la plaça del Pallol, en una de les casos
bessones del Rovira de La Pobla. Foren padrins la
germana de la mare, Victòria i per no poder-ho fer l’avi
Carles Clanxet, el representà el company de treball , el
seu amic Jaume Fontanet. Aquella família sempre va
haver una estreta relació, inicialment vivia al corraló de
Sant Magí. on ara hi ha una nova casa, la del Trono
Villegas, plaça de les Dames i Vells. El Sr. Fontanet. Des
de ben petit , com a padrí, sempre em donà la Mona de
Pasqua , com un home hem presentava i a més hem feia
un altre valuós obsequi de 5 pts. Desprès se’n anaren al
carrer Hernàndez i Sanahuja a un pis més salubre i
espaiós.
Com que en aquella època encara no teníem llar
definitiva, tant estàvem a La Pobla com a Tarragona.
Com sigui el pare, ja sabem, era l'artistàs en fer sabates a
mida, sempre anava calçat per ell. Les cosia totes, i les
formes estaven fetes exprés per una fàbrica de Barcelona.
El pare era més liberal i un carlista de pro, sostenia i
defensava la llegimitat monàrquica dels reis carlins.
Havia conegut a Vazquez de Mella i per les nostres terres
Tarragonines tenia bona molt relació con Josep Forcadell
Alcalde d’Ulldecona
cap provincial carlista en
elfranquisme i la clandestinitat, amb l’ideari “Dios, Patria
i Rey”, com un tal Josep Martorell i alguns prohons
vallencs que sento no recordar. El seu idealisme polític
llavors silenciat, va fer no prosperés socialment en
recursos econòmics.
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Els nostres primers anys de la meva vida foren
mitjanament plàcids, però molt aviat començaren les
trifulgues i convulsions socials, perquè no obliden de
l’any 1931 havia esclatat la segona república. El meu pare
que havia entrat a l’Ajuntament i això li permetia tenir un
jornal segur.
Com guàrdia urbà i amb la revolta, tots els companys
foren acomiadats com a municipals doncs la mare i jo,
ens anàrem degudament documentats, a Elda, Petrer. I a
Agost. Desprès mesos abans que s’acabés la guerra
poguérem tornar, ansiàvem veure novament la nostra
Tarragona, el conflicte de les armes durava amb no
menys trifulgues, els temuts i inesperats sons de sirenes
criden sovint a refugi.
Mare i fill sols o el pare si el teníem, ens refugiàvem els
bombardeigs de l’aviació a un armari de paret, fort com
un roure, a Déu gràcies sortírem il·lesos dels sotracs i
ensurts de guerra, no sense haver-se amiga dels milicians
i altres personatges capitostos de l’època, es brindà
rentar-los-hi la roba i cosir durant un temps que va ser
massa llarg , així assegurava la nostra supervivència,
creixent amb pa, vi i sucre, llenties i els pots de llet
condensada“La Mariposa”.
La mare era, potser inconscient del que jugava, confiant
amb la Providència , mai ens passà res, però a més, ella
catòlica fervent, tenia amagades al Puig d’en Pallers unes
monges del Beateri de la plaça del Pallol, entre elles Sor
Corazón, una institució creada en el sí de la Comunitat
Dominica o de Sant Domènec. Però a més, amb la
barbàrie roja, amb la crema i escarni de la religió i l’art,
era un polvorí, si algú els delatava, i el perill immens que
això representava. Al principi de la guerra i revolta del
1936, presencià tres fets que marcaren la seva viva al
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principi de la revolta. In va ser testimoni sens voler. Pel
carrer de la Merceria gent d’esquerres i anarquistes,
enemics de la religió, arrastraven viu a un Mn. que vivia a
la plaça del Fòrum, i el portàvem al suplici, a la mort a
l’Oliva. “Déu meu, perdona'ls que no saben el que fan”.
Musicà la mare. Ella sempre va ser molt prudent,
silenciant el que va veure i sentir, de les destrosses i
mortaldat , els incendis de convents i esglésies plenes
d’art i de segles i tants preveres vilment assassinats i
civils, al principi de la revolta.
Al carrer de les Coques, o de l’arquebisbe Vilamitjana,
vivia al Dr. Francesc Company, professor del Seminari,
on viuen els germans Company, de la mateixa família, la
mare, de sobte es troba amb els sense cor ni ànima, que
portaven a Mn. Company, introduint-lo a un automòbil.
Mig hora desprès era afusellat a l’Oliva.
Els fets se succeïen en poques hores, l’ església de Sant
Llorens dels pagesos és saquejada per aquella gent, els
dos passos són cremats al mig del carrer , i el seu arxiu,
guardat des de segles es cremat totalment, i la mare topa
amb la testa venerada del Crist del pas de la Pietat. Mira i
en un no res amaga al cap i arriba a casa , veritablement
es jugà la vida, i el guardà fins després de la guerra,
restituint-lo al Gremi multi centenari.
Tenia 8 anys, el Gremi de Llauradors de Sant Isidre de
Tarragona, envià a la meva mare un afectuós ofici de
gratitud amb el contingut següent : “ Tengo el gusto de
notificarle que este gremio de Labradores de San Isidro,
en sesión de Junta General celebrada el dia siete de este
mes de abril, tomò el acuerdo unénime que le sean dadas
las gracias a V por haber recogido mientras quemavan
idestrían las imàgines, y hber custodiado des de el 21 de
julio hasta el l5 de marzo de l940, la sagrada imagen del
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Cristo de la Piedad, furiosamente profanado por las ordas
salvajes, y que constituirà una preciosa reliquia de este
Gremio.”
Dios guarde a V. muchos años.- Tarragona, 12 de abril de
l940. El Presidente- Pablo Salas. Signat i rubrecat - Un
segell en tanta. Consta el vist i plau de secretari Rafel
Cabrè, signat i rubricat. Al peu: Sra. Roser Clanxet i
Rovira. Carrer Portal del Carro. Núm. 5- Ciutat.
El meu pare al principi de la revolta estava de punt a la
cruïlla, Rambla - Unió, quan tot d’ una apareix una
camioneta que portava imatges religioses. Amb les
llambordes va caure una Immaculada que ja portava la
cara destrossada de cops de destral. Havia caigut al
carrer i entorpia la circulació. Sense pensar-ho dies
vegades, retirà la Santa imatge, portant-la a la cuina de l’
Hotel Europa, retirant-la després en un sac. La tinguérem
desada molts anys , que lliuràrem a Mn. Salvador Ramon.
Gairebé a diari apareixem llibres i llibres amb històries i
episodis de la guerra. En tenim de tota mena, de més
fidels i no tant. Pel que crec falla el l’autèntic vigor
històric i es magnifiquen certs episodis. Els explico amb
en mateix rigor que els pares en van ser testimonis,
potser ningú els explica, és remoure temps nefastos molt
desagradables i d’ històries íntimes personals no en
tenim pas gaires. Aquestes sí que son incontestables. Tot
és del color del vidre que es mira, i desgraciadament
molts testimonis ja no hi són.
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Post-guerra, privacions i primers
col·legis
Tornat el pare a casa, novament ingressà a l’Ajuntament,
aquesta vegada com a cobrador d’arbitris , jo entrava
amb cinc anys ,al col·legi convent de les dominiques
aprenent les primeres lletres. Mentrestant la mare no
parà fins que les menges de l’Ensenyança , llavors eren de
clausura , prengueren l’acord de prendre infants de
reconeguda moralitat . La mare es convertí amb la mà
dreta de la comunitat, era col·laboradora a l’Apostolat
de l’Oració , de la Sagrada Família , de la confraria del
Roser ... i més.
Aconseguit l’objectiu, Vaig tenir la Sra. Donya Carmen , i
una altra monja que sento no recordar. Vaig aprendre la
Doctrina Cristiana de la rectoria del Pla de la Catedral ,
els diumenges al seminari . Entre la mare i Mn. Domingo
Vives , músic, beneficiat de la nostra Seu havia llogat, al
pis principal de la nostra casa al reverend. Em prepararen
a consciència. La mare tingué el desig que fes la Primera
Comunió vestit d’escolanet amb sotana vermella de seda
que tenia feia anys, i roquet blanc on lluïa una creueta
daurada , cordó daurat i blonda feta en punta de coixí ,
quasi centenària que havia pertangut a cal Rovira de la
Pobla.
Amb la creu daurada al pit, vaig fer la Primera Comunió
envoltat de la família en mes de juny de 1941, vaig
celebrant el solemne acte a l’església de l’Ensenyança de
Tarragona, on jo anava, el 1940 amb excel·lents i notables
com a petit alumne. De mants del Dr. Mn. Josep Mª
Rovira i Virgili, cosí germà de la mare, fill de l’oncle
Eugeni Rovira i Rovira que ja era traspassat. Les
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estampes certament originals regalades pel Mn. ordenat
sacerdot l’any anterior. La festa ,va ser modesta , amb un
refrigeri, preparat a casa amb coca i xocolata, no permetia
per gaire més, doncs estàvem en plena època de post
guerra.
La casa que teníem era de propietat, també necessitava
unes urgents obres de consolidació, ja que no s’havien fet
obres l’entitat des de l’any 1922 i una guerra entre mig.
Les monges que per favor m’havien admès, aviat tocaren
el crit d’atenció i aviat vaig ser obligat de deslligar-nos
de l’afecte i sol·licitud de Sor Maria Dolors Güell i Filella,
nascuda al carrer Major de Tarragona i filla l’un
establiment que continua, dedicat a robes fines i de
núvia. La Germana estava de portera en aquella època ,
però a més era professora de dibuix i pintura. Ella me’m
ensenyà els primers traços en l’art del dibuix.
De ben menut la mare m’ensenya l’art del pessebre , la
mare era molt detallista i amb molta traça en
pessebrisme popular , amb un notable domini artístic i
de gust ; dels meus primers pessebres encara tinc algunes
de les primeres figuretes que feia servir, i no en va l’àvia
Tereseta construí un bellíssim pessebre perpetu, quan era
col·legiala al convent de l’Ensenyança, guardant-se
íntegre a casa meva. Es una autèntica joia, anant dintre
d’una vitrina, i és centenari.
El l942 en nou anys els pares em portaren al col·legi
públic de les Coques o carrer de Vilamitjana on havia en
reconegut mestre: Era tot un cavaller i un Senyor, era
Vicenç Calpe i Canicio, valencià i que ens acollí amb molt
bona predisposició i estima, fent constar vaig aprendre
molt en aquella època.
A més amb el Sr. Calpe fèiem allí mateix crec que feia
hora i mitja més de repàs i escrivíem és clar¡ en tinta. El
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mestre tenia especial atenció per les normes gramaticals,
matemàtiques , geometria , dictat i l’aprenentatge tant d’
història d’Espanya com d’ història Sagrada.
L’entorn crec que només tenia per objectiu salvaguardar
la “lengua del imperio”, que les fanàtiques autoritats
franquistes imposaven i només tenien cura de la
perpetuació única de l’ idioma castellà, a la total
prohibició de la llengua catalana. Obligatòriament
havíem de cantar a l’inici de les classes el “Cara el Sol”, i
de vegades venia un personatge falangista a imbuir-nos
als escolars el “espíritu nacional”. A més, recordo com de
fos ara, era molt ben vist, es participés anualment els
actes de se celebraven al Pla de la Seu un commemoració
de la mort de José Antonio Primo de Rivera, fundador de
la falange. Cada 2l de novembre se celebrava de matinada
la commemoració de l’assassinat del fundador. Es feien
discursos patriòtics per les autoritats franquistes i
falangistes del règim tot celebrant-se una missa de
Requiem a l’interior de la Catedral. S’encenia una teiera
i es feien en torns guàrdia el dia . Mai vaig presenciar in
situ aquella celebració. Ni el pare ni la mare en fan fer
sortir al carrer per tal celebració, ui unes lletres en
bronze a la façana de la Seu recordaven al fundador. Hi
foren fins que acabà la dictadura, Això ho tinc clavat als
ulls del record .
Amb no moques privacions tant del pare com de la i la
mare encara pogueren retenir una part del mobiliari
antic que havia pertangut a cal Rovira. La mare en
especial, pogué fer-se amb una part del patrimoni
mobiliari de la desfeta de cal Rovira de La Pobla, però
desprès de la guerra, per les necessitats econòmiques
tingué de vendre un conjunt de cadires de saló isabelines
de fusta noble, un llit antiquíssim l’estil olotí i uns
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quadres antics, pintats a l’oli, d’uns avantpassats de la
família. La mare, propietària de la casa per herència que
els pares li havien donat, tingué l’obligatorietat a canvi
de passar una de renta vitalícia a la seva germana
Victòria. Com que els meus pares tenien necessitat de per
obres urgents a la casa pel Puig d’un Palles, 6, van tenir
de van fer un crèdit a través del Banc de Biscaia el l942,
realitzant les obres el constructor Artur Pardines.
En especial la mare que s’havia desmarcat en pietat i
bones costums, diàriament resàvem el Rosari, fèiem els
Primers Divendres de Mes, el mes del Sagrat Cor , les
novenes con la de la Immaculada i la de la Mare de Déu
del Claustre, i altres devocions que les dues germanes la
Victòria i la Roser, quan es reunien, gairebé a cor
entonaven els salms com els llibres de religió. El pare
tenia preu feina per engruixir l’arca familiar, que no era
gens grassa i a estones feia de sabater a cal Clotet al
carrer de Merceria. Tant la mare com jo sempre anàrem
calçats per les seves mans de bon sabater.
En Jordi, el fill, poc a poc creixia i als dotze anys canvia
de rumb , però sempre atent i servidor , tot ajudant en els
treballs familiars, tot portant feixos de llenya l0 quilos
des de cal carboner o anar a ca l’Antonieta que tenia una
tenda de queviures de la placeta de Sant Antoni i les
imprescindibles amb les cartilles de racionament a les
mans, i anant a les Coques als taulells dels menuts , que
a la part alta estaven on existeix l’antic col·legi de les
Coques, que antany havia estat la Casa dels Concilis.
Al col·legi de l’Ensenyança que pagava 9’50 pts en plena
post guerra , no tinc record de cap dels nens que anaven
a les primeres classes, millor dit dels pàrvuls que
tinguérem la sort d’anar-hi. Imperiosament vaig tenir
d’anar al
col·legi públic de les Coques , i allí vaig
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conèixer nous companys, recordant entre altres a Ramon
Martí, els Àlvarez, Bernabé i Solé, l‘Iñigo que vivia al
carrer d’en Granada, l’Albiol i alguns altres que no
recordo el nom. Va ser una experiència social ben
humana i enriquidora.
En els records dels anys de plena adolescència, recordo la
visita diària al forn de pa del Sr. Juanito Solé, matrimoni
era precedent de Bràfim, i tenien el forn de pa en
començar el carrer de Sant Llorenç, tenien molt bon
caràcter i servicials, la filla és viva es diu Rosa i de
vegades jugàvem una estona a l’interior de la tenda.
Aquesta pàgina romàntica real de clars i obscurs que mai
més tornarà, el pare que seguia amb els companys
d’Ajuntament, ara estava de punt en torns rotatius tant
dels mercats públics en la recaptació dels arbitris dels
productes que entraven a la plaça, o bé al Serrallo pel peix
quan arribava de les barques a la llotja, a l’ arribada dels
òmnibus i cotxes de línia, que llavors tots s’aplegaven a la
Rambla. En el record del pare, sempre li portava
l'esmorzar preparat per la mare, un recipient amb llet i
pa, era el més econòmic, i eren autèntiques sopes.
La mare era molt estalviadora, ho aprofitava tot. Com que
teníem un notable jardí, teníem la caseta que el pare feia
servir d’obrador de sabater, i a més teníem unes quantes
gallines, ponien bons ous i molts dies em feria beure cru
un ou acabat de pondre. Estaven molt ben alimentades,
bullia les peles de patata, fulles de col, i altres, barrejat
amb trits, les hi donava la la tela de meló i de síndria, tot
tallades a trossets.
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Escolà de la Catedral
Entre l’adolescència i la primera joventut, vaig entrar
d’escolanet a la Catedral Primada i ben menut la vaig
conèixer el seu rector el Dr. Ramon Bergadà que ens
donava 30 pts. al mes si complíem a les obligacions
parroquials. Recordo es magnífiques vetllades musicals
dedicades al benemèrit sacerdot a qui teníem un gran
record les diverses rames de l’ Acció Catòlica, i allí amb
els pares vaig trobar el caliu de la compenetració i la
germanor. De la època d’escolà particularment jo, me les
feia caure, per ajudar a dir la missa a Mn. Salvador Ritort
que donava pega dolça a l’escolà que l’assistia, com
també ajudava la missa a Mn. Alfons Escué, músic.
Capítol a part , també recordo Mn. Josep Maassup , de
molt mal geni que nosaltres, els escolans, el fèiem
enfadar. Dissimuladament, li estiràvem el cordó de
l’alba, i mai pogué enxampar qui li estirava. Mn. Joan Ros
llavors era vicari en aquells anys d’escolà. En aquella
dolça etapa que pietat i bona conducta, els sentiments s’
aliaren en un l’esperit vocacional , entrant al seminari en
curs preparatori. Llavors tenia l2 anys i la mare va ser la
primera valedora perquè fos un dia fos un valent i bon
capellà.
Tenia quinze i setze anys, que anava a la catedral totes
les festes solemnes a passar de basina, no em deixava
ningú, crec que hom feia a la perfecció, tant que quan
havia el banc de l’Ajuntament a la part de l’ Epístola,
quin de sobte veig un Sr. al primer lloc del seient del Sr.
Alcalde, era molt aviat, les llums encara no estaven
encesos. Als pocs moments m’atanso a aquell l’ “ intrús “
i li dic, “Senyor, és el concs de l’Ajuntament sap”, Escolta noi, jo sóc l’alcalde, saps?”-. Em van saltar els
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colors a la cara, em volia fondre, era el nou alcalde de la
ciutat que jo no coneixia, amb els anys coincidírem
moltes en afers ciutadans, va ser tot un senyor de cap a
peus, i es deia Enric Olivé i Martínez.
Però a més als estius, en aquella època, com un jove de
seny ajudava al sagristà el Sr. Antoni Viscarrués, que era
nascut a Reus, tenia cura D’acompanyar les visitants
turistes a la visita obligada a l’Altar Major, el tresor, la
sala Capitular i el Museu Diocesà. Obria i tancava amb
les claus les diverses dependències, i si calia em quedava
a la taula que sempre posava ,junt l’ accés a la sagristia,
per la part del claustre, venia, postals i guies, entre elles
la de Joan Antònio i Guàrdias, el prestigiós llibreter
tarragoní.
A Mn. Rovira el familiar Professor del Seminari li tenia
un apreci especial, recordo com si fos ara pateix als
benemèrits sacerdots Mn. Domingo, on anàvem de
passeig moltes vegades a l’Arrabassada, tot recollint
espàrrecs quan havia. A Mn. Emili Altava que vivia a les
Coques a un pis de can Veciana , la senyora Prudència
familiar del Dr. Bergadà, també coneixia la Sra. Gaspar
de Bertran, els cosins Manuel Martínez, farmacèutic al
Cos del Bou i la tia Teresa Virgili i Rovira, que no
tingueren descendència, els familiars, Murillo i Virgili,
Julieta i Conxita, i altres que vivien al carrer d’en
Granada núm. 7, amb vistes al passeig de Sant Antoni. La
mare, doncs, era pont i enllaç entre familiars i amics. A la
mateixa casa al primer pis hi vivia el gran músic Mn.
Salvador Ritort, jo donava al passeig de Sant Antoni, que
especialment a l’estiu els que teníem una estona, gaudíem
dels grans acords musicals del mestre.
En el record de les baques flaques, de post guerra, durant
anys vaig fer-me gran només de fesols o cigrons, llenties,
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menuts , un ou ferrat enciam, carn de cavall pa i aigua, i
xicoira o malta dels diumenges. Jo anava a la “ Cova “ a
les representacions teatrals de la col·laboració Claretiana.
Era el més econòmic , allí sortiren immillorables actors
com els germans Ventura, Joan Tuset, Salas Puertos,
Joan Mulet i Bell, els germans Sampietro, Josep Bofarull,
“Bufa“, Josep M. Tort el “Lluquet“ dels Pastorets que
tants anys protagonitzà amb Joan Mulet en el “ Rovelló “,
al Metropol..., i el petit teatre estava situat on ara hi ha el
Col·legi d’Arquitectes al carrer del Sant Llorens, doncs
era la única diversió que teníem a l’abast per la nostra
economia familiar.
Val a dir que tots ells ompliren una important pàgina
teatral els anys 40, al teatre Metropol.
Era inconcebible no anéssim els adolescents a doctrina, la
fèiem al Pla de la Catedral, edifici de la rectoria, on ara hi
ha la tenda de records, desprès passà al mateix Pla, al
final, i ens ensenyaven amb el catecisme, cants adients a
ella, i la doctrina una unes làmines que il·lustraven els
Manaments de la llei de Déu, el Pare Nostre, els pecats
capitals, els 7 Sagraments, altres deures de la fe cristiana.
En aquell temps de plena penúria derivada de les
conseqüències del racionament i misèria , sense ràdio ni
lectura diària periodística, i quatre llebres antics que els
pares teníem, senzillament la mare tenia el crèdit entre
mans, i no ens podíem permetre gaires alegries, nosaltres
no teníem gaires recursos econòmics, només el pare es
permetia el petit luxe de comprar els diumenges “El
Correo Catalán“, de corrent carlista.
Tanco, doncs, la pàgina dels records i la memòria de la
meva infantesa i adolescència, que va ser oidà, dura i
difícil.
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CAPÍTOL II
Seminarista i formació
No era estrany que tants joves ens inclinéssim pel
sacerdoci. Aquella societat era plena d’esperit religiós.
Uns la rebien molt bé i altres no tant, i en mi passava el
gran canvi fisiològic de la plena joventut. Els pares amb
la natural sorpresa acceptaren la meva decisió, però a la
mare era eminentment religiosa, i més pel que ella havia
vist, pocs anys enrera, no li estranyá gens. Així és , que
entrava el Seminari de Tarragona, tot començant el curs
preparatori, com el deu nom indica era de caràcter
extern, el llatí vaig assimilar-lo bé malgrat de dificultats,
però els números em costaven més. Els primers dibuixos
els que guardo, d’aquella època de seminarista són un
petit tresor, preu eloqüents.
Recordo que vaig tenir a Mn. Josep M. Reyes i Mateu que
vivia al carrer del Cos del Bou com a professor, i en dibuix
sempre treia un 9 o un 10. Era del mateix curs del Dr.
Josep M. Rovira i Virgili, el cosí germà de la mare. Allí
vaig aprendre a comunicar-me amb els altres, aprendre i
a observar i a meditar , mentre aprenia el nou i l’antic
Testament. Els meus condeixebles foren el 1945 Magí
Balcells i Poblet, Mn. Ramon Blas i Batet, Joan Blas i
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Batet, Damià Cabrè i Mestre, Lluís Canela i Pujol, Mn.
Emilià Clemente i Alpuente, Ramon Conas i Maduell .S.
J. , Gabriel Cornadó i Ferré, Anton Costas i Gatell, Mn.
Jaume Gabarra i Pubill, Mn. Francesc Gallart i
Magarolas, Eladi Salvat i Huguet, Francesc Marimón i
Company, Ramon Martí i Ferran, Sra. Pepeta Huguet,
vda. de Josep Hernández, Sr. Lluís Moncunill i Cirac,
Jordi Morant i Clanxet, Josep Munté i Vila, Narcís Olivé i
Costas, Magí palau i Boronat, Mn. Josep R. Pascual i
Palau, Benjamí Pulido i Serra, Josep Sabat i Brasó,
Francesc Salvat i Rojals, Magí Sans i Solé, P. Josep Mª
Sieso Cudós i Carles Virgili i Dalmau.
El segon any, que era el primer d’Humanitats,
ingressava a l’internat del Seminari que i va transcórrer
sense cap incidència remarcable. Crec que aquell any el
curs iniciaren les obres de reconstrucció de la capella
principal del seminari, doncs s’hi havia construït un
refugi de ciment armat i sorra, passant les vagonetes a
través del túnel existent que dóna accés als camps de joc
dels seminaristes, i omplint-se totalment en buit que allí
formava el roquer. Un compressor que anava tot el dia ,
produí el “miracle“ de buidar la capella, tot rescatant-la
d’aquella desafortunada incúria. Era en temps del
cardenal Arce Ochotorena, i un parell o tres de vegades
vaig escapar-me de la vigilància que hi havia per veure
com avançava la seva la recuperació de la capella. La
mesa de l’altar i es retaule es construïren amb marbre de
la pedrera de Santa Tecla. Els gramàtics que també
s’anomenaven els petits, tenien la capella provisional a
l’ala superior, prop l’escalinata de la part de la dreta. La
sala d’estudi estava a la part central i més alta de la
façana del Seminari, on hi ha un plegat de finestrals tots
junts que veiem des del carrer de Sant Pau.
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A l’hora dels àpats ens trobàvem plegats, un filòsof de
torn feia el silenci per escoltar la corresponent lectura.
També coincidíem tots a les estones d’esbarjo on teníem
futbol, frontó i cloquer com elements principals. No cal
dir de la pregària estava a l’ordre del diari els reuníem
tots. Els seminaristes baixàvem a la catedral quan se
celebrava alguna solemnitat, fèiem recers periòdicament
i existia extrema disciplina. En aquell any d’internat vaig
tenir com a professors els Mns. Salvador Cabré , al rector
del Seminari Mn. Josep Estupiñà, Mn. Blai Quintana i
a Mn. Felicià Pagès. En música tenia l’organista Mn.
Francesc Tàpies. El rector del seminari d’ aquella època
era tal com he dit el P. Josep Estupinyà, de les comarques
de Tortosa. Els seminaristes teníem l’obligació de netejar
la cel·la que ocupàvem amb serradures i aigua, com
també havien de netejar-se els passadissos, biblioteca,
capella i llocs de comú accés.
No cal explicar que teníem obligacions com anar a baix la
Catedral a les grans solemnitats, anàvem amb sotana,
faixa blava, roquet blanc i bonet i l’imprescindible missal
que tots portàvem. A més sovint teníem recés espirituals
i ens ensenyaven les sales que contenia el que és ara el
Museu Bíblic.
L’any següent, també internat, vaig caure greument
malalt, entrant a l’ infermeria uns dies de descans. Els
pares venien sovint a veurem i en vista que no millorava
la situació al seminari, es decidia externament per evitar
mals pitjors. Crec va ser el Dr. Solsona ordenà la sortida
del seminari , i de cop em portaren a l’Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla. Ignoro i no recordo , fa tants anys¡, els
dies que hi vaig passar, convertint-me en una canya de
pescar.
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Els metges aconsellaren per mi molt de repòs, i així
perdia el segon any d’Humanitats.
Encara que la vida interna del seminari era bastant dura
al meu entendre, l’autèntica espina, la tinc clavada, va ser
arran de la malaltia. No recordo que tingués la visita dels
responsables del seminari i encara és hora que s’han
d’informar del procés del trist afer. Mai més s’hem
preguntà si volia tornar a reemprendre els estudis dels
Meritus i Meretísimus. Llavors anava pels 14 anys. Dels
antics companys de classe no puc queixar-me , i altres se
diversos cursos s’ interessaren pel procés de la guarició,
recordant a Mn. Saturnino Menchon que anava dos
cursos més avançat i el coneixíem de la porteria del
Metropol. El desaparegut jesuïta Ramon Comas,
notabilíssim poeta malauradament traspassat, Ramon
Martí, Benjamí Pulido, Josep Sabat i, potser els més
assidus en visitar-me aquell any .
Què haguès passat si hem portaven de nau al seminari?
És totalment una incògnita, i no podem fer-ne cap
conjectura, el que si sé que encara dura, malgrat els anys,
la tristor i poca atenció de que vaig ser objecte.
Desprès força recuperat de la llarg malaltia soferta, els
pares que m’enviaren per a passar l’estiu per canviar
d’aires amb la tia Victòria a La Pobla Montornès passant
els mesos de juliol i agost. Ella tocava magistralment l’
Harmònium i el piano, en gaudíem planament de
cantúries populars i cants religiosos, també havia heretat
el títol d’organista de la parròquia, dirigia el cor
parroquial amb les Filles de Maria, i jo ajudava a fer
d’escolà. Molts dies pujava a l’ermita perquè des de Mas
Boada venia un Mn. germà de la Sra. Trini Marcrellan,
esposa del Sr. Valentines, un capellà acompanyat dels
seus, que havia perdut la vista en un bombardeig i s’havia
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allistat com a voluntari a la División Azul, era, crec que
era de Saragossa. Jo també m’afegia amb la tia Victòria , i
el Mn. celebrava la missa a Montornès. Aquelles escenes
de jove primerenc, les tinc clavades en el meu ser i
pensament.
Amb la confiança de tia i nebot, jo mirava curiós pels
armaris, trobava coses que havien servit de l’avi Clanxet,
compassos, regles, tintes, grans làmines i dibuixos, molts
i molts dibuixos de cal·ligrafia, però a més tenia bastants
revistes de la època, tot això desprès anà a parar en
poder meu. El xocant o no , era que a les revistes hi ha
alguns forats, i el altres algunes senyoretes lleugeres de
doba, pintats els escots per la moralitat , i els forats, els
feia, per què els anuncis eren massa provocadors. Calia
treure’ls, i encara les guardo.
Crec que vaig tenir una pleura molt aguda, això sí,
m’acrivillaven en injectables, llavors força molestos.

Etapa de transició i el Col·legi la
Salle
Sortit del seminari, totalment recuperat i sense saber què
havia de fer, els pares n’enviaren novament al col·legi
públic de les Coques on coneixia nous companys. El qui
havia estudiat era totalment diferent i el Sr. Calpe tingué
per a mi una especial consideració per tot el que havia
passat . Vaig anar-hi bona part del curs , tot servint-me
aquella altra estada per assimilar-me novament a la vida
social i ciutadana.
Mentrestant el meu pare havia estat molt malalt, és un
altre dolorós contratemps, fins i tot l’Ajuntament l’envià
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una temporada a la “Casa Blanca“, l’havia intervingut
dues vegades en delicades intervencions quirúrgiques de
digestiu el Dr. Monegal Cerdà a Barcelona, i encara
desprès va ser intervingut passà uns mesos a aquell
centre sanitari. La mare que feia mans i mànegues a la
trista situació en que es trobava , afrontant la situació
amb veritable esperit de sacrifici i abnegació i , arribant
el 1947 en que aquell procés humà acaba amb la
maquineta d’afeitar. Ingresso amb el número 5510 a mitja
pensió, al Col·legi del Sagrat Cor dels Germans de les EE.
CC. de Tarragona.
El dia 1 d’octubre quan la mare preparava els estris pol
dia següent i preparava el dinar a mig dia. Tenia als
fogons una paella amb oli roent a la cuina econòmica ,
enganxant-se amb tanta mata sort, que la paella anà a
parar amb l’oli a la cara de la mare comunicant al col·legi
què havia passat, encetant les classes el dia en qualitat
d’extern.
L’ingrés al col·legi La Salle representà un canvi radical en
la meva personalitat, ja acostumada a internament, al
silenci i a les bones costums, que s’anà enquadrant amb
els bons amics de vaig tenir. En quant els “Hermanos”,
entre altres que no recordo i vaig tenir, cito als
benemèrits Germà Cecili, el Germà Blas, Germà Marcel , i
altres com el germà Alexandre que desprès penjà l’àbit.
Gairebé tot el que és obra dels Germans De la Salle. En
aquells quatre cursos d’anar i venir de casa meva al carrer
de la Avinguda de Navarra, dòcil en disciplina, bona
conducta, esperit de sacrifici , religiositat i educació vaig
aprendre en aquella etapa de la meva vida, on vaig
aprendre molt on dibuix artístic en aquarel·la i llapis
carbó.
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Quatre anys passava de la meva vida amb l’esperit
lasal·lià amb el qual m’identificava força i vaig ser bon
amic de tots els companys.
Els quatre anys de l’estança lasaliana foren decisius i
alternats amb les activitats que conformaren forjant la
meva personalitat fins el 195l. Com a condeixebles vaig
tenir Oscar Altadill i Beltran, Enric Àlvarez i Solé, Josep
Amenós i Tarragó, Manuel Andrés i Andrés, Josep
Balcells i Roigé , Gregori Ballarin i Frauca, Joan Bonet i
Civit, Josep M. Boada, Ramon Borrell i Ventosa, Jaume
Carrasco i Caudet, Josep Ciurana i Rius, Lluís Coll i
Sabater, Enric Colomer i Coral, Albert Cuadras i
Comaposada, Jordi Donato i Ferré, Amadeu Duch i
Garreta, Josep Esteve i Vila, Pau Ferré i Català, Pere
Francesch i Salas. Lluís Gavaldà +, Ricard Gonzàlez i
Ortigosa, Josep Martorell Rossell, Josep Martorell i Gasió
+ , Ramon Mateu del Mampo, Josep M. Montserrat i
Musté, Josep Montserrat i Planas, Jordi Morant i
Clanxet, Josep Olivé i Martí, Joan Ras i Andreu, Josep
Rión i Solé, Antoni Rorell i Cos, Josep Rull i Montejo,
Manel Solé i Aguiló, Francesc Terrè i Ciuraneta, Sebastià
Turmo i Peiret, Modest Vadillo i Virgili, Baltasar Vendrell
i Vergès i Salvador Vidal i Abelló. La fotografia final de
curs donava fe de la realitat. Els anys s’han escolat amb
vertigen, i dissortadament ja en manquen alguns.
Tant els que érem externs com els interns, formàrem un
grup molt nen avingut en compenetració i amistat, no
comportant mai un sol problema. Només el teníem un,
quan es presentava a donar classe de “Espíritu Nacional“
un personatge destorb que ni escoltàvem i rèiem de sota
mà.
Com que m’agradaven molt Geografia, Història, redacció,
Història Sagrada, Dibuix, Redacció i Caligrafia. La
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taquigrafia i les qüestions mercantils, segons com, també
m’agradaven. En tot això al final dels estudis, vaig obtenir
la qualificació de notable.
No era ni molt menys un brillant estudiant, en Josep Rull
que era el més petit en edat era una autèntica fera i treia
molts excel·lents.
Jo m’hi trobava molt bé, allí tots formàvem una bona
família. Als “Hermanos” també els inculcaren educació i
la forma de comportar-nos. Era el moment clau de
nosaltres, educació dels quatre costats, estima al proïsme,
pietat i no tantes hores perdudes d’escola en activitats
que desprès si ham vol pot recuperar. Això sí, era estem
immersos en un estat laic molt laic, fa nosa el Sant Crist,
els grans valors de la vida, van desapareixent per uns
poders, diria quasi ateus, els no preparats surten a la
palestra amb vandalisme, als addictes a la groga... i no cal
mencionat les calamitats que ens han tocat viure.

Diplomes d‘honor
Els Germans de La Salle també expenien les seus
diplomes i distincions honorífiques periòdiques. No vaig
aconseguir-ne gaires. En tinc quatre . El més antic és que
vaig trobar pertany al del mes de maig de l948, i és un
Diploma d’Honor. Desprès que quatre anys d’estudis
lasal·lians vaig aconseguir treure amb notable amb el
gran diploma que s’atorgava als excel·lents i els notables.
Vaig ser el darrer de dels més lletraferits distingits. Per a
mi i per tots els qui ho aconseguirem a mi va ser una gran
satisfacció. Jo només sobresortia en dibuix, geografia,
redacció i llengua castellana.
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Durant tot aquell llarg període molt sovint anava dels
diumenges a les sessions de cinema i de teatre del col·legi,
i francament el teatre sempre m’ha agradat més, i amb els
quatre anys que vaig passar vaig passar jornades gran de
fervor ciutadà con la vinguda de la Mare de Déu de
Fàtima i el congrés catequístic diocesà i altres
esdeveniments de que tots plegats hem estat testimonis.
Al col·legi anava un curs menys el noi Frederic Gai, orfe
de pare que havia sigut orfeonista de l’Orfeó Tarragoní.
Ja també feia Comerç, però després entrà de novici als
germans de les Escoles Cristianes i ja fer el Magisteri,
però els anys no perdonen, i traspassà no fa molt , amb la
pèrdua total del coneixement. Hem estat sempre grans
amics, ans hem trobat moltes vegades a la processó de
Setmana Santa amb els Antics Alumnes, havent parlat
sempre de la ciutat i la seva expansió ciutadana. Ara amb
una vida consagrada a la família Lasal·liana. Ara és a
Cambrils retirat i no coneix ningú.
Com que passava el dia del diumenge antre missa, amics
ben triats , ensenyament de la doctrina cristiana i cinema
al col·legi dels Germans De la Salle, algú. No recordo em
portà als Caputxins al final de la Rambla. Vaig conèixer
nova gent tarragonina, allí coneixia a Terciaris de Sant
Francesc.

Exposició nacional
Al carrer curs, pocs mesos abans de plegar em pregaren
si volia participar a una exposició nacional lasaliana
commemorativa, crec de la naixença de Sant Joan Bta. de
La Salle. Lliurava a una comissió, quatre dibuixos grans
al carbó. La mostra va ser rotativa pels principals col·legis
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de l’Estat, i me’ls i tornaren desprès de tres anys llargs, no
sense reclamar-los vàries vegades. Per fi el Germà Cecili
em tornava la preuada penyora. Els quatre dibuixos
tornaren molt malmesos i deteriorats, restaurant els
quatre tot emmarcant-los con a record.
Els quatre dibuixos es van fer estada als principals
col·legis de tot l’Estat espanyol, això és el que tinc entès.
Vaig rebre cordials felicitacions del món De la Salle i
alguns dels Germans que havia tingut, ja no hi eren, però
si que hi era el carismàtic Germà Cecili. Fora de l’aula
parlava perfectament el de català, i ell crec, era natural de
Madrid.
Feta la obligada disgregació arribà l’hora de la veritat, els
exàmens finals, recordo com si fos ara, l’esforç que vaig
fer estudiant molts dies, gairebé sense treure els punys
de la taula del meu humil escriptori, que donava al carrer
de Puig d’en Pallars. La Sala del teatre, es donaven
conèixer les notes dels diversos cursos, ni em tocava un
notable com he comentat . era el mínim que podia fer pels
meus pares.
En van donar un gros i llampant títol que justificava els
estudis que havia estudiat: Comerç, però res més
semblava molt, però els anys han tingut cura que no fos
gaire cosa. Això sí, tot va ser de pagament. Anava sovint a
la sala De La Salle, fos teatre o cinema, i ens contrariava
molt el tall que es produïa per una escena inconvenient o
un petó massa apassionat. Els dijous a la tarda es feia una
excursió amb el Germà Cecili, anàvem al port, a les
muralles, a la torre dels Escipions, a l'Arrabassada...
érem tots plegats molt bons companys, episodis i
anècdotes en passàrem moltes, els diumenges teníem
quasi la obligació d’anar a la Missa de Comunió General
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mensual que ens oficiava el Dr. Jeroni Claveras, atent
com ningú amb els Antics Alumnes.
Ja era de l’Associació d’Antics alumnes, estrenant-me el
mes d’octubre de l951 assistint a les misses i actes propis
de l’associació, penjant-ne a la solapa el flamant l’escut de
La Salle. Però al cap d’uns anys, de cop i volta no vaig
rebre mai més un sap rebut.
No recordo exactament, potser al mateix Col·legi,
coneixia al vell amic Antoni Martínez i Céspedes que vivia
al carrer d’Yxart. Amb els terciaris caputxins vam fer una
forta amistat; ell va tenir una llarga malaltia, i anà el
Pirineu on encara té família, i jo, sovint, li escrivia cartes.
Ara torna a viure al Cadí dels anys de joves. Conservo la
seva amistat, ara no ens veiem gaire, es casà i te fills.
El mal va ser la total despreocupació i absència de la
llengua catalana, és clar, en aquella època impartir català
no entrava els plans d’ estudis dels centres docents. Una
immensa llacuna lingüística, que anys a venir ens ha
mancat, com el de no fer-se estudis convalidats oficials

Els joves de l’Acció Catòlica de la
Catedral
Qui escriu aquests records biogràfics, sempre ha estat un
home inquiet en tot el que és
Història i art. En veritat he sempre he conservat les
essències religioses que m’inculcaren els pares des de tant
jove. He pensat que tocant la religió, aprendràs cosa bona
i cap de dolenta, havent tingut la sort d’haver tingut
bones amistats.
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Mentrestant els germans Ventura i alguns altres,
formaren la rama dels joves catòlics de la Parròquia de
Sta. Maria de la Catedral, era el l942 denominant- se
Sant Fructuós, i era consiliari el Dr. Ramon Bergadà,
rector. El llistat de joves pujava , i es especial es vetllava
la formació integral , espiritual i lúdica dels joves on
havia un consiliari que dirigia els cercles d’estudi i
vetllava per les bones costums dels afiliats.
Ja quan estudiava als “Hermanos“ m’havia integrat
plenament a les activitats lúdiques i espirituals del centre,
ajudava, per exemple, a la confecció d’una espectacular
catifa de flors que per Corpus feiem els joves abanderats
dels germans Iglésias, consumats artistes. De bon matí
ens encaminàvem a uns llocs determinats , cap a l’Oliva i
els Quatre Garrofers a la recerca d’eura, abans
esmentada amb les altres plantes d’enramada; les noies,
formaven un altre grup a la recerca amb la flor més
selecte anaven a la recerca com roses, clavells, lliris i
altres espècies. A mig matí, per allà les onze, ens
aplegàvem tots desfullant les flors que posaven a
l’interior de grans capces. Dues hores desprès preparats
guix i el dibuix es posaven uns en bancs de protecció
davant la porta de la Catedral, a l’espectacular catifa tots
els joves que confeccionàvem , tenia per ùnic objectiu fer
honor del Santíssim.
També organitzàvem vetllades literàries i musicals
conjuntament des quatre rames d’Acció Catòlica en
obsequi de Mn. Ramon Bergadà, o pel sant dels
presidents.
Ens reuníem, per exemple, els germans Clotet, Salvat,
germans Ventura, Els dos Molas, Prats . els dos Olivé, els
germans Iglesias, Morant, Alegret, Roca, Rios, Figuerola,
i altres que lamente no recordar en aquest memorial , i
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altres més joves com un altre Prats, Seriol i Rabasò,
Escofet, Baticon, Andrés i altres, com també recordo
algunes de les noies con les Vicentiques, les germanes
Campo, germanes Iglesias, Miró, les Masip, Vericat,
Pons, Solé i altres que no he pogut recordar. Jo tenia molt
bona participació i activitat en aquell desaparegut Centre.
Recordo amb joia el carnet d’ingrés a l’obra del 27-11-50,
signat pel president Josep M. Abelló que traspassà
prematurament i era membre numerari. Era un assidu
els anys 1948 al 50 dels cercles de l’Acció Catòlica , en
especial al nostre centre del de Sant Fructuós, que havíem
tingut a Mn. Perfecte Cabré i a Mn. Francesc Esplugas els
anys l952-545 l954.

Estima al pessebre
Com que a l’Acció Catòlica de la catedral cada any es feia
un bon pessebre, es desvetllà en mí l’estima a l’art
pessebrístic pessebre. Dels anys de la infantesa havia
après el seu art popular i ara aprenia els secrets de
l’autèntic art en el pessebre al conjur dels monumentals
conjunts pessebristes del Centre de Sant Fructuós de la
catedral. A darrers de novembre amb un bon conjunt de
joves iniciàvem el pessebre, cada vegada més sofisticat i
atraient; guanyarem en diversos anys primers, segons i
tercers premis entre la competència que en aquella època
havia .
En tot això aterrà al convent dels caputxins el P. Josep M
Vera, escultor reconegut amb qui feia molt bona amistat,
era andalús de naixença que sabia el català a grau
superlatiu, quasi elitista et corregia si en deies una que
no era correcta. Era un home molt avançat d’idees i com a
42

consiliari de l’Associació Pessebrista incidí amb el
pessebre que construïa en centre de la catedral. Com de
molts s’havien casat i eren més grans que jo un any “ amo
“del pessebre vaig construir-ne un de revolucionari, i
alguns em deixaren per fer-ne un ultra modern fent la
reproducció del pont colgant de San Francisco,
automòbils que transitaven al costat d’ uns gratacels, un
temple indi on havia el naixement una part de la muralla
de Tarragona i un desert amb palmeres. En total, divisió
d’opinions.

Experiència teatral
Com que tenia bones formes i taules per a fer teatre, i a
qui l’art de Talía entusiasmava a la mare, i ella havia fet
en els anys de joventut teatre amb les Filles de Maria a la
Pobla de Montornès, havia representat fins i tot
sarsiueletes catalanes com també els pastorets, començà
ensinistrar-nos amb la sarsuela “Càpsules Maüsser “, que
ella havia fet en dones. Les representàrem infinitat de
vegades amb l’acompanyament musical del mestre Jaume
Rué. Els quatre valents que més vegades les
representàrem foren, en primer lloc, Conrad Seriol que a
més feia de metge, i jo que feia de criat i com a companys
d’ell actuaren alternativament Jordi Sardà i Mascarell,
Josep M. Cirera, Ambròs Domingo el desaparegut amic
Manel Prats i Antoni Roca i Matas. Les “Càpsules
Maüsser“ les representàrem a Creixell, Cambrils,
Altafulla, Torredembarra, La Pobla de Montornès al
Morell, Mont- roig, i ni cal dir que per arreu de
Tarragona. Però a més en Conrad, era el Professor Cose
que feia màgia i prestidigitació. També actuava recitant
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“Massa curt i massa llarg” i també feia el monòleg
“Pekin“, oferint a més el joguet còmic el “33.333“. Amb el
temps també representaren “Per no entendre el
castellà“ ,“ El maestro Canillas“, ” Tersicio” o el màrtir de
l’Eucaristia, i que jo també acompanyava al piano la
cançó infantil “ El Burro Tocason “ que interpretaven la
nena Mª Rosa Carbonell i el nen Josep M. Brull.

Tocava el piano, la ”Miserere “ del
campanar i altres
No havia oblidat el campanar de la Seu, i potser centenars
de vegades a totes les festes a i poc de difunts als
enterraments. Primer m’acompanyava el sagristà Sr.
Antoni Viscarrués com també les havia tocat en
companya dels campaners de la Seu, el especial dels
Clotet, pare i fill. Restava embadalit de la panoràmica del
tot Tarragona, i encara Més quan pujaven fins dalt de la
Capona que , que allò era la contemplació més esplendent
que hom es pot imaginar.
Com que estava en plena joventut, durant alguns anys
tenia cura, ajudant al campaner o sagristà Antoni
Viscarruès, que a més tenia cura de la venda de les
postals tarragonines. Era molt amable i rialler, i a l’hora
de la veritat, complia com el que més.
Trobava molt bé com a un jove amb una vitalitat
extraordinària, col·laborar a l’obra pontifícia de les
missions de les quals era responsable el benemèrit Mn.
Juan Ros , vicari i rector de la Catedral i desprès canonge.
Qui escriu ales presents línies autobiogràfiques , en
aquella època sol·licità de Mn. Ros permís dels dies del
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Domund poder instal·lar uns altaveus a les escales de la
Catedral, combinant música clàssica i sardanes amb
slogans publicitaris adients a la diada, on tots plegats
postulàvem dels carrers de la part alta. Recordo que
teniem en disc on havia “En un mercado persa“ i
sardanes con “El saltiró de la cardina, Angelina, La mare
cantora”. “ Llevantina “ i altres.
En aquestes activitats puntuals estudiava dibuix allistantme a uns cursets especials en dies alterns, organitzats per
la Cambra de Comerç, sobre gestions comercials i
mercantils, però l’any següent es desallotjaren de l’Antic
Ajuntament degut a que s’instal·lava el l950 l’Escola de
Música.
Com que la meva dia Victòria germana de la mare havia
estudiat música i era l’organista de la Parròquia de La
Pobla de Montornès i ja posseïa harmònium que anà a
parar, desprès a una església evangeli de família ca, va
ventre el piano de tenia a preu mòdic a la seva germana
Roser, ja amb la idea que aprengués solfeig, i piano en un
Adolf Lerch construït a Barcelona i quan acabava els
estudis de comerç. El teclat de burí i crec no equivocarme que aquest instrument potser ja és centenari.
Encara no havia enllestit els estudis de comerç I fundada
la “Escuela de Música del Instituto Musical de Tarragona,
F.E.T. i de las J.O,N.S.”, patrocinada per l’Ajuntament de
Tarragona, vaig allistar-me com alumne de l’entitat o
Institut, assignant-me el núm. 52 amb carnet datat el 17
d’octubre de l950, està signat pel director de l’escola
Josep Ferret i el de l ‘Institut Sr. Eduardo Baixauli. En el
curs preparatori, segons consta al carnet al·ludit vaig
treure “Sobresaliente con distinción“. Tinc de professor al
Sr. Jaume Rué i Esqué. Vaig fer tres cursos de piano. I
poc o molt ja om defensava tocant unes peces arreglades.
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Quan estudiava música vaig interpretar unes
composicions al piano en una vetllada de fi de curs dels
alumnes al teatre al Metropol. En aquella mateixa època
vaig transcriure totalment la partitura de “ L’ Estel de
Natzareth “ per encàrrec de l’Associació La Salle que vaig
fer en un mes.

Sóc alumne de l’Escola d’Art i de
biblioteca
Vaig ser alguns anys la l’escola L’Art de la diputació al
Carter de Santa Anna, era força aplicat i tenia per
professors a Lluís Mª Saumells, director del centre, m ‘
ensenyava en dibuix i prespectiva i a Saturní Garcia i
Anguera , que m’ensenyava pintura i decoració.
En una altre classe el jove artista professor Tomàs Olivar
on vaig ser un molt bon amic, com també ho era de
Gonçal Lindin, i com no l’escultor Marbrista Salvador
Martorell. Altra vegada feia els altres bons amics, fins i
tot organitzaren professors i alumnes algunes excursions
, un any em tocà decorar una vegada un conjunt de Mare
de Déu del Claustre, així aprenia i practicava.
Els records intensos de la primera joventut i adolescència
marcaren si més no el futur, que el més immediat de
centrava com a voluntari al servei militar. En aquella
època aprenc màquina d’escriure a l’ acadèmia “Patria”,
que estava a la plaça de la Font, prop l’Ajuntament.
Inquiet amb Ànsies d’aprendre m’inscric a la Biblioteca
Popular que estava situada davant dels Carmelites i les
Teresianes, i entre a un món totalment desconegut per a
mi, fascinen els llibrets de la vella col·lecció d’Autors
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Catalans de Lectura Popular com Prat de la Riba,
Verdaguer, Santiago Rossinyol, Cambó, Josep Gudiol ,
Apel·les Mestres, Pin i Soler, Josep Anselm Clavé, i
Carreras i Candi i altres que no recordo, que entraren en
mi d’ànima inquieta i ànsia se saber de com la Catalunya
era desconeguda del meu terròs per tants esdeveniments
silenciats per les altes instàncies espanyoles i els règims
totalitaris, no ensenyant la realitat d’una gran nació,
sotmesa a repressió fa tants anys.
La mare havia estat una mestra, immensa mare , amb la
meva educació, urbanitat i principis morals. Es formava
la vida inquieta.
En aquest període neix el meu interès és pels temes
d’arqueologia, les belles arts en general i segueixo pintant
poc molt, i m’afilio a la Reial Societat Arqueològica
Tarraconense l’any 1965.
Preparo una nova etapa.
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CAPÍTOL III
La sínia de la vida en talents,
intel·ligència i saber
Em disposo afrontar el repta de la vida, sol. La mar en
especial m’ensenyà afrontar-la amb esperit de sacrifici i
superació. Començava en altre cicle i començava alternar
passeig amunt i avall; la nostra economia havia millorat,
però no tant. Jo estava acostumat anar al meu col·legi
dels “Hermanos“ els dies festius pel compliment
dominical de bon cristià. No ens ensenyaren res del
nostre terròs érem uns neòfits en llengua catalana i en
història de Catalunya. Estàvem en plena dictadura i
repressió, i penso que els Germans podien haver destinat
algunes estones a conèixer quelcom de la nostra
ascendència .
No recordo quan vaig començar anar als Caputxins ni que
em portà allí, segurament pel nau amic Antoni Martínez
que vivia al carrer Yxart. Recordo que en aquell convent
es feia pels diumenges la Doctrina cristiana a tots els
menuts de la barriada, i així arribà com a voluntari , el
servei militar. Però abans he dir comentar que en van
Terciari Franciscà. Entre els infants que vaig tenir havia
els germans Martí i Castell, eren la revolució i se les
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pensaven totes. Amb el temps en Juan seria el primer
Rector de la restablerta Universitat de Tarragona. Tot
succeí en un tres i no res.

La milícia i altres
No havia perdut el tems amb les activitats filantròpiques.
La meva formació no molt grassa i eficient tocava fi. Els
pares van fer tot el que humanament era possible, només
entrava un sou, no érem ni pobres ni rics, i els pares
havien fet molts sacrificis i ens havíem abstingut de
moltes coses, i mai havia estat a Montserrat a tall
d’exemple.
A mare no volia de cap manera que anés anar a Melilla o
a la Guinea. Només pensar-ho li agafava pànic i volia
que el jove, en Jordi “sentès plaça“ com a voluntari a
Tarragona el regiment de Infanteria Ebro 56. Els tres
anys reglamentaris de milícia vaig passar- los bastant bé ,
i efectius no vaig de un any i escaig. Havia de coronel
Don Manuel Salvador Ascaso, un home enèrgic , soldat
il·lustre i que se les sabia totes i més a menys em coneixia
de veure’l en actes religioses, doncs era força creient.
Entrava el 2 de gener de l95l, i vaig trobar-me amb
coneguts amb els quals ja tenia amistat, i així coincidia
Antoni Creus de Salomó, en Solé de Reneu, pagès, Anton
Martorell, ja difunt, Rafel Clotet, també difunt,
l’Armengol, l’ Emili Gispert, Valentí Canadell, fotògraf,
també traspassat, i així entraren una vintena, gairebé tots
de Tarragona. El Caporal primer que ens tocà , que hem
trobat infinitat de vegades va ser Tomàs Esteller, i tinent
d’instrucció era un de Tarragona de el deia Guillem
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Castells i Millan, que havia començat de corneta d’ordres
ja i anà a la Legió seguint la carrera militar.
Al cap d’uns quants dies de instrucció molt suau i haver
tirat uns quants trets a Mas Enric juràrem la bandera
com sempre va ser un acta emotiu de la vida castrense. Jo
vaig ésser destinat al C.M.R. Cantro de Movilicación y
Reserva. Lo era l’únic soldat ras d’ aquella oficina havia
com a responsable el Tinent Coronel D. Francisco López
de Sepùlveda i Escobar, el capità D. Manuel Rosado on jo
estava directament a les seves ordres, el tinent Moran,
casat amb una tarragonina, circumstàncies de la vida, dos
sergents i un brigada dels quals sub oficials no recordo els
noms, l’horari d’oficina era de 9 a dues i mitja , i desprès
me’n anava cap a casa, tocant-ne alguna que altra guàrdia
quan la gent anava de maniobres i en casos excepcionals ,
tocant-me una famosa guàrdia el dia de la vinguda del
General Franco per a presidir el trasllat a Poblet dels reis
de la dinastia catalana o Corona d’ Aragó . El fet succeí el
3 de juny de l953, no podent veure absolutament res dels
actes que se celebraren.
El voluntariat castrense no va ser gaire bo per tot el que
em passaria, caiguda de cabell alarmant, tres
intervencions quirúrgiques a l’Hospital Militar de
Tarragona i el traspàs sobtat de la meva mare.
En total i com amic de les monges de la Teula que havia i
del porter veí de la institució. Vaig passar-me més de nou
mesos antre permisos de convalescència, operacions l’una
fístula que es reproduïa .
Com que vivíem al Portal del Carro i l’hospital castrense
s’ubicava entre els carrers dels Descalços, Santes Creus i
Sant Llorenç; casa meva pràcticament estava a un tir de
pedra de casa mostra. La mare tenia cura de ser amiga
de les monges portant flors de es collien al jardí de casa,
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i les monges ho agraïen molt. Per Setmana Santa jo anava
a ajudar-les pel monument al Santíssim i em tenien un
molt bon afecte. Recordo que havia el Dr. Anselm Allué ,
metge militar resident a Tarragona entre altres, i
m’intervingueren els mitges cirurgians Drs. Lluís Panadés
i el Dr. Enric Guasch que en període estiuenc que suplia
el Dr. Panadès.
Els meus pares m’ensenyaren com calia anar per la vida ,
no perdien ocasió per il·lustrar-me. De ben menut , cada
any m’havien fet anar i construir un pessebre per modest
que fos i m’havien inculcat l’estima al pessebre, i ben jove
conec al Sr. Nadal, mallorquí pràctic del porc, president
dels pessebristes que s’acullen al convent dels caputxins, i
allí aprenc els primers secrets de l’art del pessebre.
Com que tenia força temps lliure, vaig aprofitar-lo a
consciència. Aprofito aquells cursets de Comerç El segon
any el començo i no l’acabo, sento un altre rau
desconegut, potser m’interessarà la història? Era l’any
1952 o l953.

Esteve Piqué i Llorens
Al centre hospitalari castrense havia un infermer que
tenia cura de la neteja de la planta, el coneixia molt
superficialment i per segona vegada jo era intervingut de
les “morenes “, essent hospitalitzat molts més dies que a
la vegada anterior. En total, l’ infermer, molt reservat,
inquirí més informació meva, resultant que abans de la
guerra havia estat un fanàtic catalanista , era molt retret i
ben poc parlava ; el seu parlar era la d’un home altament
il·lustrat , coneixent i poc a poc la seva amagada
autèntica personalitat, causant-ne, doncs, per sempre
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més un gran impacte. Es deia Esteve Piqué, nascut a
Gratallops , era un notable músic i primer tenora de la
”Cobla Tarragonina“ de l’Orfeó Tarragoní. El mestre Gols
en tenia com un gran tenor de cobla, i Piqué havia
participat molts anys dels èxits sardanistes de la cobla.
Hem parlava dels folkloristes catalans, dels grans literats
i poetes, i amb ell entrava a la llibreria Moncunill del
carrer Major, per ajudar-lo, doncs adquiria el Costumari
Català en cinc volums, recentment apareguts, i es
comprava del nou diccionari de la llengua catalana de
Pompeu Fabra. No bevia, no anava en lloc, no gastava res,
només tenia el “vici“ de comprar bens llibres.
Jo com qui diu, sortia de l’ou, no comprenia com aquell
home estava en aquella situació
de frustació , per mi insòlita i que no entenia , el meu cor
de jove que es capficava i no entenia la trista situació. La
nova situació del règim franquista amb la repressió i la
terrible censura. Els joves, jo entenia de la història de
España era sotmesa a l’engany dels catalans i als
espanyols.
L’Esteve d’ideal republicà amb dos fills petits, havia estat
expulsat de la guàrdia Urbana de Tarragona, va ser
perseguit, se li incautà el pis, era una persona influïent, i
se’l deixà amb la total misèria. Havia entrat as l’Hospital
Militar, i la família tenia nova una porteria a la Rambla.
Així és que començà de meu a comprar-se llibres i més
llibres d’alta qualitat, no era amant de la novel·la i sí ho
era de la història i la més alta literatura. Un dia em portà
el Canigó” de Mn. Cinto Verdaguer i un llibre de
tradicions populars i folklòriques de Valeri Serra i Boldú,
com també el personatge se les feia amb poesia ,diríem
càustica i de desencís; l’avidesa de treure en el possible
la conclusió dels coneixements culturals de l’infermer
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eren bastant elevats i dignes de tenir-se en compte. Piqué,
segons con sembla va tenir de mirada trista de retraïment
i de por. Com que m’identificava totalment amb el meu
tensament s’anà destapant, i vaig prendre consciència de
la crua realitat franquista i de persecució sistemàtica que
va ser objecte la llengua catalana com el , de tot el fos
nacionalisme català. L’Esteve Piquè , fins i tot havia
compost algunes sardanes , les va perdre totes, i encara a
la seva caseta del poble tenia alguns instruments i uns
penjats entre quants llibres de clàssics catalans que foren
els pocs que salvà , com també adquiria llibres d’art.
Acabat el servei militar i normalitzada la meva situació
laboral i passats uns pocs anys, l’ amic Esteve, om
demanà fer un viatge a Gratallops amb el 600 que tenia, i
encantat vaig prestar-me al desig a treure de casa de
Tarragona , els llibres de tenia jo que no li cabien i era pis
de porteria. Carregats com mai vaig fer dos viatges a
aquella vila i em donà tres voluminosos llibres dos són
iguals i tracten d’un bon diccionari de “Historia de
España“. El tercer tracta d’un magnífic llibre el paper
couxé amb moltíssimes il·lustracions de mitologia
clàssica grega.
Sento més la història. Aquest és un moment.

El traspàs sobtat de la meva mare
Mentre feia voluntari de la milícia, i a punt de la segona
intervenció quirúrgica, dons havia ingressat al dia 26 de
gener de 1954, l’endemà, dia 27 El Dr. Guasch, tot just
entrar a visita el metge s’aixeca ràpidament i em diu: “no
ets el Morant petit ?. –si, Senyor- “a la teva mare l’he
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intervingut d’urgència aquesta nit -a la meva mare, està
segur? – “I tant, veste’n sense perdre temps a la clínica“.
Vaig deixar-los perfectament bé, i els tres soparen
perfectament i vaig acomiadar-me d’ells poc abans que
tanquessin la porta de l’hospital Militar perquè m’havien
intervenir quirúrgicament de morenes o fístula.
La vaig veure, hores després, havia sofert una perforació
de ventre i estava molt abatuda. El pare estava al seu
costat. Jo vaig anar a dinar en una corredissa, en mig
hora havia menjat no sé què i entro novament a la clínica
el Dr. Enric Guasch que baixava les escales del centre
quirúrgic, estava molt afectat del traspàs de la mare
comunicant-me la trista notícia sense embuts. La nova i
fatal desaparició acabava de produïr-se , el pare encara
molt afectat i desconcertat que jo per la sorpresa no sabia
com articular paraula. Era el 27 de gener de l954. Llavors
s’obria una nova pàgina de la neva vida. L’enterrament va
ser una veritable demostració de condol popular per tota
la Part Alta de la ciutat, al nostre domicili familiar ens
manifestaren el dol moltíssims dels nostres veïns i
arribaren parents tant de Petrer, Barcelona i La Pobla de
Montornès. El bé que havia fet durant la seva vida es
demostrà públicament, i representacions de les
institucions religioses a que pertanyia fan fer acte de
presència les exèquies funeràries a l’enterrament.
Mentrestant jo havia entrat, ni que fos poc, al Seminari, a
la biblioteca Antoni Agustí el savi prelat del renaixement.
Anava a la caserna només els matins. La portava el
canonge el Dr. Jaume Toldrá que l’havia fundat. Érem
dos, De la Fuente i jo, ell era castellà, era funcionari del
Banc l’Espanya, casat amb Dolors Pallarès, las bona de
”Chato“, valencià de la mateixa quinta del meu pare, molt
ben ensenyada de música per Mn. Ritort i el magisteri, i
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vivien a la plaça del Fòrum. El Dr. Toldrà sempre estava
assegut al seu escriptori, i jo estava de caca a ell; un dia
observo en ell un moviment estany, i es quedava com a
mort. No ho havia vist mai. Era un atac epilèptic i em vaig
espantar. “Calla, déjalo“; silenci sepulcral i als sis o set
minuts estava restablert.
A la biblioteca, molt preveres estaven subscrits a revistes
catòliques i pagaven un cànon, segons l’ordre que volien.
Ha havia molt de treball per les compreses comandes ,
diàriament arribaven llibres i a més tenia cura d’una
ressenya bibliogràfica setmanal per Ràdio Tarragona.
Anàvem sobre les cinc i marxàvem a les set.

Desconcert inicial i noves activitats
laborals
La mort de la mare va ser molt sentida i plorada en el sí
de la nostra família. Ella era el pilar fonamental de la
meva forma de ser, i el pare , afeccionat a la caça i a tenirho tot, restava desolat per la incertesa que ara s’obria
entre nosaltres.
Des del primer moment la meva tia soltera Victòria
Clanxet i Rovira , la seva germana , des desplaçà des de la
Pobla de Montornès i residir un temps entre nosaltres, i
que mai pagàrem el sacrifici i abnegació, que va tenir
suplint el buit de la mare com una autèntica mestressa
de casa. Feia molt poc temps que
havia acabat
l’interminable servei a la milícia, que escriu aquestes mal
garbades
línies
s’enrolava
amb
les
primeres
manifestacions nacionalistes, totalment prohibides dels
personatges del Règim. El pare , jo i la tia Victòria fèiem
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el que podíem . Directament anava desprès a piano amb
el mestre Jaume Rué, a casa seva. En la vida laboral vaig
estar a la Contracta de la Renfe, escrivia les cartes a
màquina de eren necessàries pel Cap de l’Estació.
Desprès anava contractat a la constructora Plana i Cia. de
Tarragona a l’època de la construcció de la Universitat
laboral, i desprès vaig estar gairebé vint i cinc anys a la
“Caja Hispana de Provisión i Central de Seguros”,
empresa ubicada a la Rambla del Generalísimo. En tots
aquells anys, tinc un especial record dels reis que
l’empresa feia dels nostres cobradors de la demarcació ,
que tenien fills petits. Recordo molt bé de a Vilallonga
del Camp el cobrador era un tal Sr. Español, era el
carter, corresponsal de banca i altres coses mes. El
matrimoni tenia una sola filla perita, que amb l’ il·lusió
d’un infant , esperava amb delit la meva visita. Es va fer
gran i la vaig perdre de vista. Passen els anys, i amb els
Gogistes Tarragonins anem a Vilallonga a l’ermita del
Roser, on havia vàries noies. I pregunto , -“ Ho hi ha pas
per aquí una jove que es diu Francesca Espanyol ? “. – No
senyor, estudia a la Universitat de Barcelona.
Uns anys més tard els Amics de la Catedral organitzen
una conferència visual, del frontal romànic de l’altar
major per la doctora Francesca Español i Bertran. El dia
determinat amb la meva dona, anàrem al pla de la
Catedral, i arriba pujant les escales de la Seu, ella mai
més m’havia vist, la meva dona i jo estem immòvils, mira,
em reconeix tot donant-me una gran abrasada, i llavors
se’n dona compte que tenia la greu malaltia d’un
basament cerebral. Se li negaren els ulls de tristor i
contrarietat, pugem a l’antiga Cambrereria, em diu que
està casada amb el professor que li dirigí la tesi doctoral,
ella és la titular Història de l’ Art Medieval i Romànic de
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la Universitat de Barcelona, el seu para havia traspassat i
anava molt a Vilallonga del Camp per veure la seva mare,
em dona una altra forta abraçada, comença l’anunciada
conferència, i abans em donava un inesperat regal. “
L’arquitectura religiosa romànica a la Conca de Barberà i
Segarra tarragonina”, de 430 pàg. 1991, de Francesca
Español.
Mentrestant la nostra tia Victòria , que era més gran que
la difunta germana Roser passà uns anys retirada i no
més per algunes diades es desplaçava a Tarragona per
trobar-nos i veure’ns un parell se dies. Desprès s’en
tornava a casa seva. Moria el mes de maig de 1970 a La
Pobla de Montornès .
Abans El pare havia contret nou matrimoni, doncs ell
seguia amb la seva afecció de la casera amb la seva gossa
conillera “Turca“ i inseparable amistat amb Josep
Donato, un altre bon amic caçador, el pare prengué la
determinació de casar-se i la tia victòria es retirava amb
un casament de necessitat amb Josepa Queralt i Bassa de
Tarragona, el 3 de març de 1958. Autoritària i amb certa
dosis de mal pensar, crec modestament que el pare no va
ser gaire afortunat en un matrimoni que sempre és , en
aquests casos, es per necessitat i conveniència.
Tenia a la plaça del fòrum un celler i em recomanà que
em posés al front d’aquell negoci, i així ho vaig fer,
obtenint vàries representacions, entre elles del “Vichy
Catalan” tot ampliant aquell negoci familiar. Vaig trobar
un local al carrer de la Portella i alhora adquiria una moto
carro per a transportar les mercaderies que representava.
Fins i tot vaig atrevir-me, adquirint un alambí i un barril
de roure a un químic vinater de El Vendrell, fabricant una
temporada conyac i anís.
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Aviat vaig adonar-me que no era aquest el que el meu
esperit necessitava i ho vaig deixar-ho tot les
assegurances i la taula d’administració i mesada estable
que em deixava molt més marge de temps que no les
trifulgues comercials. Precisament un any el dia de Sant
Magí a l’hora de l’àpat es presentà el conductor d’un
camió amb 400 caixes d’ampolles de Vichy , havent i de
descarregar-se aquella mateixa tarda. Acabàrem de dinar
cuita corrents, i mentre l’ocupava del camió , el meu pare
llegava un parell d’homes més que trobà al popular bar
de La Queveda a la plaça del Fòrum. Per fi deixo vins,
aigües i licors per una nova vida més pausada i
tranquil·la.

Portant de la Mare de Déu del
Claustre
Deslliurat d’aquelles aventures i ocupat en el meu treball
que havia trobat, continuava com a membre de la
Joventut d’Acció Catòlica, i a més pertanyia al Centre de
Sant Fructuós de la Catedral; un dia es presentà a una
sessió del cercle d’estudis, que fèiem a la rectoria, el Dr.
Adolf Pasqual, nou Administrador de la Capella del
Claustre després del traspàs del Dr. Salvador Rial.
Ens oferí ser portadors de la Mare de Déu del Claustre
acceptant complaguts el compromís i naturalment tots
plegats acceptàrem la proposta, per a transportant-la
anualment des de seva capella a l’altar major de la
Catedral, doncs, érem tants que ens tornàvem sovint com
també utilitzaven una medalla que ens distingia com a
portadors, i a més teníem cura d’organitzar tots els dies
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de la novena i col·lecta diària lliurant-me una estampa de
la Verge als fidels que hi assistien. Particularment en el
meu cas la vaig portar uns 30 anys fins que vaig caure
malalt.
El Dr. Pasqual era un home força meticulós , comptava a
diari les estampes i sabia persones de assistíem als actes
de la novena, i quan editava qualsevol fulletó per exemple
estampes o goigs, en feia autènticament una grassa
perquè, - segons deia- resulta més barat.
En Aquella època primerenca que col·laboràvem en
traslladar la Mare de Déu del Claustre, jo escrivia a la
revista “Guión” dels joves d'A. C. Diocesana, el Dr.
Pascual que només barrinava idees pel major esplendor
de la festa anyal, sabia que jo ara conegut del director de
la Ràdio el Sr. Tarrasa, em demanà fes cada any una
emissió extraordinària dedicada a l’efemèride en la
vessant històrica , retransmetent-se el dia de la diada a
mig dia. La part central es dedicava al toma històric de
com la verge es titula del Claustre, venia una pàgina
poètica , il·lustracions musicals i al programa dels actes a
celebrar. Començarien aproximadament per allà el l954 ,
es posaren en antena 10 anys. Després ho van fer
escrivent un article de fons que publicava de Diario
Español.

Anem a una altra qüestió. Una
broma inofensiva
Tinc la consciència ben clara que la colla d’amics en els
quals anava, mai ens propassàrem en accions de joventut,
potser la més sonada, la que era relato: Al meu llibre
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“L’estàtua de Roger de Llùria a Tarragona. Vicissituds
d’un monument”. Autoritat portuària. 2001, explico en el
capítol X relacionat amb el monument al del cèlebre
personatge.
“Una altra humorada similar. En aquest fet nosaltres
fórem protagonistes passius de la col·locació d’un
paraigua , on tots hérem de la Joventut d’Acció Catòlica,
de la catedral amics i companys d’aquells idealismes.
“Era l’any l956. Un altre grup d’amic tinguérem
l’ocurrència d’oferir als tarragonins, pels Sants Innocents,
col·locar un paraigua usat i vell a l’emblemàtica estàtua.
Així hi intervenguèrem Tarcís Cirera, que s’esmunyí com
una anguila i col·locà dalt de tot, qui escriu les presents
línies col·laborà amb l’amic Jaume Benaiges, que
parcialment pujà, i Domènec Caamaño (ja traspassat).
Ens quedàrem a l’aixopluc de l’immoble núm , 2 per a
passar desapercebuts, guardant els abrics i les
americanes. Mentre els altres feien la “feina”, passà un
vigilant que ens descobrí i ens invità a seguir-lo mal
cinema Tiburón o Modern (desaparegut); quan estàvem a
punt d’entrar el vigilant recordà la nostra fisonomia - era
amic del meu pare- tot pronunciant el vigilant el nom: “Sí
sóc jo¡“ Llavors ens deixà anar i arrancàrem a córrer
dient-li més o menys. Som el dia dels Innocents ¿No
veieu què porta en Roger de Llùria?“. L’home tot girantse s’atansà cap a l’estàtua i en comprovar-ho quedà coca
vedat. No valgueren bromes inofensives i se’ ns imposà
una multa de 50 ptes. i el cardenal Arriba i Castro es
prestà a ser el nostre valedor perquè ens coneixia de les
Joventuts d’Acció Catòlica, i no hi ha inconvenient per
part del prelat”.
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Érem pobres, però contents i alegres. Complíem com a
bons cristians, el Sr. Cardenal ens tenia amb notable
estima, tots formàvem part de l’Acció Catòlica de la
Catedral. I en particular, jo, sempre que podia anava
amb els propagandistes catòlics, a conferències , reunions
i activitats de es feien, com les preuades de la bona
premsa i de la bona paraula, sense pronunciar tacs mal
so, ni paraules per ofendre. Va ser una broma sense
ofendre ofendre a ningú, el sia Següent era diumenge,
cap a migdia van fer acte de presència els bombers amb
una escala llarga, deixant l’estàtua del com estava.
Estimo el terròs on vaig nàixer. Catalunya.
Les meves contradiccions jove són moltes. Ja sé que
Catalunya era una nació pròspera i fulgent, teníem les
nostres corts catalanes, i tot el que hi ha d’una cultura
totalment oposada a la nostra. En el meu endintre estic
desconcertat. Espanya són o eren reinos. Es van perdre
llibertats dels catalanes, el l714, amb tot en que ha
comportat la sistemàtica repressió estatal. No com lliures.
No ens deixen, i els castellans o espanyols només estan
per una sola 'nación', ens menyspreen i només cal
observar el nostre entorn.
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CAPÍTOL IV
A la palestra de l’activitat
filantròpica. Història
Arribat en aquest punt, i seguint el que realment volia, i
conscient que era inaccessible per mi fer estudis
superiors. Tant per la seva mancança de recursos
econòmics, com de no ser possible un trasllat fora vila.
Ara que hagués pogut estudiar com calia. El basament
cerebral ho ha impedit, llegir amb la necessària fluïdesa,
és totalment impossible, la lentitud mana, havent estat és
per a mi un breu contratemps. Explicat això, i a més
forma la decisió d’aprendre en el possible, història, vaig
trobar en bon professor retirat, Lluís Galtés, que vivia al
Carrer Major. De principi s’ hi negà, però com que, poc o
molt hem coneixia, i no era dada dia, acceptà donar-me
classes , i ho fer dos anys escassos en classes nocturnes.
Era per allà el l955-56.
Lentament vaig anar deixant, música i art artístic.
Però havia après estimar amb follia, Catalunya, calia
posar el gra de sorra en defensa dels nostres ideals més
sublims aspiracions nacionals: El fet de la sardana.

62

Ràdio Tarragona i les meves
emissions sardanistes.
El cervell em bullia, el franquisme és arreu, recordo
vivament les passades estances hospitalàries de la milícia
L’ Esteve inconscientment m’havia fet obris els ulls de la
realitat. Parlant amb nous amics , començo entendre
esquerres i dretes, els rojos i els nacionals; és tot un
garbuix, la falange, els carlistes que somien amb el
pretendent el rei Xavier de Borbón Parma. Control
absolut del règim de Franco. Escolten Ràdio Pirenaica,
sota el coixí, El castellà és omnipresent. El català, no és
llengua per utilitzar-la obertament. Però, si Déu m’ha
donat una llengua, quin és el poder humà per destruir-la
¿Qui són els homes per oposar-se al Creador? I amb
aquestes consideracions el garbuix es va aclarint.
Catalunya i els catalans, estem subjugats al que volen els
“invasors“. Totes aquestes consideracions em decidiren,
donar el pas. El sentit comú i el sentit de catalanitat, em
fa veure com l’aigua cristal·lina , que Espanya no és una
pell de brau, i sí que hi ha diverses cultures radicalment
oposades, que unes no tenen res de que veure unes amb
les altres.
Amb aquests raonaments em vaig decidir i apostar per tot
el que fos Catalunya de la seva riquíssima cultura
folklòrica, pels nostres grans literats, pels nostres artistes
en art o la música per la nostra història nacional. Soc un
gra de sorra més en l’intent de construir una Catalunya
que no tingui res a veure amb els nostres veïns espanyols.
Així, doncs, despertà, la meva consciència nacional, el
concurs de sardanistes que anualment de celebrava pels
dies de Santa Tecla. Crec que va ser el l947 a la plaça de
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toros de Tarragona . Jo encara no intervenia en aquestes
qüestions, i encara no sé. Tornant al concurs , havia com
a consigna secreta que “ La Principal de Tarrasa
“interpretaria per primera vegada a Catalunya, des de
l’acabament de la guerra la sardana “La Santa Espina“.
Literalment el coliseu tarragoní “s’ensorrava“ amb
frenètics aplaudiments de sorpresa. Labadie Otermín,
crec, va ser el millor governador civil de post guerra, va
ser qui fent us de les lleis franquistes digué als portadors
de la missiva que la sardana no estava prohibida , però si
el fet es disparava en un desordre públic els responsables
serien automàticament rellevats de tots els seus càrrecs.
El civisme i les bones formes brillaren a una immillorable
alçada. Crec que ho van demanar al Sr. Labadie, Olivé i
Sanromà i el mateix Josep M. Vives que llavors era el cap
provincial de Educación y Descanso“. D’aquest fet
excepcional n’he volgut donar-ne constància per la
història tarragonina.
Portat per l’ànima catalanista i el desig d’aportar un gra
de sorra a la causa del nostre terròs, l’any l954 vaig
enrolar-me a l’ànima jove que Piqué, infermer, m’ havia
impregnat. Vaig fer tantes coses, gairebé alhora que no és
possible redactar-les juntes i cada una precisa el seu
espai. En especial la mare, ja difunta, tenia un caràcter
resolutiu i pragmàtic. Foren quatre o cinc anys d’autèntic
neguit on es perfilava la meva personalitat i caràcter.
L’any de l953 començo unes emissions sardanistes per
Ràdio Tarragona, titulant-les “La Sardana“, i com a
sintonia, lo mateix escollia la sardana “Donació“ del
mestre Josep Juncà i Justafreda, molt airosa i alegre,
entrenada el 1948 pel gran tenora Albert Martí. Doncs
havia deixat d’emetre l’espai sardanista, “El Noi del
Flaviol“ pseudònim que utilitzava l’Isidre Font de La
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Selva del Camp. Més anteriorment n’havia realitzat una la
colla sardanista “Rosó” de Tarragona. Així, doncs, Ràdio
Tarragona va ser una de les emissores pioneres de la
sardana de post guerra.
Emprenia aquella etapa amb veritable desfici en pro de
la “Dansa més bella“ que Maragall plasmà amb la
sardana, fins i tot jo amb la col·laboració de Josep M.
Ferrer i Cendran vaig preparar un parell d’emissions cara
el públic organitzades cara el públic, la primera la
celebrada el mes de març de 1955, on a més participaren
amb Josep M. Tarrasa, cobla Tarragona, La S. Coral
l’Àncora i amb l’actuació de diversos rapsodes. Se celebrà
a la Rambla Nova davant mateix de l’emissora. Les
emissions eren molt seguides i esperades pels tarragonins
sardanistes i tenien força acceptació.
Amb entusiasme prenc la torxa de la continuïtat amb “La
sardana“, revista quinzenal que també feia espais de
cultura catalana i tarragonina continuava amb la sardana
“Donació“, anotant història, poesia, noticiari sardanista ,
temes populars i d’esbarts dansaires al principi de les
emissions s’emetia un editorial de fons. Per Sant Magí
tots dos fèiem un programa extra, en actuaren en directe,
La Principal de Bages, de Manresa que portava els
germans Juanola, i a Francesc, compositor sardanista de
pro. Al meu prec va comprendre i dedicà a Tarragona la
sardana titulada “El Balcó del Mare nostrum“ (1956),
que va tenir l’honor gravada en disc . Aquesta cobla hi
anà l’any següent, com també hi Anà un any la cobla
“Iris“ de Salt.
A més de la censura que s’imposava quan algun escrit al
que no agradava els del Règim, per més de tres vegades
em censuraven en vermell. I així vaig tenir en antena
“La Sardana“ fins el l957, que cedírem en crear-se el
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Casal Tarragoní. A més els diumenges preparava una
altra emissió radiofònica per la mateixa emissora local,
titulada “Ballem sardanes” que contenia les últimes
novetats en cobles i sardanes.

Centenari de la Sardana
Vaig emparar-me en totes aquestes activitats al refugi de
la direcció de Ràdio Tarragona i en el fet de les emissions
sardanistes, vaig convertir-me Amb una espècie l’
eminència gris del Sr. Tarrasa, un lluitador incansable en
la vessant culta del nostre folklore nacional.
24 d’abril de l955.- Primer Centenari de la instauració de
la sardana actual. Organitza l’emissió “La Sardana“ de
Ràdio Tarragona. Amb el suport de Josep Mª Tarrasa,
organitzant, en primer lloc, una missa a la catedral a la
capella de la Mare de Déu de Montserrat i grup de
cantaires del Grup Excursionista Muntanyenc, de la qual
entitat era de la seva junta directiva amb Antoni Guasch,
President.
En aquella època, en nom de la emissió ”la Sardana“, de
la ràdio local, organitzava unes excursions tant a la Selva
del Camp a Barcelona, i als Aplecs de la sardana de
Banyoles i a Calella de la costa.

El cognom Morant
Durant molts anys ja signava com a Moran, el meu pare
signava Morant, i jo li deia com era això, la raó “fientífica“
no sabia explicar-la, i un any que anàrem a terres
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alacantines d’Agost i a Petrer, i amb el meu pare
constataven que la nostra nissaga portava la t de Morant,
crec que va ser quan s’implantà el carnet d’identitat o
més, i encara que jo signava Moran al marge del meu
pare. Una vegada per totes decidíem posar fi a tal
irregularitat; al registre civil tenia inicialment Jorge
Moran Clanchet, amb les prèvies les certificacions de
rigor es rectificaren els cognoms no amb menys
peripècies els Morant i Clanxet. Ja un al període de la
nova democràcia , derogada la llei que obligava posar el
nom en castellà , em mancà temps per anar al registre i
posar el nom de Jordi es tal nom em dit.
València és el territori on hi ha més Morant.
Arribà a les meves mans un full publicitari datat el 31 de
juliol de 2002, que parcialment diu un castellà:
“MORANT. Lleida. Hay en España distintas casas
Morant. Des de muy remnotos siglos fué conocida y muy
considerada.
Los
historiadores
hacen
notar
acertadamente que no todos los jinajes de resteapellido
tienen un orígen común. Lo encontramos en Lérida. Les
armes más antiguas son las reseñadas en: Repertorio de
blasones de la comunidad histánica, M-R. Vicende de
Cadinas i Vicent, Instituto Salazar y Castro. Los de Lúrida
dicen: En oro tres flores de lis, un azur, en contramanda;
a si diestra una cabeza de serpiente; y a su diestra cabeza
de serpiente en azur, puesteas ven contasbanda; a dsu
diestra una cabeza de serpiente en azur a su izquierda do
modo u ezquerda obra, a mode de las lises, y las cabezas
de serpiente formen en aspa...“
Els meus cosins Antoni Comalat i Mª Teresa Clanxet,
amb motiu de les nostres Noces de Plata els obsequiaren
tant a mi com a la meva esposa amb uns quadres amb
relleu heràldics, i sobre el cognom Morant, en un paper
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enganxat va escriure: “Cognom que sembla procedir del
nom germànic ”Morand“, encara que hi han parers sobre
la procedència llatina del nom “Maurus“ que vol dir
“moro“ habitant del Nord de l’Àfrica. Una família
d’aquest llinatge tingué la seva casa pairal a la vila d’Ibi a
la comarca de Xixona i provà noblesa davant les Ordes
Militars de l’època. En documents medievals apareix
aquest cognom amb les formes “Morandus“ i
“Moderandus“.

La cobla Tarragona i altres
Actuaren les cobles “Principal del camp de Tarragona“ i la
“Cobla Tarragona“ que poc temps desprès desapareixia.
Intervingué la Societat Coral l’Àncora, com també
intervingué l’Esbart Tarragoní – Per la tarda a la rambla
la cobla de la ciutat protagonitza una nova ballada de
sardanes.
La cobla Tarragona crec que va fundar-se per allà el
l930. La cobla ocupà un bon lloc en el sardanisme
tarragoní, compartit espai amb la cobla de l’Harmonia del
“Foment de la Sardana”, fins que arribà la contesa. El nou
organisme sindical sorgit de la guerra obligà als músics a
afiliar-se a l’aparell propagandístic del règim franquista
de “Educación y Descanso“, fins i tot van rebre
subvencions estatals per l’adquisició dels instruments
típics de cobla i a més rebien una altra ajut per tocar. La
font s’estroncà, cada vegada són més clares dels audicions
de sardanes,
les audicions se’n cursen i al final
desapareix per allà el l947-48. Els sardanistes estem orfes
de ballades, i per tant sense el suport de “Educación y
Descanso“ de l’organització sindical i això era
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determinant. Les subvencions de rebia definitivament es
tallaren per allà el l957-58.
La cobla encara continuà un temps i el desintegrà.
Els sardanistes estem impacients i cal prendre alguna
mesura dràstica, tot organitzant-se sardanistes i amants a
la bella dansa, mitjançant una espècie de quota,
aglutinant-nos tots plegats en una agrupació que es
denominà “Pro Foment de la Sardana“, sent el qui escriu
aquest memorial un dels ferms capdavanters del
moviment.
Això succeïa entre els anys l954 i l956. Tot això es mirava
certament amb autèntica lupa i s’havia d’anar amb peus
de plom de no parlar segons quines coses quan se
celebraven actes d’aquests.
Així les coses tots plegats començàrem les gestions per as
crear una nova cobla de sardanes amb uns quants músics
de Tarragona i uns altres de Reus, indicant jo que potser
seria bo admetre les sues realitats amb el títol de cobla
“La Principal del Camp de Tarragona“. Admès en nom jo
mateix vaig dibuixar els cartrons pels faristols. Un per
cada músic. El dia que els músics tenien audició es
concentraven hora i mitja abans al magatzem de sacs de
la casa Anguera del carrer de Reding, i certament ho feien
força bé i cobraven memés dels sardanistes. Ben aviat
començaren a formalitzar contractes.
Els esdeveniments es precipiten i un grup d’amics anem a
l’aventura de crear una nova entitat amb ganes de
treballar i amb u na altra mentalitat. Per la primavera
”Educación y Descanso“ s’assabenta dels aires renovadors
dels joves sardanistes entre els quals em compto jo. Tot
són pals a les rodes, l’involucionisme s’havia apoderat
dels antics membres de l’organisme sindical d’ E. y D.
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Desprès d’una llarga maduració , apareix imprès el “Pro
Foment de la Sardana” on vaig ser en certa manera
perseguit pel document que apareix el mes de juny de
l956. Tal com dèiem pagà tot aquell material l’inoblidable
amic procurador Lluís Martí, jo mateix vaig fer el redactat
portant l’escrit a l’impremta Comercial que també
treballava per la constructora Plana. La circulació de les
fulles encengué els llums d’atenció per la gent radical,
succeint, això sí, un fort enrenou.
Per aquest fet em citaren amb urgència a “Información y
Turismo” que pertanyia a l’aparell del Règim vaig tenir de
declarar tant a comissaria com al Sr. Ignasi Bach, delegat
a la província d’aquell organisme que amablement em
convidà a deixar aquestes perilloses activitats catalanistes
sent, dons a més parents amb els nostres Clanxet de
Cambrils. Es clar, jo tenia el suport i ajut del Procurador
Lluís Martí i Gavaldà, que sabia molt bé què calia fer. Els
quatre documents que oferim com els fulletons i impresos
de l‘Aplec de la sardana dels quals va fer càrrec de
l’esmentat procurador .
Posat en el sí la musa popular com a un tarragoní més ,
quan puc vaig a temporades sigui a l’arxiu de
l’Ajuntament on també hi ha a certes hores el Sr.
Feliciano Conde responsable de la Biblioteca Provincial,
expert medievalista. Recordo com si fos ara quan el Sr.
Conde em feu conèixer el llibre de Pons d’Icart “Las
Grandezas de Tarragona“. A casa Castellarnau havia liles i
piles formades per milers de llibres que molts anaven
destinats a altres llocs, i es remoreja que la noble nissaga
he de tornar els seus propietaris incautada des de la
guerra per l’estat, però Tarragona necessita i clama per
una autèntica casa de la Cultura que per ara no hi és.
Però aquell home no donava més sí quan tenia molt més
70

treball del que podia assumir. No obstant i així molt
educat i servicial em atenia a mi, el jove neòfit, que
conjugava una cosa i l’altra.
Amb l’afer de les sardanes vaig conèixer molta gent, com
els germans Plana i germans Comes, Josep Guerrero, el
mestre Josep Català, Lluís Borrut i una llarga llista que
els anys m’han fet mig emboirar.
En aquella època la meva dèria vaig conèixer músics i
amants al folklore tarragoní, i altres persones fos en
ambients religiosos o culturals, com el més jove Francesc
Barriach i altres. Definitivament deixo música, art i
pintura. El Sant Jordi que presideix el nostre menjador,
és la darrera gran obra pintada per mi, encara vaig pintar
alguns, no gaires, quatres més.

Fundació del Casal Tarragoní
Modestament vaig implicar-me en aquell moviment
tarragoní, i així les coses se celebrà una secreta i informal
reunió on es parlà extensament de l’afer de crear una
mona d’associació, tenint ja possibles candidats, i
directament ningú volia les sigles de “Educación y
Descanso“, després de més reflexions i més voltes, la
majoria estàvem a favor de tirar endavant, per la
formació d’un grup organitzat d’amants a la sardana, i a
tot el que l’envolta.
Tot això havia ultrapassat en domini públic. Ho seguien
de prop uns antics orfeonistes que estaven enrolats amb
el moviment folklòric per l’organisme sindical, Lluís
Borrut, Joan Anton Porqueras, Salvador Fa, Domingo
Aleu i altres. Josep M. Vives, tarragoní i Delegat
71

Provincial de “Educación y Descanso“, volgué assabentarse directament del Moviment que anava a mós, una cosa
ben claca, no havia alternativa, segons ell. Vives evità
amb molt bon criteri la irrupció de la policia, el procés
tira endavant, i la nova cobla La Principal col Camp de
Tarragona “ és una realitat.
Jo m’havia inscrit com en sardanista de base i seguia tot
el procés.
Tots som anònims, ens unia un mateix ideal i el comú
tarragonisme catòlic o republicà, recordant els germans
Rabasó, els germans Comes i Segura, Guasch i Armengol,
Francesc Guerrero, en mateix Martí i Gavaldà, Carles
Pallach, Josep Anton Baixeras i molts d’altres que no
combregaven i repudiaven les sigles “Educación y
Descanso“, que no feia de deixava fer, només ens posaven
pals, per força de llei havies d’afiliar-te a les famoses
sigles. Per ser tarragonins estaven disposats aquells
primers personatges a superar obstacles creant una supra
entitat que aglutinés totes aquestes essències i
inquietuds. El mes de febrer de l956 apareix la gran
sorpresa del “Pro Foment de la Sardana“, en un gran
aplec de s’anuncia pel 2 de setembre de l956, a Santes
Creus amb les cobles Tarragona, La Selvenca, Amoga ,
els Montgrins i Caravana. El bon amic Lluís Martí sacseja
la ciutat, i les adhesions comencen com per art de màgia.
Precisament jo li deia: “Sr. Martí si no hi ha res
contractat”? -No importa s’ha de fer ambient català,
cultural sardanista i fer que s’impulsin les nostres coses.”
La freqüència de -sardanes de tant de ralleu ens animà
en gran mesura, Lluís Martí, Procurador dels Tribunals
havia tornat l’Amèrica després de la guerra, era un
catalanista pro i s’havia incorporat a Sindicats. Era la mà
dreta de Josep M. Vives i tenia la carta amagada del
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catalanisme i l’ estima a la Sardana. Martí es brindà a
recolçar-nos al capdavant del “Pro Foment de la Sardana“
organitzant periòdicament les callades de sardanes. Joan
Salvadó va ser un dels abanderats el moviment, no amb
menys obstacles i sacrificis. Entren a escena els grups
excursionistes “Muntanyenc” i “Ginesta“. Al cap d’uns
dies Martí celebrava ena entrevista de contacte amb Juan
Virgili i Basora a qui jo no coneixia, exposant-li la
idoneïtat i vàlua del possible president, doncs el Dr.
Virgili ben vist del règim. En aquella primera entrevista
foren ells dos sols, celebrant-se la històrica reunió a la
casa in vivia del carrer Comte de Rius, 19. 1ª.
Sense perdre tepms venia una segona reunió conjunta
entre els presidents del “ Muntanyenc Antoni Gusasch, i
el del grup excursionista “Ginesta“ Adolf Ferraté?, els
senyors Joan Virgili i Basora, Josep Rabasó i Bofarull,
Josep Güell i Tintorè, jo com a sardanista de base, Ramon
Agulló i Panisello i Lluís Martí de Sindicats, que va tenir
cura de tota la paperassa, i si havia algú més no el
recordo. Es constituí una comissió, designant-se al Sr.
Joan Virgili com a candidat a President al provisional
títol del “ Pro Foment de la Sardana“, quedava com una
comissió legalment constituïda per “Educación y
Descanso“, aquesta reunió va celebrar-se al saló d’actes
de sindicats del carrer Yxart, a l’espera de l’aprovació
definitiva, que mai arribà, dependent de E. y. D.
A primers de febrer ens tots plegats tinguérem una llarga
reunió acordant fer a meitat de febrer, celebrar una
Assemblea General Extraordinària constituent del dia 4
de març de l957, als locals de la Cooperativa Obrera.
Primera Junta directiva:
 President: Joan Virgili i Basora.
 Sots president: Josep Tabassó i Bofarull
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Secretari: Lluís Martí Gavaldà
Sots secretari :Jordi Morant i Clanxet
Tresorer: Josep Güell i Tintoré
Comptador: Josep Pérez i Gonbolbeu
Propaganda i difusió: Joan Oliva i Alegret
Sardanes: Jordi Moncusí i Rifé
Vocals: Antoni Guasch i Armengol, Pere Valls i
Recasens, i Camil Rull i Montserrat

Joan Salvador Sorolla que també havia actuat activament
a la època de fundació del Casal, fent d’enllaç entre
sardanistes i el President Sr. Joan Virgili.
Tornant al que ens ocupa formada la Junta en aquella
general constituent es va creure convenient dotar la nova
entitat amb un títol definitori, entre tots els associats que
passarem en bloc en el sí de la nova entitat. Així, doncs,
respectàrem l’antiguitat de la inscripció, i recordo si no
els han canviat que érem jo, núm. 1 i Ferrer i Cendran
núm. 2, ja traspassat amb qui havíem participat de anys
enrera amb activitats sardanistes i en pessebrisme
conjuntament amb el seu germà Ignasi.
Mentrestant arribà aquella mena de concurs on sortien
una desena noms diversos, imposant-se el títol de Casal
Tarragoní pels prohoms de l’entitat, a una reunió especial
mantinguda a la Cooperativa Obrera, com Pallach, Martí ,
Rabasó, Oliva, Pérez, Guasch ,Virgili i algun altre més
que no recordo. En aquella reunió s’escollí que allí n nom
a l’entitat. Pocs dies desprès un una junta plenària també
votàvem designant com a sants patrons de l’entitat la
Mare de Déu de Montserrat i Sant Jordi, patrons de
Catalunya.
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El Sindicat Vertical, com era previsible, obligà als
membres de la junta a afiliar-se a E. y D. donant
constància de l’ afiliació a l’obra sindical els membres que
s’inscrivien per part del Casal Tarragoní, no sense
entreveure al seu desacord, i donant prova del seu
tarragonisme més pregon.
També havíem de dotar la nova entitat d’un escut
entenedor i digne, que a per a més, obligatòriament havia
de constar “E.y D.” que ens omplia de rebel·lió angúnia, i
que sempre intentàrem minimitzar. Aprovat el nom
s’invità els socis a dotar d’ un distintiu per a l’entitat
mitjançant una carta circular que ‘els els hi envià ,
presentant-se més d’una dotzena de dissenys fent-se,
això sí, vàries eliminacions, quedaren un bocet el
propost per Juan Bta. Plana i el que havia fet Josep M.
Virgili i Sastre que era més assequible , tipogràficament
parlant. Guanyà el premi establert pel Casal Tarragoní de
500 pts.
L’ incorporació de les de les emissions sardanistes que
feia per de ràdio que era el desig dels membres Casal i
immediatament posava les emissions a disposició de
l’entitat, i el directiu Josep i Pérez per la nova etapa que
s’obria proposà com a títol “La Capona“, que va ser
acceptat per la junta, que prèviament concertaren entre jo
que portava les antigues emissions i Josep M. Tarrasa ,
director de Ràdio Tarragona.
La junta del Casal Tarragoní em delegà en mi la meva
presència a Barcelona, a un homenatge popular que les
entitats sardanistes celebraren a honor del mestre Vicenç
Bou el mes de juliol de l939, vaig establir amistat amb al
gran mestre i m’envià desprès una relació manuscrita, les
sardanes que el mestre havia compost.
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Vaig estar al peu del canó fins l’any l977 sota el
comandament de dues presidències, assistia a totes les
reunions que se celebraven i tot el que era ennoblir el
nom de Tarragona, i les peripècies que teníem, com
també a través de les sardanes del vaig continuar a les
estades a l’aplec de Calella. Crec que era el segon any del
casal que vaig tenir un Ensurt per part de la policia de
Trànsit por que l’autocar vaig posar
portava una
banderola catalana unida al vidre frontal i per la part del
darrera, i el casal havia col·locat un cartell en roba que
indicava “Casal tarragoní” i amb lletra molt més petita
havia la concebuda E. y D.
Aquell aplec estava patrocinat en bona part per E. y D.
de Barcelona, i penjaven arreu banderes espanyoles, les
tradicionalistes i les de la Falange. Cap de catalana. Jo
portava la banderola, tot penjant-la en un pi pop la
tarima de les cobles.
Dos números de la Guàrdia Civil , interroguen. Nosaltres
som de Tarragona de Educación y Descanso , dos o tres
excursionistes exhibeixen llurs carnets. “Quien és el
responsable“. Mutis. Tornen a insistir, i Martí el
procurador contesta . “El president és el Sr. Joan Virgili“.
Els membres de l’organització no són capaços d’anar al
nostre favor, però l’afer no s’acaba. – “De quien és era
bandera? “. Mutis. Tornen a inquirir. I Per segona vegada
més emmoscats pregunten. Tot seguit contesto; -“ és
meva”- -“Haga el favor de sacarla”, ningú és belluga, i
Lluís Martí, gat vell i sabedor de lleis diu als agents en to
solemne. – “La bandereta no es treu per a res del lloc,
ensenyeu-me la llei de ho prohibeix“. En total no
poguérem sentir una sardana obligada de tenora que s’
interpretava el jove solista Ricard Viladesau de la
Principal de la Bisbal.
76

La banderola no es va moure en tot el dia i cada ú que en
tregui conseqüències. Un altre any l’ autocar tingué una
altra odisea perquè Trànsit la denuncià “una gran
bandera catalana“. El Dr. Virgili, ja tingué més feina sent
requerit presentar-se a sindicats. Tal com s’ha vist i sense
ànim de cap preponderància, ho deixo clar per la història.
El casal formà part molts anys de la meva vida
sentimental l’ànima eminentment catalana.
La meva actuació constant al Casal Tarragoní arribà fins
l’any 1977 tenint la saviesa , prudència i mà esquerra que
calia tenir , com Juan Virgili i Basora primer president de
l’entitat, com és sabut, i al seu termini presidencial va
ser nomenat President Honorari pel seu servei i dedicació
que prestà durant tot aquell temps en pro de la cultura .
Dimitida la junta per donar pas a Josep Sendra i Navarro,
aquest preguntà als membres dimissionaris , jo entre ells,
si estàvem disposats a continuar, donant-li la meva
conformitat, fins que l’any l977 deixà la presidència del
casal per a dedicar-se plenament a la política.
Definitivament vaig plegar donant pas a nova saba,
assumint la presidència de la nova entitat dels Amics de
Montornès de la Pobla.
En aquella època, la del casal, vaig afiliar-me a l’Omnium
Cultural mai vaig ser de cap junta però sí que m’ inscrivia
als cursos de català que s’organitzaren, i entre els
professors de català de vaig tenir a Josep Ll. CarodRovira que per cert em tenia força simpatia i vaig fer-ne
bona amistat.
Estava a la junta del Casal Tarragoní, al cap de dos o tres
anys de la seva fundació, la directiva obria una
subscripció ciutadana amb l0.000 pts. per erigir un
monument a Mn. Cinto Verdaguer a emplaçar a la plaça
que s’obria a l ‘ antiga caserna de Sant Agustí. Sorgiren
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un plegat de inconvenients i vicissituds que obligaren
ajornar la idea a temps millors, i així es va fer. Qui escriu
les presents línies era nomenat secretari de la comissió, i
a fe que ho vaig ser amb il·lusió i goig.

Fundació de la colla sardanista
“Joventut Tarragonina”
Ens trobem a uns mesos desprès de la fundació del Casal
Tarragoní, a la ballada de sardanes de se celebra amb
motiu de la festa major de la ermita de la Salut que
s’escau un 8 de setembre. Era per tant en aquell dies.
Un plegat de nois i noies tots il·lusionats que en la
primera època fórem Juan Beneito Plana i Pepeita
Mercadé, Conxita Ascaso i Mas , Carme Canals, Antoni
Roca i Matas, que desprès va ser capdanser, Antoni Pérez
i Vallverdú, Josep M. Gonzàlez i Vinyes , Montserrat
Ceballos Segura, Ricard Guinovart i Binito, Emília Carles
i Guasch, Pere Casanoves i Ferré , Ramona Vidal, Teresa
Pallarès , Pau Estebanell, Josepa Sánchez Carbonell, ,
Mateu Gibert i Porta, Salvador Guinart i Sesplugues, Pura
Vidal, Lluïsa Fernàndez , Artur Aragonès i Vidal , Josep
M. Grau i Marquès, Montserrat Fort i Subirats, Josep Mª
Moix Blanch, Aida Ruiz i Sinal, Josepa Ascaso, Anna M.
Gallardo i Solé, Llorenç Alabart , Laura Val, Carme
Palomo i algun més que no he pogut recordar. Aquest va
ser al petit exèrcit de la pau en el món de la sardana els
anys que vaig conrear-la activament amb l’ajut important
dels capdansaires Joan Beneito, Pepeta Mercadé i
l’Antoni Roca, conformant, així, bona part de la vida
esplendent de la “Joventut Tarragonina“. Plegats
78

acordarem el nom, i tots d’acord dissenyarem el vestit de
les sardanistes havien de lluir. Les camises i bruses
blanques les confeccionaren les noies , adquirint una
roba estampada a una tenda de roba denominada “La
Sabadellense“ al carrer de Cavallers, cantonada al carrer
de Riudecols. Els escuts vaig dissenyar-los jo i perdurà
fins la desaparició de la colla. Es brodaren a la casa Alfa.
Havia en perspectiva el concurs de Santa Tecla i no es
podia perdre cap dia a fi d’assaig intens conjugant estil,
ritme i elegància. Tot això era responsabilitat meva i d’en
Beneito. Els assaigs es feien al desaparegut pati dels
antics orfes de les Coques, i el bon amic Lluís Jové
radiotècnic ens preparava poc temps desprès, que
passàrem al Casal Tarragoní, un tocadiscs per l’assaig
sardanes. Presidint la colla, vaig anar a l’homenatge
nacional del sardanisme l’any 1959 al mestre Vicenç Bou.
També tots plegats sortírem a França a un concurs
internacional de sardanistes a la ciutat francesa de Ceret,
això era el mes de maig de l959 que organitzà “Foment de
la Sardane , Ceret“, que quin lloc també vaig tenir
correspondència sardanista. on també tinguérem l’ajut
econòmic Ajuntament, Diputació i Govern Civil posant
ben alt el com de Tarragona en aquell certamen de pas i
trobant-nos i de retorn, havíem encertat ena visita al
Castell de Peralada on fórem obsequiats amb una
detallada visita pel seu propietari Miquel Mateu i Pla,
sortint tots plegats altament satisfets per l’acolliment que
havíem tingut.
L’ any següent la Joventut Tarragonina homenatjava el
mestre Francesc Mas i Ros a Caldes de Malavella, i ens
dedicà la sardana “Joventut Tarragonina”, desprès
editada i gravada en disc, i el visitaren a casa seva que ens
acollí amb tota amabilitat .
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Una altre vegada, ens atansarem a Torroella de Montgrí
per dedicar una altra visita de fent-li un altre senzill
homenatge a casa seva, recordant com si fos ara que,
primer entrarem, a la barberia familiar, accedint des de
allí a l’interior de la casa interpretant a piano “La Mare
cantora“.
Miràvem el calendari de celebracions sardanistes a fi de
treure’n el màxim profit, i així anàrem a Montserrat un
una gran jornada sardanista de se celebrà de colles
organitzades i per fi anàrem el concurs de sardanistes de
la Llum, de Manresa on també es va fer aquell any un
homenatge el mestre Francesc Juanola.
De l957 a l962 foren els del major atractiu per la Joventut
Tarragonina participa als les seves actuacions dels
principals concursos sardanistes, i al Poble Espanyol de
Montjuïc on la colla actuà a presència de l’Alcalde
Barcelona Josep Mª de Porcioles. Aquestes excursions
les dirigia jo.
El primer any d’actuació de la nostra colla el l958 vaig
visitar a casa seva a la Rambla Nova els amics Josep M.
Pujol i Sevil que tenia un magatzem de ciments, i la seva
esposa era Rita Ricomà, inquiriren, primer informació de
la diada a celebrar, doncs tot ho volíem en català.
Mentrestant les noies confeccionaren el banderí que
havia de tenir especial rellevància i una fita en la vida de
la Joventut Tarragonina . L’acte religiós se celebrà a Sant
Magí del Portal del Carro amb la solemne benedicció pel
Dr. Pere Batlle.
Al local de l’Acció Catòlica del carrer de Cavallers, amb
els padrins que pagaren l'esmorzar de germanor i el
banderí, ens encaminàrem a la Rambla Nova a l’audició
de sardanes invitant prèviament als actes al president del
Casal Sr. Joan Virgili.
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Mes tard l’any 1981 25è. Aniversari de la colla sardanista
que amb tant de zel havia fundat. Vaig intervenir a un
acte acadèmic de se celebrà el 27 de juny Saló de sessions
de l’Ajuntament, llegint en resum del que havia sigut fins
aquell moment el memorial de la Joventut Tarragonina
que obria ena brillant pàgina a la història popular de
Tarragona, que donà la pubilla Universal de la Sardana
de l973.
Un fet important de l’època la ser la consecució de la
vinguda de l´”Orfeó Català“ a la nostra ciutat, el 26 de
maig de l968, que organitzaren conjuntament el Casal
Tarragoní i l’Associació la Salle, concert que se celebrà a
la catedral de Tarragona. En aquella època havia de
directiu a l’Orfeó Lluís Bonet i Punsoda que serví d’enllaç
entre els tarragonins i Barcelona, però a més qui escriu
les presents línies, portà noves per dues vegades del
Casal, prop del cèlebre orfeó.

Les torres humanes
Tot el que fos cultura popular m’atreia, i estava sovint a
les manifestacions castelleres , portant-me la dèria de
publicar un dia, una la Història dels Castells , de la duals
vaig fer –ne dues edicions, (1957 i les primeres del boom
casteller, i que també ens referirem al deu lloc.
La colla Vella dels Xiquets de Tarragona, feu un gran pas
endavant, sent de justícia recordar en seu temps
fundacional el qual jo també hi posava el gra de sorra,
recordant a més les cròniques laudatòries a Diario
Español. El dia 9 d’octubre de l964 la direcció de Jorba
Prediados de Barcelona m’escriu una carta de
reconeixement i elogi.
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La vessant històrica que a fi de comptes és la que
“triomfà“ i es despertà desprès d’un llarg pelegrinatge
entre art i música i no era tota aquesta intensa activitat
sostenible, seriosament consultava els arxius tarragonins
la història, poc a poc, malgrat les mancances mínimes ,
entraven en joc la credibilitat i el rigor , i així feia estades
als arxius municipal, l’Arxidiocessà que llavors estava
ubicat, a Palau, com també l’arxiu històric,
provisionalment situat al carrer de Cavallers, casa
Castellarnau que dirigia en aquell temps el Dr. Felicià
Conde, en gran medievalista, colgat sempre entre
muntanyes de llibres antics, còdecs i pergamins.
La neva “Història dels Castells” a Tarragona, en la seva
primera edició, van intervenir la Diputació de Tarragona
es quedà 175 llibres i l’Ajuntament 150. Això era el mes
d’abril de l967. Es curiosa la resposta negativa signada
signada per Joan Antoni Samaranch, llavors president de
La Diputació de Barcelona del 14 de gener de l974, i de
quan els va fer la nostra segona, enriquida amb
fotografies a color.
Ja en parlaré extensament en el meu periple del Patronat
de Castells.
Anem passant els fulls de la història de vida inquieta.
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CAPÍTOL V
Casament i família
Tocà l’hora fer un pas transcendental, tenia estabilitat
econòmica i era apoderat un una casa d’assegurances de
la Rambla Nova amb seu central a Barcelona. Amés havia
entrat a treballar per les tardes, al despatx de l’arquitecte
Dr. Josep Ferrer i Bosch. Va ser una experiència molt
bona i vaig aprendre moltes coses i relació pública. Allí
calculava pressupostos, feia medicions i el que es
presentava de despatx, recordant molt bé els delineants
Antoni Soberaras i Lleó i en Jaume Masip, amb els quals
conservo molt bona amistat.
No la coneixia de res la que havia de ser la meva dona ,
me la presenta la tia Rosalia de la placeta de Sant Joan
com acostumen ser aquestes coses. Ella, la noia, capta les
meves intencions, jo no havia tingut temps en casoris, ni
res d’això. A aquell dia tenia una llarga conversa amb la
senyoreta amb qüestió, ella captà però jo necessitava
més, decidint trobar-nos de nou el dia 3 de desembre de
1961.
La fatalitat ens privà fer la trobada , doncs traspassava a
Barcelona , sobtadament , la meva tia Ester Parera i
Rovira. Així, doncs, em valia de la Sra. Rosalia per
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l’aplaçament de la visita concertada pel dia i hora que
ella volgués.
La trobada va ser molt cordial i llarga, i el resultat ja en
sabem tots .Als pocs dies vaig portar-la ni més ni menys
al cementiri, ella ho havia acceptat, fent la passejada al
nínxol on hi ha la meva mare. Oficialitzada la relació amb
la M Lluïsa. Aquells mesos anàrem coneixent els marents
més importants de dues les famílies. Pel Nadal de l962,
la núvia, la Lluïsa, que havia tingut la “desgràcia” de
caure i trencar-se un braç, anant-se’n, ens pocs dies de
vacances forçades a casa els seus pares. Així, doncs,
decidírem que jo aniria a Barcelona el dia de Sant Esteve
passant tot el dia junts. Vaig emprendre el viatge i a Sant
Vicenç de Calders vaig quedar atrapat per la intensa
nevada que havia caigut sobre Barcelona. El tren tramvia
en que anava m quedà bloquejat i sense electricitat, va
ser una autèntica odissea, i tornava a Tarragona mort de
fred i sense haver ingerit ras, baixava de l’estació a les 11
de la nit. La qui és la meva dona i mare dels meus fills es
diu Mª Lluïsa Sabater i Sagué, nascuda a l’Alt Empordà a
uns l5 quilòmetres més amunt de Figueres, al poble de
Cistella que disposa d’una amplíssima plaça major que és
l’enveja els pobles de la contornada. A més té una
singular església parroquial romànica del segle XIII,
dedicada a Santa Maria, que es divisa des de la plaça
estant on antany havia existit l’antic cementiri que
traslladat de lloc per imperatiu de llei el segle XIX,
resultant i és un bell i ampli passeig, on es divisa bona
mart de la plaça.
Torno a les primeres peripècies familiars.
La Lluïsa vivia Tarragona al costat de la tia Maria,
germana de la seva mare que feia de feia menjars per les
persones que tenia hostatjades al carrer d’August , tenia
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flor i nata de personatges de relleu a la ciutat. Tongué
uns mesos hostatjat al Governador Civil Lababie
Otermin, el secretari i a principals personatges del Diario
Español, redactor en cap i Director. La tia tenia les
nebodes Maria Pau, nascuda a Cistella casada desprès
amb Joan Mercadé, de Forès que havia estudiat als
Germans La Salle de Tarragona, fent, també, el Comerç.
Joan anava un any més endarrerit que jo. Viuen a
Barcelona. La Lluïsa es quedava a Tarragona o anava a
Barcelona. Un altra noi que feia el batxillerat als Germans
La Salle, també emparentat de lluny amb la família,
estava hostatjat a casa la tia Maria fins que anà a la
Universitat a Barcelona, sent desprès ministre per
l’U.C.D. Eduard Punset i Casals i el seu germà Pere. A
més la tia Maria tenia a casa seva el seu germà petit
Miquel portava els automòbils oficials del Governador, i
del secretari general. Desprès entrava de conductor a
l’antiga Universitat laboral.
Els futurs sogres com he apuntat vivien a Barcelona des
de feia uns pocs anys, ell havia deixat de ser barber per la
jardineria, i ella ocupava una porteria de primera al
carrer Diputació. L’avi Alfred Sabater i Gifra i havia
nascut Crespià, un poblet proper a Banyoles, i estava
emparentat amb l’alcalde Porcioles, a Barcelona i a
Crespià, existeix la seva casa pairal. El sogre tingué la
desgràcia de perdre bon jove els seus pares. L’àvia es deia
Enriqueta Sagué i Ayats, de Cistella, i un fermà seu estava
casat amb una Punset de Cistella de la nissaga dels
Punset que “emigraren“ a Barcelona, per donar millors
estudis als fills.
Entre Agost i setembre ens en anàrem el l962, i que per
tant érem nuvis, a conèixer el seu poble, i jo encara vaig
tenir la fal·lera de portar-me cavallet i aquarel·les, pintant
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un parell de quadrets que tenim el llocs distingits de la
nostra llar. Aquells dies foren molt feliços tant per a mi
com de la Lluïsa; coneixia a molta gent i vaig fer molt
bons amics en especial l’oncle Geroni, germà de
l’Enrriqueta i la tia Angeleta Punset, persones envejables
pel seu bon caràcter i plaent conversa. La Lluïsa
s’esmerçà per donar-me a conèixer els indrets més
interessants i pintorescs. Hem portà a in tros de terra
que menava el seu oncle al camí Ruet, la Ribera per un
passa el riu Manol, als indrets encisadors, l’ermita de la
Mare de Déu de Vida, la romànica esglesiola ermita de
Santa Magdalena, el col·legi on ella havia anat a costura ,
el caseriu , un autèntic pessebre, de Vilaritg agregat de
Cistella, on la natura hi vaga esplendent, desprès el
santuari de la Mare de Déu de la Salut el Montserrat del
pre pirinenc del poble de Terradas, i a altres bells indrets
encantadors.
Com de els oncles tenien un petit corral , molt corrent a
tots els pobles de muntanya, l’àvia Pruna que era viva , un
dia em menà recollir caragolins , portant-ne en censal .
Encara no havia traspassat l’entrada , sortí tot un menat
d’ànecs que s’engoliren a cremadent ho recordaré sempre
i encara estic atònit per l’escena viscuda.
Era primers d’octubre de l963, que encara promesos,
anàrem al casori de Carles Clanxet i Teresa Gas que se
celebrà a Ligallo de Ganguil, en terres de tortosines, vaig
ser el padrí portador de la toia. Arribat a una casa de
pagès on la Teresa havia nascut, havia en un ampli rafal
i una gentada, en especial moltes dones que preparaven
l’àpat del casament en unes llargues taules. Allí ningú en
deia res aguantant toia i mosques, no recordo el temps,
potser vaig fer d’ estaca com una d’una hora.
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Al final em diuen, més o menys, “Vos sou el padrí oi “?,
-Jo dic- “Al menys ho semblo, senyora”. I al cap d’una
estona baixava de la casa la núvia a que vaig dedicar-li
unes línies d’estima i joia.
Quan vaig arribar ja havia entremesos col·locats en plats
que tardaren en menjar-se a l’aire lliure unes tres hores.
El Sr. Pere Abizanda, que era vidu de l’Ester Parera
explicat al principi del meu nuviatge, ben poc va menjar.
Ell anava amb nosaltres, és clar. La nostra tia Victòria ,
molt devota tingué la idea, quant anàvem de camí al
casament a l’ autocar, engegà a resar el Rosari a intenció
dels nuvis, tot el jovent que anava al autocar, deixà
entreveure la seva disconformitat, però les Ave Maries i
les lletanies se succeïren seguiren sense contratemps.
Coneguts els antecedents de família tenim al casori entre
la pubilla Mª Lluïsa el dia 27 de novembre de l963 a la
parròquia de la Concepció de Barcelona, del carrer
l’Aragó oficiant la cerimònia nupcial a la Capella de la
Mare de Déu de Montserrat el P. Josep Bagaria, Claretià
il·lustre i un gran poeta. Tinguérem quatre fills: Jordi,
Roser que morí de mesos, va ser tot un trasbals, era inèdit
el que els passava, no ens ho podíem creure com a nous
esposos, i desprès en vi vingueren dos més: el Carles i
Núria. Quan esperàvem a Carles la meva dona sofria un
accident fortuït trencant-se tíbia i peroné, llavors, donada
la immobilitat que patí ens n'anàrem a La Pobla de
Montornès residint temporalment amb els oncles August
i Roser que es desvetllaren per ella i que molt els hi
agraírem.
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Unes visites l’alta burgesia a
Barcelona
Jaume Tarragó i Plana
Assenyalo en aquest apartat, globalment, per què els fets,
poc més o menys en produïren en pocs anys de
diferència.
Seria par allà el 1968. Redactava el llibre dels castells, i
llegia en molts llocs dels proeses castelleres del cèlebre
Espiridió. En això vaig saber que havia a Tarragona dues
persones descendents pel mític Espiridió o Espridion
.Una vivia a la plaça del Rovellat, un una caseta ja
enderrocada pel nou marcat , i un Sr. que era, crec el
delegat de la Mútua Asepeyo, de la llavors Avinguda de
Navarra. No recordo els noms. Les dues eren cosines d’
una filla del gran casteller, resident a Barcelona. Em
donaren l’adreça, i aquell Sr. em va comentar que
convenia molt telefonar-la, primer. Gran Via, ull vaig
pensar, aquest és un barri de rics. Truco per telèfon, una
serventa, i desprès la famosa Esperidiona, amb dia i hora
convinguts.
Barcelona la meva dona i jo, enfilem el Carrer de Balmes,
arribant a la casa que buscàvem . Entrem a una luxosa
entrada, tot sortint un porter, impecablement vestit amb
corbada, gorra dels grans porters, americana espessa amb
botons platejats, preguntem per la senyora Tarragó ,ens
fa esperar uns moments, va a l’interior de la porteria amb
un mostrador i al cap d’uns moments ens diu, “Poden
passar“, veiem visions, el portar amablement ens
acompanya a l’ascensor, arribant al pis cobejat. La
serventa amb còfia i uniformada totalment ens saluda tot
sortint “El ama de llaves“, sortint la Sra. Tarragó, una
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dona alta com un Sant Pau, esvelta i enjoiada , continuem
veient visions. L’Espiridiona, ens convida a passar a una
altra estança a un saló imponent. Els tres asseguts, la
senyora d’uns 70 anys o més, primer que tot ens diu, “Jo
com vostès sóc de Tarragona”. Parlem del seu pare, ella
però no te gaires records d’ell. Era petita, sap algunes
coses vagues. Seguim parlant del tema, i Josepa Tarragó
de Bes alçant-se de la confortable cadira, truca un timbre
que penjava del llum i surt la serventa amb la safata
pastes i vi ranci, agraint nosaltres la gentilesa, a la poda
estona, torna a alçar-se, i ens diu. ”Mirin, vist l’interès
que tenem pel meu pare, els hi regalo una foto,- ella se’n
va a una altra estança i apareix amb el quatre del
casteller, el seu pare. “Jo sóc gran, i els meus fills no en
faran ni cas, vostès el conservaran“.
Desprès del temps, restablert del basament cerebral, la
colla Jove dels Xiquets de Tarragona en van fot un sentit
homenatge, lliurant-los-hi el quadre de Jaume Tarragó i
Plana, que ara honora la secretaria de la Jove, i a més
dona nom la publicació de la Jove.

Carles Babot i Boixeda
Va ser un altre dels il·lustres personatges en un qual em
va unir una forta amistat. Començà amb els goigs. Era
servicial i molt atent, era nascut a Tarragona. La seva
muller també de tarragonina, és Núria Nel.lo i Ventosa.
La seva gran passió va ser el llibre tarragoní, amb el
mecenatge de que va ser capaç, adquirí a més manuscrits,
premsa, revistes i altres. Amb el desprendiment que el
caracteritzà, sempre em manifestà el seu desig , donar a
la ciutat la seva biblioteca tarragonina. El seu desig es
complí és de 3.000 llibres i el seu inventari, avalem al
patrici, del qual cap regidor ni l’Alcalde sabien qui era
89

aquell Enginyer, resident a Barcelona. Directament qui
escriu va intervenir directament a la ciutat comtal en
favor del llegat.

Carme Güerri i Esteve
L’any 1966, vaig decidir amb la família i els peres,
salvaguardar el patrimoni familiar enderrocant la vella
casa de la mare i fer-ne una de nova. Llindava la
mitjanera fins el Puig d’en Pallars, on encara havia la
vella finca tancada dels Guerri on havia hagut un canonge
i un metge a primeries del sable XX. Com que havia tros
comí per les dues propietats, va ser necessari saber on
vivia a Barcelona la senyora Carme Güerri i Esteve, la
propietària, sabuda l’adreça, i haver parlat amb ella, dos
dies després, es presentà el Dr. López de Qesada,
aristòcrata, gran i jubilat, propietari l’una banca a
Barcelona marit de la Sra. Guerri. Els arreglàrem aviat
per la mitjanera, però costà més l’autorització ‘obertura
de llum per l’entra propietat. Va venir amb un gran
automòbil de luxe i conductor al seu servei.
Vaig tendre de fer un informe jurídic i tècnic per tal de
resoldre per a mi, l’assumpte de llim.
Quan vaig tenir-ho, telefonava primer per saber dia i
hora, semblants operacions que l’anterior, Ausias Marc,
porter amb guerra, et pregunten, entrada l’autèntic
senyoriu. Espera, servei, gran saló, butaques i sofà
l’època, els senyors de la casa en un gran quadre pintat
l’oli, la Sa. Carme amb les mulles ganes de senyora, la
marit, amb distincions i una faixa, ells, amb gran
delicadesa ens fereixen seient, la tarragonina, que
acabades les cases, la meva i la d’ells, regalà dos pisos a
les monges de l’Ensenyança, del qual col·legi era antiga
alumna.
90

En total, tot s’arreglà satisfactòriament entre nosaltres.

Manuel Gramunt de Moragas
Un altre cas diferenciat. Quan arribà a casa Castellarnau
el llogat Gramunt, jo a hores treballava a les tardes en
aquella casa Museu. Es va fer un acte solemne fent la
donació al fill, el Sr. Manuel Gramunt i Muragas, en uns
dies foren col·locats els llibres, i com fos que tenia cura de
la vigilància i com a dipositari provisional, que encara no
s’havia inaugurat. El fer va ser que ens coneixerem, i
vaig per molta amistat amb el Sr. Gramunt, durant els
anys de vida que va tenir.
Era Procurador dels Tribunals i residia a Barcelona al
carrer d’Ausias Marc on viuen molts dels grans burgesos
i aristòcrates barcelonins. Ja hi vivia quan de notari, va
ser destinat a Barcelona. Explico , doncs, la primera visita
al seu despatx que també em causà una gran impacte. Un
immoble amb un altre estil de luxe, entro, una portera
que anava de mil botons, pregunta de rigor, “on va
vostè?”, “al despatx del Sr. Gramunt”. Escala
impressionant, vitralls plomats com les altres dues cases
anteriors. Pas franc i arribo al pis on hi ha arreu
empleats i gent. Primer que tot tinc la sensació que estic a
Tarragona, la totalitat dels quadres son els gravats antics
del que troben a la ciutat, giro el cap i veig un gran
parament amb una impressionant vitrina plena de cascos
antics militars ,crec n’ha on del general Reding i un altre
que no recordo. Amb Gramunt vam estar junts com a
horta i mitja. M’ ensenyà un arsenal fotografies
tarragonines de tota mera i condició, com va ensenyar-me
el que tenia de la Guerra de la Independència a
Tarragona. Havia dos i pres làmines que interessaven, les
va separar, les portà a fotografiar a un professional i al
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cap d’uns dies, a ports pagats les rebia. Ell era un patrici
de pro.

Lluís Bonet i Punsoda
Ena casa que també era un santuari de la cultura
tarragonina a Barcelona, era el del gran amic Lluís Bonet
i Punsoda del qual he parlat del seu establiment que
tenia. Canvi radical la seva cosa no tenia el luxe de les
altres. Ara molt confortable i el pis notablement gran. El
Sr. Bonet era l’autèntic burgés de la nostra cultura,
Tarragona ho presidia tot. Quadres d’artistes tarragonins,
una biblioteca tarragonina impressionant, fotografies,
postals, documents, cromos, medalles, el núm. 1 de totes
les revistes apareixien, milers de goigs i més, tot ho
guardava i comprava mentre fos de Tarragona, i era,
doncs, un altre gran patrici.

Joan Salvat i Bové
Dues o tres vegades vaig anar a casa seva, era una casa
relativament moderna amb portera. Inclòs . Pis ampli
sense grans cloritures al carrer d’Aragó. La seva
biblioteca regular en llibres, però en tenia més al pis que
tenia de la plaça dels Sedassos de Tarragona. Posseïa
molts papers tarragonins els tenia repartits entre els dos
pisos.
Havia bastants documents extrets de biblioteques i
arxius. Ningú sabia què amagava aquella caixa per
dintre, i els papers tarragonins, estaven oidà de
desordenats. Sempre de venia a la nostra ciutat anava a
saludar i em tenia per un gran amic. Al seu traspàs la
vídua Luisa Gonzàlez un dia em telefonà invitant-me a
casa seva per que “tenia coses per mi“. En vaig quedar el
que jo no tenia, inclosa la cèlebre, omplint els dos seients
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darrers del meu utilitari. mes el departament de guarda
maletes.
* * *
En el periple barceloní també anava sovint a les llibreries
de vell per llibres tarragonins, en vaig comprar bastants,
però altres no estaven a la mera no grassa butxaca, com
també en trobava a les parades dominicals del Mercat
Sant Antoni. La “Guia de Tarragona“ de Mn. Sanç
Capdevila vaig trobar-la en francès i català, un altre
llibret tarragoní em costaren tot plegat, 500 pts. Molt
més barat que als llibreters de vell. Havia anat oidà als
llibreters de vall Srs. Creus i Batlle de Barcelona. El Batlle
li comprava a més goigs antics. En Batlle pare és ja
difunt.
Toquem i un altre registre.

Aplec de Pasqua a Montornès
Amb el desig de potenciar l’antic aplec a l’ermita de
Montornès, festa major petita de l’ indret , i tota vegada
que havíem adquirit al poble la casa de la tia Victòria , un
dia Mn. Sadurnì Menchon, rector, força conegut de quan
estava al Seminari, hem va dir que li agradaria la meva
participació a treure de l’anonimat i la pobresa l’anual
aplec del Dilluns de Pasqua a l’ermita de Montornès.
Era, doncs el 30 de març de l970, que amb Mn. Monchón
organitzàvem el primer “Gran Aplec de Pasqua” a
Montornès sense el suport de ningú, batejant-lo jo amb
tal nom, amb una selecta audició de sardanes per la cobla
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“La Principal de Camp”. Animats per l’èxit obtingut
anàrem a més l’any següent Al Mn. Es feia càrrec de la
cobla “La Principal del Camp de Tarragona“ i a més
cantaren caramelles per l’Orfeó Parroquial de Bràfim,
adquirint a més , cada any fèiem tres mides de cinta
catalana a la Casa Cortasa de Torredembarra, fent
imprimir “Mida de la Mare de Déu de Montornès“.
S’exhauriren les 1000 cintes preparades com també els
records i els banderins. Sempre amb el consentiment del
Mn. aquell primer any vaig fer imprimir cartells
anunciadors de L’aplec, com també vaig fer unes notes
gratuïtes per la emissió sardanista la “ Capona “ de Ràdio
Tarragona i a Diario Español. Aquell primer Aplec de
Pasqua desbordà totes les previsions i els èxits foren
apoteòsics una sèrie d’anys. El de la Pobla va ser, crec, el
primer gran aplec sardanista de tot l’ entorn. El Mn. I jo
formarem un tàndem colossal i germanor, convivència i
mútua comprensió una colla d‘anys.
Els caps de setmana arribàvem cap el vespre al poble,
que era La Pobla de Montornès , dins el diumenge al
vespre, i sovint alguna reunió dels Amics de Montornès.
Mes aviat a l’Estiu, i fetes ens concentràvem les famílies
Comalat- Clanxet, residents a Barcelona, MallorquíVicens, Vidal- Alies, bé Barcelona i nosaltres MorantSabater. Va ser una època esplendent, i por tots nosaltres
va ser una època inoblidable. Los nostres en aquells anys
joventut. Els nostres fills, petits, anaven a les seves
amples i en ple estiu, molts dies, de passeig anàvem cap a
Montornès a partir de les sis de la tarda, i allí tots plegats
berenàvem amb totes les bicis dels menuts. Parlàvem de
tot. Poc a poc s’anà ampliant el cercle amb algun de altra
nadó dels nostres matrimonis, venia al món
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A l’estiu tota la mainada ans en anàvem de
Torredembarra dos o tres hores màxim el meu utilitari
R6. servia per a carregar a tos els menuts. Els dos
Comalat, els dos Mallorquí, als tres nostres també algun
de sempre es despenjava dels quatre els Vidal, mes tres
de grans. Una autèntica guarderia. Semblava que es
multipliqués la capacitat del vehicle. Ara no podríem pas
anar-hi, per les vigilàncies i rotondes que ens han servit.

Casa nova per Tarragona
Un poc temps després es casava al Monestir de Poblet la
cosina M Teresa Clanxet amb l’Antoni Comalat, de
Barcelona. Tant la cerimònia religiosa com l’àpat de
casament, tot resultà brillantíssim segons el previst, del
solemne enllaç matrimonial. Tots plegats tenim molt
bona relació familiar.
Teníem una casa relativament bona, però amb alguns
inconvenients. Abans d’entrar a l’edifici havia on
magnífic jardí amb una parra on collíem raïm del qual de
tant que en collíem convidàvem el veïnat un plegat de
dies. Com que el meu pare era caçador , teníem una gossa
galga que corria més que ningú, corria com un llamp i
es deia “Turca“. Un dia d’estiu amb una calor
extraordinària, quan la Lluïsa i jo ja érem casats, la
“Turca“, un dia per la nit, a fer un forat tant gran, que per
poc no arrancà la frondosa i exuberant parra.
Pràcticament les plantes i les flors del jardí estaven
colgades de terra.
A més de la parra, antany, havíem tingut una imponent
palmera. Dos greus inconvenients que teníem a la casa
eren l’antic safareig que estava fora el jardí, i el servei
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que també el teníem a l’exterior. Quan treballava a hores
amb l’arquitecte Josep Ferrer i Bosch ell era partidari de
fer una casa totalment nova, i al final decidírem
enderrocar la vella construcció que a més era un cau de
goteres i embussaments. Amb l’únic patrimoni de
l’immoble, decidiren vendre uns pisos i refugiar-nos a la
part vella de l’edifici, enllestint-se el nou l’ any el l968 que
és el núm. 5 del Portal del carro. Tot seguit enderrocada
l’altra part i amb façana del carrer Puig d’en Pallars,
núm. 6 acabà dos anys més tard. Les construí l’empresa
de Joan Español, de Tarragona, acreditat constructor que
realitzà l’obra amb total eficàcia i pulcritud.

Altres esdeveniments familiars i
filantròpics
Una fita important del nostre sentiment religiós, els meus
fills fan fer la Primera Comunió a la Capella del Claustre
de la Catedral, de la mà de Mn. Salvador Ramon. A tal
solemne cerimònia as reuní al nostre entorn tota la
família. A l’orgue intervingué en tots els casos, Mn.
Miquel Castillejo, de La Pobla de Montornès, que s’havia
fet músic i estudiat piano amb la nostra tia Victòria, del
carrer Major, núm. 3. Avui és un dels organistes de la
Catedral de Tarragona.
Sempre feia alguna que altra activitat, i així feia articles
històrics dedicats a Tarragona. Jo havia deixat gairebé la
música i la pintura, el Sr. Lluís M. Saumells, mort
tràgicament el director de l’Escola l’Art estava disgustat i
ell havia tingut força interès en, doncs, em tenia força
afecte.
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De tant en quant em deixo veure per Ràdio Tarragona i
s’hem fa el carnet “Amigos de Radio Tarragona“ amb títol
núm. 3.893 del mes de juliol de 1968 que no té més
transcendència.
Quan entrà de president del Casal Tarragoní Josep
Sendra i Navarro que també ho era de la cooperativa
Tarraconense, al cap d’un temps crec que sortí una nova
llei de cooperatives; la nostra encara tenia alguns vells
compradors i la nostra cooperativa en preo feines
operava.
Llavors
Sendra
proposà
un
canvi
associacionista, que havia de fer-se amb la nova llei,
oferint a les juntes del Casal, i als que també ho
volguessin fer, uns títols d’associat cooperativista al preu
únic i perpetu de 500 pts. Tinc el corresponent títol i se
m’assignà el núm. 1002. l’Immoble, doncs, és propietat
dels de tots els cooperativistes.
Durant molts anys la Cooperativa Obrera estigué gairebé
tota llogada a l’obra sindical del franquisme “Educación y
Descanso “, era el “Hogar del Productor“ que tenia en el
seu sí una sèrie d’entitats com el Casal Tarragoní la S.S.
l`Ancora el club d’escacs, sardanistes i altres que en
aquell període li donaren una intensa activitat.
En aquell conglomerat d’actuacions puntuals que vaig
portar a terme amb la col·laboració dels companys del
Casal Tarragoní vaig idear i s’acceptà fer un sentit
homenatge al mestre compositor sardanista Artur Ramos
i Horta , era l’any 1969, ell estava en precari estat de
salut. Se li va fer a l’Ajuntament i també s’hi sumà el
director del conservatori de música Eduard Baixauli, amb
motiu del certamen literário- Musical que va convocar-se
pel Casal Tarragoní amb motiu del centenari de la
Sardana a Tarragona l868- 69. Així, doncs, guanyava el
premi amb “Cent anys de Sardanisme, la dansa a
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Tarragona. Història, música i cançó.“, El patrocinà
l’Ajuntament de la ciutat editat, i que havia obtingut el
premi extraordinari donat pel municipi. S’ edità el 1971.
Aquell mateix any tenia una agradosa sorpresa, i es que
el món sardanista agrupat per totes dels institucions
folklòriques catalanes , premiaren el llibre de la sardana
com la millor aportació de l’any per L’Obra del Ballet
Popular, donant-me un guardó honorífic en el transcurs
“La nit de la Sardana“, de 1972 se celebrà a un teatre de
Figueras. Per mi va ser el reconeixement al treball
realitzat per la causa catalana i catalanista, sent a més
felicitat entranyablement per les personalitats presents. A
més de mi es donaren altres distincions, com de guions
radiofònics presentats a la sardana i esbarts dansaires,
festes i aplecs celebrats aquell any. Les millors sardanes, i
altres apartats , crec que havia “La Principal de Figueras”
i la cobla els “Montgrints“. El dia següent ens en anàrem
a Cistella, passant el dia amb els familiars de la Lluïsa.
Un altre fet puntual de molta envergadura va ser que als
inicis de la creació del Patrona Municipal de Castells. Jo
Vaig ser nomenat secretari per l’alcaldia , i una de les
primeres qüestions acordades la ser tot potenciant els
castells, s’organitzà on també hi vaig col·laborar una
magna exposició castellera a l’antiga casa museu de
Castellarnau a l’última planta recentment restaurada. El
certamen va ser tot un èxit intervenint les colles
castelleres en actiu que en aquell moment havia.
Exposició se celebrà el l989, en especial intervingueren
les colles de Valls, i les tarragonines oferiren, fins i tot
instruments musicals típics, havia múltiples abjectes,
cartells, llibres, fotografies, i l’estudi d’un projecte de
monument als castells, de Monravà i Lòpez i de Lluís M
Saumells, molt ambiciós, espectacular i novedós del que
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ara hi ha. Novament tornàvem a la palestra participant
activament a la seva organització. Beneí el certamen Mn.
Joan Tomás, un casteller de pro.
També en aquella en aquella època dels anys 60 i al
marge de connotacions d’oportunisme i per idealisme
tarragoní, vaig dirigir una carta al nostre Ajuntament,
amb unes breu recensions biogràfiques de tarragonins
il·lustres que no estaven a la nomenclatura urbana o no
constaven a la Galeria de Tarragonins il·lustres, i que
considerava de vàlua prou reconeguda.
Vaig gosar demanar carrers per Josep Roig i Bergadà,
Antoni Rovira i Virgili , el Pare Iglesias i Alfred Opisso.

A la Comissió “Tarragona Ciutat
Pubilla de la Sardana, l973”
Totalment deslligat del sardanisme actiu i formant part
de la comissió organitzadora de “Tarragona Ciutat Pubilla
de la Sardana , l973”, la colla que havia fundat que estava
un actiu com una nova generació de joventut , la comissió
nomenada desprès de diverses eliminatòries de noies que
representaven per les diverses colles sardanistes, una
dansaire de la “Joventut Tarragonina“ era elegida
”Pubilla Universal de la Sardana de l973“ Marta Padrò i
Guinovart i era President del Casal l’entranyable amic
Josep Sendra i Navarro. La fita ens enorgullí tots plegats,
instal·lant en aquella efemèride el monument a la
Sardana, esculpit per Josep Bull i Pagès, professor de
Belles Arts, a Barcelona en marbre de Carrara al Camp de
Mart, però darrerament. Es traslladà a la Rambla Nova
en la regidoria de Jordi Sendra.
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Vaig lliurar-me totalment a la comissió i vaig tenir
diverses tasques l’organització. Potser la va ser la
principal seria cura era la edició de l ‘opuscle programa
preparant a més, cartells, fulletons i estampes, de
recordatori dels actes principals portaren a terme a més
de la ràdio i la premsa. La propaganda vaig dividir-la
entre dues impremtes: la Pijoan i la Torres i Virgili, i
també vaig col·laborar amb dos companys més tenir cura
del control automobilístic ans llocs reservats i de
vigilància als actes del Camp de Mart. En una altra
vessant també vaig col·laborar estretament aportant
materials de diverses persones
per la exposició
retrospectiva.
El dia l5 de maig. Se celebrà un acte acadèmic al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, els es fallaran els premis
concedits amb motiu de “Tarragona Ciutat Pubilla de la
Sardana, 1973“. Resultà premiat el meu treball.
Durant uns tres anys vaig actuar, aportant el meu pla de
sorra a l’èxit d’aquestes grans diades tarragonines
emmarcades amb la nostra bella dansa
nacional
catalana.
Per aquesta raó vaig tenir ocasió de conèixer diverses
personalitats com el president del l´Obra del Ballet
Popular lluís Moreno i Pallí, a Josep Mainar i a diversos
membres dels membres dels responsables del
nomenament de les Ciutats Pubilla de la caravana de la
Flama de la Sardana.
Les festes del pubillatge de la sardana tingueren un colofó
altament cultural i urbanístic, com va ser la col·locació de
la 1ª pedra del monument a Verdaguer. En això com que
també era de la comissió pro monument, vaig fer un
senzill pergamí, donada la meva traça al dibuix,
col·locant-lo amb la deguda autorització a l’interior de la
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primera pedra, l’acta del Casal Tarragoní, el “Diario
Español“, del dia i unes monedes de curs letal.

Sóc membre del Patronat Municipal
de Belles Arts
El Dr. i nou Regidor de Cultura de l’Ajuntament Àngel
Andreu i Carcolé volgué donar a la seva conselleria de
Cultura els aires renovadors que Tarragona necessitava .
El regidor va creure, a més d’altres persones interessades
pel bon gust i artístic, va promoure el Patronat Municipal
de Belles Arts amb una sèrie de persones de relleu i
enteses com eren i van ser l’arquitecte Municipal Sr.
l’Amich, l’escultor Lluís M Saumells, Edmont Braña,
Dr. Miquel Aleu, Lluís M. Mezquida Ferran de
Castellarnau, Eustaqui Vallès, Joan Virgili, a la meva
persona com encarregat conservador interí del patrimoni
històric municipal, documental i artístic, amb la obligació
catalogar-lo novament, tot posant la procedència de cada
peça , netejar-ho tot i redactar un nou inventari amb la
totalitat de les peces ingressades a patrimoni. El
conservador Joan Molas havia traspassat, antic Museu de
la Ciutat quedava paralitzar, era un talent i jo,
modestament intentaria organitzar i veure la
documentació que tenia el pròcer desaparegut. No havia
possibilitat de recuperar-lo per la senzilla raó que en el
trasllat totes les peses foren canviades de lloc, es van
perdre moltes numeracions des del Pallol a casa
Castellarnau, i on llavors estava degudament nomenat,
en aquella noble nissaga.
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Com que jo era sol i només anava per les tardes, vaig
demanar a Cultura la confecció unes fitxes museístiques
àmplies en cartolina , material l’escriptori i algunes coses
més imprescindibles, fetes les fitxes vaig començar a
inventariar peça a peça. El meu pare, que ja estava jubilat
municipal, va ser autoritzat del Dr. Andreu a qui coneixia
prou, més, netejava adequadament cada un dels objectes.
Jo feia la fitxa corresponent a màquina d’escriure fent a
cada fitxa un petit dibuix de identificació amb totes els
dades. El Sr. Castellarnau, l’antiquari, venia de tant en
tant i si jo no ho sabia no havia altra solució de llegir-se la
totalitat del voluminós inventari que a més tenia molt
d’escrit i referències històriques. Cal fer constar que el
meu pare mai cobrà un cèntim ni tampoc l’Ajuntament
podia posar-hi funcionaris per no existir organigrama
suficient a la regidoria de Cultura.
El pare i jo estàvem sols i no ens vigilava ningú. Al cap
d’un parell d’anys l’Ajuntament posà com un ordenança,
que ja que eren freqüents les visites fossin d’operaris,
artistes o lliurament a la casa fos de mobiliari u objecte
d’art antic adquirit.
Això sí algunes peces inventariades per Molas no
aparegueren fent a més les meves gestions, que sempre
resultaren infructuoses. Tot ho vaig fer a plena
consciència i garantia, malgrat no era un expert en
aquestes coses, però si que tinc amplis coneixements de
l’art, no quedant una sola peça per inventariar.
Mentrestant arribà el legat Gramunt , amb un inventari
ja fet només de llibres, però no havia catàleg de petits
llibrets i fulletons, que vaig registrar totalment,
confeccionant en fitxes especials el que no estava fet. Això
es pot veure avui a l’hemeroteca municipal. Amb el Sr.
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Gramunt fill vaig conservar la relació molt entranyable
mentre va viure.
A part dels objectes de museu també vaig es va fer
inventari del mobiliari que havia entrat en tot aquell
temps , vaig fer-ho tot en original i còpia, fent lliurament
personal del citat original a la funcionària municipal que
se m’indicà i la còpia per utilitzar-la jo. Un temps després
Vingueren els ajuntaments democràtics entrant a
l’alcaldia el Sr. Recasens Comes que al als pocs mesos
derogava i suprimia el Patronat Municipal de Belles Arts.
I en conseqüència també el de Ceràmica Popular que
portava Eustaqui Vallès. L’alcaldia convocà els dos
patronats comunicant als presents la supressió. Acte
seguit els reunits alçaren la sessió.
Encara cal denunciar que en aquella època es restaurà el
saló de sessions i en salonet petit o sala l’espera de visites.
En aquells treballs desaparegueren uns gravats, crec
representaven el monestir Poblet una safata artística en
plata del regiment de Tarragona, crec el de Gijón, que
estava col·locada al mateix saló de Sessions, per més que
vaig indagar , la recerca no donà resultat.
En aquella remodelació em demanà l’Ajuntament deixés
ens quants quadres de gravats tarragonins dipositats a
l’antic Museu de la Ciutat per a col·locar-los
provisionalment el vestíbul de les Cases Consistorials, i
així ho vaig fer portant 11 quadres , la qual relació va ser:
Núm. 29l.- Gravat. Mapa geogràfic de la província de
Tarragona. Any 1846.
Núm.-292.- Gravat. Mapa de la província. Per Francisco
Coello Madrid. 1858.
Núm.-322.- Gravat .- Plànol de la Torre del Capiscol.
1894.
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Núm. 323.- Plànol de la costa des de Tortosa a punta
Palomera , Torredembarra. 1890.
Núm.-802.- Quadre. Pintura italiana . Oli. Escena
romàntica.
Núm.-603.- Quadre. Pintura italiana- Oli. Escena en el
pati del convent.
Núm- 676. - Dibuix Façana dels banys del Miracle –170
per 65 cns.
Núm. 842.- Gravat. Plaça de la Font- Àpat en honor del
regiment d’Albuera al seu retorn de l’ Àfrica
Núm. 843.- Plànol de Tarragona i el Camp. Setge de 1811.
Núm. 844.- Plànol de las ciutat de Tarragona. S. XVIIIXIX.
Núm. 845.- Plànol de la ciutat de Tarragona. Setge de
l811 amb el fort de l’Oliva.
Les motllures van en marcs daurats.
Els altres quadres van muntants amb marcs i vidres.
Tarragona , l5 de març de l975.
El meu pare netejà marcs, vidres i gravats.
El del material va demanar-lo al Dr. Andreu que els
quadres no fossin exposats temporalment a la llum
directa màxim per un any, per salvaguardar-los. Crec que
encara hi són.
El que més vaig sentir com escriptor i amant a la història
que hagués desaparegut a la desaparició del Patronat, no
es tingués en compte el treball que amb tanta estima
dues persones havien realitzat durant uns quants anys.
L’inventari de bastants pàgines desaparegué i ningú ens
ha pogut donar raó.
Sortosament es conserva bona mart de l’inventari que va
escriure el Sr. Molas. La carpeta la tenia a casa per
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estudiar-lo, ara més a l’hemeroteca municipal, fent
personalment el lliurament, però seria en treball faraònic
la recerca de l’antiga numeració.
En aquella etapa vaig viure dos fets ben especials, un va
ser el de la donació Gramunt anuncia de el desembre de
1971 i no arribà a feliç terme fins el setembre de 1977 , ja
fet, l’inventari corresponent i l’acceptació municipal,
amb Vilar Guix , alcalde . Vaig ser testimoni d’excepció, i
per tant, un cap tot col·locat a casa Castellarnau per les
persones contractades a les antigues prestatgeries que
havien servit ala confiteria i pastisseria Pasqual del carrer
Major, quedà instal·lat el llegat Gramunt. Des d’aquell dia
entrava en relació amb el fill , Manuel Gramunt , i la
relació perdurà fins que morí. Gramunt em proporcionà
moltes fotografies tarragonines de l’exercit, i a més
també em facilità molt de mate rial gràfic a color d’ antics
regiments. I la mútua col·laboració, va ser. Doncs. Força
fluida fins el traspàs.
En l’afer de la donació hem vaig trobar que no s’havien
inventariat ni fulletons ni llibrets, del que vaig tenir molts
dies de treball en registre i inventari, del que havia vàries
caixes que no se sabia el seu contingut. De moment, una
temporada informava als visitants tres mil llibres del
llegat i no es `podien consultar si no era un cas
excepcional.
Un dia es presentà un clergue amb clèriman, no l’havia
vist mai, però tot seguit ho endevinava , Vostè es el P.
jesuïta Aibar Albinyana, i feu un somriure d’assentament.
Parlàrem una bona estona, i entre el que em va dir, era
digne de pensar. ”A Tarragona hi ha i ha molt de
patrimoni, i es per molt perquè els autoritats més
properes no ho vigilen no es preocupen, mireu, els
Gramunt han fet un gran servei a la ciutat, la iniciativa ha
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estat molt bona, però això hauria fer la meva família.
Donar les dues biblioteques a les Escrivanies a la ciutat”,
fent l’ Ajuntament les gestions oportunes“. Així ens
confessava el P. Ibar.
El mes de setembre de l972, es va fer solemne cessió a la
ciutat de l’antiga senyera de l’Orfeó Tarragoní. L’acte un
va fer al Saló de Sessions. L’alcaldia declinà l’honor en
favor de la senyora Mercè Rovira i Malé, vídua de Xavier
Gols, que guardava la històrica senyera a casa seva. Va ser
una acte molt emotiu i de sentiment als antics cantaires
supervivents, que veieren enarborar per darrera vegada.
Joan Salvat i Bové, Cronista de la Ciutat, feu un
brillantíssim parlament d’evocació històrica del llogaret
Orfeó, contestant el Sr. l’alcalde Ricard Vilar Guix. La
senyera, les corbates, L’estendard i dos Àlbums, un de
fotografies i un altra de programes, quedaren dipositats a
casa Castellarnau.
Els dos fets m’ompliren de jeia, només somniava en
aquella noble casa, les reunions del Patronat eren
transparents i cristal·lines, mai es parlà de l’incipient
assetjament polític, no estàvem nomenats ni a dit ni
teníem credencials de cap mena, i només ens portava a
fer quelcom per la ciutat. El tàndem Virgili, Castellarnau,
Lalinch i Dr. Andreu funcionà sempre a la perfecció. Les
pintures les havia acabat el decorador i pintor artista
Icart, poc a poc prenia cos aquella mansió, destinada a
casa museu, però diré que l’amic Virgili i Basora , regidor,
es deuria fer passant o quelcom per l’estil, aconseguint
fotografiar, crec, per la casa Chinchilla els mosaics que
estaven a la mansió de casa Quer de Reus, que, sembla,
havia d’enderrocar. Si les enginyà totes, el passant,
diguem, ordenà, arrancades les llosetes per uns obrers,
(eren els de la brigada municipal de Tarragona), que
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passaren desapercebuts, com també ordenà pel dia de
retirar-les, la camioneta ho portés cap distintiu, i així es
va fer no havent cap contratemps.
Per això les rajoletes, exceptuant el saló noble, original de
la cosa, que totes tenen alguna petita pinta escapçada per
l’arranjament que es va fer. També l’en texinat existent al
lloc que representa la biblioteca despatx estava a la
mateixa casa Quer. Com que estava al Patronat i a més
tenia l’encàrrec del Museu de la Ciutat en gestació, vaig
tenir accés a certs petits secrets que llavors no es podien
propagar.
El mou ajuntament de la democràcia, amb el Sr. Recasens
a l’alcaldia, decretà la desaparició del patronat de Belles
Sants, i per tant deixava patronat i càrrec.

Sóc membre del Patronat Municipal
de Castells
Quan aparegué el meu llibre "Història dels Castells
Tarragona el Camp tarragoní i el Penedès". l967.
Pràcticament no existia cap institució tarragonina, i se’m
va ocórrer enviar una carta posant en antecedents al gran
mestre Pau Casals d’un llibre recentment escrit i premiat
sobre castells, i per si volia o podia fer una salutació. Al
mestre li va plaure molt la idea, em felicità i em va
escriure des del seu exili de Prada a la Catalunya Nord .
El fet no va caure bé als ambients franquistes i algú em
titllà de republicà i d’independentista col·locant l’escrit a
primera pàgina.
Al nostre al·ludit en el llibre a la pàg. 151 parlem
extensament d’un patronat, i ja la Diputació de Tarragona
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el 8 d’octubre de l964 aprova en plenari una proposta
del diputat Antoni Soler i Morey , encaminada a la
constitució d’en patronat Provincial. Però la iniciativa no
quallà, per la dificultat que entranyava una institució
supra provincial. El 25 de febrer de l966, l’Ajuntament
de Tarragona aprova la creació d’un patronat local de
castells, per part del Tinent d’Alcalde President el
tarragoní Antoni Duran i Segura.
Des del primer moment l´alcaldia em nomenava com a
secretari del primer patronat, tot confiant novament en
amb la meva persona per l’estima que demostrava en
principals afers ciutadans, Belles Arts i Castells.
Així refermava l´amistat amb tots els membres del
Patronat, en els caps de colla, regidors implicats i
persones de gran arrel castellera, tots disposats a
treballar i a perdre hores per la causa tarragonina,
altruísticament per la nostra volguda ciutat. Amb Ricard
Vilar i Guix i també Esteve Banús alcaldes en aquell
període , treballarem molt amb ells, no em vaig valer de
l’amistat adquirida i personalment coneixia moltes
persones que enriquiren la meva personalitat, i que vaig
conèixer en aquests dos noms artístics i el popular de la
terra.
En aquells inicis crec que vaig ser l’ ànima de la primera
gran Exposició Castellera que se celebrà a Casa
Castellarnau, per Santa Tecla de l968. Es dividí en quatre
grans seccions més una altra de documentació vària dels
castells. Van prendre part , primer les colles tarragonines
la nova i a Villa dels Xiquets de Tarragona. Els Minyons
de l’Arboç, ela Castellers de Vilafranca, els Xiquets de
Valls, i els Nens del Vendrell.
Els típics instruments musicals, quadres, llibres, la
maqueta del monument als castells de Tarragona
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dissenyada per l’escultor Lluís M. Saumells, castells varis,
beneí la mostra Mn. Joan Tomàs amb la totalitat del
Patronat, amb l’Alcalde Vilar Guix, Ll. Zamora, Olivé
Martínez, Saunells, Virgili a Basora, qui escriu aquestes
línies. La resta del Patronat i castellers. La exposició
ocupà l’atri de la casa, la planta baixa i tot el pis més
superior . La expo. catapulcà el jove patronat, durant del
22 de setembre al l2 l’octubre. Realment vaig passar-hi
moltes hores en la sdeva preparació.
Vaig ser testimoni d’ excepció en l’organització del
Patronat de Castells . Comandat llavors, per Enric Olivé i
Martínez , que aglutinà el “Ball de Bastons” un el sí del
Patronat, i en cercar la fórmula Olivè, per una sola colla
castellera , la “Vella Xiquets de Tarragona“ que anava de
blau, i la colla “Nova de Sant Magí“. Desprès de moltes
converses i reunions no manes reticències i a fi de
millorar la seva escena als castells que certament era
força migrada. Per fi s’uniren les dues calles amb el nom
de colla “Xiquets de Tarragona”. Jo continuava a la
secretaria dels dos patronats. Aquest ho acordà en cessió
del mes de gener de l970.
10 se setembre de l970.- El Sr. Virgili, entès en la matèria,
es l’ encarregat per l’ adquisició de les noves camises , als
pocs dies hi ha noves i manifesta que la roba escollida ha
arribat a Tarragona. El Sr. Olivé per altra part parlà de
l’empresa Seidenstiker confeccionarà les noves camines a
ratlles blanques i rosades. Però a més s’aprovà l’escut que
ha de representar la nova colla presentat per Morant , on
hi ha l’escut de la Tau en camp vermell i groc per
distingir-lo del daurat de la Seu. El dibuixant Sr.- Llorens
el traurà a la mida convenient i se’n farà una primera
confecció a la casa Alfa de l70 unitats.
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Les primeres camises i escuts van tenir un cost de 25.755
pts. Segons es cita en una altra reunió del mes d'octubre.
L’escut, doncs, el vaig fer en base a que només havia una
sola colla i en ares a donar fe del tarragonisme de la nova
agrupació.
Objectiu, que tots junts plantéssim cara als reptes que ja
començaven a sorgir. Com a secretari del patronat em
tocà la pitjor part en múltiples reunions, especialment
quan s’atansaven els concursos de l970, 72 ,74 i 76. Cada
vegada havíem de canviar parcialment les bases , i potser
la part més feixuga estava en la part de l´organització.
Vaig quedar-ne tant cansat i d’escoltar-me fins i certes
inconveniències, que vaig optar per dimitir.
L’ anagrama casteller dels impresos de cartes el vaig
treure de l’Auca de la Festa Major del gran dibuixant i
gravador Ricart.
En quan el patronat de Belles Arts, l‘Ajuntament
patrocinà els primers fulletons publicitaris amb una
breu síntesi històrica de Casa Castellarnau. Els maig
preparar amb molta cura i a consciència. Havia ingressat
i augment el patrimoni artístic, i portaven el segell el
Patronat Municipal de Belles Arts.
En aquella època sobre l’any l976, L’alcaldia va fer uns
altres fulletons pel Patronat Municipal de Castells, també
preparats per mi, i a més es van fer uns carnets per
incentivar als tarragonins, visitant de franc els
monuments dependents de l’Ajuntament. Signà la seva
implantació l’alcalde Vilar i Guix, sent els primers carnets
pels membres del Patronat.
En aquella mateixa època la vídua Sra. De Xavier Gols
Mercè Rovira que avia viscut a la Baixada de Misericòrdia
va fer lliurament en cessió de l’ històrica senyera de
l’Orfeó Tarragoní que tenia guardada des de la
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desaparició de l’Orfeó a la guerra civil, que normalitzat el
país els antics cantaires havien declinat reorganitzar
l’orfeó amb les sigles de Educación y Descanso, del
aparell propagandístic del Règim. També el nou
Ajuntament sorgit de les urnes de l’alcaldia Recasens,
també decretava la desaparició d’aquest el qual en
formava part.

Sóc membre de la Comissió del
Monument a Verdaguer. El Dr. Pont i
Gol
En el memorial de la meva vida de servei a la ciutat,
també vaig actuar a la consecució del monument a
Tarragona a l’eximi poeta Mn. Cinto Verdaguer. El Casal
Tarragoní donava el primer pas obrint una subscripció
de 10.000 pts. El mou tarragonisme es present a les
principals activitats culturals, i a mi també es demana la
meva modesta presència. No sé negar-me al que hem
demanen. Es per Tarragona, per patriotisme i convicció , i
sembla , també, que hi ha injustícies en la filantropia ,
incomprensions, potser hipocresia. Totes aquestes
activitats no cal dir em robaven hores de família, hores de
descans i també diners que no recuperaves mai.
Vaig ser incapaç – he dit en algun altre lloc del meu
memorial- d’aprofitar-me en aquests serveis d’estima a
la Tarragona dels meus amors, tot ho feia amb cos i
ànima, acabava en servei dels meus filantròpics en
començava un altre. Ara li toca el torn actuar en favor de
Verdaguer. Es tracta, ara, de complir amb els amics del
Casal Tarragoní, l’entitat que sempre se li posaven pals a
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les rodes. E. y Descanso encara manava, potser no tant.
Però manava.
Els homes del Casal Tarragoní tinguérem d’esperar i poc
a poc s’anaren suavitzant iniciatives que a priori es
consideraren perilloses, i que per nosaltres els catalans
intentàvem magnificar sempre la nostra cultura.
La gestació del monument a Verdaguer tingué oidà les
reticències de la gent. Una vegada encesa la llum verda
per part de l’Ajuntament, de les forces vives tarragonines
es posà fil a l’agulla per part del Casal Tarragoní, que
inicialment havia promogut la idea. Josep Sendra i
Navarro, llavors President amb qui sempre he tingut una
forma amistat, com la de Joan Virgili i Basora , molts
anys al peu del canó de l’activitat `popular tarragonina , i
on també formà part activa de la comissió per a bastir el
monument verdaguerià per subscripció popular, nomenà
secretari de la comissió mixta Jordi Morant Clanxet tenia
cura de les convocatòries a reunia, parlava, primer, amb
el president dels tomes essencials a tractar, persones que
assistien, com determinar lloc, gestions, i el que es
presentés. Tampoc ho deuria far tan malament. Això sí
tenia sempre un bon equip que treballava de valent , em
veia valorat amb el meu gra de sorra i aquesta
circumstància em deia feliç.
Recordo molt be l’interès que tenia l’arquitecte Manravà i
Lòpez, que una vagada, segons deia, havia somniat un
monument a Verdaguer enlairant-se cel amunt portat
per unes gavines com en volandes, amb una musa
daurada com a símbol de la poesia, portadora d’una
fulgent corona de llorer. La visió, es complí tot, tal com l’
arquitecte desitjava. Es clar, això havia d’anar en gran
bloc de pedra granítica d’una sola peça. La comissió
acordà de la cinta en ferro treballat i les gavines es donés
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a l’artista serraller Joan Beneito que tenia d’idees
artístiques_ avançades. El coneixia molt, érem vells
amics, de quan era capdanser de la colla sardanista
Joventut Tarragonina i de quan ballàvem sardanes.
Beneito prengué interès amb el monument com també
Lluís Mª Mezquida, que informava sempre al diari del
que es feia a les nostres reunions- La llegenda a esculpir
en bronze havia de figurar al peu del monument. Beneito
tingué de construir-lo fora del deu taller del carrer del
Vidre a la part alta de la ciutat. Donada l’ordre de l’
execució amb les mides que havia de tenir el monument
a aprovat per l’Alcaldia, Arquebisbat i Casal Tarragoní es
donà el tret de sortida als artistes contractats intervenint
Monravà, ideòleg del monument, Saumells escultor,
Baneito, i el jove escultor i marbrista Bru i Gallart i
Pardo, que cisellà tota la lletra que forma part de
l’esmentat monument. Tots ells formaven part de la
comissió composta pel Casal Tarragoní, Ajuntament i
Arquebisbat.
Iniciaren les campanyes de premsa i ràdio. I de com
anava la subscripció popular, els actes de suport a la
nostra causa i el 1974 el mes de maig, organitzàvem tots
plegats en gran festival “ Pro monument a Verdaguer “ ,
havent de recordar la participació d’un grup folklòric de
Girona, que no recordo, els trabucaires de Solsona, les
majorets del Perelló i Torreforta. El plat fort i m és
esperat va ser, del carrusel de la Guàrdia Urbana
muntada de Barcelona que vingué només a despeses
pagades. L’èxit del festival va ser impressionant.
Quant la pedra quan estava a mig desballestar Bru
Gallart i jo fórem comissionats el l975 per a traslladarnos a les pedreres de Porriño a Pontevedra, arribant un
dia desprès de la sortida del aeroport del Prat, a causa de
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no haver pogut no aterrar aquell mateix dia a ’l aeroport
de Santiago de Compostela, tancat per una persistent
boira, en tornàvem de nou a Madrid on pernoctàrem,
comentant és clar, l’entrebanc i l’odissea viscuts.
A l’Hostal Nacional de Turisme “Reyes Católicos“ a la
plaça de l’Obradorio fórem allotjats, i immediatament al
automòbil ens portaven a les pedreres al·ludides on havia
el gran bloc de pedra encara sense polir i formes a mig
fer. Nosaltres quedàrem molt complaguts pel treball fet,
tota vegada que Monravà feia poc temps s’havia
entrevistat amb la direcció de l’empresa. Amb els
terminis fixats s’executà el magnífic bloc que avui honora
el monument de la plaça de Verdaguer . Inicialment es
van fer els tractes amb l’empresa Gibert de Tarragona,
que subcontractà el servei a una empresa de feia treballs
estables per Tabacalera. Per “miracle” no succeí un
accident, ja que aquell camió no reunia les condicions
idònies de seguretat en un transport tant delicat i se pes.
A part de l’ intervenció de la junta del Casal i de la
comissió foren els presidents d’honor al Dr. Josep Pont i
Gol, Arquebisbe Primat de Tarragona, i Esteve Banús i
Fernàndez, Alcalde de la ciutat. El secretari que era qui es
escriu, empassant-me unes 150 cartes que vaig fer una a
una, mecanografiades que desprès signaven el Sr. alcalde
i el prelat on a més avia els dos escuts preceptius. Els
cartes les dirigirem a institucions bancàries a les
corporacions tarragonines, comerç i empreses químiques.
Tal com un dia em comentava Josep Pérez antic tresorer
del Casal, que coneixia com ningú les migrades finances
de l’entitat recollí 600.000 pts. i escaig, aportant el
municipi la resta.
El monument s’inaugurà amb tota solemnitat el dia de
Santa Tecla de l976; El Dr. Pont el beneí i conjuntament
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amb l’alcaldia d’Esteve Banús, descobrint la placa de
l’efemèride on a mes havia uns membres de la guàrdia
urbana de gala, una tarima on estaven col·locats al
president de la de la Diputació Clua i Quixalós, el
President del Casal Tarragoní Josep Sendra i Navarro,
consellers, els artistes ja citats més empresari Castelló,
marbrista, que va fer el treball propi de poliment definitiu
sobre la pedra. Acte seguit se celebrà una festa popular.
Com a membre de la comissió i secretari vaig estar prop ,
amb la organització dels actes.
En un altre apartat he fer esment del pergamí que faig fer
arran de la col·locació la primera pedra que ho va ser amb
els requisits acostumats, dipositant-se un tub amb la
premsa del dia, unes monedes i el record de la meva
modesta a aportació a la causa del Casal Tarragoní.
Poc temps desprès i tot pagat la dita comissió es va
dissoldre.
No es podia deixar de banca que per allà el 1972 o 73 que
prenia cos l’erecció del monument a Verdaguer , doncs un
dia es presentà a Tarragona des de Ripoll, el Sr. Joan
Amils i Pla a qui no coneixia. Era el protagonista i una
eminència de l’obra mística de Verdaguer que havia
aconseguit, desprès de molts viatges a Madrid, que
s’imprimís un bitllet monetari per la fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre de l’emissió de bitllets de 500 pts. amb
on gravat de Verdaguer tocat amb barretina.
Amils organitzà un gran nombre d’exposicions
homenatge arreu de Catalunya i per tant també em tocà
de prop treballar per aquesta la causa , doncs també se’n
va fer una on estava la sala del Sindicat d’Iniciativa i
Turisme .
Al Sr. Amils no podia faltar el dia, de la inauguració del
monument el dia de la festa Major de 1976, donava per
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fet, ja el 1974 la seva erecció anunciant, posava a les
targes i sobres i propaganda, la fotografia de projecte pel
arreu on anava destinat. Estic segur que aquell singular
personatge edità una autèntica grossa de targes grans
tarragonines sobres, sempre amb el nostre monument i
de Tarragona. Va ésser, concs una bona propaganda que
ens va fer un temps molt llarg. Pràcticament no havia
setmana que no l’enviés cartells i propaganda de les seves
andances verdaguerianes , fins que vaig saber de el Sr.
Joan Amils havia traspassat. Al cap d’un temps es
presentà a casa el Sr. Oswald Cardona, era de Barcelona.
brillant escriptor, poeta i amant de Verdaguer, va saber
la meva adreça i s’interessà molt del que tenia de la
propaganda que m’enviava el Sr. Amils. Vaig donar-li
propaganda de la que tenia, ho agraí molt i em donava
un llibre seu, sobre la figura del nostre gran peta Mn.
Jacint Verdaguer.
A la musa, ara li manca la corona de llorer, on és?
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CAPÍTOL VI
Es nou per a mi: la política
Ben bé, no sabia com anava. Invasió de paperassa per
cinc costats. Observo; sóc testimoni dels grans canvis que
es produeixen a la nostra societat i arreu. Al principi de
tantes innovacions, per mi ignorades, quedava perplex de
les mútues acusacions dels que pujaven a escena i sentia
, ja, autèntiques barbaritats. “ja veuràs – em deia Enric
Olivé, ex Alcalde i desprès diputat al Parlament. Va ser
un dels millors alcaldes que hem tingut. – “La política
encara que no vulguis, es posarà dintre de casa teva “,
però si jo no la vull... Començo a desxifrar el que es diu
política, tot son mentides, només es vol la destrucció del
rival, els qui el torn posa al poder per enriquir-se ?.
Primer abans de treballar els elegits es reparteixen el
patís. Els que manen no s’ equivoquen mai com si fossin
deus . Jo diria es jugava net, estava mig animat per
ocupar ni que fos, un càrrec de regidor, servint un temps
a la meva ciutat.
En vingueren a veure amics socialistes, de Convergència,
Esquerra Republicana. Sempre els vaig dir el mateix. No
poc trair sentiments ni conviccions. Però no veieu que és
la política ?, aquesta no te entranyes, tens de mentir cada
117

moment, si és veritat allò que diuen per cada mentida set
anys de purgatori, i compto, si cada dia dic a consciència,
només quatre mentides, mireu, milers d’anys que caldran
per entrar al mes Enllà. Si no tens carnet de partit polític,
el qui mana et mira de cua d’ull, mai ningú diu que no, a
les obres em remeto. Ompliria moltes pàgines. Et sents
menyspreat a mi em passa, no comprenc la negació
política, quan hom truca a un servidor del ciutadà, i
encara avui, desprès de dos anys no he tingut el goig de
ser rebut per certa autoritat municipal. En el capítol de
la democràcia No cal parlar de llibertats i llibertinatges ,
escarnis als sentiments religiosos, eliminar el que faci
olor de prudència, honestedat, noblesa, cortesia ,
educació les bones formes..., cada dia han de fer-se noves
presons, les violacions són a l’ordre del dia, ningú
aguanta ningú, infidelitats a vessar, corrupció , divorcis a
diari... i per què seguir? És clar, no es pot criminalitzar a
ningú, però a mi, un apolític convençut, em miro el món
amb un altre prisma generós, no el de via estreta del
poderós de guanyia, imposant la seva llei.
Pel que dèiem. Diaris, ràdio i televisió descarreguen un
bombardeig de bones intencions en els períodes
d’eleccions, ara es deixen veure i tocar, mes quan arriben
a la cadira , si hom el necessita, en presenta una la
barrera infranquejable, del que a mi m’ ha passat. Tot
això m’ passat i més. Beneïa sigui la democràcia no la
coneixia, com totes les coses en te de bones i dolentes,
però cal notar a diari més tràfec d’influències, més
corrupció política, menys sentit de la responsabilitat, els
favors dels amics de partit... , les aliances contra natura
entre partits, tot és per la destrucció del contrincant, els
que manen són infal·libles, mai s’ equivoquen. Finestres i
més finestres, funcionaris sobrers que fins i tot no saben
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coses que haurien de saber, el desconcertat ciutadà
moltes vegades li toca armar-se de paciència, i el
panorama és ben feixuc per les burocràcies inútils que
s’han de fer.
No cal parlar-ne més, però quan veus aquestes coses, el
desànim és patent, la política no te amics ni parents, el
que importa són els vots. He parlat no acusant cap
persona, jo no sóc ningú, la temptació no passà pel meu
jo,”qui oli remena els dits s’ unta“ com diu l’adagi, he
preferit no embrutar la consciència. Sempre haurà
excepcions, és clar, i he sentit dir més de dues vegades,
“Ets ruc, ara que pots aprofitar el càrrec, que la vida
política és curta“. Per aquestes raons, la meva història no
ha passat ni per prebendes ni càrrecs remunerats. El meu
servei a la ciutat, és pur i cristal·lí, o si no, pregunteu a la
viva muller. Al meu desencís és patent, voto per obligació
ciutadana, no per convicció, perquè després els polítics
fan el que els i sembla, rifant-se del mort i qui el vetlla.
Aquests i altres raonaments que podria afegir, val més
que deixi el tema per altres sentiments més nobles.

Tarragona en la meva ment
Mentrestant feia unes hores per la tarda a casa
Castellarnau inventariant i netejant el notable material
que s’acumulava procedent de l’antic museu de la ciutat ,
i així arribà al legat Gramunt procedent de casa seva al
carrer de Sant Agustí de Tarragona. Després, i rebut
aquest legat l’any 1977, el llegat es col·locà a les
prestatgeries antigues que havien servit a la pastisseria
Pasqual del carrer Major, segons em esmentat, col·locant119

se la biblioteca temporalment de l’ antic Museu de la
Ciutat, a casa Cartellarnau i quan estava a mig col·locar.
Fins ara hi fet una especial ullada, que és la més
interessant, a les principals activitats que vaig
desenvolupar en pro de la ciutat. En un llarg de la meva
vida vaig participar fos com a directiu en algunes de les
entitats o fos a simple com associat. Les anoto totes. De
jove anava pel Club Gimnàstic quant l’estatge social
estava a la Rambla al costat de l’Hotel Europa, i quan el
Nàstic estava a primera divisió. Sóc del Casal Tarragoní,
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, de l’Associació
Pessebrista de Tarragona, Amics de Montornès, com
també ho sóc dels Gogistes Tarragonins, Confraria de
Sant Magí Màrtir de Barcelona, Omnium Cultural,
Congregació de la Sang, de la confraria de Sant Magí de
Tarragona, confrare de la Verge del Claustre i en altres
temps vaig ser del Sindicat d’Iniciativa, i la Societat
Fil·latèlica, Joves d’Acció Catòlica de la Catedral
desapareguda fa molts anys, Associació la Salle, Joventut
Tarragonina (desapareguda) com també, Confraria del
Roser
del
Grup
Excursionista
Muntanyenc
(desaparegudes) i de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus,
que era de la Junta.
De les entitats cíviques, donada la meva situació tant
especial em condonaren les quotes, i altres adduïren
raons estatutàries, de les quals vaig causar baixa.
D’algunes d’aquestes preuades institucions en vaig ser de
la Junta Directiva.
De fet els meus sogres vivien Barcelona on molts caps
de setmana hi anàvem. Ens venia de pas la merceria de
tenia en bon amic Lluís Bonet i Punsoda, on la flor i nata
tarragonina i feia alegres contertúlies tarragonines.
També coneixia molt, i érem bons amics amb el
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col·leccionista de goigs, impressor artista i molt meticulós
en llibres de bibliòfil, el reusenc Torrell de Reus.
També en vaig tenir molta relació i amistat amb l’il·lustre
vallenc Pere Català Roca, gran fotògraf. Il·lustrador de
llibres, casat amb la filla de la editorial Dalmau de
Barcelona. Autor de llibres d’història, acèrrim defensor
de la catalanitat de Cristòfor Colom. Edità “Mon
casteller“, com dels set volums de “Els castells catalans“.
També un any el vaig invitar a La Pobla de Montornès.
Ara ja és difunt.
Entre aquests personatges em vaig honorar amb una
estreta relació amb al Cronista Oficial Tarragona Juan
Salvat i Bové, vaig tenir-lo vàries vegades a casa meva,
m’invità vàries vegades per fer il·lustracions tarragonines
pels seus llibres. Era un superdotat, amable i assequible.
En això arribà a la transició i al canvi de règim. Les
primeres eleccions municipals les guanyà Josep M.
Recasens, amb Salvat no eren gaire amics, ell no va fer
cap gestió i Recasens tampoc. Al cap de poc temps
aparegueren dos articles de Salvat sobre les
denominacions de noms als carrers. La polèmica està
servida, i el nou alcalde destitueix de cronista un temps.
Intervinc directament amb el Sr. Alcalde i parlo amb
Salvat i amb l’ Alcaldia com a mediador, però la meva
intervenció no prosperà i les postures resultaren
irreconciliables, Salvat no trepitjà més l’Ajuntament,
morí de pena i sentiment retirant-se a Barcelona a casa
seva , i segons tenia escrit va ser enterrat a Tarragona.
Mai he pensat amb l’ideal de les persones, Artur Bladé i
Desumvila de Banissanet, liderat de pro, perseguit i
exiliat dels esdeveniments de la guerra, personatge
singular i del qual tinc unes cartes, vaig fer amistat amb
ell a través de l’Institut d’Estudis Tarraconenses de la
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Diputació, se les sabia totes. Havia estat un notabilíssim
literat, el vaig convidar un any a pronunciar una
conferència a La Pobla de Montornès, escrivint les seves
moltes impressions “Viure a Tarragona”, amb diversos
volums.
Una persona nascuda amb molts anys de diferència de
Salvat és el meu amic Josep M. Sans i Travé, actualment
és Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya. La nostra
amistat començà pels anys 70, quan tots dos coincidírem
a les jornades d’Història avalades per la Biblioteca
Pública i Tarragona. El va seguir, era feia molt de temps
que no ens veiem, coincidint a la nostra ciutat, ara no fa
gaire. Els intercanviàrem mútues salutacions i parlàrem
una costa estona. Un altre dels furgadors de la història, i
de qui també sóc amic és Amadeu Soberanas i Llaó,
tarragoní que va ser molts anys un dels responsable de la
secció de manuscrits Biblioteca Nacional de Catalunya.
Tinc cartes escrites per ell, ningú ni la Diputació no han
tingut cura de completar de completar L’“Index
Tarraconensis“ de Soberanas, del qual només hi ha per
primer volum.
Al principi que havíem guanyat la democràcia, Omnium
Cultural organitzà uns cursets de català per adults , i allí
vaig fer cap al núm. 3 del carrer Apodaca, allí havia el
president de l’Entitat, era Josep Lluís Carod i Rovira, no
el coneixia, i amb molta atenció, paciència i autoritat el
vaig tenir força temps, ens vam fer molt bons amics, jo no
estudiava gaire la gramàtica. Abans trobàvem sovint, però
pels afers de la política, ara no ens veiem.
Una de les persones en entranyables que m’ omple de
satisfacció , és el qui va ser Joan Martí i Castell, el primer
Rector de la nova Universitat de Tarragona. En Joan és
més petit que jo. En els anys de jove vaig conèixer tots els
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germans, tal com breument hi esmerçat. Érem uns
quants catequistes nen Joan Martí, era entremaliat, i un
argent viu. Pioc a poc anà diluint-se aquell fantàstic grup.
Quan va ser designat Rector, al cap d’un temps vaig
dirigir-li. Als dos o tres dies sona el telèfon i en persona,
em saludava amb efusió i parlarem potser mig hora. Els
trobàrem unes quantes vegades, va regalar-me amb
sentides dedicatòries els llibres dels quals era l’ autor, es
clar tots eren de filologia. Però a més, un any va ser el
pregoner, a instància meva, del Pessebre vivent de La
Pobla de Montornès.
Acabat aquest petit periple d’algunes prou conegudes,
continuo.
Precisament una vegada el Sr. Babot un dia em telefonà
dient-me de li havia sobrat temps i pujava a casa si no em
venia malament. Vaig dir-li que sí, i que vingués quan
volgués. Pocs minuts desprès apareix un llampant, luxós
i magnífic automòbil portat per un xofer oficial , tot
uniformat, obria una de les portes donant pas al Sr.
Carles Babot llavors enginyer en cap a Catalunya de
CAMPSA, xerrarem més d’una hora parlant de les nostres
coses, de Tarragona en especial, dels goigs i de llibres
tarragonins, i que li fes de bo per aconseguir-los.
Jo patia perquè el conductor que esperava guardant al
volant de l’automòbil. L’amic Babot em comenta- “No té
altra obligació que esperar-se , i a més cobra“. – Una altra
vogada en presentà a casa amb el mateix cerimonial.
També Salvat i Bovè, a qui Tarragona crec no ha fet
justícia, venia molts anys per Sant Magí es presentava a
casa, i no va fer quan encara havia l’antic edifici i després
ja fet el vaig convidar nou immoble del Portal del Carro.
Quant vivien els sogres i estaven e a Barcelona Sovint
anàvem als salesians del carrer Diputació o a la
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Concepció on ens casaren del carrer d’Aragó. Amb el 600
primer, i després amb l´R 6 molts diumenges de 10 a 13
hores anava i donava a fer un vol pel mercat de Sant
Antoni, trobant és clar molts llibres tarragonins, més
barats que a Tarragona. També algunes vegades
emprenia el vol cap el barri vell de la Catedral, Palla,
Petrixol i afluents on també trobava material tarragoní,
tot sempre més barat que a Tarragona.
Si coincidien un parell de dies de festa , amb tota la
família destinàvem un matí o una tarda a visitar el al
Zoològic, al parc Güell, pel passeig de Gràcia admirant i
contemplant les grans cases del riudomenc Antoni
Gaudí , visitant la catedral, el Sant Lepant, contemplant
les oques del claustre, senzillament anàvem de passeig
sense una intenció preconcebuda o visitant algun
familiar.
Era l’època que els fills eren petits, els veïns tenien tots
un gran estima, els pares de la Lluïsa es desvetllaven per
nosaltres, i cada vegada que hi anàvem havia preparada
alguna sorpresa. Coneixíem a més alguns dels veïns i
establiments de la contrada, recordant una important
tenda i queviures i xarcuteria, que es deia Peñaroja, com
també un establiment de papereria i cartró preparat per
arxivadors de la casa Saràbia, que era prop al materix
carrer Diputació.

A l’Arxiu de la Corona d’Aragó
En el plegat d’experiències en història i tenint necessitat
d’unes consultes a l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
m’obligaren a fotografiar-me. Ho vaig fer al primer lloc
que vaig trobar , i així ho vaig fer en fotografia ràpida , la
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casa Jorba Preciados. Normalitzats els papers i com que
sabien les funcionàries de torn el motiu de la visita, em
tragueren uns documents, però no el què buscava. Jo
volia veure en concret un document de la rebuda a
Barcelona de Cristòfor Colom pels reis catòlics. Un altre
document vaig poder-lo consulta: es tractava de
Torredembarra.
La meva vida privada, per dir-ho d’una forma i altra , no
ofereix res de nou com la de qualsevol ciutadà, i aquesta
no tindria cap valor als ulls del prisma humà , si jo no
hagués fet notar l’estima i el sentiment del més pur
tarragonisme malgrat les falles que entre els humans
existeixen. L’estimació que he professa per la ciutat
sempre ha traspuat senzillesa i una immensa voluntat de
servir sense mai demanar res a canvi, i per això, aquest
desig de descriure les emotivitats ,amargors i triomfs
passatgers, foren moltes les hores robades a la intimitat
familiar impossible de valorar.
A qui realment he de donar infinites gràcies és la meva
esposa M. Lluïsa que aguantà la solitud mentre treballava
per Tarragona en el prisma de la noblesa i del més
estricte altruisme. Que jutgi el lector pacient que ara
llegeix aquest memorial, descrit amb la més ferma
objectivitat:

Periodisme a Torredembarra
Estiu de l973. Amb els premis Mañé i Flaquer de
periodisme de Torredembarra , aquell any va convocarse un premi històric extraordinari del centenari de la vila.
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Quan ho preparava un dia passant pel carrer de Sant
Pau, trobava al director de l’Arxiu Diocesà, parlem uns
moments i els saludem i li dic, “Mn. Qualsevol dia vindré
per una consulta necessito consultar uns documents
sobre
Torredembarra“ –Immediata resposta.-“em
presento al concurs i no poc deixar-te res“. I aquí va
tancar-se el diàleg.
Dies més tard tinc en seriós entrebanc amb el llavors
Director de Diario Español, jo ja era tip de publicar al
diari i em coneixia força , i li faig lliurament de diversos
articles històrics relacionats amb Torredembarra, passen
dies i aquests no es publicaven i mancaven pocs dies del
termini de les bases.
Així és que vaig tenir d'enfrontar al director, no sense
tenir una seriosa contrarietat. Els 7 articles sortiren el
mes d’agost de l973. I també apareixen aquells dies els
del Mn.
Sortí el veredicte en , és premiat el treball del clergue.
Poc temps després en Centre d’Iniciatives i Turisne i me
m’invitava a pronunciar una conferència sobre en mateix
tema històric de Torredembarra , perquè, segons sembla
quedà contrariada la junta . En aquell jurat no havia cap
historiador. Un fer insòlit que ni hem vaig aturar a
considerar.
Vet ací el què són les misèries humanes. Al cap l’un temps
el clergue director “Penjava als hàbits”, i per tant deixava
de ser, aparentment, sacerdot. Ens dies desprès de la
notícia em trobo un altre Mn. molt contrariat i abatut,
dient-me poc més o menys.
“Jordi, tens de saber que el treball no va llegir-lo ningú
del jurat i donà el premi el Sr. tal (pronunciant el nom).
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Aquest és gran, no resideix a Tarragona i en ares de no
posar en ridícul, al director centre documental religiós.”
Desprès el succeïa com a director.
Dissortadament ja no és entre nosaltres. La injustícia era
frapant, i per tot això sempre he sigut tant contrari a
participar a concursos. Ja l’adagi popular diu. “Si no tens
padrins no et bategen “. Això és ben cert.

Les despulles de Vidal i Barraquer a
Cambrils
En els números 84 i 85 de la revista Cambrils dels mesos
d’abril i maig de l978 vaig participar a un concurs literaris
històrics amb documentació que només és al meu arxiu,
convocat a la memòria de del cardenal Vidal i Barraquer i
que foren premiats amb el títol “Vidal i Barraquer
bandera de la pau“. En aquesta convocatòria se celebrà
cap acte especial donant-ne en mà l’import a domicili el
Sr. Salceda i Balcells, de Cambrils
A rel d’aquells dels articles i passat un temps vaig fer a la
mateixa revista del mes de juliol de 1982 titulat, “La
família Clanxet i l’església del barri marítim”, on
ampliava antecedents al Sr. Ramon Ortiga que va escriure
sobre el temple. Els Clanxet, d’aposentada família, i
concretament Francesc Clanxet i Hernàndez el 23 de
juliol de l844 exposa a l’arquebisbat i a les autoritats
cambrilenques, la necessitat per a construir un temple a
baix a mar. I la família Clanxet i Cuchillo era propietària
d’uns immillorables posseïa els terrenys. La dita família
en fa una total revisió proposant un canvi de que tantes
misses, novenaris, i rosaris, per una altra generosa
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aportació de terrenys dels Clanxet per a construir una
molt necessària parròquia al barri marítim de Cambrils
per a la construcció d’una església dedicada a Sant Pere.
Al document s’hi posà la clàusula que si mai el temple
deixava d’existir el terreny revertia els hereus legítims. El
document el signà l’arquebisbe Dr. Josep Domingo Costa
i Borràs.
Dit això i per canviar-se d’ubicació , l’església, s’ hagués
pogut impugnat per la clàusula, però els hereus , optàrem
per callar, la qual quantitat serví pel nou temple.

L’Associació La Salle i el teatre
Com que repetidament hem demanaren participés a un
concurs convocat per l’Associació dels Antics Alumnes de
“La Salle“, vaig participar-hi amb les meves reticències.
Vaig confeccionar el treball “El quadre escènic de
l’Associació La Salle“ que vaig presentar l’any l993
premiant-lo, en solemne lliurament, amb motiu se la
presentació del llibret- programa de Setmana Santa
d’aquell any.
El treballera molt localitzat i només posava de relleu,
parcialment, el moviment teatral de l’Associació dels
antics Alumnes lasal·lians, al teatre del Col·legi com
desprès al Teatre Metropol. Em vaig valer d’uns quants
apunts que jo tenia, de “Estímulos“, de Josep M.
Tarragona, i del llibret de les Noces d’Or dels Germans de
les E.E. C.C. Crec que han tingut interès per donar-lo a la
llum, publicar-lo, i si més no ampliat.
Tenia feia molt de temps molt de material del teatre a
Tarragona, tret de l’antic organisme sindical de
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Educación y Desanso. Allí naturalment no havia res, i
hem vaig maig animar a buidat el “Diario Español“, des
de l940 al l955, de l’Hemeroteca- Biblioteca Municipal, es
guarden 30 caixes de material tarragoní.
Així ser valent-me, també, de vells amics, ara, almenys hi
ha un manuscrit de 200 folis, doncs a més ham donaren
vells actors del teatre tarragoní molts programes del
nostre teatre. Crec que sóc el qui en te més a Tarragona.
Es lamentable que aquest treball no interessi, gran part
dels tarragonins que passen de llarg en tantes coses,
menys amb el que son bombes i destrucció i no esmercen
gaire temps en refer la història de la ciutat.
Hi ha algun escadusser treball sobre del teatre, però no
de les entitats que els donaren suport. Als Germans De la
Salle, als Antics Alumnes roman el llibret premiat encara
inèdit, que o es decideixin, hi ha molt més.
Canviem de registre. A l’època del “Nou Diari“ i a tall
d’article periodístic memorial “Maximo Burxa“ em
premiaren amb el accèssit una biografia de Joan Salvat i
Bové. Crec jo va ser molt ben aconseguida, amb el més
important de la seva trajectòria com a historiador de pro,
i Cronista de Tarragona.
Un cas similar passà al diari “Avui“ Barcelona, no recordo
exactament però seria el 1996, que organitzaren un
concurs periodístic on tenien cabuda articles biogràfics
publicats, i com que la feina era mínima vaig enviar-ne
quatre o cinc. Com de em considerava, potser, un intrús
em donaren carbassa, tot pensant que almenys sabríem
els membres del jurat i sabríem quins feren els
personatges escollits.
Novament se'm convida a donar una conferència a la
biblioteca de la Caixa de Torredembarra per parlar sobre
de la figura extraordinària del torrenc Joan Güell Ferrer
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Assisteix el vescomte de Güell. Vaig fer en el temps de la
meva joventut, érem quatre o cinc i representàvem, és
clar unes comèdies humorístiques, un sempre
representàvem la sarsuela catalana “Càpsules Maüsser“.
Vaig tenir moltes vivències bones i que mai més he
oblidat.

Capítol de distincions
Quan es tracta d’anotar situacions, on els altres han pres
nota del que has fet durant la teva vida, ni que segui
modesta la distinció, te un valor afegit, producte de l’
immensa satisfacció del que la rep. Per mi son les més
valuoses que existeixen.
Obra del Ballet Popular Premi al millor estudi l972 a
“Cent anys de sardanisme.”
Homenatge del Casal Tarragoní datat el mes d’agost de
l989.
Ajuntament de Tarragona . agost de l989. Quadre de la
Medusa.
L’Ajuntament de Tarragona. Agost de l889. Cap en
bronze de la Madona del monument als màrtirs.
En reconeixement al meu treball històric l’Òmnium
Cultural em concedí el guardó de Tarragoní de l’any “
Premi el Balcó “ 1995.
El 30 de març del 2003, em concediren, en acte solemne
al Saló de Sessions de l’Excm. Ajuntament, el Diploma de
Serveis Distingits de la Ciutat. Era Alcalde Joan Miquel
Nadal i Malé.
Títol de soci fundador dels Gogistes Tarragonins atorgat
el mes de febrer de l996.
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Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre . Títol de
Soci d’Honor. Sant Llorenç de 1996.
Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de
Tarragona. Premi a la Fidelitat “.Confraria de Sant Magí ,
Màrtir de Barcelona”. Novembre de 1998.
Gogistes Tarragonins, Títol de President d‘Honor. Març
de 1999.
La darrera, compartida pels qui tinguérem l’honor de ser
de la primera junta directiva del Casal Tarragoní,
m’omplí de goig, veure dels als nostres successors del mes
de febrer ser 1957, ens donaven el monument a la
Sardana en pols de marbre, de “Tarragona Ciutat Pubilla
de la Sardana“, que els lliuraren en el 50è. aniversari.

Obres escrites i publicades en aquell
període
1.- Fins el 1975 vaig publicar: Història dels Castells,
Tarragona, amb edició de l’Ajuntament, 1967 amb 199
pàg. Il·lustrat més làmines.
2.- Cent anys de sardanisme a Tarragona. Edicions
de l’Ajuntament .- 197l amb l75 pàg. Il·lustrat.
3.- Iconografia de Tarragona, amb el patrocini
Diputació- Ajuntament. Edició numerada a doble foli, i
en paper fil. 1972. Conté 2l5 pàg. Il·lustrat.
4.- La Pobla i el Castell de Montornès.
Introducció a la seva Història. -1972.- il·lustrat i 64
pàg. I Mn. S. Monchon.
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5.- La vila de Torredembarra. Dades per un
memorial històric. –Convocatòria Premi Nacional de
Periodisme 1973. Tarragona , 54 pàg.
6.- Carpeta. Col·lecció de set goigs en recordança amb
motiu del VII centenari de l’Ermita de Montornès. 12751975. A doble foli, Recerca dels goig per l’autor,
més text interior.
7.- Història dels castells. Segona edició ampliada.
Edició Ajuntament- Diputació. 1976. 231 pàg.
il·lustracions a color
8.- Cinquantenari de l’Associació Pessebrista de
Tarragona.- Tarragona Il·lustracions. 39 pàg. Foli, i la
col·laboració de Mn. Salvador Ramon. 1978.
9.- Arxiu històric pertanyent a La Pobla de
Montornès.Primeres
Jornades
d’investigació.
Tarragona, 1979. 15 folis. Adquirit a Barcelona, Pertany a
l’entitat cultural Amics de Montornès. Biblioteca de
l’Entitat.
En quant les dues darreres publicacions, la pessebrística,
va ser fruit jo pertanyia en aquella època a la junta
directiva,
acordant
la
publicació
d’un
llibret
commemoratiu del cinquantenari de l’Associació
Pessebrista pessebristes. El vam fer entre Mn. Salvador i
jo, que encara tinc la documentació que recollia de
l’entitat. A més em la meva activitat en el pessebrisme,
vaig conèixer abastament al frare caputxí Josep M. de
Vera, andalús, que parlava el català amb la més perfecta
dicció, era en gran artista escultor i tenia forca força
avançades, i era com un consiliari de l’Associació
Pessebrista.
Crec que vam fer un bon treball amb la modèstia amb que
ens trobàvem, que patrocinà l’Ajuntament de Tarragona, i
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des de llavors, comença a utilitzar-se el meu anagrama o
escut dels pessebristes tarragonins.
Un altre afer ocasionà la meva actuació. Va ser que a
darreries de 1971, en la recerca de dades per una
monografia històrica que preparava per La Pobla de
Montornès, publicada el 1972 sona el títol “La Pobla i el
Castell de Montornès“, vaig tenir notícia que existia un
lligall de documents antics, procedents de la vila de Roses
que estaven a un una llibreria de vell de Barcelona, la
informació me la facilitava el savi medievalista el monjo
de Poblet el P. Agustí Altissent, ja traspassat, i per si
`podia interessar aquell lligall . Els documents havien
sortit en la guerra de 1936 de l’Arxiu Municipal de La
pobla, i en ares que fossin salvats aquells papers, el
Secretari de l’Ajuntament se’ls emportà casa seva de
l’Espluga de Francolí, i se’n va rastre. Resultà
romangueren molts anys per terres gironines.
Malgrat tot saber-ho no estava al mestre abast, Dos anys
més tard, jo iniciava les gestions per tan que fos possible
el seu rescat, però no donà fruit esperat, ja que
l’Ajuntament declinava la oferta. Un poc més tard, el
l978, la junta dels amics de Montornès que jo presidia,
donà llum darda per l’adquisició del lligat per a posar-lo
a l’abast de qualsevol investigador. Així tornaren els
importants documents al seu lloc d’origen.
A primeries de l’any següent amb el meu utilitari, i dia
convingut Mn. Sadurní Menchon i jo, prèvia festa al
treball, emprenguérem viatge cap a Barcelona, i era un
carrer proper a la Universitat. Entràrem as l’establiment,
ens donàrem a conèixer i anàrem al lligall amb molta
atenció, mirant-se els documents primer el Mn. Si val la
pena. Desprès me’ls mirava detingudament jo. Tenia
ordre d’un límit en el preu que inicialment era força
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elevat per la nova entitat. Vengueren els estira i arronsa.
Els documents no interessaven a ningú, es clar. Pagàvem
en taló, i el propietari, sol·licità la conformitat. Era bo.
Cerc que inicialment en volien sobre 65.000 pts.
Regatejant, fins, també crec, les 43.000 pts. Fa tants
anys...Els Amics de Montornès ja érem propietaris, d’un
valor documental molt important.

El capbreu de la senyoria de
Montornès
Amb la documentació adquirida hi ha un llibre en
cobertes de pergamí, tot en llatí, en una grafia
impressionant de perfecció. I pel ara diu, no deixava de
ser important dels arrels, persones, noms de lloc i
particularitats que els proporciona. Així , doncs, al cap
d’un curt temps em dirigia a l’Institut d’Estudis
Tarraconenses de la Diputació, per se era possible per
algun catedràtic fes la transcripció. Despès llest el treball
de moltes pàgines de la 41 a 145, en lletra més menuda
l’havia fet el Dr. Josep M. Encolà i Tuset. Que edità
l’Institut l’any 1990. El capbreu es datat el 9 de maig del
l615, també és remet a antecedents més antics.
A més desenvolupà el treball El Dr. Salvador J. Rovira i
Gómez, sent un valuosa eina de treball per la nostra
història poblenca. Una altra vegada, els hi agraeixo el
molt amb que ho van fer.
I la dèria en escriure tema històric tarragoní segueix, i ho
serà amb una neva i insospitada i modesta activitat
creativa. En aquella època escric al Diario Español amb
escrits històrics tarragonins i també a Clàxon.
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Consideracions
Quan vaig trobar el meu sí de la vocació a la història
immensa de la nostra ciutat, i el camí que podria seguir.
Estaven sense explorar infinitat de treballs de per sí
interessants per una ànima que cobeja sentiment i ganes
de saber el que ha succeït en el transcurs de la història
moderna de Tarragona, i fins i tot descobrint de temps
més reculats, a partir de la reconquesta. Si no ho sabia i
ara ho sé ha estat una d’una gran dosi de paciència i hores
de treball immens. Cada llibre té una llarga exposició en
consulta i rigor. Almenys sempre he tingut i encara tinc,
la màxima fidelitat als textos que m’ han tocat.
No cal dir i és notori que ma neva modèstia i poca cosa m’
han donat amb els anys una experiència tal, que hem
donen certa moral en encoratjar-me amb grans
llicenciats, que he tingut d’esmenar la plana més de tres
vegades, i en casos hom no han sabut navegar, i s’han fiat
del títol universitari que tenen. Els qui no en tenim, ho
hem de veure tot amb els nostres ulls, i si tenim algun
dubte no ho escrivim fins que n’estem totalment segurs.
Aquest és el nostre mèrit, i jo també el subscric.
Si utilitzo cites ho faig amb la mínima expressió, no
omplint al lector no versat en aquestes qüestions, en
cites i més cites, o en tecnicismes, potser innecessaris,
quan els destinataris van a un públic no especialitzat.
He comprovat a consciència que si hem posava a l’escena
política Em crearia “enemics polítics“. No coneixia la vida
plena de descalificacions, encerts i desencerts i
imposicions algunes ben absurdes per la força dels vots,
considerava era el més assenyat, era no posar-se en
camins d’ onze vares i tenir persones contràries al meu
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pensament. Certament, Morant estava, en un lloc
privilegiat de la cultura tarragonina, si servia u no, no ho
sé, a les proves em remeto. Desvetllant el vel del secret ,
ja les primeres eleccions que en diuen democràtiques,
s’hem va oferir cadira dels socialistes, dels de
Convergència i dels d’ A.P.
En plegat és molt difícil que un amateur en la història
com jo, punxi tan estrepitosament com ho va fer (2007) ,
un personatge forà que va fer una autèntica desgràcia en
un llibre fet amb grans mitjans tipogràfics que va fer una
entitat bancària. No podent substrèure del desgavell
comès per havia escrit un historiador (?). Primera línia
Carles Mai i Roig, nascut a Mora l’Ebre, no senyor nasqué
a Tarragona i bategat el dia següent a la parroquial de
Sant Francesc de Tarragona, la mare era filla del cèlebre
arquitecte , dibuixant i escultor Vicenç Roig el Vicentó de
Tarragona, i així un rosari que havia en errors. Vaig
formalitzar una carta a la direcció del meu absolut
desacord.
I així podria enumerar més diversos exemples que amb
els anys n’han passat.
Als professionals de la història, crec no els hi agrada
gaire, els que escriuen i no ho ascendim graons i se’n
editin llibres. S’ha comentat, fins i tot a la cara, “amic
Morant. No guanyaràs mai un premi en concurs“. Les
diverses bases que llegim no exclouen a ningú, però
l’hora de la veritat només compten títol universitari, i
com que els jurats es creuen ser infal·libles, pel que hi
participem som gairebé sempre son esbandits de tota
possibilitat. Els professionals de la Història, que en són
molts i veritablement preparats per desentranyar-la, són
comptats. Ells tenen el seu llibret, i sense córrer gaire ja
tonen ja tenen premi de tesina i tesi doctorat, poden
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penjar-lo editat entre als seus grans llibres de despatx, i
són quatre els que con continuen desprès. Per tot així ,
em sento com sento com as discriminat, els llicenciats
molt més savis que jo, crec que els hi manca una forta
dosi d’ humilitat, doncs aquests llicenciats en història els
hi manca molta història ciutadana. Potser no la valoren
prou, i a les proves em remeto. La majoria dels temes que
surten al carrer en els migrats concursos sobre història,
crec són tesis doctorals o grans tesines, amb pompositat
de xifres, i investigació, està fet sens dubte amb el màxim
detall il·lustratiu, però el lector que ho llegeix i no hi està
versat, acaba mig marejat de tanta cita il·lustrativa.
Altres matèries molt més properes a nosaltres, potser no
tant brillants i també de pura investigació i recerca, no hi
ha lloc pels que no sanen tant.
Moriré estimant amb follia la meva ciutat, Tarragona, la
qual m’ impregnava l retina dels meus ulls el primer raig
de sol de la meva existència.
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CAPÍTOL VII
Els bells records d’una experiència
inoblidable. Deu anys d’intensa vida
poblenca
Els antecedents de família, tal com dèiem al principi
venien de lluny. Havia adquirit de comú acord, la casa
núm. 3 del carrer Major de La Pobla de Montornès que
era de l’estimada tia Victòria Clanxet i Rovira , soltera, i
amb la finalitat de conviure amb el seu germà August. La
victòria que passà a viure a la cosa del carrer del Vent
núm. 20 on allí vivia el seu germà August, i la seva esposa
Roser. La tia victòria vingué un dia a Tarragona , havent
resolt, els dos germans, ventre la casa del carrer Major.
Havia de fer números , i al cap d’un parell de dies ens en
anàrem tots a La Pobla, els dos germans la Lluïsa i jo,
formalitzant la compra. La Victòria es reservà el dret
l’estada.
Tenint estada pròpia començarem anar a la Pobla els
caps de setmana. Així les coses, un dia es presenten a
Tarragona els amics Anton Mateu i Jansà, Anton “Pastó“ i
el cosí resident a Barcelona Aleix Morera Jansà, nascut
de La Pobla de Montornès que morí el mes de gener de
2003, i amb interessos a Torredembarra. Aquest, el
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veritable mentor ideòleg em proposà ni més ni menys la
Presidència d’una hipotètica entitat, si jo acceptava i ser
el núm. 1 de soci. Van tenir una conversa d’unes dues
hores, però de principi jo declinava l’honor en favor de
l’Aleix, el de la pensada de la `possible entitat., doncs en
justícia li corresponia. Era diumenge. S’encaminàrem cap
a casa i la meva muller els digué que jo estava al Sindicat
d’Iniciativa a la Rambla Nova en una exposició que jo
havia muntat. Amb la natural sorpresa i les degudes
salutacions prenen taula els interlocutors s’expliquen
entre el constant el pas de la gent que anava i venia de
l’exposició dedicada a Verdaguer del Sr. Amils on jo
vigilava.
L’Aleix, amb idees més avançades exposaren el projecte,
perquè, adduïren, els hi agradaria molt la meva
col·laboració el objecte de constituir una entitat cultural
el poble. Desprès de gaire dues hores de conversa,
arribàrem l’acord que jo fos el president i l’Aleix Morera
es faria càrrec de les qüestions burocràtiques d’estatuts ,
registre i gestions per a la presentació al Govern Civil.
A la mateixa reunió tant inesperada, el mateix personatge
entrevista sorgí, que sempre portà la veu cantant, la
inclusió de la paraula Amics era molt necessària
coincidint en aquest nom, coincidint tots tres amb el
sentiment general de la gent el topònim de Montornès,
no es podia oblidar, i així optàrem , sense més voltes, el
nom de “Amics de Montornès“, per identificar l’entitat
cultural que tant somniàvem els interlocutors.
Trencant la present cronologia històrica, editàrem un
parit record fotocopiat, commemoratiu dels 25 anys de
les representacions del Pessebre Vivent, una edició molt
restringida, pels qui havien col·laborat amb mi en junta
directiva. El principi del treball consta una endreça, que
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diu: “Al l’Anton Mateu i Jansà com a prova d’afecte, que
vingué a Tarragona amb el seu cosí Aleix Morera. Difunt.
Per entrevistar-se amb mi a fi de crear una entitat. Allí li
donava in si incondicional; així van nàixer els 'Amics de
Montornès' a la Rambla Nova de Tarragona“.
Ningú ha estat capaç d'un digne recordatori de
l’efemèride.

Fundació dels “ Amics de
Montornès”
L’acta fundacional es signà el l3 d’abril de 1974, es reuní
una reunió constituent que vaig presidir-la conjuntament
amb Morera .La seva constitució l’aprovà per unanimitat
pels assistents. En quant el nom a donar a la nova entitat,
també per unanimitat s’aprovà la constitució de la
societat cultural amb el nom “Amics de Montornès”, a
proposta nova, els estatuts ja preparats s’aprovaren amb
un parell d’esmenes.
Aleix Morera declinà tenir càrrec directiu ja que ell
residia Barcelona, aprovant l’assemblea la gestió que
havia fet en el període constituent, quedant qui escriu,
investit, democràticament, com a primer president de la
nova societat.
Aquell període va ser molt ràpid i va ser molt interessant
pel conjunt del poble i la vera societat civil que obria les
portes a nous i insospitats horitzons. Era molt necessari
dotar la nova entitat l’un emblema o escut i en una de les
primeres reunions vaig posar a prova les noves modestes
dots de dibuixant inventant un escut per l’entitat que és
el que hi ha amb un simbolisme senzill i entenedor com
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més l’ermita de Montornès amb unes mans que a tots ens
volen unir un l’amistat i la confraternitat. Així és com
s’aprovà aquell emblema , obra de Morant. Però hem que
en tot aquest procés no han tingut a mà cap document de
l’entitat.
Preparàrem 500 butlletes impreses perquè tothom es
pogués inscriure com a soci amb una quantitat lliure per
cada ú i la facilitat , també, d’anotar si es presentaven
famílies enceres. El Diumenge de Pasqua va ser decisiu
bel bé de l’entitat. S’ anotaren a l’entitat en dos dies i
mig s’inscriviren més de unes 200 persones : quota : la
voluntat. Els estatuts havien estat aprovats pel Govern
Civil amb dota de l’11 de setembre de 1974. Amb la més
bona voluntat i empenta la flamant junta directiva es
posà a treballar en tres fronts: Montornès, obtenir
almenys un perit local per a treballar i renovació total de
costums populars ciutadanes.
Escric sense papers, ho en tinc cap, i només els feliços
records s’ajunten en la persona responsable que els va
viure. Crec vaig ser honestament un “revulsiu “en actituds
ciutadanes i culturals com l’ implantació de la festa del
llibre amb dues conferències anuals. Implantació de la
cavalcada de Reis, en especial la realització d’un Pessebre
Vivent, idea que sorgí per part de l’Anna Maria, ara
resident a Arbeca, la preparació de les festes del centenari
de Montornès, amb la revalorització de l’ermita, de quan
es feia la construcció de l’autopista que aconseguia,
75.000 pts. la consecució del primer parc infantil de la
plaça de la Bassa, per la qual cosa el municipi de La Pobla
no ens domà res, malgrat pavimentaren tot l’entorn en
prestació personal. El mou somni potser més important
va ser la fundació de la biblioteca. L’edició del butlletí,
que a més m’ocupava molt del meu temps i hores extres
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en gestions, despeses de betzina. L’entitat de vaig fundar
“Amics de Montornès“, crec que era amb en ideal
altament cultural, i amb els Amics m’embarcava el vaixell
comú de la confraternitat i la germanor. No trobaran ni
un sol val que l’entitat tingués de pagar extres si no és el
repartiment de la propaganda del pessebre . L’estiu de
l976, en dia d’estiu tota la família amb ens quants amics
organitzàrem una berenada a Montornès i a l’ abric d’un
xiprer de d’alt de d’ermita sorgint en la trobada la idea
d’un el pessebre vivent a La Pobla de Montornès. El fet
era una quimera? Doncs no. Jo havia vist els de Corbera
de Llobregat, Espluga de Francolí, i un altre que no he
pogut recordar, era prop de Sant Fruitós de Bages. Tenia,
doncs, certa experiència auditiva i d’observar com
funcionaven aquests espectacles nadalencs.

El Pessebre Vivent realitat d’un
poble
Els que estàvem allí que precisament feia una petita pluja
estiuenca, tots assentirem amb to solemne el sí sense
saber què havíem de fer. L’experiència vista per altres
pessebres vivents realment m’animà com a cap visible de
l’entitat adonar el sí. No podem perdre temps i el dissabte
següent convocava junta dels Amics de Montornès per tal
exposar a tots de fer un pessebre vivent a l’entorn de
l’ermita i de l‘antic castell.
Els quatre dies de coll els vaig aprofitar-los escorcollant
possibilitats i possibles escales a fer, l’entorn de la ermita
amb Martí Porta i Josep M. Ciuraneta, dos valents, que
van fer unes primeres proves amb bateries d’automòbil,
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triant més o menys els llocs susceptibles de posar-hi
escenes, sempre i quan s’aprovés la seva realització.
Aprovat pels Amics de Montornès sense cap entrebanc i
amb llum verda tots plegats, ens posarem mans a l’obra,
sent conscients del repte que assumien.
Començarem a fer explanacions i camins amb el
consentiment municipal treballant dissabtes i diumenges
un estol de directius i voluntaris. Entretant jo parlava
amb cases de majoristes de Tarragona especialitzades en
de cable elèctric.
La primera casa subministradora els la proporcionà la
casa de representava el meu amic Antoni Martínez que
Tarragona, representant de la casa Lòpez Bertran, de
Tarragona que treballava amb tot tipus de material
elèctric industrial, a pagar amb un 10 % de descompte
desprès després de les representacions nadalenques
previstes. Desprès l’any següent, inicià la seva
col·laboració la casa Dielectro S.A. de Vivó, Vidal i
Balasch de Tarragona que representava un altre bon
amic, Salvador Grau que també ens oferí el material amb
les mateixes condicions. Del primer grup electrogen, crec,
no estic segur, el proporcionà Martí Porta través de la
casa Magrinyà de Valls, i la megafonia s’encarregava a
”Audio-Soni“ de Tarragona.
Com que aquestes cases
poc o molt ens anaven
subministrant material elèctric , també el poblenc i amic
Joan Gran, ens en proporcionà, aquest gratuïtament,
l’una partida sobrant de material elèctric.
Tinc, doncs, les primeres relacions nominals de
pessebristes i llocs que ocuparen fent història, en els
annals de la vida cultural de La Pobla de Montornès.
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Prèviament havia de tenir lligada la prestació
imprescindible i essencial al Josep M. Tarrasa, amb qui
m’unia molt bona amistat, plantejant-li la col·laboració
que necessitava , dient-li, ras i curt , si podia confiar amb
ràdio Tarragona. Acte seguit em deia “per l’amic Morant
haurà gravació del pessebre.” Era un as importantíssim
per què fos realitat. El prestigiós locutor s’inclinà per
dos textos alternatius, però només havia el del meu cosí
Carles Clanxet, dient-me que jo en fes un altre
d’alternatiu, doncs, ell el volia dos. Mn. Menchon rector
de la parròquia insistí en mi que utilitzés en el possible
els passatges evangèlics. Tarrasa s’inclinà pel meu,
demanant el il·lustre locutor acceptés el canvi en l´
escena del “Be contra el mal “que havia fet el meu cosí , i
també posant algun detall més.
El pessebre ja el més important, la cinta que any rere any,
els visitants del pessebre senten les veus inconfusibles
dels antics locutors.
L’entitat va correspondre amb ena carta d’agraïment,
signada per mi com a President.
Un altre front obert estava a la caseta meva de La Pobla ,
tallant-se roba i més roba en túniques i estris on la meva
esposa se les pensava totes trobant un important lot de
robes apropiades d’uns grans magatzems de Barcelona ,
que resultà ser molt útil a l’hora de la veritat . Pel vestuari
de les mare de deus i els sants Joseps anàrem amb la Mª
Teresa Solé, la meva dona i jo a comprar la totalitat
d’aquestes teles com també la roba dels dimonis i
àngels. Mentrestant tota la junta en pes i els que s’hi
afegiren , obriren la porta de la història poblenca el seu
primer Pessebre Vivent la temporada l975-76. Ja des del
primer moment vaig posar una proclama, crec força
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convencent a favor del nostre pessebre que diu: del
pessebre “Espectacle nadalenc de Catalunya“.
Tot es va fer amb entusiasme, renovar el poble amb gran
camaraderia i compenetració, no regatejant ni esforços
sacrificis, que foren molts, i que ningú es pot imaginar .
El segon any el pessebre no oblidà a fer una important
millora urbanística molt gran com va ser l’enderroc del
corral de la masia de Montornès. Amb el consentiment
de la junta i les forces vives de La Pobla de Montornès.
Tot just acabat el pessebre vaig presentar-me ,prèvia
citació , al despatx Central de la fàbrica de lones Recasens
de Barcelona per a conèixer-nos i fer-li veure la
necessitat imperiosa de desbloquejar l’estatus o conflicte
que existia entre La Pobla de Montornès i el pols que
sostenia l’Ajuntament amb un pou que existia a la fàbrica
on havia una servitud municipal, vaig presentar-li una
solució molt directa i clara. – “Vostè doni el corral de
baix (on és el bar del pessebre), la masia i la primera
parada de pinassa més propera a l’ermita que
automàticament l’Ajuntament enderrocarà el pou.”. Jo
abans havia parlat amb l’alcalde Amadeu Giralt i
quedàrem l’acord tenint una llarga i atenta entrevista
amb el Sr. Rafel Recasens el propietari, donant les tres
coses a canvi de treure la servitud i espina de tenia el
fabricant, i qui us escriu actuava sempre en nom d’Amics
de Montornès.
Dos o tres dies desprès vaig entrevistar-me amb el Sr.
Alcalde Amadeu Giralt, posant-lo en antecedents de com
estava la situació, però i de l’entrevista pactada , masia,
corral i la primera parada i pinassa, no sent informat,
desprès, del que passà. El fet més eloqüent és que l’espai
del bar del pessebre no entrà amb la negociació.
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Arrelament del pessebre
El pessebre és i fa història; ha sigut un revulsiu de primer
ordre, i ha sigut la poma de la discòrdia, que el seu lloc
explicaré. Cada any una gentada s’atansa en el període
nadalenc a la ermita de Montornès , lloc del pessebre. En
la època dels primers anys de realització , un autèntic
equip humà ,membres de la junta i altres de s’hi afegien
en esperit de servei i de poble, i sens dubte vaig deixar’ hi
moltes hores, llàgrimes, esforços i satisfaccions.
Abastaria tot el llibre l’actuació que vaig tenir durant 10
anys seguits de presidència.
El pessebre catapulcà la nova entitat “Amics de
Montornès“ amb homes tan sacrificats com Josep Solé i
Ivern, Josep Mª Solé i Castellví, Joan Batlle i Mercadé,
Joan Virgili i Solé, Martí Porta i Magrinyà, Gabriel Parera
i Fortuny , Màrius Recasens i Fontana, Joan Gran i Vila,
Joan Parera i Arnan, Josep Franch i Cid, Rafel Recasens i
Gibert, Anton Mateu i Jansá , Joan Gibert i Vila, Ricard
Masip i Manyé, Benjamí Fortuny i Mata, Lluís Vallvè i
Vallvè, Esteve Solè i Min, Josep Mercadé i Casas, Jordi
Jansà i Virgili Josep Mº Ciuraneta i Solé, Casuald Giralt
i Rovira, Josep Guivernau i Porta, Salvador Parera i
Fusté, Ramon Gaia i Rosselló, Salvador Parera i Mercadé,
Sebastià Marimón i Boldó l’agutzil municipal de l’època ,
tot regulant el tràfic els dies de pessebre i tants d’altres
que sento de sento no recordar que amb moltes de les
dones formaren en aquells primers anys de vida de
l’entitat.
La realització del pessebre obligà a urbanitzar tot el camí
de Montornès sent digne de recordar que la pavimentació
obrada el l980- 1981 enllestit per Pasqua en prestació
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personal i la participació municipal en la col·locació del
formigó.
La “revolta cultural“ havia començat. Sempre amb la
meva presència organitzàrem els primers concursos
domiciliaris de pessebres i repartiments de premis, els
concursos d’aparadors guarnits per Nadal, on es
preparava per l’entitat un altre de repartiment de premis.
Com que jo formava part dels jurats, uns anys hi
prengueren part els germans Nogués de Roda de Berà.
Als jurats, cada any eren obsequiats amb un petit refrigeri
per part meva. Anava i venia des de Tarragona adquirint
fossin espardenyes de pagès, barretines, faixes, esclops
un paner o una peça de roba, o en gestions anar d’ací
d’allà amb alguna de que altra avaria més o menys
important
A més aconseguir amb els Amics de Montornès, realitzar
unes edicions de postals nadalenques del Pessebre
Vivent , que a més van tenir molta acceptació pels amics
visitants. Es venien entre les tendes amb les
corresponents molèsties que temia d’anar periòdicament
a cada una tot dent números a cada establiment, cada
temporada estiuenca tenia treball era doblat perquè a
més anava dos càmpings propers, i en alguns
establiments de Torredembarra.
El més difícil estava consolidat com també ho estava la
cavalcada de Reis iniciativa del president Morant i
secundada per senyores del poble qui realitzaren un
magnífic treball de confecció.
Com que en tot aquell temps succeïren els canvis de
règim totalitari al democràtic canviant tot el sistema les
institucions oficials, i per tant el dia 15 de maig de l986 en
presentaren al Serviu d’associacions de la Generalitat de
Catalunya, i s’aprovaren el 4 fe juny de l986. Foren
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signats per Xavier Solé, secretari; Josep Mª Sardà,
president, i qui escriu aquest memorial quedava en
qualitat d’ex president.
Tornant enrera i en el temps, Josep “Fusté” resident a
Barcelona i fill de La Pobla, era un dels més antics
militants d’ Unió Democràtica de Catalunya i per tant era
molt amic de qui va ser President del Parlament
Honorable Sr. Antoni Miquel Coll i Alentorn. Vingué
diversos anys en tal qualitat per a contemplar el nostre
Pessebre Vivent, jo en qualitat de president dels Amics de
Montornès amb l’alcalde i els qui l’acompanyàvem fins
l'automòbil. Sortia autènticament embadalit de
l’espectacle nadalenc, oferint-li sempre i present i
compartint entre tots una agradable i llarga estança a La
Pobla.
Com de des del primer dia vaig tenir molt interès que
hagués un llibre d’honor on poguessin signar el seu parer
i impressions els pregoners, autoritats i persones de
relleu per a tenir de primera mà les inquietuds i la
semblança personal del pessebre, idea que va ser
compartida per la Junta des del primer moment, que
s’estrenà el primer any.
Crec era la quarta temporada a punt de començar-la que
treballàvem al pessebre tinguérem tots plegats un gran
ensurt en un accident que passà pocs dies abans de l’inici
de les representacions. Joan Parera estava arranjant el
terra de l’escena de “l’Àngel de la Pau“, Parera recorda
que prop d’ell havia Josep Guivernau, i manipulava
l‘aparell de fer entrar i sortir l’Àngel amb un suport de
ferro que manipulava des de dalt de l’arbre, el pessebrista
Josep Mª Ciuraneta que es fa servir per l’escena. El
suport caigué sota el pessebrista Parera havent de ser
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internat al centre hospitalari Joan XXIII de Tarragona.
Es restablí en uns dies.
Passem pàgina, però recordo molts fets viscuts i vivències
els anys que vaig passar com a president dels Amics de
Montornès. Seguim la narració sense documents.

10.- Guió del Pessebre Vivent de La
Pobla de Montornès
Autors: Jordi Morant i Clanxet. A l’escena del “Bé
contra el Mal” és de Carles Clanxet Montserrat.
Textos: Fragments de l’Evangeli, a les principals escenes
bíbliques amb breus comentaris nostres.
Gravat als estudis de Ràdio Tarragona amb les veus
de Josep Mª Tarrasa, Xavier Pedrol, Lluís
Figuerola, Montserrat Fort i Dolors Joanpere.
Selecció musical: Dídac
gravació: Josep Bové.
Tarragona,
l976.
Montornès”.

Bertran.

Realitzat

pels

Sonorització

“Amics

i

de

INTRODUCCIÓ
3 minuts

Música

EL PESSEBRE, “OBERTURA”, 101, cara 1,
núm. 1.
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VEU 1

En aquest bell indret i mirador del Santuari un
grup de gent del nostre poble, sota l’organització
d’una Entitat, com és “AMICS DE
MONTORNÈS” presenta aquest “Pessebre”;
plasmació vivent d’un fet històric i transcendental
que també es recolza en un lloc de la història
pàtria, perquè ací resten els vestigis del vell
“Castell de Montornès” que un dia dominà
aquesta planúria del Camp de Tarragona.

Música

Segueix…………

LOCUTOR

El “Vell Pastor” saluda a tots els que haveu vingut
a visitar aquest “Pessebre Vivent de La Pobla”. En
nom dels que hi participen i amb il·lusió han fet
possible la seva realització, us desitgen, de cor,
benaurades festes del Nadal i un esperançat Any
Nou.

Música

Uns moments i baix……………

LOCUTOR

Amics, passeu doncs a contemplar el nostre
pessebre; no ho féu pas solament amb esperit de
crítica, sinó que, assaborint el Missatge de Pau
que en el Portal de Betlem ens porta l’Infant
Jesús, gaudim de la bellesa del lloc i de la
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simplicitat que en la seva representació hem
donat al nostre Pessebre.

(PAUSA)
Benvinguts. Bella i santa Nit a tots.
Musica

Segueix i fora……………

1.- ANUNCIACIÓ A MARIA
3 minuts (escena bíblica)
Música

LAUDATE DOMINUM 92, cara A, núm. 3
(Mozart).

VEU 1

Al sisè mes l’Àngel Gabriel fou enviat per Déu a un
poble de Galilea, anomenat Natzaret, a una noia
verge, promesa amb un home que es deia Josep,
de la casa de David, i el nom de la verge era Maria.
Va entrar, doncs, a casa seva i li digué:

V. ÀNGEL

Déu té guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.

VEU 1

Ella es va torbar d’aquestes paraules, i pensava
què podia significar aquesta salutació. Però l’àngel
li digué:
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V. ÀNGEL

No tinguis por Maria, que han trobat gràcia a la
presència de Déu; concebràs i infantaràs un fill i li
posaràs el nom de Jesús. Serà gran i serà
anomenat Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li
donarà el tron de David, regnarà por sempre a la
casa de Jacob i el seu regne no tindrà fi.

V. VERGE

¿I com es farà això si jo no conec home?

V. ÀNGEL

L’Esperit Sant vindrà damunt teu i el poder de
l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això
el nadó serà sant, serà nomenat fill de Déu.

I mira Elisabet, la teva parenta, també ha
concebut un fill a les seves velleses, i ja es troba al
sisè mes, ella que era tinguda per estèril; que a
Déu, res no és impossible.
V. VERGE

Heus ací l’esclava del Senyor; que es faci en mi
segons la teva paraula.

VEU 1

I l’àngel es va retirar.

Música

Segueix fora ……………

2. LA FAMÍLIA
2 i mig minuts (escena catalana)
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Música

EL CANT DELS OCELLS. núm. 982 (R.
Tarragona)…………

VEU 1

Genuïna família de la terra, perquè lluny i arreu
de les contrades es segueix la vida diària amb
sentit de compenetració i amor.

Els homes, l’espòs, entregats a les seves pròpies
tasques; molts al seu ofici d’artesà; d’altres al
pastoreig o als treballs del camp. Les dones, la
mare símbol d’estima, a les feines de la llar, a
l’ajut de l’home, a la cura dels fills.
Música

Segueix uns moments…………

VEU 2

Gent senzilla, de cor gran i generós, que també,
certament, celebra i recorda la vinguda del
Salvador; el Messies promès; el fill de Maria.

Música

Segueix i fora……………

3. LA PAGESIA
3 minuts (escena catalana)
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Música

EL PESSEBRE (L’home que llaura), 101,
cara 1. núm. 5.

VEU 1

Pagesia noble i senzilla que amb sacrifici i treball
ens proporciona el fruit de la terra. El sol
esplendent, l’estel de la nit, són el testimoniatge
d’aquesta tasca que arreu de les muntanyes i
planuries, lloen també al Creador.

Música

Segueix i fora…………

4. LA FONT
3 minuts (escena bíblica)

Música

EL PESSEBRE (L’home del pou), 101, cara
1, núm. 3……………

V. DONA 1

Aigua tantes vegades beneïda; la que eixuga la
nostra set, la què regalima els nostres camps, la
què la vida i el treball, fins i tot els feiner ens
demana.

Música

Segueix………………

V. DONA 2

Bella estampa bíblica de la dona servicial i sincera
lliurada als seus quefers, com aquella que cercava
l’aigua, allí, en el pou de Jacob.
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Música

Segueix i fora……………

5. CAMÍ DE BETLEM
3 minuts (escena bíblica)

Música

NOCTURNE. 51, cara A, núm. 3 ………

VEU 1

Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August
manant que es fes un cens de tot el món. I tothom
anava a empadronar-se, cadascú a la seva
població.

VEU 2

També Josep pujà de Galilea, del poble de
Natzaret a Judea, al poble de David (perquè David
era el seu avantpassat), per empadronar-se
juntament amb Maria, la seva esposa, que estava
en cinta.

VEU 1

No trobaren lloc a l’hostal i Josep cercà una
establia a les afores del poble.

Música

Segueix i fora…………………
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6. INFERN
3 minuts

Música

DE NATURA SONORIS, 102, cara 2, núm 2
(Penderecki)

VEU 2

La vida segueix pels senderons del destí. Gent
temorosa i gent cega a la veu dels profetes. També
aquell àngel que un dia es revelà dalt la Glòria
espera el Messies en to de venjança. Pobre
Satanàs! No sabia que allí a Betlem de Judà els
àngels vetllaven un Infantó; el fill fet home.

Música

Uns moments …………… (soroll d’un tro) ……………

LOCUTOR

Sota terra… sota terra… a les meves mans tots
caureu.

(lluny)
(més prop)

Ben segur ho teniu perquè tots morireu…
Ací amb vostre orgull, sense remei fareu cap.

(PAUSA)

En aquest món mig podrit, tinc bon proveïdor
que m’omple les calderes…
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No deixeu pas de matar, d’abusar de l’amor,
de

viure en la vida i el plaer.

¡Sóc el més ric! ¡Sóc el més fort!
Veniu a mi, aquí estareu calentets,
socarrimats i torradets ………

(PAUSA)

Música

Uns moments…………………

LOCUTOR
Amic estic content.
cerco el vostre lloc
de dolor i turment,
en la cova del foc.

Si certament vindrà
un gran Déu Redemptor,
encara tardarà
per vence'l sense por,
¡Visca la mort!
¡Mori la vida!
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Música

Uns moments …………… (un tro).

ÀNGEL
(lluny-eco)

A les entranyes de la terra Satanàs. ¡Déu ha
triomfat!

(A l’inici d’aquestes paraules apareix l’àngel)
Música

Segueix i fora………………

7. ANUNCIATA ALS PASTORS
3 minuts. (escena bíblica)

Música

DIE EHRE GOTTES…

92, cara B, núm.

6 (Beethoven)……

VEU 1

Hi havia a la mateixa contrada uns pastors que
vivien al ras i vetllaven la nit, guardant el seu
remat.

Se’ls aparegué un àngel del Senyor i la glòria del
Senyor els envoltà amb la seva llum, i es van
espantar molt. Però l’àngel, els digué:

158

ÀNGEL

No tingueu por, us anuncio una gran joia, que ho
serà per tot el poble: Avui a la ciutat de David us
ha nascut un Salvador, que

és el Crist Senyor.

Això us servirà de senyal: trobareu un infant en
bolquers i ajagut en una menjadora…

(PAUSA)

VEU 1 I de

sobte s’uní a l’àngel un estel de la milícia celestial
que lloava Déu dient: Glòria a Déu a les altures i a
la terra Pau els, homes de bona voluntat.

Música

Segueix i fora …………

8. L’ESTABLIA
4 minuts i mig

(escena bíblica i intervenció de pastors, gent i infants a la
catalana)

Música

EL PESSEBRE. “L’ESTEL”. 101, cara 2,
núm. 1 …………
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VEU 1

I de tots els camins arribaren pastors que
ofrenaren al Nin els seus presentes.

V. DONA

I totes les contrades s’ompliren d’acords
angelicals i els nostres pobles de llum i estrelles,
de cantúries populars, tradicions que no moren …

Música

Segueix uns moments ………

VEU 2

I ofrenaren al Diví Nadó amor i Benaurança, fruits
i mató; li donen mel i el senzill camperol vestit per
guardar-lo del fred.

Música

Segueix i acaba la música. Fora ………

9. LA FUGIDA D’EGIPTE
2 minuts i mig
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Música

HAENDEL “Concerto grosso en fa major”.
Llarg. Op. 6.9. ……

VEU 2

Poc durà la joia i els cants de la gran nit estelada,
el fill de Maria és perseguit, Josep l’espòs,
embolcallant-lo silenciosament surten tots de
Betlem envers camins desconeguts.
………………

Lluny al desert d’Egipte entre palmerals i rústega
llar, la Sagrada Família espera el dia del retorn a
la pròpia llar.
Música

Uns moments ……………

ÀNGEL

Que Ell us doni a tots força i valentia per a seguirlo en el ressò d’aquells: “Glòria a Déu a dalt del
Cel i pau a la terra als homes que l’habiten".

Música

Segueix i fora ……………

10. MISSATGE DE LA PAU
3 minuts
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ÀNGEL

(escena a complementar amb motivació bíblica. El
pou).

Música

DEN DIE HERLICHKEIT. 92, cara A, núm.
6 ……

ÀNGEL nen

Amics que us haveu juntat per a rebre l’esperit del
missatge de Nadal; ací us porto la pau de Jesús.

Aquesta pau somniada que tants i tants diuen
cercar i que pocs la troben. Mireu el Portal, ¿Què
hi veieu? Humilitat, senzillesa, cors i pensaments
transparents, pobresa, pau, … Una pau infinita,
immensa, ………

És així com trobem el camí que porta a ella; a la
Pau desitjada. Aquest Infant embolcallat en el
Pessebre vingué a nosaltres escollint camins i
senderons puntxents i pedregosos; els del sacrifici
que als homes porta la Fe i l’amor.

Música

Uns moments ………………
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ÀNGEL

Que Ell us doni a tots força i valentia per a seguirlo en el ressò d’aquell: “Glòria a Déu a dalt del cel i
pau a la terra als homes que l’habiten”.

Música

Segueix i fora ………………

11. LA CASA DE NATZARET
2 minuts (escena bíblica)

Música

TRANSEAMUS… (Schenabel) 92, cara B,
núm. 1…………

VEU 1

El camí continua joiós per la terra, en la llar i en la
interioritat dels nostres, com el seguien Maria i
Josep, el fuster de Natzaret i a qui estava sotmès
el Déu fet home.

Música

Segueix i fora ………………

12. EL TIÓ DE NADAL
3 minuts (escena catalana)
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Música

EL PESSEBRE. Fragmet de “A vint-i-cinc
de desembre”. …

VEU 1

El fet transcendent de la vinguda del Messies,
arrelà en l’esperit religiós i festiu de tots els
pobles, i arrelà profundament en el nostre.

VEU 2

A l’entorn del Pessebre s’hi emmirallen festes i
tradicions de regust sentimental i casolà. El Tió de
Nadal que pels menuts de la casa ofereix fruita i
torrons.

Musica

Segueix en to baix fins el final del temps ……………

(entretant els menuts fan cagar el tió amb la cançó)

Caga tió,
Caga torró,
d’avellana o de pinyó,
si no vols cagar
et tornaré
a pegar.
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(una vegada treta la llepolia o els torrons del tió, repeteixen
la cançó fins el final del temps).

13. PAGESOS I PASTORS AL CAMP
3 minuts (escena catalana)

Música

CARNIVAL DANCE, 51, cara B. núm. 1
……………

VEU 1

Si el poble gaudeix de virtuts i d’esperit de la
terra, també l’home i la dona que treballen
cerquen l’esplai del goig festiu, la festa jovenívola i
alegre.

VEU 2

Bell exemple del nostre agermanament entre els
homes que ha de presidir la vida dels nostres
pobles i la vida de la nostra gent.

Música

Segueix i fora ………

COMIAT
1-2 minuts
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Música

EL PESSEBRE (Obertura), 101, cara 1, núm. 1
………………

LOCUTOR

Amic, que aquesta estima a les nostres tradicions i
la fe en l’esdevenidor, tinguin el memorial del
Missatge que el bell pessebre ens recorda en el
Nadal.

El “Vell Pastor” que jau us deixa, remercia la
vostra presència i en nom de tots s’acomiada amb
l’adéu-siau.

Música

Segueix i fora …………………

FI

Vigència del Pessebre
En aquest món tot és caduc, tot desapareix, menys el que
es diu eternitat. Fa anys que no l’he vist. Ara del
representen només uns pocs dies. Un pessebre de tal
envergadura, requereix una forta dosi de sacrifici. La
joventut, en general és gaire amant de deixar l’oci i la
diversió, i pel que deduïm, el nostre pessebre ha nat de
més i menys . Un plec de circumstàncies que no
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enumerem, crec no afavoreixen la realització del
pessebre, rutines, potser manca d’autoritat, manca
d’imaginació i una excursió no gaire pedagògica de
guarderia.

Festivals de música, teatre i dansa
catalana
La consecució dels festivals per part de l’entitat van ser
un repte del poble, i així diversos anys de celebraren a la
Pista amb els més variats programes, dintre de la
modèstia. Tres mesos abans començava a trucar portes
al representat d’organitzacions artístiques Sr. Centaño ja
em buscava matèria catalana pel mes d’agost i em tenia
forta consideració.
El 1979 tingué la banda Unió filharmònica d’Amposta. El
festival pels petits amb Cesc Boix i sardanes per la Cobla
Reus. Amb la comissió de festes teníem molt bona relació
i érem molt ben avinguts.
El 1982 actuaren la Cobla La Principal del Camp Esbart
Dansaire de Vilabella, la S.C. l’Ancora i la coral El
Pensament.
El mateix any la secció teatral dels Amics de Montornès
posà en escena “De mes verdes en maduren”. Putxinel·lis,
Secretari privat pel mateix elenc artístic, i una antologia
de la sarsuela a cura de l’agrupació lírica La Salle.
Repartiment de castells, entrades, les cadires, l’escenari,
gairebé tot passava per les meves mans, i el l983 teníem
novament teatre pel nostre elenc artístic, “La dama
enamorada”, cobla La Principal del Camp, Esbart
Vilabella, les corals l’Alcanar i El Pensament , tancant els
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festivals un concert d’orgue amb Miquel Castillejo. Així
em citarien dos o tres més que tingueren una òptima
acceptació entre la gent de La Pobla, que gaudia d’uns
espectacles que mai el nostre públic havia vist a casa seva.
La seva actuació entre bastidors va ser una agradable
experiència.
L’Elenc el supervisava com a director escènic Carles
Clanxet i una vegada ho vaig fer con a director d’escena
a “ l’amor veia amb taxi “, que representarem el mes de
setembre de 1979. També es representà per la companyia
titular del Romea, de Carles Lloret per la festa de la
Pigota l’any 1977.

Un poble necessitat de canvis
La nova vitalització de l’Aplec de Pasqua , començat per
Mn. Sadurní Menchon amb cobla de sardanes petits
concerts i festivals infantils, i desprès amb els Amics de
Montornès, començà a aplegar gent de les nostres
contrades i prengueren nova vida edicions dels goigs. Al
cap de dos o tres anys, entràvem al Centre coordinador
d’aplecs sardanistes del Tarragonès.
La creació de l’entitat era el revulsiu que La Pobla
necessitava airejar molts anys de rutina, i, detractors i
els immobilistes que també n’ havia alguns. Sense pausa
ni treva, sempre havia alguna nova, com la consecució
d’un local, al carrer Major propietat del Sindicat Agrícola
per instal·lar-hi ni que fos una perita biblioteca, així les
coses em vaig bellugar molt per arreu fos per anar a la
Delegació del Ministeri de Cultura, Diputació, delegació
de Cultura de la nova Generalitat, viatges a Barcelona
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com l’intent fallit d’incloure el nom registrat “Amics de
Montornès” i al butlletí que quan jo era president i
editava ; explicaré.
Havia passat el cas que a Tarragona passà d’una
rocambolesca usurpació de nom; amb els papers tots en
Regla vaig presentar-me, crec, al ”Registro General de
Patentes i Marcas” que així s’anomenava a Barcelona ,
però mancava el certificat del secretari de l’entitat que la
junta autoritzava al president en aquell afer concret. En
total dia perdut.
Al cap d’una sèrie de dies vaig tornar a Barcelona
presentant-me novament en aquell registre ; havia un
subjecte castellà, mira em mira fit, registra el paperam i
consulta un gruixut llibre, i em deia amb solemne
parsimònia quà valia : ”eso vale tanto“ (no recordo la
quantitat) tot afegint, “No se puede registrar por qué
Montornés es nombre geogràfico“. A tal personatge
incompetent li vaig dir de tot, no sortí ningú de les garites
per intentar salvar la situació. Com que no acceptà taló,
pagava en efectiu , amb la gran contrarietat que suposava
perdre dos dies de vacances i sentir-me estafat.
El summum de la contrarietat va ser que al carrer la grua
s’emportà el meu utilitari i feina vaig tendre fins trobar-lo
a “La Campana“ a Bellvitge. Que pagant me el donava i
feliç. A l’arxiu de l’entitat hauria de constar el pagament
del Registro.
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No es respecten ni lleis vigents ni
estatuts
Mai més he anat a cap registre similar, ignoro si encara
existeix aquella absurda disposició però el cas era ben
estany. “Amics de Montornès“ no té registrat el seu nom.
Ja no dic què passaria trobar-nos dues entitats paral·leles
amb el mateix nom, i degudament registrada conservaria
el om , i la nostra hauria de canviar de nom, casos tant
rars han vist ¡.En aquest hipotètic cas guanyaria la del
nom registrat. El pessebre Vivent és i pertany els Amics
de Montornès, no havia fet mai papers, pel que vaig
registrar-lo a la Propietat Intel·lectual. Ni l’ intrús enemic
no podria fer-ne res. Però la grandesa del seu autor va
més enllà, la junta no actuà bona fe, i no va preveure les
conseqüències que podrien passar en una hipotètica
confrontació judicial.
No és el moment d’explicar fil per randa el què passà,
crec va ser una decisió no mesurada ni pensada ,
culpabilitzant el President que continua. L’autor, com
sempre ha comentat, continua fidel a la a la paraula
donada. He parlat mai de diners?, he parlat alguna
vegada de guanys? No he parlat mai de la Societat
General d’Autors havent , al meu modest entendre, un
plegat d’ irregularitats estatuàries produïdes per intentar
la meva expulsió no legal de l’entitat. No he tingut mai
més una sola paraula ni cap document, pel que no he
pogut dir mai si em vaig equivocar o no en l’ afer.
En total el Pessebre Vivent vaig fer-lo salvant l’escena
dels diables. Es clar si jo hagués estat tant mal pensat i
dolent, retirava immediatament el Pessebre, es clar
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¡ sempre he renunciat als drets d’autor que legalment
em correspondrien .
El 2l de desembre de l999, del Diari de Tarragona
publicà un article meu titulat “Pessebre Vivent de La
Pobla de Montornès“, del qual article ofereixo un
fragment: “El pessebre és viu, es un espectacle atractiu,
tradicional i popular nadalenc, com veiem, té noms i
cognoms dins la història de la Pobla. Però sembla que
aquell esperit inicial, en essència s’ha desvirtuat en la
moderació que pregona el pessebre . Aquest ja ultrapassà
els límits provincials al poc temps d’haver-se fundat i
nosaltres en domen fe testimonial. Ens foragitaren fa un
temps, en una actuació insolent, antidemocràtica i
antisocial, i om diria Amb traidurïa. No se’ns garantí
l’estat de dret ni la més elemental forma legal de la llei
vigent i l’estatuària de l’entitat. Optarem pel silenci i el
seny no fent us del dret que tenia per la impugnació.
Tampoc vaig l’avís preceptiu estatuari d’assemblea
general, com tampoc parlava la butlleta de la possible
expulsió del qui escriu” . Em remeto al que sempre he dit
i no variaré. Aquest pessebre es va fer pels “Amics de
Montornès“ , per caritat cristiana passo punt final.
El mes d’agost de l’any 2000 donava a la biblioteca dels
Amics de Montornès per un fill meu, una sèrie de caixes
amb un inventari d’11 folis mecanografiats que contenia
llibres de la Diputació. Pergamins de la Pobla que jo havia
adquirit, llibrets de la Setmana Santa de Tarragona, més
postals del pessebre, revistes, material musical antic i
modern de La Pobla de Montornès, material dels goigs,
escrits diversos al Diario Español i el Diari de Tarragona,
col·lecció de cartells i altre material divers. De tot en tinc
copia idèntica. Mai he tingut resposta.
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Altres afers en pro dels Amics de
Montornès
També al primers anys de pessebre i amb l’intent d’una
la seva major propagació, vaig saber una presentadora de
la recent estrenada televisió catalana que, parenta amb
una casa de La Pobla , dedicà en el període nadalenc un
programa relacionat amb els pessebres vivents. I
quedàrem per un dia concret per a fer una visita al
responsable del programa , que estava en un despatx a la
Diagonal. Demano permís a l’empresa, és clar,
descomptant un dia de vacances. Arribo a l’edifici i el Sr.
responsable amb qui havia d’entrevistar-me, ni havia
vingut ni vendria aquell dia. Com que ningú em teia res
al cap d’una mig hora vaig demanar per l’al·ludit
personatge, una senyoreta molt amable em donà tota
mena d’explicacions, cap de convincent, pel que anava a
Roma sense veure el Papa. Vaig al carrer i em trobo que
l’automòbil havia desaparegut, perquè, llavors vaig
adonar-me de aquell aparcament una particular. Un
municipal que llavors vaig trobar hem digué que l’utilitari
se l’havia endut la grua l’havia retirat a la “Campana“. En
total, un perjudici més per la meva butxaca i temps
miserablement perdut, taxi inclòs.
En aquells anys es construïa l’autopista A –7 TarragonaBarcelona, i sortí una mena de concurs per a ennoblir tot
el que fos susceptible de revalorar , des del punt de vista
a poca distància de la via en construcció. Així doncs, vaig
preparar un dossier sobre la situació i antiguitat de
l’ermita de Montornès, el seu enclavament, ressenya
històrica, fotografies i simbolisme que per La Pobla
representa. No en tenia ni idea, no coneixia ningú, i per
si aconseguia alguna quantitat. Vaig entrar en contacte
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amb el responsable de la convocatòria Sr. Folch i
Camarassa, fill de Josep M. Folch i Torres l’autor dels
pastorets Lluquet i Rovelló i escriptor. Novament
concedit un altre permís al treball també perdia un
altre dia de vacances, el dia que vaig anar al seu despatx,
a la plaça Gala Placídia a les “Autopistas del
Mediterràneo”.

Fundació de la biblioteca, nadales i
postals
Recent fundada la nostra entitat cultural, ben aviat vaig
tenir interès en crear una biblioteca ni que fos modesta.
Calia crear aquest servei i habituar la gent a la lectura, ni
que fóssim pocs. El l977 ja teníem dos centenars i escaig
de llibres. No costava ni un cèntim als poblencs. Una de
les primeres importants subvencions va ser de 10.000
pts. i un lot de llibres donats
del ministeri de
Información y Turismo , que es produí el 1977.
Vaig començar a bellugar-me entre les institucions
públiques , i la resposta va ser extremadament positiva , i
aviat en Ramon Gaia “Pallufí”, feia el préstec de llibres i
Solé i Castellví els inventariava. Jo destriava els llibres en
matèries, setmanalment. Els llibres de les institucions
començaren a omplir prestatgeries, es rebien donacions
de llibres Pere Calafell, metge, resident a Barcelona
donant un legat de llibres, diversos donants poblencs
fent la seva entusiasta donació, i jo, el cap visible i
president de l’entitat faig fer una primera modesta
aportació de llibres donant pas a l’ exemple.
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Escrivia tot seguit diverses cartes foranes, a institucions
públiques unes contestaren , altes sí. En aquest procés
quasi s’ omplia a la sala que teníem llogada del Sindicat
Agrícola. Al cap d’uns anys un dia el Sindicat denunciava
el lloguer per les seves necessitats, instal·lant,
provisionalment la biblioteca l’Ajuntament ens deixà a
precari un local, però desprès , el municipi decidí fer allí
l’ambulatori mèdic, i per tant plegà la biblioteca , deixantse tots els llibres golfa de l’Ajuntament fins que
s’inaugurà el casal el dia l5 de desembre de 199l. Els
Amics de Montornès, tots plegats aportarem hores, feina i
treball en tot aquell procés.
Mentrestant el dia 22 de juliol de l986 tenia un greu
basament cerebral les quals deficiències físiques tots
coneixeu. Avançades les obres del casal, i mogut del greu
absurd, començava a escriure cartes a editorials demanat
un lot de llibres per la nova biblioteca que ens disposaven
a inaugurar de nou.
La resposta no podia ser més satisfactòria. Ho feia com a
director de la biblioteca. Calculo que jo sol vaig lliurar en
vàries vegades més de 3.500 llibres. Durant tot aquell
període sempre vaig fer gala en un esforç sense límit, per
l’estima i record envers La Pobla, no amagant res,
dialogant hores i hores amb uns o altres i el seny de la
meva modesta aportació .

Ara és Poblet
Regularment la gent, sempre hi ha algunes excepcions,
acostuma oblidar o no manifesta el que han fet els altres.
Al poc temps de la fundació dels Amics, vaig saber de en
una llibreria de vell de Barcelona, el P. Agustí Altissent,
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monjo de Poblet, un dia m’indicava que en una llibreria
de vells papers havia un lligall de papers procedents de
La Pobla de Montornès, indicant-me alguns dels
manuscrits de havia. Ell mateix assegurà de al seu
entendre eren documents que havien pertangut a
l’Ajuntament de La Pobla. Immediatament vaig
comunicar-ho a l’alcaldia per si el municipi ho volia
adquirir, i l’Amadeu Giralt (alcalde) declinava la invitació
en favor d’Amics de Montornès“. Passà
un tems
considerable i els Amics, ara, estaven en disposició de
compra fins un cert límit. El rector Mn. Sadurní Menchon
i jo ens desplaçaren a Barcelona amb l’aprovació dels
Amics fins una quantitat màxima de 65.000 pts.
Parlàrem extensament amb el venedor i ens facilità molts
més detalls. El llibreter assegurà que la seva procedència
era Roses, que en el període de guerra tenia els
manuscrits el secretari municipal Sr. Pepito, descendia i
havia ascendit a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i
després a la vila gironina esperada. Llavors vingué l
regateig, el llibreter ara conscient que només podia
interessar als poblencs allí presents, arrodonint el preu,
prec que amb 45.000 pts. Això era el l976.
L’any l979 publicava fotocopiat el treball publicat a les”
Primeres jornades d’investigació dels arxius del Camp de
Tarragona “ preparades per l’Arxiu històric tarragoní.
“Documentació inèdita. Arxiu històric pertanyent a
“Amics de Montornès“. Llibre de relacions l7l5.
Censals,1743; Llibre de las concordias del molí, de las
Olivas, concòrdia de Clarà copiadas en est llibre“. 198l;
“Cadastre individual, 1605 ; “Llibre de la senyoria de
Montornès” aquest totalment escrit en llatí de 1615, i un
parell de llibres de la cort i una carpeta plena de
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documentació vària amb moltes dades documentals
relatives a la Pobla.
En tot això , temps desprès, el catedràtic de llatí Dr. Josep
Mª Escolà i Tuset va saber que “Amics de Montornès“
tenia en important document escrit en llatí i Escolà
s’interessà per a consultar-lo, dient-me d’immediat que li
interessava per la història la traducció. Vaig donar-li el
llibre i l’any l990 el publicava el desaparegut Institut
d’estudis Tarraconenses de la Diputació, en el volum IX
de Quaderns d’Història Tarraconense, ocupant amb lletra
petita més d’un centenar de pàgines, doncs bé, el
president que m’havia es negà a adreçar a l’autor una
carta de gràcies. Llavors en vaig escriure una com a ex
president, agraint-li el treball en nom de l’entitat.
Amb l’acord de la junta i la meva total aprovació, el
primer any del pessebre vaig començar a per una primera
edició de postals incloent el poble que havia fet Fotografia
Chinchilla, els Amics no tinguérem el suport de ningú.
Per primera vegada aquell any de l977 amb la gestió de
l’Antoni Comalat s’editaven a Barcelona les primeres
postals dedicades al pessebre.

Activitats vàries poblenques
Els Orpinell residents a Barcelona eren propietaris d’un
camp de 2.300 m2. Que llinda a la carretera entre el
camí de Creixell i l’entrada a l’antic escorxador. Com a
poblencs i devots de l’entitat vengueren la finca, crec, per
quatre- centes mil ptes. amb la sana intenció i desig que
allí es construís el casal. Jo tenia fermes esperances de la
desaparició de la carretera en un ermini més o munys
curt, però en vista que no havia voluntat de ningú per
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l’afer. Els nous amics de junta s’inclinaren per un vell
immoble de s’enderrocà al centre del poble, construint-se
el casal.
A la negociació, a través de la junta, jo també hi vaig
intervenir.
En l’aspecte de caire cultural aterraren a la Pobla
personalitats de tant de correu com Lluís Garrut
President del Museu d‘Història de Barcelona, Pere Català
i Roca editor i historiador de Barcelona.-, Jaume Vidal i
Alcover Catedràtic de la nostra Universitat ,Un any vaig
fer venir a Josep Miracle descendent de La Pobla,
publicista i historiador que residia a Barcelona, Artur
Bladè i Desumvila assagista i literat, Salvador Rovira i
Gomez catedràtic i historiador jo que en vaig pronunciar
dues amb temes de La Pobla i encara algun personatge
més ens visità.- En aquella època esplendent de gairebé
700 socis on tots errem part implicada, només havia una
sola veu i tot era parlat i consensuat en junta. Començà a
sentir-se alguna veu discrepant, era l’enveja o la
incapacitat de fer coses interessants pel nostre poble. En
aquella època d’or dels Amics de Montornès que molt
dubto es torni a produir, es potenciaren els festes
populars catalanes de certa categoria i entitat . I així ens
visitaren grups de Falcons, esbarts dansaires, teatre forà,
corals, sardanes, castells, festivals infantils, el teatre de la
nostra secció teatral dels amics de Montornès.
El 1983 se celebrà, el II centenari de l’actual ermita de
Montornès amb l’actuació fulgent de la prestigiosa “Coral
Sant Jordi“ de Barcelona, que dirigí el seu titular el
mestre Oriol Martorell, com també anava amb els cantors
el periodista de televisió de Catalunya Salvador Alsius,
donant una documentada conferència relativa al II
centenari, qui escriu aquestes línies.
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Jornada a Montserrat
En aquells anys, era el 1980 d’actuació poblenca, vaig
sempre procurar i enaltir el nom dels fills de La Pobla
sense prejudicis ni revenja , de cap tipus, i a Montserrat
pujàrem en pelegrinatge tots els components del pessebre
Vivent inaugurant la capella votiva dels “Camí dels
Degotalls“ confeccionada amb rajola catalana vidriada de
la Mare de Déu de Montornès, obra d’art dels ceramistes
Fontanilles de Vilafranca del Penedès. Es clar a la nostra
preuada entitat només li costaren les rajoles de la mà
artística, les jardineres, el suport en ferro i la perita
teulada. Tot es va ser segons les ordres rebudes de la
comunitat obrant la capella els constructors Josep M.
Ivern i Francesc Alcàntara, com també ens acompanyà
Joan Prat, antic escolà de Montserrat, que visqueren un
dia de monestir inoblidable junt al Pare Jordi Castanyer
que amb tot afecte i consideració no ens deixà ni un
moment.
Benedicció solemne, parlaments, el meu va ser molt curt i
la meitat del poble s’aplegà a Montserrat, en una bona de
companyerisme i confraternitat Per mi i els dos paletes
del poble, molt ben qualificats, va ser una experiència
mai viscuda per nosaltres. El monestir ens acollí als àpats
ingerint el mateix de la comunitat. Com que sabia els
nostres noms, el P. Abat s’interessà per les nostres
famílies, i per la Verge de Montornès, i una de les coses
que els impactà els dos amics va ser que als àpats no es
poguès parlar, malgrat que jo ja els havia advertit.
En aquella època (1978) deixà amb la seva orgue
electrònica els l0 anys d’actuació concertística , el nostre
poblenc Miguel Castillejo, ara diaca. Ara en Miquel és
organista de la Catedral de Tarragona, l’interpreta el
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teclat amb gran seguretat mestria i eficiència. Vaig
encarregar-li un parell de concerts, un acompanyat per
l’estudiant, llavors de Josep Vergés estudiava orgue al
Conservatori de Tarragona i cursos superiors al
Conservatori de Barcelona. Els dos organistes van fer un
memorable concert a la Parroquial de La Pobla.
Casa nostra estava sempre oberta a tots els que volien
col·laborar d’una forma o altra pel major esplendor de la
causa dels Amics de Montornès.

La Societat Coral “El Pensament”
Com que sempre estava a l’aguait ,un dia , seriosament
,vaig parlar amb la Junta i endegar per obra del Dr. Joan
Prat i Carós antropòleg ,catedràtic de la Universitat de
Tarragona, Rovira i Virgili, antic escolà de Montserrat,
havia estudiat música, acceptant acceptà la direcció de la
coral “El Pensament “que ressorgia desprès de molts
anys. Crec que la fundà un mestre que es reia Almirall,
empleat de ferrocarrils destinat a La Mobla. Desprès, més
tard dirigiria la coral el mestre Rafel Gibert i Recasens
nascut i resident a La Pobla de Montornès fins que casarse a la vila de Constantí, va ser director d’orquestra i coral
mai oblidà el deu terròs organitzant anualment les
caramelles que dirigia sempre amb “Lo Pensament“ i a
més també venia per a visitar els seus i també amb l’
orquestra en la qual formava par com a pianista.
Precisament l’any 2003 vaig publicar al Centre d’Estudis
de Constantí un esbós biogràfic d’aquest il·lustre
personatge, posant de relleu el seu afer amb la S.C. “Lo
Pensament.”
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“Amics de Montornès“ acordaren fer-se càrrec de la Coral
i així va ser. El l976 els antics cantaires i molts d’altres de
més, tots plegats ens s’uniren en el sí dels Amics, pagant
l’entitat un nou estendard de van confeccionar monges
de Girona, i a aquesta capital ens hi desplaçaren dues
vegades: per a fer l’encàrrec i despès ja confeccionat
l’estendard. La Teresa Solè en la ser testimoni de les
50.000 ptes. que constà la confecció, fent-me càrrec de
l’estendard.
Jo era un dels integrants del cor, no tenia cap càrrec,
actuava a la corda dels tenors. M’hi vaig integrar per
companyerisme i per donar exemple .Els padrins foren
Joan Prat , director, i jo con qualitat de president de
l’entitat. El Beneí Mn. Menchon, el dia de Pasqua,
obsequiant als presents amb un petit concert, allí a
Montornès. Els antics cantaires de “El Pensament“ aviat
volgueren estudiar-se de nou, penes de tanta envergadura
con “Les flors de maig“ “Los Xiquets de Valls“, i La
“Donzella de la Costa“, composicions de llarga durada de
Josep Anselm i Clavé.
No vam fer gaires sortides, i sort tingué la coral d’anar a
la processó del divendres Sant a Tarragona acompanyant
la Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona. L’aparició
pública de la “Societat Coral El Pensament“, constituí un
autèntic fet social a La Pobla de Montornès en especial
per la nit de Pasqua. Ja des del primer dia d’acceptar la
presidència de l’ entitat tenia ben clar que si volíem
trencar motlles i posar-nos al dia només podia haver una
sola capella un cultura, “la unitat fa la força, és la
màxima” bon certa. Teníem un status especial, jo era el
president però no vaig posar-me mai amb el que decidien
els cantors, i fins i tot constituïren una junta que vetllava
pels afers de la coral. Quan tot anava a crema dent i no
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havia cap problema, alguns dels antics cantaires
començaren en reivindicacions crec injustes.- No va ser
escoltat i un una crispada reunió es consumia el divorci
entre “Amics de Montornès” i de la coral “El Pensament”,
Tal dit tal fet, divideix i perdràs, la intransigència
s’apoderà dels cantaires i al cap d’un temps desapareixia
l’estimada coral amb tota la pena del món.

Dos centenaris. La Parròquia
No podia deixar de banda la celebració del VII centenari
de l’ermita de Montornès i del IV centenari del temple
parroquial.
Aquests
noms
emblemàtics
són
consubstancials en la història ciutadana i són
indissolubles. Crec que amb tot l’equip directiu es van fer
unes festes que estic segur foren les festes més
extraordinàries que se celebraren des de feia molts anys.
Començaren el 30 de març fins el 4 de maig de l975 on
hagué desprès de l’ofici solemne la proclamació de les
pubilles , el pregó de l’any centenari pel publicista i poeta
Carles Cepero i Salat amb un recital de la coral Boixerica.
Revetlla musical per l’orquestra Excelsior.
Un dels números forts del IV Centenari del temple
parroquial va ser el contracte que vaig aconseguir per tal
efemèride de la “Coral Verge del Camí de Cambrils“ que
va fer un memorable concert el 10 d’abril de l975
El Dilluns de Pasqua – Missa a l’ermita Cobla Sensació .
Segona tanda de sardanes i festa infantil. Abril
Conferència. “Els castells feudals tarragonins”. Pere
Català i Roca. Gimcama motorista, tir al plat i exposició
retrospectiva de La Pobla.
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13 d’abril ofrena floral al temple parroquial de la Mare de
Déu de Montornès. Nit Processó de torxes pels carrers cel
poble amb la Verge de Montornès.
Guarniment dels carrers, rebuda del Sr. Arquebisbe i
autoritats provincials, amb banda de cornetes i tambors.
20 d’abril.- Coronació solemne de la Mare i Déu de
Montornès al temple parroquial, per l’arquebisbe Primat
Dr. Josep Pont i Gol , castells dels Xiquets de Tarragona i
banda de cornetes i tambors. inauguració de les obres de
Montornès, amb concert commemoratiu del VI centenari
de la parròquia A cura de la coral Verge del Camí. Acte
acadèmic el pronuncià Mn. Josep Olivé i quivernau ,
Arxiprest de Montblanc .26 d’abril.- Conferència “Dos
homes de les lletres catalanes: Guimerà i Verdaguer”, per
Josep Miracle, ell havia nascut a La Pobla de Montornès.
Homenatge a la vellesa, festival de música catalana amb
el cantant Ramon Calduc i Grup de Folc.

VII Centenari de Montornès. Trasllat
de la Verge de Montornès a la
Parròquia
Tot recordant l´estada del Cister a Montornès vingué en
nom del P. Abad de Poblet Dom Romuald Vives , i per la
tarda a la parròquia se celebrà un magne concert Per
l’Orfeó de Sants dirigit del mestre Antic Ribó , celebració
d’un concurs infantil de dibuix, i celebració d’un concurs
regional de sardanistes per la cobla “La Principal del
Camp de Tarragona.”
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També va ser inaugurada una plac a en marbre obrada
dels germans Mateu residents a Reus i fills de La Pobla de
Montornès, que va ser col·locada a l’interior del temple.
Succeí un fet totalment imprevist el dia de la processó de
torxes a la vigília de la coronació, en arribar a la Closa
Vella, el tabernacle portador de la Mare de Déu s’enganxà
en un guarniment del carrer provocant la ruptura parcial
del Nen Jesús enganxant-se, també amb la corona
senzilla que portava, tinguérem força treball . Sort que un
dels germans Mateu estava al poble, tingué , se’n anà
ràpidament a Reus i portés el necessari per la restauració,
naturalment no em vaig moure i el treball durà fins les
tantes de la nit. Al dia següent se celebrava la coronació,
segons programa.
La corona que s’utilitzà estava feta des de feia uns anys
per una senyora devota de la Mare de Déu de Montornès ,
L’entitat feu una crida per les cases del poble per or i
plata no necessaris, la resposta va ser esplendent , es va
fondre tot, la corona s’enriquí amb or, plata i pedra. Ho
vaig donar als germans Blàzquez, de poc establerts a
Tarragona.
Entre línies recordava la restauració de l’ermita i
reintegració definitiva de la Verge de Montornès al seu
tron que amb tota solemnitat es va fer el dia 25 de març
de l940 desprès de la profanació revolucionària de que
havia sigut objecte la blanca ermita.
Mentrestant en urbanitzar-se els carrers, el Mn.
considerà sentir-se ferit per la solució que l’Ajuntament
havia donat a la vorera de l’abadia molta amplitud
obstaculitzant el pas del seu utilitari a l’interior de la
rectoria. Jo havia fet pocs dies abans una carta a l’alcalde
Pau Segalà i que si li semblava bé donés una millor
solució al problema. Alcaldia i secretària convocaren una
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reunió a la qual vaig assistir, francament no va ser gaire
afortunada per la terminologia que s’utilitzà.
Com que el rector mai havia demanat permís d’obres
quan es tractava del temple o de l’ermita , el Mn. cregué
oportú fer un nou el paviment al seu interior que estava
molt malmès. Seguint la norma dels anteriors rectors,
començà les obres aixecant tot el paviment. Estàvem a
pocs dies del Dilluns de Pasqua tot presentant-se la
Guàrdia Civil de Torredembarra amb la prohibició
expressa de continuar les obres. Vaig presentar-me tot
seguit a casa seva què pensava el Mn. i molt tranquil ens
parlà extensament, i que ell no faria cap pas, per arreglar
la situació creada. Mn. Menchon m’autoritzava per si jo
volia anar al Sr. Alcalde i amb qui m’unia amistat.
Dialogant fins la medul·la, vaig tenir una reunió de quasi
dues hores fins que trobarem la solució, jo intermediari
entre els Amics de Montornès i la rectoria, prèvia
signatura de papers, el trist afer es desbloquejava , i
tornava a Tarragona amb el permís, anant primer a la
casa del Mn. per explicar-li l’afer, ja resolt. Per Pasqua
estava tot llest i el seny català havia fet el miracle.
Cansat d’anar d’ací dallà i de sentir del darrera algunes
inconveniències cap fonament, pel que vaig dimitir en
forma irrevocable a la junta general de que si celebrà el
l985.
En el cas, qui no serà, tornés a nàixer, per cep concepte
tornaria a ser el President d’Amics de Montornès pel
silenci de les persones en les quals més confiava.
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Centre d’Estudis “ Galcerà de
Sobrevila”
Amb el desig de treure temes de certa entitat i històrics
vaig endegar el centre d’estudis, a fi de contactar amb
alguna persona estudiosa i de solvència , per a treure a la
llum papers de la vellúria i saber un xic els nostres arrels
més profundes.
El l985 sortí el primer volum, un llibret sense cap
pretensió. ”Estudis poblencs -I“, els presentaren Pau
Rovira i Parera, “Pau de la Martra“ i jo. La primera part la
va escriure en Pau “Uns poblencs a la guerra de l’ Àfrica“.
Josep Vallverdú i Nin i “ Una recordança de cal Rovira de
la Pobla”. Vaig publicar “En inventari de la
parròquia del 22 de Juny del l827 “ i “Situació
agrícola del terme, de La Pobla de Montornès
l’any 1882 “.
Com de sempre he sigut un “Quixot”, per la nostra
història, quan es va fer amb tota discreció el lliurament
de tot el que tenia als Amics de Montornès “ el 2000,
vaig preparar una Miscel·lània de Temes poblancs - II per
si es produïa el “miracle“ de la reconciliació que no s’ ha
fet no per mi sinó dels altres . No va ser així, guardo tot el
material que tinc. Però sol vaig fer una petita edició
commemorativa dels 25 anys del Pessebre Vivent. Obria
el llibret la primera fotografia dels pessebristes abans de
començar la primera representació el l976, més dues
altres fotografies dels Srs. Recasens Ventosa de la fàbrica
que donaren la nova campana grassa per la Pasqua de
Resurrecció de l’any l940.
“Com inicià el Pessebre Vivent“. En un segon capítol és el
“Guió del Pessebre Vivent de La Pobla de Montornès “. Ve
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desprès “Curiosa fulla de treball“, de cada pessebrista
indicant els dies treballats en treballs i horaris i altres
circumstàncies del pessebre i la situació que estaven en
cara escena, els pessebristes aquells primers anys, relació
de les despeses totals del pessebre .
“Documentació inèdita propietat de l’entitat cultural
Amics de Montornès”, és capítol IV. També vaig fer un
estudi sobre “ La Parròquia de Santa Maria de Montornès
abans de la guerra civil i altres vicissituds“ . Al sisè capítol
llegim “Capbreu del lloc i terme de la Pobla de Montornès
i de les Quadres de Clariana, la Riera i Sesgunyoles, rebut
en poder del discret Francesc Vidal Notari de Tarragona
els anys 1662 i 1663, sent abat del Reial monestir convent
de Santes Creus. Fra Jaume Porta”.
A un altre capítol anotem “Composicions musicals
dedicades a Montornès. Als Amics de Montornès se’ls hi
sonaren còpies de les partitures“
Aquest és el contingut preparat per si tots plegats
haguéssim dialogat, seure com a persones civilitzades i
arribar a una entesa honorable del bé de l’entitat i del
poble, que tampoc la moure fitxa en desacord, la junta
directiva amb el seu president haguessin fet un gran
servei a la comunitat.

Xerrades amb veu baixa
Els deu anys viscuts intensament entre els poblencs i als
quals vaig lliurar-me amb cos de ànima al poble dels
meus avantpassats, crec modestament que en aquest cas
que no va estar a l’alçada de les circumstàncies . Alguns
miraven amb cert recel els canvis de es produïen, potser
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enveges? Aquest què vol, donar-nos lliçons? I sempre,
escoltant sempre la junta a qui donava sempre la paraula,
i tots entre tots contrastàvem parers.
Quan havia la possibilitat d’organitzar un ante cultural,
exemple una xerrada conferència, immediatament sortien
els dos o tres igualadors derrotistes que argumentaven,
la gent no ve en aquests actes, o això no agrada . Anem a
veure,- jo argumentava - tu vindràs, oi? si vens serem 10
persones, la següent si tot va bé en serem 13, a una altra
conferència potser serem l6 persones, i així poc a poc, en
progressió la gent anirà habituant-se a prendre part a
aquesta forma tan didàctica de nodrir-se culturalment, de
temes fossin literaris, d’història o senzillament
d’actualitat.
Els terrenys que adquirí l’entitat, i on jo vaig intervenir es
compraren un preu molt reduït, per intenció mútua de
construir un casal, que havia insistents rumors que
havia de desviar-se la carretera per la part del darrera. I
els terrenys estan situats on ara ho ha la piscina
municipal i eren dels germans Orpinell de la Pobla.
En aquell dols període vaig fer mols amics, estrenyent
encara més els antics llaços d’amistat i companyorisme.
Tots érem bons amis, però en altres corria la vena de
l’antiga amistat, així recordo amb més fervor el Rafel de
la “Calamanda“ ja traspassat, a Juan Batlle i Mercadé,
Josep Guivernau i Porta, Josep Mª Sardà i Plana, Ramon
Gaia i Rosselló, Josep Mª Solé i Castellví, Martí Porta i
Magrinyà, Gabriel Parera i Fortuny, Ricart Masip i
Manyé, Joan Parera i Arnan, con també a Salvador
Parera i Fusté, Anton Mateu Jansà i algun més com
l’Esteve Solé i Nin. Hauria d’ afegir bastants noms més
que persones amb les que vaig fer en el temps una forma
amistat com la fornera Maria Giralt, Josep Cid i la seva
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família, la Teresa Solé o la Pilar Alcaine i molts altres
personatges que he conegut amb la feliç aventura en la
intensa participació dels Amics de Montornès.
Desprès dels anys, he de comunicar-los de les Autopistes
Acesa, darrerament el 2009, el segon volum “Baix Camp
i el Tarragonès “, m’ invitaren escriure els textos històrics
de personatges de La Pobla de Montornès. Els editors
triaren , només en cabien tres i força resumits, però
abreujant sortiren Josep Rovira i Solà, Xavier Rovira i
Rovira, Josep M. Rovira i Virgili i Eusebi Mercader i
Mercader.
Moltes anècdotes podríem esmerçar i recordar que en un
meu memorial.
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CAPÍTOL VIII
Un gir de 190 Graus. Lliurament a
una vida intel·lectual
Durant ens quants dies les visites se succeïren passant
per casa bona part dels qui m’havien acompanyat en
aquell trist capítol del basament cerebral, uns quants
dies, tal com pudia el meu fill gran em treia de passeig,
caminava en llocs planers , passiva llargues estones, fos
el moll quasi fins la farola o el passeig marítim. Eren els
llocs preferits per mi. Quan anava a La Pobla també feia
caminades per tota la vila o me’n anava a Montornès; a
Tarragona com també ho feia faig sigui al Cim del
Llorito, la rambla o cap el port, altres indrets tot
contemplant els carrers de tota la viva.
Eren ja història el treball a “Caja Hispana de Previsión“ i
a les assegurances de la mateixa empresa, que continua al
mateix lloc de la Rambla Nova. El Sr. Joan Monzó un dels
directius elevats de l’empresa sempre que venia des de
Barcelona a fer inspecció. Invariablement sempre lloava
la singularitat i bellesa a la rambla de Tarragona, ni en
volia sentir-ne parlar, “aquesta rambla és una autèntica
joia. Els tarragonins no sabeu el que teniu“, - ens deia.
Era, doncs, un autèntic ambaixador, i sempre que venia a
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Tarragona, a peu s’atansava al Roger de Llúria al balcó de
la Mediterrània i admirava el mar per tot el passeig de les
Palmeres , tornant a Barcelona.
La intensa activitat que havia viscut els darrers anys
havien quedat enrere, la meva vida ha trobat
subordinada pel mal que havia sofert. Ara és força
sedentària en passeigs més o menys curts o llargs com es
vulgui mirar, no desitjo res en absolut, i voldria tenir en
tot moment el reflex intel·lectual i la paciència, produint
i traient de les entranyes periodístiques història de
Tarragona que malgrat tot no sabem.
Escrivia sempre temàtica històrica tarragonina en articles
a la premsa, començant a primeries de la dècada dels
anys 60 que amb la democràcia el “Diario Español” de
tants records i vivències agradables, es convertia en el
“Diari de Tarragona“.
Mai vaig cobrar, i a més havia de comprar el diari quan
apareixia, tal o qual escrit, escrivia per voluntat pròpia i
ho feia, doncs, per estima a las ciutat. En aquest període i
amb paciència benedictina dedico moltes hores, només
a escriure i a consultar la meva modesta biblioteca
tarragonina.

Publicació de manuscrits publicats
meus
12.- La festa popular de Santa Tecla del 1687.
Publicacions de l’Ajuntament. Tarragona 1980. l9 pàg.
Il·lustracions.
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13.- El ball popular tarragoní de Dames i Vells .Publicacions de l’ Ajuntament. Tarragona. 1981. 69 Pàg.
Il·lustrat.
14.- Iconografia de Santa Tecla- Goigs i gravats.Col·lecció “ Pau de les Postals “ Tarragona, 1981. 79 pàg.
Il·lustracions.
15.- Guia de la Pobla de Montornès . Institut
d’Estudis Tarraconenses. Tarragona. 1983. 87 pàg.
il·lustrat.
16.- El tren per La Pobla de Montornès i el
ferrocarril de Reus a Roda de Berá. Federació
Catalana d’ Amics del Ferrocarril . 1984. 63 pàg.
Il·lustracions. El Centenari.
Altra edició igual per amics de Montornès. Centre
d’Estudis de la Pobla i Caixa d’Estalvis Provincial de
Tarragona.
17 .- Joan Bta. Plana.- Homenatge la ciutat.
Publicacions de l’Ajuntament.- l985. 7 pàg. foli.
18La plaça de Toros del monument.El
monument. Tarragona 1985. 99 pàg. Il·lustracions.
19.- L’Arc de Berá.- Col·lecció “Pau de les Postals “
Tarragona. 1986. 111 pàg. Il·lustrat.
20.- L’Arc de Berà.- Nova edició. Centre d’Estudis
Galcerà de Sobrevila. Tarragona.
1987. La Pobla de Montornès.
21.- Estàtua i monument a Roger de Llúria “.Publicacions de l’Ajuntament. Trragona. 1989. 39 pàg.
Il·lustrat.
22.- “El setge de Tarragona de l811”. Carpeta. edició
commemorativa del 75è. Aniversari. A més de les làmines
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de vaig cercar. Consta un escrit meu a 4 pàg . a mida de
foli.
23.- Pàgines tarragonines.- Diputació de Tarragona .
1989. 70 pàg. Il·lustrat. 10 articles de Setmana Santa.
24- “Una concòrdia entre Clarà i “La Pobla de
Montornès “. A la R. S. Arqueològica Tarraconense “. 6
pàg. 12989.
25.- “Miquel Melendres i Rué fulgent poeta de la
terra “. Col·lecció “Pau de les Postals“. 161 pàg.
il·lustrat. Tarragona 1992.
26.- “Història i tradició del Copatró de Tarragona
Sant Magí“. Col·lecció “Pau de les Postals“.
Il·lustracions . Tarragona, 1997.183 pàg.
Segona edició del mateix any. Patrocinada per la
confraria de Sant Magí de Tarragona.
Nova edició de l’any 2003, per la Confraria de Sant Magí.
27 .- “Seguici popular , pagesos i el Ball de
Cavallets“, segles XV al XIX “.
36 pàg. Tarragona, anys l995-96. Gremi de Pagesos.
En porto 27

Ball dels Cavallets dels pagesos
Malgrat la meva minusvalidesa i l’esforç que representava
assistir a les reunions el seguici popular , que m’ havia
demanat temps enrere el Sr. Alcalde Joan Miguel Malé.
En una reunió vaig presentar l’estudi del “Ball de
Cavallets“ a fi de fos publicat a un en dels quaderns de
“Festa Major“ i em, diu un membre del seguici que s’ha
de consultar. Mala espina, i em diuen que una comissió a
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i dictaminar aprovar o no el manuscrit, i com si mai
hagués escrit amb rigor tema popular. A la reunió
següent inquireixo informació sobre l’afer i em diuen uns
del seguici, sense especificar-los, que la tal comissió
restrictiva ha dictaminat no publicar-lo: demano sense
cap més explicació. Immediatament i sense esperar la
reacció dels presents m’acomiadava dimitint del càrrec al
Sr. Alcalde. Les tels reunions de celebraven llavors a
l’edifici Ajuntament en un espai administratiu.
Es fàcil suposar a qui no interessava, als que tenien la
ploma llogada als citats llibrets.
Quan van reaparèixer, desprès de molts anys, els
“Cavallers i turcs“ Abastament abans d’aparèixer aquest
ball popular, es desplaçaren a casa meva els casa meva els
dos principals capdavanters sol·licitant informació
àmplia referent als cavallers. Em parlàrem dels cavallers ,
que els agradaria tenir informació de les cases més
notables de la noblesa tarragonina, i els vaig facilitar la
informació que volien inclosos una sèrie d’escuts de
d’il·lustres nissagues tarragonines.
A la primera entrevista ja comentarem utilitzar i pintar a
les cuirasses amb els escuts de cases nobles tarragonines ,
i així es va extraient-los a més a color . Com que no puc
anar entre el bullici ni entre massa gent, només els he
vist de refiló i sense actuar no sé els que realment hi ha , i
he vist que recordi els de casa Canals i el de casa
Castellarnau, els Morenés, els Foxà...
El Gremi dels Pagesos de Tarragona, sabedors de l’afer
immediatament es quedaren el manuscrit. Els interessava
molt, ja que els “Cavallets i turcs“ havien format part, en
temps antic, del repertori festiu de la pagesia tarragonina.
El llibret aparegué en dues anyades vegades, 1995-1996,
per Sant Llorenç.
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Iconografia de Santa Tecla, goigs i
gravats
Les meves publicacions totes tenen la seva particular
història, ompliríem moltes pàgines, però genèricament
podria dir que deixant a banda, recerca, rigor històric i la
bibliografia esmerçada, a cada llibre hi ha els seu secret.
A tall d’exemple, esmentaré ens casos per que la confecció
d’un llibre, per perit que sigui té les seves interioritats, el
de “Iconografia Santa Tecla, goigs i gravats” passà que el
bon amic Ramon Gavaldà, de les gràfiques Gibert de
Tarragona, em para pel carrer Major, i em comenta que
per Santa Tecla, col iniciar una col·lecció de llibrets
dedicats al cèlebre impressor Pau Gabriel Gibert, que
també va ser conegut del “Pau de les postals“, oferint-me
el núm. 1 que de la col·lecció , “Això sí ha de ser dedicat a
Santa Tecla“. Com que un dia li havia comentat recollia
material per un futur llibret, va comentar-me el dia de
l’oferiment que realment volia fer-lo i necessitava saber si
la primera meva col·laboració era possible. “Ramon un
llibre ben complert no és pot fer, es necessita més temps ,
però si només vols el seu aspecte iconogràfic, encara pot
quedar bé , ras i curt”.- “Fet tercià l’impressor“.

Miquel Melendres i Rué fulgent
poeta de la terra
El llibre sortí amb 79 pàg. Apart del material fotogràfic i
documental que va cedir-me la germana Assumpta,
pagant de la nostra butxaca, creguérem oportú desplaçarnos uns dies a Camprodon per conèixer sobre el terreny
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les aventures de Mn. Melendres quan anava de vacances
a aquella històrica vila, trobant tres persones, una d’elles
que en temps de la revolta de l936, era el sagristà, i
recordava molt a Melendres, parlant extensament sobre
la personalitat i la figura del nostre poeta.
També vaig anar amb la família a Capafonts, allí també
coneixia altres persones que havien tingut intima relació
amb el sacerdot, ens invitaren molt cordialment, ens
donaren molts detalls dels llocs que freqüentava, de la
Mare de Déu de Barrulles, del que ell havia donat a
l’ermita...
Sabedor del manuscrit que preparava el delegat de
Cultura de l’Estat, el Sr. Guirado i Pagès, i a que ja
coneixia, s’interessà pel que feia, doncs era un amant de
l’obra de Mn. Melendres. El dia i hora convinguts ens
trobàrem, jo portava el manuscrit, se’l mirà molt, i em va
dir poc més o menys. “Que podeu deixar-me’l uns dies ?”.
“Només em manquen unes petites notes biogràfiques“.
No recordo que han parlés de cap llibre , tesis doctoral ni
res . Li vaig deixar i el dia convingut me’l portava. Un bon
amic em deia dies desprès. “Benérit, treurà el que voldrà,
no veus ?“ – “No li havies d’haver deixat“.
Desprès l’Institut d'Estudis Tarraconenses, tenint jo,
una dolorosa experiència, pel que silencià totalment el
meu nom, i aparegué l’any 1990.

El traspàs de Mn. Melendres
Un dels fets que més em colpí, va ser el traspàs sobtat del
poeta, succeint el dia l0 de febrer de l974. El meu sogre
acompanyat del meu fill Jordi i jo ens anàrem plegats per
assistir al precepte dominical a la Catedral, celebrà
l’Eucaristia Mn. Melendres. Acabà l’acte religiós i se’n anà
cap a la sagristia. Nosaltres encara érem a l’interior de la
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Catedral, quant amb tota urgència es demana l’ajut d’un
metge, doncs el Mn. queia filMinat en terra inconscient. Jo els vaig indicar que ja
venia tot seguit. Arribo a la sagristia i em veig estirat a un
banc de la part del claustre, sense vida, al gran poeta
clergue. El fet hem causà un fort impacte. La mort va ser
instantània, i el traspàs va commoure la ciutat i tots els
mitjans de comunicació se’n van fer molt de ressò. Va ser
la conversa de tots nosaltres del nostre àpat familiar. No
ens ho podien creure, però la evidència tant certa com la
claror del dia.
La presentació del llibre es va fer a la nova sala d’Actes
de l’Ajuntament, discurs en un vibrant discurs Mn. Josep
Ferré i Castelló, poeta, rector del Serrallo. Tota la família
Melendres feu acte de presència a l’Ajuntament. També
he de dir que vaig trobar algunes veus discordants, si el
clergue era feixista, i altres com la que la intel·lectualitat
Catalana criticà molt al poeta l’haver estat el màxim
responsable a tot l’Estat, durant un temps, de les
publicacions de l’ Acció Catòlica Espanyola.
Quan un personatge clau de la literatura poètica catalana,
és esbandit pels mateixos catalans, noten la fortor de
sofre els idealismes polítics, que només mesuren dos
temps en els quals s’ha fet una gravíssima injustícia amb
el nostre poeta, doncs el P. Griera l’havia proposat al
Premi Nóbel de Literatura, però el dictador Franco, ja
l’esborrà de bon principi, era català, estava proscrit, i
Espanya no podia permetre un intrús a la llengua del
“Imperio“.
Aquests darrers anys m’he dedicat gairebé exclusivament
a fer biografies reduïdes de personatges il·lustres
Tarragonins i en tinc de fetes més de 300. He esmerçat,
gestions i més gestions, a un gran nombre d’institucions
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de doma mena i condició, arxius, papers i més papers ,
conservatoris, militars, acadèmies. Etc. Etc. Sense
comptar, telèfons, cartes certificades, recuperació de
fotografies...
Realment crec que la cultura catalana és de peatge amb
múltiples entrebancs, i els que ens dediquem a treure
amb més o menys profit, treure de les entranyes dels
segles la història tarragonina, encara es multipliquen els
entrebancs tant de manca de suport econòmic com d’una
empresa editorial subvencionada pels tarragonins i no
sotmesa als dictats polítics dels que manen.

Ja no escric al diari de Tarragona
Feia temps que escrits que portava al diari o no sortien,
es publicaven fora de temps .Durant els anys que hi vaig
escriure, preguntant-me moltes persones del perquè no
escrivia. Mai vaig cobrar ni el duro, crec els trobaven
interessants i pel carrer trobava persones que em
preguntaren sobre tal o qual article. En veia reconfortat i
afalagat per continuar escrivint. Mentrestant el Sr. Coll
passava a publicacions i entrava un nou director basc
amb idees, a que topaven amb la norma de ser a que
estàvem acostumats els col·laboradors del diari.
Sabedor de les noves normes aplicades del diari vaig
optar pel silenci deixant d’escriure-hi desprès de molts
anys , i sempre foren articles relacionats amb la història
de la ciutat. Col·laborava honestament, mai van insinuarne econòmicament res, ni les gràcies vaig rebre. En
aquesta llarga singladura coneixia abastament els
directors que s’anaven succeint, el Sr. Medrano força
interessant, amb el redactor i el bon amic Lluís Mª
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Mezquida, tot una institució, era una entranyable
amistat, tal com la vaig fer amb David Castillo, redactor
en cap i desprès director, tots difunts.
Vaig escriure al diario Español uns 650 articles, i diversos
d’ells escrits per a diverses etapes, recordant en aquests
moments els dedicats al cardenal Vidal i l’arquebisbe
Antolí López Pelàez, la sèrie d’història sobre
Torredembarra i tot consta a la meva bibliografia.

Col·laboro a Nou Diari
Un dia vaig presentar-me al nou rotatiu tarragoní on la
direcció acceptà a cremadent la idea de publicar
biografies reduïdes de personatges tarragonins.
No hem posaren cap condició prèvia fos curta o llarga la
biografia. Entre elles publicava les dades biogràfiques
dels arquebisbes Vilamitjana Costa i Fornaguera a i
l’històric Joan Terés, el pintor Fluxench, Salvat i Bové,
accèssit al premi “Màximo Burxa“, Pere Martell, Mn.
Tàpies el músic, i altres. Crec que va ser una bona
aportació biogràfica de grans tarragonins. Poc desprès
plegava aquell simpàtic diari, que ja començava a tenir
lectors. Modestament crec que Nou Diari volgué abastar
molt en poc temps, i aquest pensem l’ error de l’empresa,
que de cop i volta començà a fer diverses edicions.

En el meu reclòs
Les dificultats pròpies de la meva reduïda mobilitat que
tinc , i els anys que van posant-se en mi, fa que estigui
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cada dia més absort en els temes tarragonins. Anava fos a
escoltar el pregoner de torn fos de Santa Tecla o de
Setmana Santa amb moltes floritures intel·lectuals i no ha
vist mai l’autèntica essència tarragonina secular
tradicional.
Actualment escric a “Estímul“ , “L’ Orella de Farena “ i al
“Centre d’Estudis de Constantí“ en el seu llibre anual, de
signatures quasi totes foranes. El 2007, l’invitaren la
publicar al Centre d’ Estudis d’Altafulla, a un llibre anual,
fent sempre temes històrics de La Pobla, i aquest any de
2009, he tret a la llum el “Ball de la vídua Judit”. El 2997
vaig començar a escriure articles històrics en menor
mesura a una revista titulada “Un Cistell de tradició”,
que s’edita al poble empordanès de Cistella. A més he
col·laborat diversos anys als opuscles de festes de la
confraria de Sant Magí . He havent també col·laborat de
la confraria de la Mare de Déu del Claustre de Tarragona,
a “Pedres vives”, i he col·laborant amb altres articles, a la
revista “Gaudia “dels Gogistes Tarragonins que jo havia
dirigit i fundat. Els que les dirigeixen, han prescindit de
mi no dient-me res i lliurant-me els escrits històrics que
havia preparat.
Anualment escric diversos articles d’espiritualitat popular
tarragonina i diverses confraries, gremis i germandats de
la Setmana Santa. En tinc fets i publicats uns 140. Les
ganes de la col·laboració hi són i els meus escrits històrics
no hi manquen.
Ja l’any l989 amb motiu del centenari del monument a
Roger de Llúria vaig oferir el manuscrit de havia preparat
al nostre Ajuntament per si volia celebrar-lo publicant la
monografia. Se’m va prometre editar totalment el llibret
per l’any proper, fent un resum del llibre. Confiant amb la
paraula donada vaig acceptar. El consistori es va treure
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de la màniga construir un grana gran tarima metàl·lica
fins arribar a la mateixa estàtua, per les festes de Nadal
del mateix any. Causà sensació i un ben èxit , però el
llibre no es va far. Cansat d'esperar i sense possibilitat de
que veiés la llum, vaig donar-lo a l’Autoritat Portuària
que l’edità l’any 2000. En total un èxit del qual no s’en
troba cap.

Escric a Ciutat
Josep M. Roch que havia venut Claxon ideà una altra
publicació similar, “Ciutat“, convidant-me a participar-hi
amb més personatges tarragonins. Al cap d’un temps
traspassava i es va dissoldre l’empresa. Els meus escrits
consten tots a la meva bibliografia.

Més publicacions de llibres ja un
porto 27
28.- L’estàtua de Roger de Llúria a Tarragona .
Vicissituds d’un monument . Autoritat Portuària. 125
pàg. amb il·lustracions. Any 2000 .Tarragona.
29.- Aproximació històrica del Municipi de
Cistella. Abasta 40 pàg.
30.- Temes històrics de La Pobla de Montornès.
En 50 folis amb set temes històrics, fotocopiat
mecànicament. 40 exemplars pels que van sor de junta.
2005.
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31.- Estudis Altafullencs. “ Ball de la Vídua Judit“. La
Pobla de Montornès. 50 pàgines. Abril 2009.
32.- Estudis Altafullencs. Les barraques en pedra
seca de La Pobla de Montornès. Estudi local de les
cabanes i geològic de Montornès, amb reportatge
fotogràfic. Abasta 40 pàg. Abril de 2010.
33.- Músics de Tarragona. 55 esbossos biogràfics.
Editorial Escua. Barcelona, 300 pàg. Subvencionat per la
Diputació.
Treballs inèdits fets a ordinador.

En tinc sis més preparats inèdits
34.- Monografia històrica de l’escut d’armes de la
Ciutat de Tarragona. 90 pàg. A més cal incloure
1.200 escuts de la ciutat a color. Fotògraf Antoni Roca i
Pentinat. Text i les fotografies són muntades en làmines
de l6.
35.- Aproximació històrica del teatre tarragoní
d’aficionats de post guerra. 1936-1955.” 190 pàg.
més l50 programes, a més unes 80 fotografies
46.- Un segle de bandes de música Tarragona . El
fet social ciutadà de les bandes de música civils i
militars a Tarragona. En procés de confecció. Text
500 folis . Important nombre fotografies de les bandes
personatges músics, quartets , i altres de tot el segle.
37.- L’Obra musical de l’Orfeó Tarragoní a les
nostres comarques.- A més esbossos biogràfics dels
directors i els sots directors, recull fotogràfic, programes,
i documents amb unes 26o de text.
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38.- Fulls biogràfics tarragonins, Son 350 síntesis
biogràfiques de personatges il·lustres tarragonins.
39.- “ L’ ermita de Montornès en el VII centenari
“. Conferència. Febrer de l975. 28 folis.
40.- Petita història del Casal Tarragoní. En
primera persona. 30 folis text més fotografies. Treball
dels 50 anys. El departament de Cultura de l’Ajuntament,
va fer-me venir dels dies seguits d'ultimar les fotografies
a posar. En van comunicar a veu, que l’Ajuntament el
patrocinava com a llibret i Festa Major. El treball
romandre un any a Cultura. Mai més en van dir res.

Treballant per Tarragona
La vena històrica que vaig agafar des de els anys de
joventut ha perdurat a través dels anys, faig una vida
molt sedentària, ordinador i passeigs pels entorns de
Tarragona, trencant la monotonia fent algun viatge sigui
anant a Cistella a l’Alt Empordà o a Petrer, on he vist
diverses vegades de “Moros i Cristians“, un espectacle
realment espectacular, “lloc on viu la família del pare, a
Barcelona, que ben poc puc anar-hi, o que ens portin a fer
un passeig per la nova Tarragona, que s’ageganta a més
no poder. Durant una bona temporada, els diumenges per
la tarda desprès de la missa dominical anava a saludar a
Mn. Ferré Castelló, fill de la part alta de Tarragona, de la
nostra vella pagesia del carrer del Comte, dels “Vicari“ de
renom. A La Pobla de Montornès no hi vaig gaire, només
algunes hores, i a més estirar l’arribo a Montornès per a
contemplar els seus encants paisatgístics. Des de que
estic aquesta situació he anat amb la Família cinc
vagades a Montserrat.
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No fa molt de temps, convidat per l’amic Cabezas,
anàrem plegats una estona el matí , a la Font d’en Garrot,
on els masovers ja estaven advertits de la nostra
presència. Vaig beure aigua fresca de la històrica font,
fotografiava aquells entorns encisadors amb la capelleta
votiva dedicada a Sant Roc, com també la làpida de
Salvador Martorell oferta dels veïns del Cas del Bou
realitzada un marbre dedicada al propietari i mecenes Sr.
Comte. Allí gaudírem en el pensament de les ballades de
sardanes , àpats de germanor que amb el Casal Tarragoní
vaig prendre part i dels concursos de flors boscanes on
tothom podia concursar, però a més, de molt antic, les
agrupacions excursionistes tarragonines, l’Ateneu de
Tarragona, i si més no, les excursions de l’Orfeó
Tarragoní.
Amb paciència benedictina passo, no sense les dificultats
de la malaltia, els dies i les hores al meu reclòs de
l’ordinador. Al bon temps faig uns altres passeigs cap el
tard, trobo a uns o altres amb amigable companyia fins el
vespre. Si no hi ha alteració en alguna de les visites
periòdiques de metges , per algun imprevist, diàriament
surto de casa sobre les 11 del matí a l’hivern, faig un tom i
desprès passo via a l’Antic Ajuntament o vagant pels
meus carrers de la Tarragona Eterna, com deia el P.
Iglésias. Uns anys enrere també vaig tenir un gran ajut
amb l’ amic Manel Mallol, em va fer el buidat del Diari
de Tarragona i puntualment del diari La Cruz, del que hi
ha de les bandes de música Almansa i Luchana i de les
seves activitats musicals al llarg de molts anys.
He tingut com un gran amic a Lluís Mª Mezquida que al
llarg de la vida, sempre hem donà bons consells literaris i
periodístics. Sempre es caracteritzà pel bon fer un
honradesa i gran estima que ha tingut en mi , per la seva
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i meva Tarragona que sempre cobejà com la més excelsa
del món.
Mezquida sempre
es recolzà per la seva saviesa,
humanisme i prosàpia , m’introduí al “Diario Español“
com a col·laborador, atenent–me sempre fos al diari i a
casa seva. Per molts anys.
I que tinc de dir de Josep Pau Virgili i Sanromà? Per a mi
va ser el pare espiritual de la meva dèria en la història
tarragonina. Pacientment a la casa Suc Torres i Virgili,
l’impremta on ell era copropietari , quan vaig començar a
escriure fos a “Guión” o a “Trole“ o a “La Sardana“ a ràdio
Tarragona, li van agradar els articles de feia i em volgué
conèixer. Al cap d’un any o dos desprès de Nadal i que ja
es preparava el llibret de l’Agrupació d’Associacions de
Setmana Santa, Virgili, i també hi havia Mn. Florenci
Giralt, em va comunicar que presentés un article històric
per l’opuscle i érem dintre de l’impremta. En dos dies li
vaig presentar, i em digué: “ Tens fusta bona per a ser un
futur bon historiador”. No cal dir que Virgili em donà ales
per a dedicar-me al tema històric.
Al cap de dos o tres anys s’hem va acudir escriure un
article literari; “ El Crist de la Humiliació”, i el veure’l em
va dir, “no en facis cap mai mes de literari, t’ ho demano“.
Fons ara he complert el que li vaig prometre.
Successivament Virgili va ser el meu “mestre “en català i
en essència històrica i documental amb el llibre dels
castells, el del sardanisme , els dels gravats de Santa Tecla
. el de Dames i Vells, i algun altre més, però a més, i vaig
anar a casa seva infinitat de vegades des de que es jubilà,
fins que traspassà. Donant-me tota mena de detalls
històrics de qualsevol tipus.
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Treballaré per la Ciutat fins que Déu
vulgui
El meu modest treball Per la ciutat continua sense parar, i
un dia de cap i volta, llegeixo al diari que em concedien la
preuada distinció pels serveis donats a la Ciutat, el fet em
causà íntima satisfacció i auto estima. Almenys, algú
reconeixia la meva modesta obra: La d’una vida inquieta i
sense parar.

De metges
Les meves aventures continuen. El més de juliol de 2003,
la meva esposa s’alarmà pel que li havia dit una metgessa
de l’ambulatori Jaume I. La jove, ras i curt em va dir
que jo era diabètic, per tant era necessari el
subministrament diari d’insulina, cosa que no m’havia
parlat mai el Dr. Romà Massot amb qui temin la nostra
total confiança, l’estic molt agraït.
Ens caminàrem el president del col·legi de Metges Dr.
Bertran , estigué totalment d’acord amb el receptari del
neuròleg, que per ara i tant els fàrmacs que he pres han
anat molt bé . Res d'insulines, doncs, per la meva edat
creu d'estic força bé estava molt be. Però la senyora
metgessa , no vol saber res del que tinc receptat , fins ara
no ha volgut fer-ne cas, obligant-nos vàries vegades anar
de Jaume I a la residència hospitalària de Joan XXIII a
cercar-lo. Ara fa pocs mesos canviàrem pregats al nou
edifici ambulatori construït en terrenys de sanitat “Les
Muralles“, havent-les estat assignat el Dr. Salvador
Montserrat, jove, eixerit, i força competent, segons els
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pacients que ens ha tocat en sort. De metges anem sovint,
i prenem pastelles, oidà.

El fill del mestre Malato i la Unió
Musical de Tarragona
Un dia el fill del mestre tarragoní, en comentà havia escrit
a un funcionari municipal posant-lo en antecedents sobre
la possible vinguda a Tarragona de la Banda Primitiva de
Llíria de la qual el seu pare en va ser director de prestigi
internacional. De la banda i la vinguda no en va saber mai
més rés.
Un dia em comentà l’afer del qual no en sortia. D’això ,
casualment en parlàrem un una ocasió, veient la
contrarietat del fill Malato vaig indicar-li seia bo
concertar una visita el Sr. Tinent d’Alcalde de Cultura
Albert Vallvè per a explicar-li el fet . Realitzàrem una
visita al seu despatx els primers de l’any 1003, ho trobà
molt bé i ens felicità de la idea, que la banda valenciana
estava disposada a venir a Tarragona sense cobrar
honoraris per l’actuació d’un magne concert al Camp de
Mart en homenatge al nostre desaparegut músic. La visita
va ser molt cordial ,quedant un una resposta definitiva
en pocs dies, desprès un temps prudencial, i no sense
haver telefonat vint vegades al mateix conseller mentre
intentava treure’n aigua clara. En total , encara és hora
que la Primitiva ha de saber quelcom malgrat la promesa
formal i repetida d’haver-se escrit al president de la
banda valenciana. En vista de la ineficàcia del regidor ,
la pèrdua de temps i diners, l’amic Malato, li envià una
carta certificada en la qual li reclamava la paraula donada
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tant lliurament expressada, doncs “Als sants i minyons
no prometis se lo dels hi dons“.
En aquell procés, lamentable i fora de lloc. La Primitiva
de Llíria s’ havia prestat a fer fotocòpies de partitures del
mestre tarragoní, aquella banda enviava gairebé 400
còpies d’obsequi, enviades inicialment a Malato fill i en
destí a la Banda Unió Musical de Tarragona. En total ni
Ajuntament , informat de les còpies i ningú contesta.
Les partitures estaven en poder del fill, les hi vaig
demanar i convinguérem en veure’s al cap d’uns dies, així
va ser. Vaig enviar una carta molt correcta al Sr. Alcalde
Nadal i Malé explicant-li l’afer de la Primitiva de Llíria i la
manca de resposta del municipi ni de dita Regidoria , on
s’havia de fer lliurament en acte protocol·lari de les
partitures, cosa que no es va fer.
Donava un termini al Sr. Alcalde, i no tenint resposta
quedàrem el trobar-nos tots plegats al carrer de Mar
núm. l2, local de la Unió musical de Tarragona; els
desplaçaren al lloc Josep Mª Malato i Vila, Antoni Roca i
Pentinat qui escriu. Per part de la banda assistiren el
director de la banda Sr. Messeguer Llopis, el president de
la Junta Directiva Sr. Juan Boada i alguns dels seus
membres . Estic molt dolgut per la total insensibilitat
municipal on el menyspreu i el silenci van ser els
protagonistes del que ens va passar.
Tornant al fil del mestre Malato feu el lliurament de les
còpies de les sis partitures al director de la banda, amb
més 400 folis, d’obres de l’il·lustre tarragoní. No cal dir
que el Sr. Meseguer es congratulà de la tramesa i dels
lligams que existien entre Tarragona i Llíria, lamentant
Malato la manca de sensibilitat mantinguda per les
autoritats municipals. Les partitures ingressaren a l’arxiu
de la banda, que escriurien a la Primitiva i que
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intentarien resoldre favorablement l’afer. Tot aquest afer
succeí en 2003, si no estic errat.

El D.N.I.
Tots per imperatiu legal, estem supeditats na passar cada
X. Anys a la renovació del carnet. La darrera vegada que i
anàrem , i desprès de tantes vegades i de tants carnets,
una funcionària amablement ens la dir que el meu
cognom Morant era sense la t, li contestàrem que no i
s’escrivia tal com nosaltres dèiem. Arribat el carnet de
Madrid, el vaig revisar, estava mal escrit i no el vaig
voler. Al eficient funcionària , llavors indicà procedia una
certificació del Registre civil, anar d’Herodes a Pilat i el
registre naturalment estava ben escrit. Novament papers
i per fi estava ben escrit el meu nom i cognoms als meus
70 anys, he de recordar com l’amic Carod, que jo hem dic
Jordi tal com sona, aquí i a la qualsevol lloc del món.

Sant Magí de 2004. Morí Lluís Mª
Mezquida
Com que sempre he viscut al Portal del Carro per
herència dels meus pares, i havent allí l’esglesiola del
sant Copatró de Tarragona Sant Magí , el dia del sant, 19
d’agost, jo estava assegut al balcó, quan de sobte. Cap a
mig dia veig la família Mezquida, muller el veterà
periodista i el fill. En el meu endintre vaig pensar , al bon
i gran amic el veig francament atrotinat, corbat i amb
bastó. Com ens hem de tornar ¡ La seva fisonomia jovial i
208

atenta a tot el que fos Tarragona, estava totalment
desdibuixada. A primera hora del matí dia 20 se’m
comunica“. Sant Magí s’ ha emportat en Mezquida el seu
dia, ja és al cel“, atònit per la resposta vaig reaccionar
agraint al comunicant la trista nova. La parròquia de Sant
Fructuós s’omplí de gom a gom per donar l’ adéu
enfervorit al gran “Potrófilo“ del ”Diario Español“. Vaig
tenir un gran disgust per l’inesperat traspàs. Mezquida,
un temps enrere havia facilitat les dades biogràfiques que
lo no tenia i posar-les al seu esbós biogràfic que
personatges que tinc.

Els prelats, Ramon Torrella,
Martínez Sistach i Jaume Pujol
Entrada de l’Arquebisbe Torrella
Home inquiet per tot el que és tarragonisme, arribà a la
nostra ciutat l’any l983 el nou Metropolità Dr. Ramon
Torrella i Cascante; com que per tot arreu em posava ,
vaig anar a l’arquebisbat en sol·licitud d’una credencial
periodística, i obtenia el mateix dia.
Sempre he estat amant, de tot el que segui esdeveniment
ciutadà, culte o popular, ho he demostrat sempre un
amant de les nostres manifestacions ciutadanes. Tot sigui
dit vaig anar de corcoll en aquella solemne cerimònia, des
de el Pla de la Seu, amb l’alcalde Recasens, ficat entre
periodistes i fotògrafs, jo portava la meva cambra
fotogràfica, i em situaren davant l’altar major. Acabats els
actes de la catedral, tots plegats ens atansarem a la sala
Capitular, i jo estava gairebé a primera línia.
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La corrua de periodistes , desprès ens en amàrem cap a la
porta principal de palau que estava closa i havia d’obrir
el nou prelat. M’acompanyava el meu fill Carles.
Tinguérem pare i fill el privilegi d’estar a primera línia
compartint les nostres primeres paraules amb els dos
tarragonins Morant que seguíem, fil per randa el
cerimonial.
Mentre el nou prelat entrava a les distintes estances de
casa seva, obteníem una fotografia recentíssima del Dr.
Torrella, i amb tota cordialitat els la dedicà abans de
baixar l’escalinata. Un altre fet que em cridà l’ atenció en
aquell dia que simbòlicament donava un truc a l’Antiga
casa dels Concilis al carrer de les Coques, un una
premonició de la convocatòria del Concili provincial de
convocaria. Durant el seu Pontificat vaig tenir vàries
vegades cordials encontres.

Odissea del Papa a Montserrat
L’any 1982 en mes de novembre ,vingué a Montserrat el
Para Joan Pau II. Al cap de pocs dies vaig presentar-me a
l’Arquebisbat sol·licitant algun tipus de credencial per a
dues persones; teníem desig de veure’l de prop.
Insistírem i al final aconseguírem la credencial desitjada.
Feu un dia horrible, la meva esposa i jo arribàrem de
bona hora a ‘aparcament que teníem designat. Quan feia
una estona de havem arribat començà a ploure, i d’aigua
no en vulguis més. Nosaltres estàvem a l’ abric, i no ens
tocava ni una gota, la tempesta torrencial desfermada.
Estàvem tots dos davant per davant de la basílica, i el
Sant Pare havia de passar necessàriament per davant
nostre. Passàrem la nit en vetlla total. El personal d’ordre
no donava abast, uns xops a més de poder, altres els
portaven membres de la Creu Roja, i altres, accidentats.
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Després de moltes hores d’espera i angoixa constant, el
Sant Pare portat en helicòpter fins prop de Montserrat,
arribà a la basílica totalment contrariat i abatut ; el vaig
veure a un metre de distància en una faç totalment
desencaixada. Tota la nit havien corregut els equips de
socors i el més greu va ver la pèrdua de dues vides
humanes per un esllavissament de terres.

Una experiència única de goig i amargor
gairebé inexplicable. Els nostres prelats
Torrella entrà a l'arxidiòcesi tarragonina el dia 11 de maig
de l983, i va ser substituït en el càrrec per una greu
dolença el l3 d’ abril de l997, passant a ser Arquebisbe
Emèrit. Molt possiblement passarà als Annals de la
Història Eclesiàstica de la Tarraconense, per la
convocatòria, desprès de mols i mols anys l’un Concili
Provincial que reuní a Tarragona i a Sant Cugat del Vallès
totes les vies vives dels creients catalans.
En els seus últims temps el vaig anar a veure algunes
vegades, no moltes. Et mirava i no et pronunciava cap
paraula, el mal el minava , i no sabia què dir-li. Si havia
Mn. Serra encara papada una estona de circumstàncies.
Amb tot això arribà el més temien els tarragonins,
expirant el 22 d’abril de 2004, i sent enterrat a la capella
de Sant Ramon del claustre de la Catedral.
Per altra part quan va ser destinat com arquebisbe de
Tarragona el Dr. Martínez Sistach, com que començaren
a sovintejar les llacunes als articles al diari. Vaig demanar
dia i hora pel Sr. Coll tot plantejar-li tenia llest un article
dedicat, pel dia de la seva entrada, relacionat en tot el
segle XX, dels arquebisbes que havien ocupat la nostra

211

Seu Metropolitana , inclosos els seus retrats. El Sr. donà
el sí per publicar-lo i dia de la rebuda solemne.
Publicat l’article al diari, immediatament ve ser informat
del famós article, mostrant-se molt complagut.
Com que nosaltres van ser els darrers el saludar-lo, en
donar-li la mà, M. Gellisà que li presentava els nous
feligresos li va dir, “Aquest senyor és l’autor de l’ escrit
del diari“, responent al Dr. Martínez i Sistach, haver-li
causat en gran impacte i em felicitava cordialment.
Sempre om deia, “Sr. Historiador”, llegint tot el que li
arribava de mi, i em felicitava quan ens trobàvem.
Quan tots creiem que aquest prelat seria enterrat quan
morís el Dr. Lluís Martínez Sistach, passava a la Seu
Barcelona , on darrerament (2007) obtingué, per la Santa
Seu las porpra cardenalícia.
El Dr. Jaume Pujol i Balcells, que entrà a l´Arxidiòcesi el
19 de setembre de 2004. Fer referència a tots aquests
prelats con també Arriba i Castro i Pont i Gol, he estat
present en alguns dels nostres esdeveniments. A primers
de novembre, prèviament concertada una entrevista de
cortesia, vaig anar a saludar el Dr. Pujol i Balcells a palau,
contenint una conversa de mig hora. Es una persona molt
amable, cordial i intel·ligent, acompanyant-me fins al peu
de l’escala principal de palau un una visita de
compliment. Així, tots han sabut de les meses dèries
d’escriure història tarragonina. De moment, la Catedral
ja ha tingut una fase l’obres molt importants: S’ha ha
inaugurat el Museu bíblic Tarraconense, molt ben
documentat al meu parer, conté com la a èpoques
importants la paleocristiana la jueva i la romana i el
dirigeix l’arqueòleg de l’Arquebisbat, el Sr. Andreu
Múñoz i Melgar. Ha aprofundit l’espiritualitat
tarragonina amb l’Any Jubilar de Sant Fructuós i la
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difusió dels sants amb actes culturals, estampacions
diverses i el especial les que caire religiós. Ha inaugurat
de poc, amb pressina puresa d’una profunda restauració
la capella del Santíssim. Es fa la nou un orgue per la
Catedral a Holanda , i s’està a l’ espera d’una altra sonada
restauració catedralícia.

Un viatge a Bèlgica
La segona quinzena de juny de 2005 traspassàrem el
Pirineu per arribar al país de la reina Faviola: La Núria la
meva filla casada amb Cristof, belga, ens convidaren
visitar aquell país, portant sempre al costat el meu
gendre. Només tint paraules d’elogi per les atencions
rebudes, i coneguent tota la nombrosa i simpàtica família
de Cristof. Visitàrem tot el nord de Bèlgica. En es parís
totalment pla, no hi ha muntanyes i amb prou feines un
troba un turó.
No trobàrem pintades, no gairebé reixes, ja el culte a la
bicicleta amb els seus carrils. En tots aquells dies ens
topàrem amb petits ruixats i estones de sol, tinguérem la
sensació que els belgues són més educats que nosaltres, i
els sobres ja tenien preparada una cadira de rodes per a
mi, dons havíem de caminar molt i no Haguéssim arribat
en lloc el meu pas. És clar el “pompis”, encara sent el
continuat sotrac de les llambordes. Visitàrem com a
principals ciutats Amberes, Brusel·les, Bruges, Gent i el
gran part de la vida dels belgues el segle passat on
passarem pot un dia i no ens quedà temps per veure’l tot.
Sensacional.
Ah ¡ les grans catedrals d’una lluminositat extraordinària
del gòtic més esplendent amb uns vitralls enormement
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grans, Sant Jordi inclòs amb les enormes pinacoteques
dels pintors flamencs i valons, de les pròpies catedrals
amb els grans retaules de marbres blanc i negre i les
grans i espectaculars trones i fusta. Les singulars i
tradicionals construccions belgues dels centres històrics
són autèntics museus en institucions i oficines on trobem
colors i races dels cinc continents.
Nosaltres el tenim un record inesborrable i reconfortant
del conjunt de la societat belga.

I vaig seguint...
La Lluïsa i jo compartim la vida de la jubilació amb certa
monotonia que jo diria no és tal . De tant en quant ella o
jo anem de metges, doncs ens ordenen fer revisions
periòdiques d’una o altra dolença, i jo tots els dies que
puc vaig a l'hemeroteca municipal a treure dades musical,
concs estic extraient l’afer de les bandes de música del
segle XX del manuscrit el tinc totalment escrit, havent
tingut la preuada col·laboració dels bons amics cercant el
de més interessava sobre les bandes de música, fets
musicals, instrumentistes o compositors, Manel Mallol i
Ucero, que va fer el buidat de la premsa, i per altra part
posar- ho tot bé a ordinador del bon l’antic condeixable
d’estudis als “Hermanos“ de la Salle Ramon Mateu del
Campo. També, sempre que ha convingut ha col·laborat
amb mi un altre bon amic, en Josep M. Virgili i Sastre de
l’impremta. Gràcies a tots tres, per la paciència que
sempre han tingut, havent demostrat ser tots, un grans
amics.
El meu esperit, sempre inquiet i amb ganes de treballar
intel·lectualment i sense parar, malgrat les mancances pel
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mal de porto des de fa vint i dos anys, no paro, per la
dolença cerebral que tinc, sóc lent i tinc d’anar al meu
aire. Tot és ben simple. Em faig creus del que ha arribat
escriure fins ara, la neva trajectòria és i ha estat la
història en gaudeixo planament ,tant, que les hores han
volen, doncs, en dubto molt es trobi i cas amb les meves
condicions tant adverses, tinc de llegir-ho tot tres vegades
amb la lentitud que això representa.
Com que sempre havia tingut la sospita que haurien
sorpreses si s’ estirava el fil de la història del que va ser l”
Orfeó Tarragoní, des de l903 a l937, Mallol començant a
desfer els tres cabdells de fil alhora, bandes de música,
sardanes i orfeó; moltes vegades hi ha un autèntic
maremagnum, són concs tres històries distintes però son
paral·leles i tres llibres si un dia veuen la llum , els nous
músics, sí podran dir que ja saben un brot de cultura
musical tarragonina. Llavors podran dir que sí en saben i
han rebut un acurat ensenyament d’escola o conservatori.
Em faig gran.
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CAPÍTOL IX
Unes obres senyeres per la nostra
història
Aproximació històrica al teatre
tarragoní d’aficionats de post-guerra
1936-1955
Quan vaig guanyar l’assaig sobre el teatre lasalià,
d’immediat vaig treure una conclusió, el treball només
servia per una part dels tarragonins. No complia el
requisit de ser una monografia integral, i madurada la
lloable fita, havia aconseguit en préstec el conjunt de
programes teatrals de tenia l’inoblidable Joan Tuset i
Bonet, els d’aquell altre gran actor Josep M. Ferré i
Sabaté, i el que havia aconseguit “In extremis”, de l’antic
arxiu teatral de Educación y Descanso. Vaig ser
providencial, volien destruir-ho tot. Hi arribava a temps
m’ ho emportava tot a casa, tenia. Doncs matèria prima,
cercant programes, cròniques i fotografies. Trucades
telefòniques en vaig fer moltes, cercant persones que
poguessin tenir o posseir informació del teatre amateur.
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Col·laboració Claretiana, Josep M. Fort i Subirats. Escola
de Mestria, Lluís Borrut i Hilari. Congregacions
Marianes, Jordi Moncusì i Rifé. Agrupació Teatral
Tarraconense, Francesc Salas Puertos. Radio teatre de
Ràdio Tarragona Josep M. Alegret i Tondo com a més
principals. La vídua Tuset i Ferré Sabaté, desprès em
donaren les col·leccions. Però existiren moltes més
agrupacions, de les quals en dono raó de totes, i moltes
foren se certa durada.
A més he posat molts fets. Com les representacions
teatrals del Principal que la temporada hivernal feien
estada companyies professionals a les quals alternaven
orfeonistes afeccionats al teatre, i on els associats tenien
descomptes, concs aquell coliseu el tenia arrendat l’Orfeó
Tarragoní. El manuscrit es divideix en dues parts. Ena és
la estòria teatral i de segona tracta de representacions
teatrals als nostres coliseus.
A més vaig tenir el meu treball del teatre de l’antic
Ateneu, el qual s’havia incautat pel règim franquista, de
E. Y D. Amb un plegat d’esbossos biogràfics dels nostres
millors actors. 139 pàg. Foli una selecció de més de 100
programes i moltes fotografies, justifiquen només en text.

Aproximació històrica-iconogràfica
de l’escut d’armes de la Ciutat de
Tarragona
La segona de les meves joies és de l’escut de la ciutat, el
vaig començar que estava a casa Castellarnau, i ho
continuava desprès de molts anys. La neva intenció
sempre va ser molt distinta que havien fet els nostres
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historiadors. Parla de la sigil·lografia, dels segells antics,
de la Diputació Reial de Tarragona, les filigranes de paper
on hi ha l’escut, de la totalitat d’escuts històrics a les actes
municipals i l’Arxiu de la ciutat. La premsa ciutadana, del
Museu de la ciutat, pedra, metall, ferro, ceràmica , fusta.
De les institucions i corporacions tarragonines... de la
seva heràldica. I com a colofó consta el treball en estudi
de la Tau de Tarragona o símbol de l’església de
Tarragona que paradoxalment tau i escut foren utilitzats
per un històric arquebisbe: Roderic Tello, en plena
construcció de la Catedral.
Com que no sabia tirar endavant, es presentà la gran
ocasió. Entoni Roca i Pentinat ho feia possible. Amb
molta paciència, per arreu, demanant permisos als llocs
oficials, i així ha arribat aconseguir més de 1.300 escuts,
qui tinc classificats 14 grans grups per corporacions,
premsa, bibliografia entitats ciutadanes de tot ordre, i
havent-se fet les gestions oportuns tant a la Corona
d’Aragó i a la Biblioteca Nacional. El text abasta 160 folis.
Els escuts, a tot color, anirien en làmines tindrien la seva
referència i antiguitat del lloc on es troben, pensat poder
col·locar-los i de dotze en dotze, tot llest, a color. Potser
farà l5 anys Vaig posar-me a treballar un aquest tema tant
apassionant del nostre escut, d’armes, el de la ciutat. El
vaig començar quan estava a Castellarnau, dels anys 70 i
escaig. El vaig treure de l’ oblit amb l’intent de la
continuació. La investigació de l’ Escut de Tarragona amb
la representació iconogràfica de les armes de la ciutat.
Requeria al meu entendre un repte quasi impossible, el
col·leccionar escuts i trobar qui ho pogués fer. Sortí un
gran artista de la fotografia. L’amic Antoni Roca i
Pentinat. Ha realitzar en treball digne dels majors elogis.
En números rodons tenim l.200 escuts fotografiats, els
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tinc enquadrats en l2 grans apartats. En van sortint, els
ha fotografiat tots iguals de la mateixa mida, i en caben
dotze per cada làmina. Els més antics son del 1300.
He extret el que mai havia historiat abans amb la
xilografia màxima que ens ha estat possible, els
pergamins Ajuntament, arxius tarragonins, dels segells
antics en tots els ordres amb la seva màxima iconografia
amb un ventall impressionant de la perícia dels nostres
il·lustradors i un text d’un centenar de folis. Com que
ningú profetitza a la seva terra el projecte, de moment,
dorm el somni dels justos.

Cent anys de Bandes de Música a
Tarragona i altres fets musicals del
segle XX
Un treball integral a Tarragona de tot el segle XX hi és, ja
uns pocs anys em vaig dirigir al Conservatori Professional
de Música de Tarragona, sol·licitant informació a la seva
biblioteca, de tres elements musicals. Si havia algun
tractat i similar sobre bandes de música. Si al
conservatori tenien algun llibre relacionat amb el cant
coral i la seva estructura musical. I en tercer lloc si havia
algun llibre de músics tarragonins traspassats en general,
i només tenien referència de cinc o sis. Senzillament no
podien donar-me resposta a les tres preguntes, per la
qual cosa els nous valors musicals que surten d’aquestes
aules, no tenen la deguda formació musical tarragonina.
Sempre m’havia seduït la música per banda i en el meu
reclòs començava la quimera de treure de les entranyes se
la premsa, tot un segle, començant pels deu anys darrers
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1890-1900. Degut al mal que tinc, per mi sol no podia
fer-ho per allò de la lentitud i Manel Mallol feu el buidat
íntegra del diari de Tarragona i parcial del diari La Cruz ,
em posava un senyal indicant a més el número de la
columna a historiar. I així, jo ho treia el que més
interessava de música dels matins i per la tarda ho posava
a l’ordinador, i així durant cinc anys.
Existiren en el segle l2 bandes de música, com de músics
de relleu com a compositors i solistes, estaments
concertístics, quartets , quintets, Societat Filharmònica i
altres activitats sobre música. La guerra civil conforma un
panorama totalment distint. Apareix el Instituto Musical
de Tarragona, incardinat a l’estructura franquista i els
seus concerts. Les Escoles de música, Conservatori de la
diputació, la sarsuela a E. y D. Aquest gènere al teatre
Metropol per l’Associació La Salle, Joventuts Musicals,
capelles de música, l’escola municipal, orquestra
Camerata XXI. Orquestrines ne música lleugera entitats
corals, etc
El present estudi d’uns 600 folis de text, hi ha a més
fotografies de totes les èpoques de bandes de música, dels
mestres les directors, i altres més esdeveniments també
amb fotografies i altres documents. Hagués tingut de
menester un llibre més per les dues mitges parts del
segle, però sense saber el meu treball arribarà a bon
terme...
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L’obra musical de l’Orfeó Tarragoní
a les nostres comarques
Però a més transcrivia tot el que apareixia a la premsa de
l’ Orfeó Tarragoní amb els senyals d’en Mallol fulles de
premsa que assenyalava , com que no hi ha res escrit de la
història d’aquella gloriosa entitat, 1902-1937, anava
descobrint una nova pàgina tarragonina, que tampoc els
professionals de la història han menyspreat. Buidat de la
premsa amb el mateix sistema i persona d’abans. Com
l’amic Lluís Borrut m’ havia informat, amb preu feines
existeixen documents, o a causa de la guerra, sinó perquè
l’arxiu de l’Orfeó s’havia desintegrat soterrat.
El Museu d’Història, com que guarda programes i
corbatins que portava la senyera, vaig anar fent a prova
de frare. Com de no havia papers, i no saber qui havia
estat orfeonista, molt de tels, als coneguts suficientment,
els feia la mateixa pregunta: “El teu pare i la teva mare
havien pertangut a l’Orfeó? Vaig rebre alguns no, però
també rebia bones i agradables sorpreses. “Els meus
pares cantaven a l’Orfeó” i fotografies no en busquis més.
La glòria d’aquella institució coral, que arribà a 180
seleccionades veus, escola de música gratuïta dels
cantaires i seccions d’excursionisme, sardanista amb
cobla i a més orquestra pròpia pols concerts. Va ser un
empori musical de primer ordre, però el que sabem la
totalitat d’associats i ni de l’orfeó complert. Tot es va per
desaparèixer, per allò de republicans i feixistes.
L’Orfeó es passejà orgullós portant el nom de Tarragona
per les quatre províncies catalanes i de més enllà. El
Palau de la Música Catalana, al Teatre Español de
Madrid. A presència d’Alfons XIII, Alacant, Lleida,
221

Saragossa, valència, Girona, i tota la nostra província, que
vol dir les mestres comarques, i donant prestigi i orgull a
la Tarragona estimada.
També hi ha uns extensos esbossos biogràfics dels
directors i sots directors que va tenir l’Orfeó.
Hi ha un text de 250 pàgines foli. A més hi ha fotografies,
programes i documents diversos.

Els nostres músics essència d’una
cultura
En el transcurs de la meva vida, sempre he pensat amb la
música, va ser una de les afeccions que vaig tenir, i per la
raó que la meva tia Victòria era organista i ensenyava
solfeig i piano a La Pobla de Montornès. He pensat
sempre que potser em vaig equivocar, és una incògnita.
Malgrat tot crec que els grans genis de la música van
tenir, una dot extraordinària en el sentit intuïtiu dels
sons de la música. Per atzar, i com que havia biografiat
músics de més o menys envergadura, en va venir la idea
de fer una petita història dels músics tarragonins de més
relleu ; és clar no hi són pas tots ni molt menys . Em vaig
animar, fent un recull acceptable de 50 grans músics
tarragonins, que molts són desconeguts. Arribada la
conclusió els que més haurien d ‘escoltar no ho fan ni/
escolten els lletraferits diguem-ne de “titulitis”, vaig
pensar tirar cap un altre indret i provar la sort. Fets els
esbossos biogràfics dels 50 personatges músics, vaig
pensar anar un altre camí, cansat de tanta negativa
institucional. Havia parlat amb “Diari de Tarragona” fent,
per per si interessava, com una separata setmanal. La
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proposta és acceptada i a madurar. Vaig adreçar-me al
Conservatori de Música, parlo amb la directora, li
ofereixo el pròleg del treball com autoritat musical i
declina fer-lo.
Mentrestant es fa una reunió entre el director del Diari, el
Sr. Antoni Coll i jo. Ells tenen ara les biografies dels
personatges. L’exdirector, desprès de cert temps, em
comunica no serà a través cel diari, una editorial s’ha
interessat del treball, El Sr. Coll em demana quatre i cinc
biografies, espero, i confirmació positiva que interessa i
revisió del treball. A antic director, li ofereixo les
gestions, li ofereixo el pròleg i l’accepta. A més al principi
del procés, el Sr. Coll em va fer afegir fotografies dels
nostres músics en el seu ambient, en diversos moments
de la seva vida.
La relació és aquesta:
Andreu i Figuerola, Josep
Anglès i Pàmies, Higini
Antonio i Marín, Joaquima de
Baixauli i Morales, Eduard
Belard i Albinyana, Bonaventura
Benaiges i Pujol, Josep M.
Bavià i Amat. Lluís
Bonachí i Pérez, Manuel
Bonet i Vallerdú, Ramon
Cabestany i Carrè, Josep
Català i Rufà, Josep
Clarà i Aleu, Josep
Delclós i Teixidó, Núria
Ferraté i Pons, Lleó
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Ferret i Torelló, Jordi
Forès i Murtra, Ramon
Flexas i Escoda, Carme
Gibert i Vidal, Juan
Gibert i Recasens, Rafel
Gil i Membrado, Tomàs
Godall i Gandia, Pere
Gols i Veciana, Josep
Gals i Soler, Xavier
Juncà i Albert, Joan
Juncà i Albert, Josep
Juncosa i Panadés, Enric
Juncosa i Panadés, Josep M.
Lario i Balimañas, Santiago
Mamato i Ruiz, Josep M.
Mestre i Figueras, Daniel
Pla i Mateu, Josep M.
Pla i Ogaz, Josep M.
Pinyana i Calavera, Lleonard
Ramos i Horta, Artur
Renard i Macià, Josepa
Ricomà i Tutusaus, Pau
Rirort i Faus, Salvador
Roig i Tornè, Ramon
Roig i Vidal, Lluís
Rovira i Rovira, Xavier
Rué i Esqué, Jaume
Rué i Rubió, Miquel
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Sabater i Domènec, Josep
Sabater i Domènec, Emili
Sanchís i Ródenes, Eleuteri
Sentís i Porta, Josep
Tàpies i Torres, Francesc
Túru i Damunt, Josep
Vidal i Guinovart, Francesca
Vidal i Guinovart, Pau
Hi ha directors d’orquestra, solistes , músics de banda,
Concertistes, organistes, músics preveres, i més com a
compositors de sardanes...
Abans ho tingut de sortejar contratemps, escepticismes,
llegir el poc que hi ha escrit, i amant confeccionant un
mínim substanciós dels personatges que fins ara he pogut
compendiar en els meus apunts biogràfics. Ha de donar
les gràcies a molta gent, es troben entre les pàgines dels
textos. En la meva pobre filosofia han primat la
importància del personatge, si s’han dedicat poc molt a
las composició , i factors de la pedagogia musical, o el
cant líric o coral.

Encara tinc un altre treball. Les
sardanes
El l70 va publicar-se un manuscrit meu que havia estat
premiat per part de l’Ajuntament. Era la història del
sardanisme tarragoní. Va ser una de les publicacions
primerenques meves. Treballava molt i com que tot això
es fa per “amor a l’art“, i estima al terròs, el manuscrit no
era totalment complert. Aprofitant la circumstància de fer
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el buidat del “Diari de Tarragona“. ¡I quan diuen que
tantes bases es publiquen serà un premi sense ànim de
lucre, crec que tots aquests organitzadors no saben que la
nostra història, sempre i serà de peatge permanent, per
desgràcia. Al que comentava. En el tema de la música
popular i la dansa m’anotava el que apareixia a les
pàgines del diari, i al final extreia 100 folis i material
inèdit, que tinc guardat a l’ordinador, però temo que mai
sortirà. Hi ha moltes cobles se sardanes, de sardanistes
tarragonins, de concursos. I molts fets com revetlles de
ballables amb cobla, de o l’Harmonia.
* * *
Són anys de treball on encara hi ha més, i lògicament ha
de constar en un llibre memorial com aquest. La meva
història no gaire valorada dels que saben molt més que jo,
ha estat la gran vocació que ha trencat barreres i més
barreres en la més pura investigació. He de confessar de
nou que jo no he sigut mai ni un professional de la
història ni mai hi cobrat. He estat només mitjania, estic al
declivi de la vida. A la meva obra és senzilla ui planera,
no hi ha ni tecnicismes, ho entenen tots els tarragonins
que no han tingut la sort d’il·lustrar-se més, però val més
que hi hagi poc que no res.
Bandes de música i el que l’envolta, l’Orfeó Tarragoní, i el
tercer, amb la experiència adquirida, tracta d’una nova
història del sardanisme tarragoní del qual més de la
meitat del llibre que vaig fer el l971 seria radicalment
diferent. El contingut nou de cent folis el tinc passat al
meu ordinador, com també Mallol, feia la mateixa
operació amb la premsa de la època, escorcollant uns 40
anys. Crec podrà tenir unes 280 pàg. de text. Sense el
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material gràfic ni documental. El títol crec, no canviarà
gaire de l’anterior, potser História del sardanisme a
Tarragona però passi el passi, almenys restarà escrit i
actualitzat. També s’ha previst incorporar una petita
història del Casal Tarragoní, naturalment abreujada, que
vaig fer amb motiu dels 50 anys de la fundació, de 40 folis
de text , on a més hi ha previstos 14 documents.

Benaurat vessament cerebral, i
passo dels 76 anys
No sé si fora més feliç o no, o si hagués fet tot aquest
memorial d’història tarragonina. Pas a pas vaig desxifrant
els secrets de la nostra existència ciutadana , i els que ja
tenim numerats. Només voldria un xic més de
comprensió en certs aspectes, com el que poder editar el
que he fet en aquests darrers temps. No ni ha més volta
de full; no hi ha vies, i cada dia es més difícil publicar,
tota vegada que no trobes editor que se’n vulgui fer
càrrec, els pocs premis literaris que actualment existeixen
són acaparats pels que saben més com els srs. Llicenciats
que tenen moltes ganes de guanyar i que la majoria dels
casos, veuen publicat el seu llibre i mai més s’han vist a
l’escena de la història. Un es veu impotent pels qui es
pensen que ho saben tot, per què amics, també ens en fan
com un cove amb errors garrafals, com explicaré, i això
es imperdonable pel qui es considera un professional de
la història .
Potser em consideren un intrús, sóc conscient del que poc
fer i no em posaré, es clar, amb el que no sóc capaç de fer,
i el que sempre he tingut present el rigor i la màxima
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veritat. “Qui oli ramera els s’unta,” diu l’adagi. No hi ha
ningú que no s’ hagi equivocat escriure en un llibre, seria
un neci. Els qui escrivim amb la passió cel cor, els que ho
se om de pera afecció, crec que anem amb peus de plom,
ens podem equivocar en algun concepte, però ningú ens
podrà titllar de manca de rigor.

Vaig d’excursió
En els anys de joventut havia practicat l’ excursionisme
al Muntanyenc, com Albarca,
Ulldemolins, a Prades, Ciurana, Escornalbou, La Riba i
en alguns altres indrets de muntanya. Mai més he pogut
recordar quan va ser vaig anar per primera vegada a
Montserrat, potser pels anys 1945-46. Crec que hi havia
una concentració carlista. Tampoc sabria dir quan vaig
anar per primer cop a Barcelona, no en tinc ni idea, en
que recorda anava amb la mare, on quedàrem negres de
fum a les costes de Garraf amb aquells trens xup-xup on
no arribaves mai, com ni recordo quan anava per primera
vegada a Sant Magí de la Brufaganya, en tots aquests llocs
ja era bastant grandet.
L’excursionisme actiu en mi durà 3-4 anys, la mesada del
pare no era tant grassa, es necessitaven diners per viure i
convenia no allargar més el braç que la mànega. En
espacial amb la mare, havia anat moltes vagades a
vegades a l’Oliva, a la Sant d’en Garrot, al port fins
arribar al far, al mas de les Figures. L’ermita de la Salut, o
fins el Llorito. Eren els indrets més concorreguts per la
gran massa dels tarragonins que amb tren o be amb
omnibus a la Punta de la Mora, Tamarit o a la Font d’en
Garrot.
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Passaren els anys, la situació de tanta penúria avia passat,
eren uns altres tems , havia anat des o tres vegades a la
nissaga del meu pare, amb moltes hores de tren i llarga
espera a la Font de la Figuera i una altre llarga espera a
Venta l’Alsina, arribaves a lloc
Després de l2 hores o més.
En el temps de la neva època sardanista també anava
amb la colla als concursos. La les pensava totes per treure
diners, així anàrem tots plegats a Manresa a les festes de
la Llum , al concurs sardanista per Santa Teresa del
Vendrell, una inoblidable excursió a un concurs
internacional, Ceret al Conflent, anant i visitant Peralada
i el seu castell de Mateu i Pla, Girona i a bisbe Cartanyà
natural de La Riba que havia estat prefecte d’Estudis i
canonge de la Seu Tarragonina, passant per Tarruella de
Montgrí, on era viu el gran mestre Vicenç Bou i Gili, li
vam fer un present, compartirem amb ell una bona i ens
obsequià al piano amb la Sardana ”La mare cantora”.
Altres excursions vam fer, en cito dues més que em
causaren impacte. En any al concurs de sardanista del
Poble Espanyol, el presidí l’Alcalde de Barcelona Josep
M. de Porcioles i Colomer, saltant-se tots els protocols
s’uní a una de les tantes anelles que puntejaven la
Sardana de Germanor. Jo estava molt prop del lloc, fentli una instantània que conservo , del moment.
No recordo molt be, però el fet és el que importa. Anàrem
un any a Caldes de Malavella, on vivia el mestre Mas Ros ,
i durant la conversa li demanàrem la dedicatòria d’una
composició sardanista, a la colla “Joventut Tarragonina”
que desprès va gravar-se en disc. Dant els anys del
sardanisme actiu, vaig tombar bastant. He anat bastants
Vegades a la terra del meu pare a Perer en espacial on hi
ha el guix de la família, i també en menor proporció a
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Agost. La patrona de la població és la Mare de Déu de
l’Alegria. El temple parroquial és grandiós i
impressionant , canten els goigs en valencià. Encara hi ha
algunes bòbiles de terrissa blanca, si hom veu un càntir
blanc ja pots dir és d’Agost; ara els terrissaires del lloc
són, era, uns grans artistes i estan molt professionalitzats.
La casa on havia nascut el meu pare, la no existia, havia
en carrer amb cases noves, i ara deu rondar el 15.000
habitants. Ja coneixia les bans festes de Petrer dels Moros
i Cristians. Era viva la germana del meu pare la tia
Alegri, soltera, alegre com un gínjol, i era un pou de
saviesa. Petrer uns 30.000 habitants. Amb uns imponent
església dedicada a sant Bartomeu. Les distàncies sempre
són llargues. A la majoria de les cases dels nuclis antics
tant sols viu una sola família. L’ambient és de gala, i
s’atansa el patró de la vila Sant Bonifàs, un romà màrtir
de Crist. Arribem el divendres, per la tarda, pólvora no
en vulguis més. Els “quartellillos“ van en dansa, els
abanderats, els capitans, les grans banderades, amb
imponents vestits, secret d’estat, a processó que potser
tres hores, les ambaixades antre moros i Cristians, i no he
ha altra cosa de no sigui això. Tot fastuós, el dia central
un s’ha de preparar passar de les deu del matí fins les
tres de la tarda, amb la gran desfilada de totes les
comparses i una gernació. I la música, és el no dona res.
Dos conservatoris de Música, dues bandes de música
molt nombroses i molta gent jove va amb l’instrument
sota el braç. Es literalment impossible poder desxifrar el
que són Moros i Cristians en la seva pròpia salsa.
Un lloc molt impactant és anar a Sant Pasqual Bailon,
sempre hi ha gent, l’ermita és petita al cim d’una
muntanya que és molt venerada. Un any ens trobàrem el
dia de la festa amb pelegrinatge a Sant Pasqual., havia
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una gentada, i el més sorprenent va ser que a cada banda
del camí havia pobres i més necessitats que recollien
almoina. Nosaltres que no sabíem el costum, no estàvem
preparats per donar monedes, tantes, que es donaven
pels necessitats que omplien tot el camí.
El que vaig quedar parat, ja fa molts anys, en veure unes
grans extensions de caps enfilats, plens de paperines. No
atiava el que aquell mar de paperines a què podia obeir.
“Tio, expliqueu-me per què són aquests embolcalls?“. “–
“ Chordi pues per que els insectes i les abilles no xuclen el
raïm , saps “, respon en valencià castís, és clar, és el raïm
que per Nadal i cap l’any es menjarà arreu.- ” Entenc...
entenc “.
No ja gaires anys, anàrem de bell nou, a un sonat
casament: el de la filla l’una neva cosina, a la “Doloretes“
de Petrer. A la mateixa muntanya, hi ha dues ermites,
propera és a de Sant Bonifàs , el patró el pobre , tal com ja
sabem, i és força gran. Més amunt, i amb un esforç
considerable, els convidats ocupàrem els seients, és
l’ermita del venerat Sant Crist, és més petita, però molt
rica em decoració, i centre de pelegrinatge constant. La
mare havia fet, temps entera, una promesa al Crist de l
‘ermita, que li va es va resoldre molt be. Cantà una coral
i amenitzaren l’acte religiós uns músics. Al final de la
cerimònia tant inesperat com sorprenent. Ha hi un rector
titular, un home jove i de molta empenta, a i més es
presentà el de Sant Bartomeu. Ningú l’havia convidat.
Que hi fa aquí ? El rector de la Parròquia pren la
paraula, tothom seu, sorpresa general. I mes o menys va
dir. “ He rebut de la Ciutat del Vaticà, un document
Pontifici a nom dels nous esposos aquí presents, “ - tot
ensenyant el document enrotllat – “perquè sigui llegit
públicament , signat per un cardenal de la Cúria romana
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amb la benedicció solemne del Sant Pare Benet XVI, continuà- “ avui és un gran dia dels petrerencs, ells nous
esposos han volgut segellar el deu amor davant la nostra
Santa Mare Església i del “ Santo Cristo” de Perer. Moltes
felicitats. “ , tot lliurant el document a la núvia, que tenia
els ulls totalment plorosos. Grans aplaudiments
rubricaren la sorpresa, invitant el Mn. a desvetllar la
identitat de las persona que estava present, així va ser,
una amiga seva era la responsable i la intermediària
entre el sacerdot, i al bisbat d’Oriola. Les dues es
fusionaren en una gran abraçada, a Llàgrimes d’alegria
nom en vulguis més. A fe que mai m’havia trobat en unes
noces, amb un cas semblant, com també un vaig
emocionar. Aquell mateix any, la “Doloretes“ o la
Dolores, com es diu de nom, havia estat la gran
abanderada dels “Terços de Flandes“ de la comparsa de
Moros i Cristians. Les abanderades i els capitans són les
figures màximes que representen una comparsa durant
tot un any.
Moltes més sortides excursionistes i fet al llarg de la meva
vida, amb mil anècdotes i situacions viscudes. Han passat
molts més anys. Tot és marcat per la història. Sóc gran i
abatut per un mal que no té cura. Ara tinc d’acontentar
amb un altra tipus d’excursió. I que duri.

Les meves biografies
Dedicar-se a la biografia amb més i menys mesura, és
autènticament apassionant, els qui es creien ho han fet
tot i que ningú ha fet res, són per a mi uns autèntics
miserables. Tenen una visió del món tant estreta que no
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veuen més enllà del que és la misèria humana. Si al cap
de quatre dies ningú et recordarà ¡.
Només del sentit en història , i del que hagis fet en vida,
et recordaran vagament els interessats. Un exemple ben
recent. Recordeu el cronista Joan Salvat i Bovè? Morí en
plena efervescència política dels nous ajuntaments. Com
autoritat de cronista posat per un dia llunyà Ajuntament
legalment constituït, era deslegitimat del càrrec honorífic
i bandejat. Pecat, la seva crítica en diversos aspectes
d’alguns carrers de la ciutat. No va pair el contratemps i
traspassava al poc temps. Silenci absolut i punyent, érem
13 persones, les vaig comptar, volgué ser enterrat a
Tarragona, i ho havia deixat escrit. Desprès d’un temps
l’Ajuntament col·locà una placa commemorativa a la casa
on va nàixer al Cos del Bou, un dia pintaren l’immoble,
retiraren la placa i mai més s’ha tornat a posar.
Les biografies curtes m’han descobert tarragonins
talment desconeguts. Tarragona, he arribat a la conclusió,
ha fet molt poc per a recuperar la seva mateixa memòria
històrica. Els Tarragonins oblidem aviat i no valorem
prou el que van fer i ser molts tarragonins que ens
precediren. Tenen per norma general 6-7 folis, en tinc de
10 i dotze folis , altres en tindran quatre. En tinc fetes
400, però no totes en ordinador, que quan escrivia a
màquina. Diners ni sé el que tinc gastat, cartes i més
cartes, reemborsaments de materials en arxius i més
arxius, el general Militar de Segòvia, el del Conservatori
de Madrid, Facultat de Farmàcia de Barcelona, Belles
Arts de Madrid, Museu de Farmàcia militar de Madrid, i
així anirien recordant. Fotografies, de determinats
personatges, a conservatoris, reials acadèmies, la marina,
l’exèrcit etc. No hi ha flors literàries, van al gra, i els

233

“fulls biogràfics“ tenen per dominador comú, el
tarragonisme de que en van fer gala quan visqueren.
Aquests esbossos o fills biogràfics pretenen, doncs,
recordar en essència la personalitat de cada u. Això sí
ningú pot titllar-me, d’haver escamotejar cap personatge
pers raons polítiques, eclesials o professió. Responen per
la necessitat de potenciar al registre que la ciutat ens ha
proporcionat en les més dispars les rames del saber
humà, de la societat en que van mostrar catalanitat,
llengua, per damunt de tot tarragonisme i orgull de ser
de sor homes i dones nascuts o fets al nostre terròs.
Ens passen la mà per la cara, no parlem tant i més fets,
l’estructura actual dels nostres poders representatius,
crec és errònia i poc encertada. Hi molts pals les rodes,
escriure la nostra pròpia història ni és fàcil ni rentable.
Els srs. que en saben molt més que jo, no ens posen més
pa que tomàquet amb tanta exageració i literatura barata.
Es hora que el més implicat amb tot el que és història de
Tarragona, l’Ajuntament obri barreres i no tants premis
literaris, si no s’arriba, la frase no és mera, és del
desaparegut mestre Jaume Vidal i Alcover, parlant de
llengua, tradicions i cultura catalana, “aquestes seran
sempre de peatge i mai ens entendran“. I in altra de més
contundent. Es del professor també desaparegut , que un
dia comentà “La nostra història pateix molts entrebancs,
hi ha masses capelletes“. Els raonaments de les dues
personalitats ens haurien de fer pensar.
Una cosa molt simple no posar més funcionaris del color
del cristall que mana. Destinant els euros a la total
renovació de les estructures municipals en història,
cultura i investigació, i que tots tinguen cabuda.
No he sabut mai com funciona per part de l’ Ajuntament
posar un com determinada via púbica, però sí que intervé
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la regidoria de Cultura. En una tongada de nous carrers,
es posaren alguns noms noms de personatges molt
il·lustres, potser mai trepitjaren la nostra ciutat. Vaig
queixar-me molt amigablement al Sr. Vallvè. Llavors li
vaig facilitar unes línies d’uns quants personatges
tarragonins, i sembla que van escoltar–me parcialment –
Rosa Venas, Mestre Malato, Ruiz i Porta, Ignasi Mallol,
Mestre Josep Català i algun altre més, i estic satisfet pel
cas de van fer, malgrat mai em van confiar una paraula.
Dos casos recents, no vaig més enllà, una institució
bancària per mitjà de la seva obra social, i amb tot luxe
tipogràfic, féu sortir dues sonades biografies que feien
referència a tema d’exposició: Carles Mani i Roig, escultor
i Ricard Opisso o Sala, caricaturista i dibuixant. Els
autors dels escrits, es de suposar van rebre els seus
honoraris, que no deurien ser migrats. Un especial en
Mani en va fer sortir de mare dels errors contundents
vertits. Vaig dirigir-me al responsable de la publicació
amb carta, deixant l’Opisso per no incordiar més. Vaig
rebre una amable carta del president i rebia els dos
llibres. En tot això encara hi ha més, hem brindava, per si
volien en brindava per una tanda de biografies meves
sense pagar. És clar i és hora que han de contes.
Amb relació a les biografies, l’amic Manel Güell,
bibliotecari el Museu l’Art Modern de Tarragona, fa del
seu compte una revista electrònica cada sis mesos,
titulada “A Carn!“, Publicació electrònica d’Història
Militar Catalana. Acostumen a tenir 40 pàg. Com que em
demanà si tenia militars tarragonins, vaig dir-li en tenia
alguns amb el seu retrat em va comentar que els hi
interessava molt. I si tenia algun inconvenient, com que
ens hem creuat alguns patits favors, directament, per la
revista de setembre de 2008, vaig lliurar- li la primera:
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Lluís de Castellví i la Vilallonga, tinent General; anà a les
guerres de Cuba i Filipines i era de la noblesa
tarragonina. Acaba de sortir la d’Eusebi Pelegrí i Camps,
coronel, doctor en Farmàcia, va escriure diversos llibrers
de ciència i investigació sobre farmàcia. El tercer serà un
altre il·lustre militar, Lleó Alasà i Rovira, Intendent
General de les Filipines, i així aniré historiant altres grans
tarragonins que escolliren l’ ofici de les armes. A més ja
tinc preparat el resum biogràfic de Joaquim Fàbregas i
Caputo, de del temps de la Guerra de la Independència.
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CAPÍTOL X
Gogistes tarragonins
Els anys 60, entrava el contacte en el món dels goigs, em
deixava portar pel que fos la nostra cultura catalana, i allí
estava per poc que pogués. El clar, tenia l’ambaixador
dels tarragonins, Lluís Bonet i Punsoda, un artista per
captar i fer proselitisme tarragoní al seu establiment de
merceria de Barcelona. Entre fils, betes, botons i
passamaneries, feien estada de contertúlia molts
tarragonins amb la oreneta al trau. Uns anys, fins que va
jubilar-se, li havia fet bastants consultes, sempre del caire
que més ens agermanava. Els goigs , i m’afiliava a l’entitat
“Amics dels goigs“ de Barcelona, i així em nodria a més
dels que trobava de goigs tarragonins. Així coneixia a
Torrell, de Reus, a Carles Babot i Boixeda, el llibreter de
vell de Barcelona Josep Batlle i al president d’aquella i
entitat Manuel Valls i Soler, farmacèutic, tots amants
col·leccionistes, de mes més antigues edicions.
Però home decisiu, va ser, altra vegada Lluís Bonet i
Punsoda, em donava un paquet de goigs que tenia
repetits, i molts eren de santuaris tarragonins. Només
sospitava a cada tramesa si en sortia algun i així passà el
temps sense veure mai satisfetes les meves aspiracions.
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Així un dia sorgí en mi la necessitat de fer un intent per
editar goigs comarcals.
L’article que segueix va ser en bona part memoritzat.

Antecedents històrics de l’Entitat.
Els socis fundadors que ens han
deixat.
Qui escriu aquestes línies també sentia la necessitat,
d’obrir una pàgina tarragonina en favor d’un afer
altament literari, musical i poètic, i com no
d’espiritualitat popular, com són els nostres goigs, que
canten abastament la nostra preuada llengua catalana,
l’ànima , essència d’una personalitat inesborrable com és
el gran patrimoni cultural i popular que representa pels
catalans el cant dels boigs estampats arreu de Catalunya, i
en corrua de senzilles edicions volanderes, com els goigs,
les nadales, auques, recordances, estampes i
il·lustracions.
En alguns aspectes deixà la seva petja cultural en el
llavors jove, que ara escriu les presents línies, l
‘inoblidable amic Lluís Bonet i Punsoda, tarragoní de
soca rel, resident a Barcelona, i “ambaixador“ de la nostra
ciutat pels que teníem la necessitat de furgar quelcom a la
Ciutat Comtal.
En el tarragonisme que sempre i modestament n’hem fet
gala, un dia també sentírem la necessitat de posar el
nostre gra de sorra en pro al fet que ens porta avui.
Sobre l’any l967 i parlant amb Lluís Bonet, que també
una de moltes institucions filantròpiques i culturals, li
demanàrem la seva col·laboració perquè ell era
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col·leccionista de goigs i pertanyia a l’entitat “Amics dels
Goigs” de Barcelona, i en això sorgí la idea de fer la
primera aproximació històrica d’una “Iconografia de
Tarragona. Recull dels goigs”, que s’edità amb el patrocini
de l’Excm. Ajuntament de la nostra ciutat.
Amb el que teníem i el suport de l’amic Bonet, que
m’introduí al editor i impressor de goigs, reusenc resident
a Barcelona, conegut per Torrell de Reus, i una
personalitat en aquest camp, es va fer el primer treball a
Tarragona relacionat única i exclusivament dedicat al
tema dels goigs tarragonins; a més tinguérem de fer dos
dies de festa al treball per a endinsat-nos a la gran
col·lecció gogista a la Biblioteca Nacional de Catalunya,
on allí tenia a la secció no manuscrits l’amic Amadeu
Soberanas i Lleó, que ja ens coneixíem dels estudis
lasalians de Tarragona. Mn. Blai i Qintana, Lluís Bonet ,
Carles Babot i Josep Mª Jujol, l’Arxiu Històric
Arxidiocesà.
I ‘aric Prats aportaren la seva valuosa aportació amb els
pocs que teníem.
El 1973 apareixia un llibre de 2l5 pàgines a format gran,
numerat , limitat a 500 exemplars i estampat en paper fil
i dedicat a la memòria de la meva mare. Prèviament calia
per fer una possible edició en un futur, comptar gran
col·leccionista de goigs reusenc, Enric Prats i Martí un
gran amic mestre, que em va fer el buidat de la seva
col·lecció de goigs tarragonins i les impremtes que
n’editaren. L’ exhaustiva delació continua inèdita.
El més important, però, és el que són i representen els
goigs en el sí de la Catalunya cristiana, ells són essència
d’espiritualitat popular, primer emmarcada amb els set
goigs de Santa Maria, i desprès estesos a tot Catalunya i
més enllà de les nostres fronteres. Els goigs són un doble
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càntic, fet art en mètrica i en cant, i a fi de comptes cada
sant i cada advocació són un prec valent i decidit per
guarir, per salvar una collita, per determinada pesta, per
deslliurar-nos d’una pedregada, per la salut d’un ésser
volgut, i cada goigs es demana un favor celeste especial.
Així, doncs, els goigs tenen una doble missió, iniciant la
singladura en un món massa despreocupat del que més
importa: l’ànima com a ésser que no mor i es immortal.

Una entitat dedicada als goigs
Ens havíem afiliat als Amics dels Goigs de Barcelona,
llavors única entitat legalitzada a tot Catalunya , aglutina
els amants dels goigs, els amants aquesta antiquíssima
tradició catalana tant nostra, i de foment de pietat
popular. Coneixia al president de l’entitat Antoni Valls i
Soler farmacèutic del carrer Enric Granados de
Barcelona, farmàcia riquíssima em fusta noble
eminentment modernista. Els meus sogres vivien a
Barcelona i tenien la porteria al carrer Diputació. Ens
venia de pas quan els caps de setmana els passàvem al
cap i casal de Catalunya.
Més d’una vegada li havíem retret l’absència total de
goigs tarragonins, ell sortia sempre amb evasives i raons,
desconeixent encara, l’autèntica filosofia dels Amics dels
Goigs, el Sr. Bonet ens deia que això era molt difícil i no
tenien el costum d’editar-ne, però havia algun indret que
sí tenien una mana de delegació de l’entitat, com el cas
l’Igualada o Terrassa.
Morant estava contrariat, jo feia com de delegat sense
credencials que estava sol i sentia moltíssim que no fessin
cap goigs, dels que es publicaven mai cap portés el segell
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l’alguna advocació tarragonina. Així les coses ens
decidirem sondejar les tres o quatre persones que
coneixíem i eren de l’entitat gogista. Els hi vaig consultar
la idea, certament difícil, pels criteris i les dificultats que
existien. Les primeres gestions de contacte les fam fer a
primeries d’octubre de 1979, a la vorera dels PP.
Caputxins de Tarragona. Desprès dels cinc primers
convocava els Srs. Carné i Franco, Olivé i Sanromà,
Rossell i Carol Mn. Quintana i Argilés , Llauradó i Raydó ,
Vidal i Estivill, Mn, Ramon i Vinyes com , també, Garcia
i Segarra. Les altres reunions preparatòries en vam fer
sempre a l’Hotel Làuria. Així el mes de setembre ens
proposarem seriosament a l’objectiu de la fundació que
cristalitzà a primers del mes de novembre de 1980. Les
festes nadalenques van ser la prova de foc, tot resultà a
cremadent mentre teníem a més el sopluig dels caputxins
que ens donaren acolliment, ens deixaren una
dependència a l’associació Pessebrista de la qual Manel
Llauradó era el President, i on guardaven els seus papers,
diorames i figures.
La represa de les reunions van ser molt fructíferes, tal
com ens recordava Vidal i Estivill fou tot un èxit ja que
els convocats per nosaltres ,que érem cinc van fer acte de
presència i dues de justificades. Ens reunírem a més d’en
Vidal i qui escriu, els amics Manel Llaudadó i Raydó
difunt que al Cel segui, Mn. Salvador Ramon i Vinyes i
Josep Franco també traspassat.
Com si es tractés d’una junta amb tots els ets i uts,
s’abordà entre els reunits la primera i capital qüestió, o
constituir una entitat independent i pròpia, o constituir
una delegació amb poder de decisió dels “Amics dels
Goigs”, amb qui havia molt bona relació.
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Jaume Colet i Braña, ardent gogista, i un dels primers en
col·laborar a les activitats de la nova entitat, també va ser
un ferm puntal en tot el que fos goigs excursions i reca,
com tampoc oblidem el treball ferm i constant dels
primers temps del qui ens presidí en l’ accident cerebral
de patírem, l’amic Josep M. Llagostera i Llaveria, Ambròs
Porta i Mercadé i Mn. Blai Quintana i Argilés que passà a
ser l’assessor religiós de l’entitat. Ah! En aquest
recordatori sobresortí el mecenas i gran amic de Vives i
Sabaté, Pau Olivé i Sanromà que en traspassar donà la
seva col·lecció als gogistes. Tots ells van actuar abans de
l’aprovació definitiva legal dels primers amants dels goigs
, i ens esperonaren a seguir la nostra empresa comuna
d’aquesta d’espiritualitat popular impresa.
Aprovada a constitució de nova entitat calia donar-li un
nom, i els que estàvem presents optàrem, desprès d’una
llarga gestació, pel nom de “Gogistes Tarragonins” i
de adoptàrem per unanimitat. Amb l’eufòria del moment
i no menys sacrifici posàrem els pilars les que s’havien
del que s’havien de constituir l’associació.
Jo havia parlat amb professionals artistes, perquè cada
goig s’enriquís per un dibuixant, i així tots pensàrem,
tenint l’èxit més esclatant. Tancarem aquella reunió
fundacional desprès de dues hores de fructífera xerrada,
amb el compromís de donar forma i personalitat jurídica
a “Gogistes Tarragonins”, i alhora els cinc que allí
érem quedàrem per trobar-nos un altre dia per enllestir
les principals gestions a fer.
Rossell, advocat, i membre de la junta tingué cura de
formalitzar les tramitacions oficialment al govern civil
com a la Generalitat. I així quedà legalitzada registrada al
llibre d’associacions.
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Prestigi dels “Gogistes Tarragonins”
Érem conscients que la fundació de l’entitat equivalia la
recerca d’un local, doncs la era previsible que aviat
hagués aquesta necessitat. Primer vam fer un espai al
nostre pis i allí, entre llibres, col·locaren les 5 o 6
primeres edicions dels goigs de l’entitat. Cada vegada
havia més dificultat. Al cap d’una temporada vam fer un
altre espai al magatzem de casa nostra, i començava a ser
preocupant la manca d’espai. Havíem parlat de possibles
locals però no estaven al nostre abast per tractar-se l’una
entitat novella i no poder afrontar les altres despeses. En
aquesta situació l’associat Miguel Martí i López , oferí a
l’entitat un pis arreglat a la casa de la seva propietat ,
coneguda per la “ Casa de les Animes “ al carrer Arc de
Sant Llorenç , 3. Desprès de les obres de condicionament
ens poguérem instal·lar el mes de març de 1984, beneint
el nou local Mn. Blasi Quintana ja difunt , com Joan
Rossell sons donà molt de suport i ajut, domant-nos
cortines, taules i cadires pel nou estatge social.
Havíem començat en ferm la singladura amb el desig que
els “Gogistes“ com a entitat cultural no s’esborri a la
ciutat i perduri per sempre més. Tots il·lusionats i plens
d’estima als goigs amb la seva vessant i l’esperit i la més
pura essència popular. Ja havia fet gestions prop de Dr.
Adolf Pasqual , canonge i també amb el dibuixant artista
Sr. Josep Riera. Naturalment el primer exemplar de goigs
havia de ser dedicat a la Mare de Déu del Claustre. Així es
va ser i el Sr. Riera posava la rúbrica l’artista a la nova
estampació datada el mes de novembre de l980 amb una
edició especial d’uns pocs exemplars pintats a mà; la
música era la del recordat dels més grans mestre Josep
Gols. Com que els gogistes adoptarem per patró a Sant
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Fructuós, va fer el dibuix el pintor decorador Adolf
Iglesias posant la música Mn. Joan Grifoll, ja traspassat,
i lletra del consoci fundador Joan Rossell; també en nom
dels gogistes ens valguérem de les amistats i coneguts, i
així contactàrem amb la Congregació de la Sang doncs en
aquella època formàvem part de la junta; demanant Mn.
Joan Roig, poeta, la seva aquiescència en uns goigs,
música de Mn. Josep Monné malauradament traspassat i
dibuix de Joan Bach. Així poc a poc anàvem enriquint
aquest patrimoni cultural, que avui les nostres edicions
les tenim a molts i molts indrets de les nostres comarques
i a fora d’elles. L’èxit més afalagador la sorprendre la
mateixa empresa .
1981.- Per la iniciativa nostra se celebrà a la sala
d’exposicions de la Caixa Provincial de Tarragona. Una
mostra de la Setmana Santa tarragonina, amb la
congregació de la Sang. l’Agrupació d’Associacions i els
gogistes. Així ens introduirem vertiginosament a la ciutat.
El 1983 traspassava el nostre president Josep Carné i
Franco, i fets els tràmits reglamentaris, errem nomenat
president de l’entitat, fins que vaig caure malalt, i desprès
en concedien la presidència d’honor dels gogistes.
El 1984 a l’antic Ajuntament la muntar-se la magna
exposició amb els “ Amics dels Goigs, de Barcelona” amb
2000 goigs de totes les èpoques amb el títol genèric “Els
goigs testimoniatge de la llengua catalana i la seva
unitat“. Donaren conferències els Srs. Oswald Cardona i
Mn. Joan Roig i Montserrat que ja començà a fer els
primers goigs encomanats dels Gogistes.
Encara el l885, els gogistes organitzàrem una exposició
força original, no eren goigs, sinó que eren auques,
omplint l’antic Ajuntament, i com tot el que feien era un
èxit total. En aquells dies sons donà una documentada
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conferència el catedràtic d’ antropologia de la Universitat
de Tarragona Dr. Joan Prat i Carós. Jo estava en tot i per
tot, considerava l’obra dels goigs com a meva i el suport
rebut dels
Amics aventurers, i la gesta no hagués quallat sense
aquell suport.

La gran incursió amb personatges
del món dels goigs
L’editor de goigs reusenc Salvador Torrell i Eulàlia, una
autoritat amb el tema i resident a Barcelona, i que tenia
una casa d’estiueig a Prades, d’immediat vam conèixer
amb profunditat i vam ser convidats a casa seva , amb el
poeta i catalanista mallorquí Mn. Joan Roig, una altra
persona il·lustre amb el tema dels goigs, que coneixíem
de La Nou de Gaià, tingué cura de fer una nova edició
dels goigs a la Mare de Déu de Montornès de La Pobla,
escrivint les últimes estrofes dels goigs un nova edició
del centenari de la seva ermita. L’editor de goigs Ricard
Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú, que els últims anys
del seu recer de l’estampació de goigs, tingué serioses
problemes amb hisenda que cansat de tot això donà punt
final al tema dels goigs. També encara que ja ens
coneixíem d’afers municipals diversos el Tarragoní Pau
Olivé i Sanromà, un dels nostres socis fundadors, en
amàvem periòdicament a veure’l en la seva llarga vida.
Els citats Srs. Oswald Cardona, Soler, President dels
“Amics dels Goigs”, de Barcelona amb els quals vam fer
una molt bona amistat; a Mn. Camil Geis, el gran poeta
que des de Sabadell ens va fer lletra i música dels goigs a
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Sant Jordi del Casal Tarragoní, on també anàrem a casa
seva a cercar l’original. Aprofundíem en l’amistat i
coneixent més a prop amb Mn. Joan Grifoll gran
musicòleg i amic, que havia estat rector de la Parròquia
del Port de Cambrils.
Així enriquíem el ventall de les nostres amistats en el
camp dels goigs, i en especial el tema de les auques on
vaig tenir molt interès. Tenia l’auca com un instrument
cultural important. Així en vaig fer dues: “Auca de la
Societat Coral l’Ancora de Tarragona”, amb rodolins fets
per mi, de l985, 46 punts històrics i dibuixos de Josep
Piera i Güell. L’any següent es publicava “Auca del club
Gimnàstic de Tarragona”, textos l’Enric Jujol i Cayuela,
il·lustracions de Tomàs Olivar i Duro i notes històriques
fetes per Jujol i per mi.

Les primeres excursions dels
Gogistes
D’immediat començàrem a fer seleccionades visites
culturals per diversos comerciants, recordant l’anada a la
Canonja visitant Mas Ricart i la capella de la Mare de
Déu de l’Esperança de La Canonja. En altre dia anem a
fer una ruta dedicada a visitar edificis amb el segell sense
confusió de l’arquitecte Josep Mª Jujol, Un altre dia
anem a la Verge de la Roca a Mont- roig; també un altre
dia ens troben a Vimbodí i a Poblet a l’ ermita dels
Torrents on fem una xerrada col·loqui relacionada amb
els goigs, visitàrem del cim de Montserrat on tinguérem
una llarga entrevista al el seu abat pel monestir Casià Mª
Just, com també vam fer estada a Vallmoll, Agramunt i a
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Ulldemolins. Normalment ja portàvem els boigs ja
encomanats el seu dia.
Per primera vegada, a “Gaudia” que havia fundat, amb
motiu el motiu del 25è aniversari , trèiem a la llum la
documentació , signada la instància el dia 5 de novembre
de 1980, treta de l’arxiu de l’entitat. Foren l2 els que
signàrem
l’acta
de fundació
dels
“Gogistes
Tarragonins”, els que els van seguir uns “Quixots”
aventurers vam creure com un sol home amb la idea dels
goigs.

Dies 21 i 22 de gener de 2005
Els anys han passat i l’entitat dels meus encants ha
començat a celebrar els vint-i-cinc anys que uns quants
il·lusos , i jo al capdavant, els primers actes del 25
aniversari començaren el dia dels tants patrons Fructuós,
Auguri i Eulogi amb solemne Pontifical celebrat el Sr.
Arquebisbe. Seguí l’acte inaugural el dia 22 amb la gran
dissertació oferta per Monsenyor Josep Martí i Aixelà, ja
difunt i allí en solemne acte a la sala d’actes del nostre
Ajuntament que presidiren els Srs. Alcalde Joan Miquel
Malé, Sots president de la Diputació Albert Vallvé,
President de l’entitat Carles Baches, Vicari General Mn.
Miquel Barberà, i el protagonista Josep Martí Aixelà. El
saló estava ple i apart del lliurament d’unes poques
distincions a persones per raons diverses , i els dos ex
presidents Josep M. Llagostera i qui era un escriu que
ven rebre aquell dia del 22 de gener de 2005 les
distincions que ens lliurà les commemoratives realitzades
per l’artista tarragoní Jordi Amenós.
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Amb múltiples felicitacions i parlant amb uns i altres de
velles vivències, arribàrem al Royal Hotel per un sopar de
germanor i un centenar de comensals. Allí visquérem
dels emocions més fortes, doncs es donaren les medalles
del 25 aniversari als gogistes que portaren el mateix
temps de la fundació. Vaig constatar que la majoria als
quals jo havia allistat als gogistes rebien la medalla de la
fidelitat als seus vint-i-cinc anys de constància
associativa. Naturalment Josep Bargalló, ex Conseller un
Cap de la Generalitat estava entre els guardonats;
portava 25 anys de soci. I havia amics tant entranyables
com Adolf Iglésias, l’Ambròs Domingo, Rafel Gabriel .
Eloi Hernàndez, Olivé i Martí. Olivé i Solanes, Vallvè i
Navarro i , i un llarg llistat amb tota de directiva al ple,
que alguns tampoc pogueren assistir per una raó altra.
Les llàgrimes humitejaren els meus ulls i els records del
venturós aniversari.
A l’hora del pastis vaig ser convidat a partir-lo com a soci
núm.- 1 fundador.
Altres importants actes d’ han celebrat en el curs de l’any.
Un fer que no podia Passar desapercebut, és aquest: Un
dels amants dels goigs de Sabadell que es deia Jaume...
em manifestava a la primeria de la nostra fundació, la
raó que jo havia esgrimit, ben poc havia entre els gogistes
de Sabadell. Al dia que hi vaig anar per a visitar a Mn.
Camil Geis un dels poetes més importants de Catalunya,
de la època, i a més era músic. Jo hi anava del Casal
Tarragoní per uns boigs a Sant Jordi.
El gogista sabadellenc, volgué informar-se que com havia
anat la fundació tarragonina, li vaig facilitar el tema
l’organització, estatuts i procés seguit. Es va fer la reunió,
però el Sr. Jaume... va fer una falla evident convidant al

248

Sr. Valls, que boicotejà la prevista reunió, que no se
celebrà, i mai més se’n sabé res.
Un temps després de passat el tràngol de la malaltia, els
Gogistes Tarragonins van tenir la iniciativa, en favor meu,
de sol·licitar una distinció a l’Ajuntament de Tarragona.
Es cursà el plec d'adhesions, i mai més se’n va saber res.
Es va fer fotocòpia de totes que tinc en el meu poder.
1988. Amics de Montornès , president Josep M. Sardà i
Plana. Casino de Tarragona, President, Joan Vidal
Segona. Amics de la Catedral. President Enric Ventosa i
Serra. Casal Tarragoní, president Joan Tuset i Bonet.
Reial Societat Arqueològica Tarraconense president
Enric Olivé i Martínez. Societat Filatèlica Numismàtica,
President Joan Capell i Martínez. Gogistes Tarragonins,
President Josep M. Llagostera i Llaveria. Agrupació
d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona.
President
Xavier Solé i Poblet. Colla Sardanista
Joventut Tarragonina, Presidenta Marta Padró i
Guinovart i Colla Jove dels Xiquets de Tarragona
President Manel Sanromà i Moncusí.
Deurien pensar el conjunt de regidors, no tenia suficients
mèrits per ser creditor de distinció.

Vaig de visites. El 22 de març de
2005 visito el Sr. Xavier Sabaté, excap de Governació i altres
En la nova singladura política , ara ens comanda el Sr.
Sabaté, un temps regidor de l’Ajuntament grup Socialista,
a ara es responsable delegat de Governació de la
Generalitzat. Vaig plantejar-li i exposant-li la meva
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contrarietat que l’Ajuntament de Tarragona silenciés per
tercera vegada una instància adreçada a la corporació
municipal de la qual mai he tingut resposta, vaig
proposar el Sr. Delegat, si era possible ni que fos amb
l’ajut d’alguna altra institució, exemple Ajuntament i
Generalitat , editar una sèrie de biografies de tarragonins
Il·lustres, lliurant-li un dossier. Es vau de dels Srs.
polítics no diuen mai no, però a l’hora de la veritat
t’enganyen, i mai més he sabut res, malgrat la promesa
ferma de que amb l5 o 20 dies hauria una resposta.
No tot son flors i violes, crec que també hi ha tràfec
d’influències. No acuso a ningú, no hi ha res escrit, així
mateix em passà en altre cas similar i pitjor amb les
instàncies dirigides a l’Ajuntament al departament del Sr.
Albert Vallvè, i encara una altra de musical a amb
mentida premeditada (?). I la dita popular jo diu que “Als
sants i minyons no prometis si no els hi dons“. Tots
posen la mel a la gola.
També un passà em cas de molta preposa, i hagué
d’esperar l0 anys. Passà arran del centenari de l’estàtua
del Roger de Llúria, vaig anar a visitar el de alcalde Joan
Miquel Nadal, om va treure les raons del cas i també ho
estudiaria. En total res, però algú li va fer avinent calia
commemorar el centenari del monument. La que va
venir, coneguda meva, em va comentar que al Sr. Alcalde
li havia ordenat, primer fer un resum del manuscrit i que
per l’ any vinent mes publicaria la totalitat del llibre. Així,
doncs, vaig accedir el que l’emissari m’informava. Any
1989. Es publica el resum del llibre per tal esdeveniment i
el municipi en treu de la mànega la gran tarima per
accedir a la gegantina estàtua.
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Així , també es burlava l’alcalde del pobre ciutadà Jordi
Morant, que ja havia sofert el basament cerebral. El llibre
el patrocinà l’any 2000, l’Autoritat Portuària.
Pel que sembla als polítics d’era aprenen, ja, d’immeditat
la lliçó, o d’enganyar o a d’acontentar en no res al sofert
contribuent.

Les empreses editores no volen
saber-ne res
El fet de la meva invalidesa ha trasbalsat molts anys i ha
condicionat la meva vida de tal forma creient
modestament, hi ha coses que potser no hagués fet mai.
He comès alguna llacuna, però mai he desvirtuat cap ni el
sentit històric biogràfic , i ho he fet tot amb el Màxim tot
rigor. Tot ho he fet per la més pregona afecció. He tingut
la sort que els meus llibrers editats amb tota la modèstia
del món, han desaparegut com per encant i és molt rar
trobar-ne un, i és bo no trobar-los. Els meus llibres, crec
modestament, han entrat a l’ anima popular, son simples
i entenedors, i per qualsevol tarragoní que vulgui anarse’n en el temps per les aigües cristal·lines de la història.
Els editors no volen sentir a parlar si no hi ha dinars
anticipadament, volen cobrar abans i com qui diu a l’acte,
no arrisquen ni sigui una petita publicació, i volen que el
fruit caigui de l’arbre el més aviat possible. Si no avances
dona quantitat determinada, ni que sigui un monument
literari, et diran no, si no es una rara excepció.
La nostra ciutat, crec, no té canals de sortida per edicions
petites, no tenim qui ens ajudi ni vetlli per nosaltres, els
que no sabem tant. Només tenim dos o tres concursos
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que hi ha o tara de comptar, i els qui escrivim per amor a
l’art, malgrat que les bases són obertes a tothom, només
poden accedir-hi savis que també en pifien massa sovint.
En aquest apartat de denúncia i de poca sensibilitat
política com aquests casos, tots a una, prescindint de
connotacions polítiques. La cultura és la que dóna
prestigi i saber a una ciutat que vol preuar–se
d’intel·lectual i culta, les editores ja coberta en bona part
la edició pel qui es pot permetre aquest luxe, tant la fa a
l’editor, que el llibre soni a un rave, o que no te interès al
lector, només cal minar les prestatgeries de les editorials,
i aquí, tal com diu l’adagi ”si no tens padrins no et
bategen“. Això és ben clar.

Com va la família
La Núria es casà, ella fa la seva vida. Viu molt prop de
casa meva , ens veiem sovint, els dissabtes en especial, on
ella i el seu marit, el Cristof ens ajuden a portar el cistell
de la compra. Per les festes, dinen a casa, el meu gendre,
belga de naixença, català cent per vent, ha d’ajudar amb
les trifulgues de l’ordinador. No es posen en res, ben fet,
s’estalvien disgustos i contratemps. Són una parella
encantadora, treballen moltes hores i que moment estan
sols, doncs, de descendència res.
Els dos nous de tinc, per ara i tant són solters. Fen la viva
vida, tenen una mare o una marassa que és en tot i per
tot. Es fa tips de fer rentadores a diari i a més ha de
planxar i endreçar la cosa. La nostra vida, traspua només
senzillesa mútua, no podem estirar més el braç de la
mànega. Denuncio aquell ensorrament la casa de la
Rambla. En sabuda aquella explosió del gas, doncs que
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passant del carrer el meu fill Jordi, va rebre l’impacte de
l’explosió. El neguit, l’angoixa i el pensar constantment el
terrible fet. El més calent és a l’aigüera. Es una autèntica
injustícia i una immoralitat. Això clama al cel, et donen
una misèria i a més han de pagar-se els advocats, i
encara, quasi, tens de bestreure diners. Es una gran
vergonya. Això és justícia? Es la llei de l’embut, doncs ara
sí que crec allò de la dita popular, “Advocats i
Procuradors i l’infern de dos en dos“. És terrible, i la
Responsabilitat civil on és?
El súbdit alemany que anava de company amb un Jordi s’
emportà la pitjor part, en Bernardo ha perdut una cama,
ara té una invalidesa, i en xoc és molt més profund. De
moment encara no sap que te de rebre. I la Lluïsa com
va? Trencats diversos, operacions quirúrgiques, i un
rosari de dolences de sacrificis que entre nosaltres, tots
dos, acostumen ser freqüents, són els anys que ja pesen.
El 2009, patí fractura dels dos braços en poc temps , en
una caiguda al carrer. Resposta informal, les l2 del mig
dia, P. Iglèsias, uns obrers regant el carrer. La meva dona
rellisca i se’n va uns metres més enllà.- Un dels obrers.
“Vostè no havia d’haver passat”- . No és hora de regar un
carrer. La van plegar. Ah¡ si no hi ha foto vostè no
cobrarà..... paperassa rai, I a més, en rehabilitació,
pagant “ Sant Pere canta”.
És clar. Aquestes històries no interessen al públic, són
escenes diàries, tal com passa a tanta gent, són íntimes, i
el que toca són els afers públics i socials, i si hi ha algun
ingredient morbós, millor.
A la nostra edat, periòdicament ens hem de sotmetre a
revisions mèdiques, si no fos això o allò... i amb la creu
que porta, com la Lluïsa que també les seves dolences
amb recuperacions òssies i altres trifulgues que ja he dit.
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CAPÍTOL XI
Exposició retrospectiva de la
Setmana Santa de Tarragona
No parava ni un moment. Sempre sorgia algun afer
cultural o altre. El vell amic Antoni Martínez, en aquella
època Secretari de la Congregació de la Sang, m’indicà la
conveniència d’organitzar per l’abril de 1981, d’una
mostra com per exemple una exposició de cartells,
fotografies, llibrets de Setmana Santa, premsa, etc.
Només amb el suport de la Caixa d’Estalvis de Tarragona
que pagà els fulletons i ens prestà el local, van fer
l’exposició amb la participació de la Congregació de la
Sang, Gogistes Tarragonins i Agrupació d’Associacions .
La visità molta gent i va ser un bon èxit. El municipi cedí
uns quants cartells i uns altres documents que pertanyen
a la Sang. Els gogistes col·laboraren cedint els quants
goigs de la Passió. La resta de la mostra va ser aportada
per mi del meu arxiu particular com de la col·lecció del
Sr. Joan Rossell dels passos de Setmana Santa.
Aportàrem, doncs, el nostre gra de serra en pro de la
nostra Setmana Major, i que els preuats llibrets anuals
també tinguessin desinterès per una determinada l’època
com la que ens ocupa. En aquella etapa, em vaig esmerçar
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molt per tot el que fos el seu esplendor, i entrava a la
junta de la Sang aportant el meu gra de sorra. Abundant
en amb la dèria de la Setmana Santa, naturalment, lo no
més tenia quatre llibrets dels que s’editen. Poc a poc vaig
anant adquirint en llocs diversos els llibrets programa de
l’Agrupació d’Associacions. Ara dels tinc tots de totes dels
confraries. Els pioners quasi no consten en lloc, ara hi ha
empentes per ser president d’aquí o d’allà. Crec, i és
opinió personal, que els llibrets de les confraries i
germandats, actualment, no responen a l’interès que
haurien de tenir, quan es presenten amb tot luxe i
presentació, de moment no passaran a la posteritat per la
seva essència de la història, crec hi ha massa literatura,
molt reiterativa en tots els sentits.
El que més lamento, dels llibrets són les presentacions de
tants personatges i llurs fotografies. Al meu modest
entendre, no més haurien d’haver , del Sr. Arquebisbe i la
del Sr. Alcalde, i ningú més, ham de ser conseqüents i
honestos, ja que els organismes oficials ja tenen la
obligació de contribuir, amb els diners que paguem.
D’això diria que potser és una simonia encoberta. Jo
domo diners dels altres, llueixo i em posen la foto.
Vanaglòria pura. Qui escriu, fins ara ha que escriu ha
publicat per la Setmana tarragonina 150 articles històrics.
Que no més els Maginets de Barcelona ho han reconegut.

Nova etapa tarragonina
Per a mi la destinació de l’Antic Ajuntament com a
Hemeroteca Municipal va ser un dels encerts de l’alcalde
Recasens, unificant-se hemeroteca, legat Gramunt i
següents donacions hagudes en el temps, que malgrat la
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petitesa de la instal·lació presta un magnífic servei a la
ciutat i jo m’he comptat entre els constants usuaris, des
de 1985, que s’inaugurà aquest servei.
Malgrat no haver cap mitjà mecànic per pujar pels que
estem tullits, vaig passar sis anys pujant molts dies. Amb
l’ajut incondicional del funcionari de torn, ajudant-me a
pujar el darrer graó de les escales exteriors. Vaig fer el
buidat de la premsa per la música, el teatre i l’afer del
sardanisme. En aquest cas concret vaig extreure quasi 60
folis de notícies per la història tarragonina. Per les
proximitats de Nadal, ens reuníem els que molts dies ens
trobàvem, fent un petit aperitiu a quarts de dues. Sempre
fèiem Tarragona i teníem pura el que es presentava
música i teatre, per la qual cosa en gaudia molt trobant la
història no recollida per ningú.

Afer del legat Babot
Any 2000. rebo una notícia fatal, ha mort l’amic Carles
Babot. Humilitat personificada, creient de soca rel que
tenia el noble vici de ser literat tarragoní. Era un home de
notable poder adquisitiu, amant de les tradicions, dels
Maginets de Barcelona, dels Gogistes Tarragonins, de la
Societat Arqueològica... Al carrer de Francolí de
Barcelona manca un pròcer i un patrici desconegut per
tots els que manàvem, Setmana Santa, estiu, al seu
apartament de l’Arrabasada Sant Magí, Santa Tecla i més.
Estima el seu terròs, em comenta de vegades que
Tarragona sigui la destinatària del que posseeix de la
ciutat, ho diu amb convicció. Es mort no vindrà més a
casa meva. Havia anat un dia, expressament, per donar-li
a la Núria, la vídua, el més sentit condol, no era el dia
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d’abordar la qüestió de reclamar , però, sí de refiló, vaig
donar-li un toc. Un altre dia un dels nois anava a
Barcelona, la meva esposa i jo aprofitàrem la ocasió per
baixar a visitar casa seva la vídua Sra. Núria Nel·lo,
tarragonina de pro, desorientada pel traspàs del seu
marit i les circumstàncies. Posats en conversa abordàrem
el que tant m’havia comentat el patrici difunt : donar a la
ciutat de Tarragona la seva biblioteca. A la Sra. Núria en
Carles no havia explicat aquest desig. Parlàrem hora i
mitja tractant el tema, no era fàcil ni havia papers de
donació; Al final la ella om diu: “Jordi diu la veritat“ però
vídua i fills, primer, havien de fer reunió de família per
decidir. Si jo hagués callat el legat no fora Tarragona,
doncs ja s’ avien presentat llibreters de vell, oferent bona
bona quantitat. Cal cap d’uns dies em telefona la Sra.
Núria, dient-me que la família donava a la ciutat la
biblioteca, previ inventari i editar la donació. Sense
espera comunicava bona notícia la Sra. Bibliotecària
Elena Virgili no amagant la seva satisfacció. La família
donava la biblioteca Babot si l’Ajuntament requeria la
donació. Aconseguit l’objectiu, Morant es retirà. Les dues
parts posades d’acord , la Sra. Elena començà a fer viatges
a Barcelona, fet l’inventari dels llibres i manuscrits del
legat Babot, desprès es va en acte solemne a
l’Ajuntament, signant la Sra. Nel·lo el 2003.
Ja que estem sobre llibres i legats, quan havia l’alcalde
Recasens vaig fer una temptativa per incorporar la
biblioteca del desaparegut poeta Mn. Melendres a la
ciutat. Vaig intentar per tots els mitjans fer entrar un raó
la germana de del poeta, tot va ser en va. No podia ni
volia tenir cap tracte amb els socialistes, deixant la
biblioteca al monestir de Poblet.
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Donà bon resultat per Tarragona i per la ciutat, el legat
fotogràfic que tenia del locutor Josep Mª Tarrasa. Jo
cercava fotografies de caire teatral , i al final entrava en
contacte amb la filla i la néta del popular personatge
adreçant-me a un immoble de la Via de l’Imperi on havia
gran quantitat se coses, com quadres, llibres, caixes ,
efígies del Maginet, material fotogràfic, cintes
magnètiques i altres elements. Feien obres, el pis estava
un males condicions i ple de pols. Estava
aquest
material provisionalment allí i la filla treballava en aquell
indret, i és a qui vaig dirigir-me. “Tot això és un ric
patrimoni ciutadà si vostès no ho necessiten estaria
millor a l’Hemeroteca Municipal, és una llàstima que
aquest material no es guardi sense les degudes
condicions”.
La noia no podia decidir i ho consultà a la seva mare,
amb que abans m’havia entrevistat, doncs a vista ocular
meva s’ havia de buidar una caixa molt grossa de
fotografies de totes les èpoques, del recordat personatge.
Com que la mare l’havia autoritzat a fer us de les
fotografies de teatre del seu pare Tarrasa, amb l’amic
Mallol passàrem dos dies mirant fotografies, destriant les
familiars, on elles mateixes se les quedaren. Mentrestant
els fills donaven a la ciutat fotografies i cintes. No es va
fer cop document. El fet és que l’ intervenció de Mallol i
meva, fou altament positiva.
Vaig ser convidat, des de Reus a Roda de Berà, es
desplaçà des de Barcelona el director General de Renfe a
Catalunya que anà en el tren especial un jo també anava.
En tot això en el viatge vaig entretenir a llegir al meu
llibret que els Amics del Ferrocarril de Reus
l’obsequiaren. Quedà tant sorprès del contingut que
volgué felicitar-me i conèixer, i en una parada d’estació,
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que era La Riera de Gaià, em saludà cordialment i
confessà que mai havia llegit un llibret tant dens de
notícies històriques, on fins i tot havia la fotografia de la
primera màquina que circulà el dia de la inauguració de
la línia, com els plànols que serviren per obrir el túnel de
la Secuita. Això succeí el l984.
Amb la dèria tarragonina gairebé sense parar escric
articles històrics sigui al diari, a l’Agrupació
d’Associacions de Setmana Santa o com a membre de
diverses institucions tarragonines. La prova és aquí,
havent-me dedicat, des de fa uns quants anys a fet tomes
històrics d’espiritualitat popular tarragonina.

125è aniversari de la Societat Coral
l’Àncora de Tarragona
Amb motiu dels l25 anys de la nostra Societat Coral
1860-l985 volgueren solemnitzar el venturós aniversari
amb diversos actes com la provada de societats corals, la
preparació d’un llibret de 126 pàgines com a compendi
dels 125 anys de història de la coral, una exposició
retrospectiva d‘Ancora que organitzaren els seus
membres a l’Antic Ajuntament, la confecció d’una auca
amb caràcter històric, que vaig fer amb tota la il·lusió del
món i plena de cites i la confecció dels rodolins; els
dibuixos feren de Josep Riera. L’ auca va ser un èxit total
i l’acte de presentació es va fer al Saló de Sessions de
l’Ajuntament on vaig fer un parlament al·lusiu a
l’esmentada auca. La junta rectora amb Josep Olivé al
capdavant em van donar un diploma de reconeixement
pel treball realitzat favor de la centenària entitat.
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De fet el cant moral, sempre m’ ha agradat. Representa
En un bon sacrifici en hores d’ assaig, més si les veus no
són tant seleccionades com som les institucions
claverianes, si encertava el dia de junta al Casal a la
Cooperativa. Allí estava una estona gaudint dels assaig i
repeticions, fins que a criteri del mestre, aquell passatge
el considerava llest. Després, pel que he apuntat al seu
lloc i la no sent de la Junta Directiva del Casal, en vaig
perdre el contacte amb els amics de l’Àncora. A La Pobla
de Montornès, lloc dels meus avantpassats, també havia
existit una entitat coral, “El Pensament”, i aprofitant l’
avinentesa que teníem d’en Joan Prat, catedràtic i antic
escolà de Montserrat, era el primer al allistar-me el
ressuscitat Pensament, per coherència, i a més pel càrrec
que tenia. Els vells cantaires, que havien cantat “Les
flors de maig” i “Els Xiquets de Valls”, de Clavé, El final
arribà la mosca negra de l’enveja, provocant de neu la
desaparició.

Gravíssim contratemps
Vaig tenir la sort de conèixer un personatge, per mi, molt
entranyable feia anys que ens a l’inoblidable Isidre Valls i
Carbonell, simpàtic i servicial ajudant-me especialment
els diumenges del matí on anàvem recerca de possibles
clients per l’assegurança de segones residències.
Tombàvem les diverses urbanitzacions, i també l’Isidre
tenia cura del cobrament de rebuts al seu venciment.
També tenia assegurances al mal dit “Castell de
Montornès“ i també a “Poblamar“, on també, jo sol feia el
que podia.
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Dels anys que vaig formar tàndem amb l’Isidre tinc
moltíssimes anècdotes que m’explicava.
M’ ajudava molt i sempre en tenia una. Un dia en un xalet
entrem a cobrar, i l’amo de la parcel·la tot contrariat - ens
explicà- que tenia un cirerer que ja existia quan la
l’adquiriren. Construïren la casa i de cop i volta aquell
arbre tant frondós deixà de donar fruit. Arribem quan el
propietari estava decidit arrancar-lo no feia cireres. El
meu ajudant li preguntà. ”Que regueu l’arbre?“-I tant que
el reguem , no li manca mai l’aigua“. L’ Isidre Vals, li diu.
–“Què feu bon home? No el regueu més en tot l’any,
només ha de rebre l’aigua de la pluja“. L’any següent ja
començà a fer-ne, i l’home agraït ens en donà un cistell.
Una altra vegada un dels tants que venien al seu xalet ,
en un bocí de terra que havia quedat de la parcel·la al
seu propietari, plantà uns quants alls i unes quantes
cebes, era en el període, estiuenc.
A primeres hores, un dissabte encertàrem a passar per
l’indret trobant confús i decebut aquell propietari. Tota la
plantació havia sortit fora dels solcs, uns cridà i l’Isidre
que havia sigut pagès molts anys, li digué: “Bon home,
què heu fet, si aquesta només la lluna“.

Una odissea imprevista
Intensament ocupat amb el tema dels goigs i amb la
dèria d’escriure articles i presentar “L‘Arc de Berà“, a la
col·lecció “Pau de les Postals” el Casino de Tarragona , ple
a vessar d’amics tarragonins, el mes de juliol de 1986. El
dia 22 quedava greument malalt a causa d ‘ un basament
cerebral. Recordo que pocs dies abans havia anat a
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Gratallops i a tot arreu em dormia , malgrat de fes calor.
No ho entenia , de la tensió sanguínia la tenia pels núvols
fins de explotà aquell dia. Estava a La Pobla de
Montornès, i a dos quants de set del matí portava el meu
ell Jordi a Torredembarra a la recerca d’un amic de
treball que viu a aquella localitat. Sense contratemps
arribava a lloc, vaig deixar a punt a l’entrada uns pots de
pintura destinats a l’ermita de Montornès per a repintar
tota la fusta.
Acabo de pujar al segon pis , tanco finestres i no recordo
res més. La meva dona m’ ha explicat vàries vegades
com anà la gran contrarietat, i així anà. Immediatament
va fer acte de presència el bon i entranyable amic Pere
Vidal i Boldú, auxiliar de Farmàcia, Resident a Barcelona,
casat amb Pilar Elies cunyada de L’Anna M. Rovira de La
Pobla deixà estada al matrimoni mentre els fils d’ella
eren menors i residents a Arbeca. Les dues cases estan
davant per davant, i amb els crits de la Lluïsa, al cap
d’uns segons ja estaven a casa, i el Pere intuint la gravetat
del cas anà a cercar en injectable que podia anar bé. Els
estic molt reconegut per l’assistència urgent que no
tinguérem ni en la practicant ni amb el metge del poble.
Malgrat haver-los comunicat ràpidament el cas.
Localitzada una ambulància trigà molt, no se’n trobava
cap. Pel que m’han explicat vaig estar una sèrie de dies
ren coma a la residència hospitalària Joan XXIII que és
quan hem portaren a la octava Planta.
En total sis mesos vaig estar on passà moltíssima gent
fins i tot autoritats de toma mena i condició, començant
pel director del centre a l’arquebisbe Emèrit Dr. Pont i
Gol. Desfilaren amics de tot arreu i vaig passar d’alt d’un
“plano“ moltes hores. Feria rehabilitació diàriament. La
primera passa recordo vaig fer-la el dia 11 de setembre,
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amb el goig natural dels de casa. Una de les persones que
més afecte em tenia ara la Sra. Fuensanta Cèspedes que
acompanyava molt la meva esposa. Agraeixo molt a totes
les persones que s’interessaren en el temps de vaig ser
internat com Rafel Clotet, ja traspassat, que també es va
desviure quasi com la família .Aquesta suportà el trauma
que sempre ens ha caracteritzat. Sortia de l’hospital Joan
XXIII el dia 7 de desembre de 1986 amb una cadira de
rodes i unes botes ortopèdiques.
Prèviament, dues vegades m’havien tret la residència
unes hores per habituar-me al carrer. El primer lloc on
em portaren va ser la Catedral amb motiu de la diada de
la Mare de Déu del Claustre, que tants i tants anys l’havia
portat el processó i em portaren a fer vol per la ciutat. El
segon dia em portaren a La Pobla de Montornès i vaig
donar gràcies a la Verge poder-la venerar una altra
vegada per haver-me fet el favor d’arreglar-me la vista ,
doncs només veia mitges pàgines en el cas d’un llibre o un
diari.
Un dels fets del procés de rehabilitació que em causà més
impacte i tristor immensa , va ser quan un dia que tant
d’insistir, una de les “fisios“ que m’atenia m’autoritzà a
fer us d’una màquina d’escriure que havia inactiva molt
prop d’ on estava. Em donà una fulla de paper que vaig
col·locar sense problema, disposant-me escriure, miro
per teclejar i desolació amarga, sent incapaç de posar el
meu nom. S’escaparen les llàgrimes i vaig ser impotent
d’encertar i veure una sola tecla. Les noies, diguem
senyores fisioterapèutes a ben seguir ja havien què
passaria, i no dubtaren en enfortir-me i donar-me ànims.
Al cap d’uns 15 dies les mateixes “fisios” em digueren a
l’entrada a recuperació em digueren que provaria la
cèlebre màquina, i així es va fer, poc a poc i amb
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paciència vaig aconseguir escriure el com sencer amb
alguna que altra errada. Havia fet molta recuperació de
memòria i això era bona senyal elles mateixes explicaren.
Arribat a l’habitació es presentà l’equip mèdic de
recuperació , indicant-me passaria el Nadal a casa, faltava
cosa d’un més, anticipant-me els que em conduïen que
poc a poc milloraria la meva capacitat intel·lectual que
abans tenia. Fou veritablement un bàlsam, que se’ns
dubte va ser per a mi la més gran notícia.
Les noves notícies s’anaren avançant i quant rebia certes
visites, i així se m’informà públicament per la meva salut
a Montserrat en una missa dominical, a algunes
institucions religioses també van fer precs pel meu
millorament .
Des de feia algun temps feia constants exercicis
s’escriptura perquè havia perdut la noció que saber-ne.
Arribaren les botes i el dia de següent tenir-les dia 7 de
desembre, marxava definitivament de Juan XIII i molts
mesos de rehabilitació de la mà principal de “Kika“
Batista que com totes les infermeres, equip mèdic i més
personal sanitari, que tots plegats m’animaren a l’esforç
titànic que vaig tenir de fer.
En especial agraeixo les visites periòdiques de neurologia
que em fa Dr. Romà Massot i Punyet, entranyable amic,
mai ha comentat, des del seu punt de vista de la
medicina com i que pensa de la meva evolució com a
pacient d’ell i com imagina l’interior del mou cervell , ara
mig atrofiat.
En el meu interior penso que diu- “Aquest home, tossut
com a unes banyes de marrà només pansa i barrina, per
Tarragona i tot el que l’envolta”.
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Durant l’estada a la residència sanitària dues vagades
ham portaren a Barcelona a la clínica Pluton per veure en
escànner l'evolució de la lesió cerebral. Precisament allí,
coincidències de la vida, com infermera-farmacèutica
Maria filla d’en Pere Vidal, de Barcelona que m’havia
auxiliat tant el dia del basament, a ella també li semblà
que el meu caparró curava amb molta satisfacció, abans
d'anar-nos-en encara vam fer un xic de broma tots
plegats.
Entre tot l’enrenou aparegué l’amic Tomàs Olivar que es
brindà per tot a donar-les un cop de mà tant com moral
com material, i en tot moment estigué amb la família.
Ja molt millorat del greu contratemps i sense perdre mai
l’humor em donàrem les botes especials, i el dia següent
dia 7 de desembre tornava entre els meus papers, estava
desorientat i no havia on dirigir-me, però conscient de
les meves possibilitats.
Ple d’aires nous i d’essències tarragonines, un dia
quedaren per veure’ns l’Olivar i jo. Ell ja coneixia les
meves afeccions literàries, havíem col·laborat en
trifulgues històriques , i mantinguérem a casa meva una
llarga conversa. Acordàrem que jo faria els textos
històrics i ell primer dibuixava una sèrie làmines en
tinta mitjanament pactades d’acord tots dos. Olivar e féu
poc a poc un centenar, i jo les aniria fent d’acord amb el
que havia dibuixat. Realment fetes un vaig fer més de 90
a dos tres folis dada una.
Donada la meva condició pública i social que tenia en
aquella època, dues formacions polítiques l’invitaren a
formar part de les seves llistes electorals. La política que
mai m’ha tret ni he sigut de la meva especial devoció i
m’hagués ocupat gran part de les hores del dia, doncs,
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freturava per dedicar-me plenament a la història
tarragonina.
L’experiència la sabíem des de les pàgines de Clàxon,
múltiples dificultats Olivar com artista i jo
con
historiador, no trobàrem la forma de tirar el projecte
endavant ni com un del llibre ni es fascicles. La darrera
temptativa va ser presentar-me , sol·licitant dia i hora al
director del Diari de Tarragona i Olivar no es presentà no
sé per quina raó. Al Sr. Coll vaig presentar-li tres
làmines i tres dels articles fets . Quedà encantat de les
làmines, que vaig retirar-les al cap d’ens dies. El director
esperava alguna resposta d’ell, i crec l’amic no va fer cap
as més `per desbloquejar l’afer, fracassant la temptativa.

Escorcollant la ciutat. La Tarragona
que he conegut
La nova vida que he tingut d’emprendre, és molt
sedentària i així hem passen els hores i els dies, sabent
cada dia sabent història, anècdota i fets quasi diaris de la
meva Tarragona. Escric molta biografia i l’apassionen les
històries personals dels que aplego, i ja tinc de fetes més
de 300. En aquests darrers temps, anys, fe fet una
història del teatre tarragoní d’aficionats. He recollit molts
programes dels diversos elencs artístics que des del l939
existiren fins el 1955 visqueren a la ciutat. El treball hem
portà tres anys. Desprès vaig emprendre un altre treball,
molt ambiciós. Una història de la música de la totalitat
del segle XX. Ocupa el aquest espectacular treball abasta
més de 500 folis, i sis anys d’investigació i encara hi ha
més, una història de l’escut de la ciutat amb temàtica
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totalment inèdita amb 1200 escuts se la ciutat. Escara
més, novament amb gran paciència, de nou entro a la
palestra tarragonina, buidant la premsa de Tarragona i
altres noves, i notícies de l’Orfeó Tarragoní.
Treballo com el primer dia, en passen volant ,segueixo
escrivint història per la ciutat, serà feta be o malament,
però està feta amb un sol prisma: el del rigor i la
equanimitat.
Recordo una Tarragona de pols, una ciutat tant
provinciana com quasi anònima. Ens coneixíem tots,
podies anar d’un cap a l’altre de Tarragona sense
necessitar cap vehicle. Només havia masos i grans
extensions de terra pagesa. El camp del Nàstic servia de
frontera. La Rambla nova acabava pràcticament als
Caputxins, la carretera a Castelló havia certa indústria
com marbristes i forn rajoler, i passava prop el rec Major.
Tot eren hostes i garroferals, havia només la Fàbrica de
Tabacs de la necròpolis. La zona baixa estava més
edificada amb grans magatzems vinícoles, caldereria i
piperia: era el carrer Reial amb l’activitat portuària com a
eix central. I anava a berenar al fer. I de la zona de
Llevant ?. Era en plegat un mas robat amb les vagonetes
de pedra de des de la pedrera del fortí de Sant Jeroni
sortien cap el port.
La Tarragona per mi coneguda dels anys de d’infantesa al
dia present, hi ha un abisme, però encara te greus
mancances en diversos fronts. De ciutat de tercer ordre
que deuria tenir potser menys dels 30.000 habitants,
hem passat dels 125.000 habitants amb tot el que tot això
comporta. Al meu modest entendre manquen estructures
tant importants com un gran centre d’Hemeroteca
municipal de gran capacitat, que pugui acollir a més
manifestacions culturals alienes al paper imprès, arxiu
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fotogràfic històric i fins i tot acollir documentació
municipal antiga. Un centre per acollir dignes
exposicions temporals amb el seu centre d’art , biblioteca
especialitzada amb una direcció artística, el debatut
Museu Arqueològic de Tarragona, que segons sembla
acollirà l’antiga fàbrica de tabacs, però quan? La
necròpolis quan podrem contemplar-la? I al Teatre
romà ? quan Tarragona ha de tenir Banda municipal? i
encara podríem seguir amb mancances notables el dèficit
cultural de la Tarragona del segle XXI. Hem avançat
molt. Però en aquests aspectes de cultura filantròpica, no
s’ha avançat gaire o gens.
Segueixo els records que he viscut a la Tarragona
canviant des de 2940. Els anys d’adolescència vaig
passar-los anant a llocs tan entranyables con els Quatre
Garrofers, el Llorito, l’Oliva, el Mas d’un Garrot , la
desembocadura del Francolí, el Serrallo amb l’encant del
peix, a la farola a berenar tot contemplant els quatre
vaixells que entraven o sortien, o les nostres platges del
Miracle, Arrabassada, la Savinosa i la Llarga, encara
verge , o l’imponent pont del Diable. Els tarragonins
enflairàvem aires purs i sants, el Mèdol, la necròpolis.....
i perquè seguir si tot ho feia a peu, doncs la contemplació
de la Tarragona que reneix. Recordo amb la retina que
m’envolta que molts carrers estaven sense urbanitzar i
calia un gran esforç per modelar la Tarragona que veiem,
que era ja no va a fer excursions de diumenge a peu.
La guerra s’havia emportat, entitats tan importants com
l’Ateneu de Tarragona, la Societat Filharmònica, l’Orfeó
Tarragoní i el Foment de la Sardana de l’ “Armonia“. Els
franquistes ocuparem molts anys casa Rossell, on havia la
seu o jefatura del Movimiento amb el consegüent “Arriba
España i viva Franco“. En cinemes teníem el Principal,
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Metropol, Modern conegut pel Tiburon, Fémina, Teatre
Tarragona i el Central Cinema, i anys més tard tindríem
el Capitol i el Coliseum. El Modern i el Principal, víctimes
de les especulacions urbanístiques. Ara no en tenim cap.
En aquesta llambregada a la nostra Tarragona de post
guerra, recordo con si fos ara, la vessant espiritual amb
principals processons, fetes amb gran solemnitat i
concurrència de fidels. Recordo les de Sant Magí, Santa
Tecla, Setmana Santa i la del Corpus Crhisti. Jesús el
crucificat en el seu enterrament no tindria raó de ser si no
hagués ressuscitat, i el fet de contemplar-la no és fins el
tercer dia. El Corpus, la processó hauria de ser la més
sonada de totes, Déu es realment a l’ Eucaristia, tindria
de ser la més multitudinària. La recordo amb els cartells
que es posaven al claustre de la Catedral. Membres dels
cònsols, Adoració Nocturna, Acció Catòlica de les
parròquies, Conferències de Sant Vicens de Paül, Col·legis
professionals... nens i nenes de Primera Comunió, el
cordó militar, presentant armes en el reconegut de la
processó , tots els balcons estaven guarnits amb
domassos, els Símbols de Seu Metropolitana i Primada
estaven presents, dent com una mena de paraigua cònic q
amb els colors grana i groc que podia voltar. Per altra part
. qui portava l’aparell, daurat, portava una campana que
sovint la teia tocar. Però a més havia com a principals, la
de Sant Pere del Serrallo, la del Carme, dels Carmelites i
la processó de la presentació de la Mare de Déu del
Col·legi de l’Ensenyança de l’Estonac.
Teníem bastants orquestrines, millor dit orquestres de
música lleugera. Raül Abril amb la seva gran orquestra, la
Winsor, La Coimbra, orquestra del mestre Gotall,
Bohemios, i tantes que vaig veure nàixer. Ocuparia, a
més, ocuparia moltes pàgines.
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Es construí en terreny inhòspit l’Ermita del Loreto, he
vist desaparèixer comunitats religioses, he vist
enderrocar edificis singulars, la transformació dels
ferrocarrils, les carreteres, el port. En una paraula,
Tarragona a canviat tant que si ara tornés un tarragoní
de 1940, no coneixeria la ciutat que deixà. Malgrat les
mancances endèmiques que en cultura tenim.
Costums immemorials, tradicions molt antigues i
tarragonisme avalat per la història, ha anat, lentament,
en ares d’una la modernitat, fins i tot dubtosa als nostres
temps, que passen en vertigen, costums i memorials,
caducs en quatre dies. Tarragona és ciutat moderna i
acollidora, no som gaire polits ni endreçats, i ens em
convertit més o menys en indiferents, és clar, sempre
haurà homes i dones, disposats continuar amb la més
pura essència tarragonina.

Anem tirant de la rifeta...
Ens trobem els anys 2000 i tants. Tenim el matrimoni,
les visites periòdiques al galé de torn. Les analítiques
surten, de moment, molt bé de, anem al cap de les
muralles, no ens tracten malament, però l’inconvenient
que por mi és lluny. Els metges que més hi tractat són.
Miquel Aleu, Delgado, i ara Salvador Montserrat. De
neuròleg hi tingut a Romà Massot , amb tots ells he
tingut molt bona relació. Els darrers anys anem a la vila
de l’Albi convidats per uns entranyables amics en Robert
Moragues, músic de pro, que havia actuat a la banca de
música del Mont de Pietat de Músics de Tarragona,
després transformada per banda de música de la Creu
Roja tarragonina. Sofrí una forta i seriosa intervenció
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quirúrgica, està retirat, industrial serraller sent
profundament la música, és íntimament cordial , humil i
discret.
Les dones, feliç coincidència, la M Teresa i la Lluïsa,
conjuminaven
molt
i
sempre
se’n
avingut,
administradores cent per cent, recorden a cremadent les
batalletes de solteres. Amb tot luxe de detalls s’expliquen.
Moragues i la Teresa han tingut tres sols de noies, Dues
casades a l’Albi, i la tercera a Tarragona. Aquest any amb
el gran jardí que hi ha davant la mansió. En estat distrets
amb paletes, per treure un una part, la gespa plantada.
Però Robert ha vist el somni fet realitat de pesar al pou
una sínia que guardava.
El temps va passant, és inexorable, qualsevol dia sentireu
a dir , la parca ha volgut a un subjecte que es deia Mocant
i Clanxet. Pobret, que “Déu l’hagi perdonat”. Quatre dies
mal comptats, i la memòria del personatge haurà
desaparegut per sempre. Algú tindrà algun dels llibres
que he fet, potser el guardarà per seu contingut, com una
raresa, i el més probable serà , que uns altres el venguin a
cap preu com un llibre que no val res, o be un altre que el
compri com una venerable antiguitat biogràfica. Em
deixo d'elucubracions i vaig enfilant el carrer capítol.
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CAPÍTOL XII
Continua el nostre treball. En van 40
41.- Per imprimir el 2011. Per Altafulla.
Trilogia poblenca. Amics de Montornès.
La
Fundació.
Pregó. Dinovè Pessebre Vivent de La Pobla de
Montornès. Pel Rector de la Rovira i
Virgili de
Tarragona. Excm. Dr. Joan Martí i Castell.
Ermita de La Pobla de Montornès. Obres
importants. 19l3. Unes 20 pàg.
42- Per Constantí. 2011
43.- La vàlua poètica i literària dels goigs de Mn.
Ramon Bergadà i Solà, i II. 11 folis

Vida inquieta, la creu del destí.
Línies de crítica
Las tramada vital que estic passant és la darrera.
Segueixo amb els meus tretze. La meva vida tant sols el
valor que escara sóc, és a menys útil, estic retirat, no vaig
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en lloc;
rebo moltes targes de
presentacions,
conferències i altres, ho agraeixo molt, però no puc, per
raons òbvies. Son tot barreres arquitectòniques, les
cames hem posen i també les dificultats també i son.
Observo amb atenció delirant tot el meu entorn. Dels
polítics no crec res, per mi són uns mentiders, només
pensen omplir-se les butxaques, només van a la
destrucció de l’adversari, de coca en penen molta ,
prometen molt i només fa el que els i sembla. A tot aquest
“estatus “, crec que només guanya la persona influent i
de poder. Si no ets del partit no cal buscar En tot això no
hi ha res escrit, però és en la pràctica. En resum , pels
polítics un zero, i més quan un cerca un ajut filantròpic.
Escrius, fas instàncies a l’Alcaldia , no et contesta ningú.
Trobes al Sr. Alcalde i li dones en mà un mà una carta, no
tens resposta. Et diuen que l’Ajuntament ha aprovat un
llibret del cinquantenari del Casal Tarragoní . Et fan
baixar dies vagades a la Rambla Nova per les fotografies
originals i en text, és urgent. Sortirà per Santa Tecla. Ara
ningú sap res, les que més directament ho sabien jo no hi
són. Retiro el que havia d’imprimir-se i al final apareix
entre mil papers i em donen el que és meu. Vaig estar un
any esperant una entrevista amb l’alcaldia, doncs encara
no ha arribat, i el ciutadà que no més d’en lloc, que amb
prou treball es pot valer, el donen pel sac, on tots plegats
demostren ser molt mal educats.
El tarragonisme, crec, pateix un greu problema, el pecat
de l’oblit. “Mort el gos fora la ràbia“. He descobert tanta
ignorància tarragonina , que em faig creus de la multitud
de grans personatges que van fer Tarragona i que son
totalment ignorats. Les nostres generacions no saben ni
coneixen grans patricis en les Arts, pintors excelsos,
grans cantants de Sarsuela i l’òpera, concertistes,
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arquitectes de pro, metges singulars, preveres que
ocuparen un lloc preeminent, fos en història en art o
poesia, militars il·lustres, advocats literats o historiadors,
i el totes del rames del saber possibles hem tingut grans
patricis tarragonins dels quals s’ha perdut potser la
memòria.
Tarragona també dec, pateix un altre greu problema. Els
que escrivim amb el cor a la mà, els que no hem tingut o
no hem pogut il·lustrar-nos més, estem condemnats a no
sor valorat el nostre treball els qui anomeno ”Savis de
Grècia“ i tenen “Titulitis“, el cas és imperdonable, cec jo,
dels qui han estudiat tants anys i es deixen importants
llacunes històriques o sobre dimensionen fets de valor
relatiu, segons el prisma que es miren. Se’ns te com uns
intrusos, no agrada als llicenciats , i els que podrien fer
quelcom, no ho fan, ni potser tampoc hi pensen. Els
esquemes existents de premis, són absurds, només
afavoreixen de llicenciats amunt, i els que no podem som
sistemàticament defenestrats de qualsevol intent. Els
“afeccionats“, no entrem en cap pla de viabilitat històrica,
el fet és molt lamentable i ben trist.
Parlo per experiència pròpia, no vaig errat, el tràfec de les
influències existeix: “qui estigui lliure de pecat, tiri la
primera pedra“, diu l’Evangeli, però jo sóc un cas ben
especial, la gent no compren ni de basaments cerebrals ni
de minusvalidesa irreversible un una lesió de cervell
permanent, més que el condicionant físic. Des de llavors,
la lentitud extrema per escriure presideix la meva ferma
de ser, no sé ni en borrall de números. Llegeixo del un
infant i l’ordinador va, naturalment, al meu ritme. Per
tant he tingut uns força extraordinària de voluntat, amb
hores infinites i treball en tots els estrets del que m’ha
estat possible.
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M’inviten a col·laborar a tres
publicacions periòdiques
Torno a la palestra.
He fet vàries temptatives per treure algun dels treballs
que tinc inèdits, tot és pels que saben més que jo, encara
he trobat falles imperdonables en llibres editats amb
campanetes i amb tots els ajuts possibles de les
corporacions oficials. Els grans llicenciats en història que
haurien de ser impecables en el rigor històric, també en
fan i no diguem quan certs aficionats han tingut i tenen
ajuts econòmics, es deixen la meitat del que jo sé. Ho dic
sense embuts, dels llibres tarragonins més fiables dels
darrers dels darrers anys, han estat Sanchez Real, ja
traspassat, El Dr. Rovira i Gómez, Francesc Roig i
Queralt, Josep M. Sabaté i Bosch, i els ‘arqueologia, a mi
ningú em pot titllar de mancances, jo que no he tingut
l’estudi i compenetració històrica de tots aquests altres de
nova generació.
Des de l’any 1986, pràcticament, amb petites llacunes, hi
escrit tant que ni podia imaginar-me, el que el meu curt
talent ha arribat, amb la agreujant de les dificultats i
perícies que tinc des de llavors: El vessament cerebral. He
tingut, crec , una força i tenacitat extraordinàries. Una
persona que no hagi sofert aquest mal, tal com jo el passo
no pot imaginar-se ni remotament la voluntat sense límit
que s’ha de tenir. Feta la disgregació, vaig al toma.
Les hores del dia les tinc d’omplir, caminar gaire nom
puc, les cames hem posen, la tele no em sedueix gaire, he
rebut un sens fi de targes de presentacions de tota mena,
doncs a mi han d’ajudar-me a vestir correctament, i la
meva dona ja no té un dia.
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A “L’Orella de Farena“ em convida a fer articles la revista
el bon a amic, ànima de la publicació, Josep M. Casellas i
Andreu, cabem els poblets del seu entorn, és una revista
de la qual apareixen dos números l’any, i no va publicarse surant un temps. Vaig començar el 1999. També em
convidaven a la revista mensual “Estímul“ de La Canonja,
on també signen noms be vàlua com Francesc Roig i
Josep M. Sabaté. En van fer canvis a la publicació, i
l’estrenava a la tecnologia de l’ordinador amb un article.
Mai vaig saber si l’havien rebut o no.
En aquest capítol havia de fer referència especial al centre
d’Estudis de Constantí patrocinat per l’Ajuntament. Un
dia ens trobàrem a les oficines de l’Arquebisbat; ens
coneixíem del de els anys de joventut, i era Josep M. Font
Tarrida, de Constantí, lletraferit. No va gairebé de salut i
aquell dia em va dir, -“tu que escrius tant per què no em
fas in article del Centre d’Estudis? Es un treball a l’any,
que et sembla?“. Parlàrem una estona sobre la proposta, i
li vaig acceptar, havien de ser treballs històrics
relacionats amb Constantí, i el primer sortia el dia 11 de
setembre de 2002.
També he de per una referència espacial al centre
d’Estudis d’Altafulla. Un dia estava assegut al pedrís del
Pla de la catedral, que de sobte seu prop meu, em
pregunta.” Vos seu en Jordi Morant, oi?”- “Sí senyor“.
Encetem la conversa. Pregunta del Pessebre, sec que hi
havia participat molt, i que jo era l’ autor. Desprès, entra
un qüestió i em diu, “Teniu coses de La Pobla oi? -” En
tinc molta vella història“. Després s’identifica: és Joan
Vives i Milà, president del Centre d’Estudis d’Altafulla.
Gira la conversa al seu molí, invitant-me si jo voldria
col·laborar amb els d’Altafulla, girant tota la idea al seu
entorn. S’edita un volum anual. el Sr. Vives em diu més o
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menys: - “Caben al volum els pobles que tenen llindar
amb Altafulla”. “Fet no cal parlar-ne més , per Sant Jordi
es publica el llibre dels Estudis Altafullencs“, i conec la
senyora Maria Porter amb residència a Altafulla, des de fa
anys. Vaig començar el 2007 amb treballs històrics de la
Pobla de Montornès.
En aquests afers i els altres que faig, exerceixo mentalitat
i cervell, busco els arxius propers, i tot ho faig
pausadament i sense presa.

Uns quants músics tarragonins
Els darrers temps m’ he dedicat a fer més biografies
curtes i essencials, les he fet escollint 55 músics
tarragonins de primera magnitud, encara en tinc més de
biografiats, es una petita aportació a la cultura musical
tarragonina, doncs mai ningú havia aprofundit tant a la
recerca dels nostres músics, els grans ignorats . El treball
és molt agradable. El Diari de Tarragona. Està interessat,
es vol fer la correcció i estil de tots, i també una editora
està interessada, però la cançó de sempre, els diners,
ningú vol el risc, no puc anar per les finestres
corporatives a pidolar, omplir papers i més papers, i anar
amunt i avall per veure els polítics, i a més per el llibre,
sense tenir-ho al sac ben lligat així són les coses de
simples i fàcils, per una persona normal.
No sé encara com i quan sortirà la sèrie, en moltes de les
biografies consta el retrat del músic, però a més n’hi a
unes altes amb un peu indicatiu del músic en el seu
ambient. Ni conservatoris ni els professionals músics ni
saben que era , per exemple, Josep Clarà i Aleu cantant
d’òpera i sarsuela, actuà al Gran Teatre del Liceu , a molts
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llocs tant per tot Europa i Amèrica, amb dels grans
concertistes de piano Emili i Josep Sabater i Domènech,
que també estudiaren a París i el professorat els
conservatoris de Madrid i Barcelona, o altres eminents
mestres de direcció l’orquestra o banda.
Confio que les 50 biografies curtes, puguin sortir
properament.

Donació a l’Hemeroteca- Biblioteca
Municipal
En la situació en que em trobo, els anys 2001- 2002
anys, vaig donar a l’Hemeroteca tarragonina 30 caixes de
material divers, com in plegat de revistes dels anys 40, la
majoria
de caire catòlic, “Estímulos“, “La Salle“,
“Col·laboració Claretiana“, “Guión“, el Full Parroquial i
altres, targes de prestacions diverses, molts programes
religiosos dels anys 40 i 50 dels diferents temples de
Tarragona, com novenaris, tridus i altres devocions.
També hi ha caixes de retalls de diaris i diversos
biogràfics de personatges tarragonins, com desprès
també vaig donar material d’entitats antigues i modernes.
Així com de la Societat Arqueològica, Ateneo
Tarraconense, Gogistes Tarragonins, Cavalcada de Reis,
Societat Coral l’Ancora, Teatre Atenea, Coral Al·leluia,
Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Associació
Pessebrista, Joventut Tarragoníina Institut Musical de
Tarragona, Joventuts Musicals, les colles castelleres
tarragonines, Esbart Santa Tecla, Agrupació Fotogràfica
de Tarragona, Teatre de l’Associació Salle i Etc. Que no
ens cal anotar.
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He passat varis anys treballant a l’Hemeroteca amb tres
grans professionals de la història , de la biblioteca i l’arxiu
i em refereixo a l’Elena, la Rosa i la Montserrat.
Ja que parlem de biografies, he dedicat molts esforços
treure a la llum oblidats patricis. En tint, ara, més de 500
però la idea llançada al carrer per l’ amic Salvador J.
Rovira i Gómez, catedràtic, amb tota la noblesa
tarragonina, per Manel Guëll i Gimfert bibliotecari del
Museu l’Art Modern, Mn. Manuel Fuentes i Gassó per
tots els arquebisbes, Jordi Piquè i Patró, arxiver
municipal per tots els alcaldes, havent un extens llistat
de persones qualificades. A mi m’han demanat el
col·laborar en aquesta obra que realment nesessitàvem.
Ho feia en solitari, i mai ningú s’interessà, pel treball que
fera, i treure de l’oblit tants tarragonins en la modèstia de
les meves possibilitats. L’objectiu és ben clar, fer un
diccionari biogràfic de tants pròcers il·lustres en quatre
grans paràmetres segons la importància del personatge.
Hem començat a treballar de valent el 2009 . Es per a mi
una tasca ingent, un tinc més de 350 ja escrites , tractantse d’un diccionari el tractament és distint, per de no hi ha
altre remei, tornar a escriure de nou que havia fet ; entre
tots confiem podrem recuperar
molts tarragonins
oblidats recordant la memòria històrica. Fins i tot dels
qui ans precediren.

Escriure és per mi un mal endèmic...
Bé o malament, aquesta la meva sola arma. Deixar la
màquina d’escriure va ser per mi un alliberament. No
poc entretenir-me amb les meves coses, els papers, les
fotografies tarragonines, els retrats de personatges, la
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dicció als castells, a les sardanes, contemplar el seguici
popular, massa gent em fa inconscientment treure de
“casilles”, m’agrada parlar amb els amics, gaudeixo de les
tertúlies amicals, camina dels meus entorns per
necessitat, molts dies rebo tares i invitacions per anar ací
o allà, això no és possible i ho sento en l’ànima, llibres,
molts llibres... les prestatgeries les tinc plenes, el 90 per
cent són tarragonins, em falten hores, l’ordinador treu
fum, és el meu vici, sempre em trec coses de la mànega,
no poc estar gaire temps dret, només faig una sortida al
dia, també la meva dona com jo fins ara hem passat dies
de tot, angoixes i trasbals, incomprensions, malalties més
o menys greus, altres més doloroses i punyents, i he
tingut tota la sort del món amb la meva estimada Lluïsa.
Un fet que ens trasbalsà molt, va ser l’accident i la
voladura pel gas de la Rambla Nova, en el moment de
l’esclat, passaven pel lloc el meu fill Jordi i un company
seu, alemany, conductor d’autocars Alemanya cap a
Sevilla, es diu Bernardo; aquell dia tenia festa i el dia
següent, continuava el viatge. En aquell moment
passaven en el moment de l’explosió. En Jordi encara
posta el trauma, malgrat que es guarí de les ferides.
Bernat ha quedat molt mal carat, ha restat invàlid i se li
tingué d’amputar una cama, havent-se traslladat a
Tarragona ja tres vegades. En Jordi ni nosaltres
comprenem com és justícia, no entenem res, i la
Responsabilitat Civil?
Quant la Lluïsa va caure trencant-se una cama tíbia i
peroné, estava esperant un fill, es en Carles. Va ser una
altra odisea. Anàrem a La Pobla de Montornès, cada mes
havien de posar-li embenat de guix fins l’hora del
naixement, en total caminà abans el nadó que la mare.
Ens acolliren els oncles Roser i August, els hi agrairem
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molt. I allí no podent-se moure, el l970 preparà les
primeres contes catalanes que donaren pas al primer gran
Aplec de Pasqua a Montornès, organitzat per mi i per Mn.
Sadurní Menchón, sent una gran i memorable diada.
Segueixo escrivint, és el meu vici, els dies van passant,
cada dia el primer que miro són les esqueles, haurà algun
conegut ?. Si això és em quedo pensant amb tristor la
mala sort que ha tingut o el be que Déu li la fet. Si era més
jove que jo? I miro, vaig una exclamació del traspassat, jo
sóc mes gran que el desaparegut tarragoní. Dono gràcies
a l’ Autor de la vida. Ah ho sento amb l’ànima. Si no és a
la Parròquia de la Trinitat a la Catedral, no poc anar-hi,
ho sento, les cames em pesen molt i per telèfon
acompanyo amb el sentiment més viu a la família.
Segueixo amb l’escriptura, l’ordinador no para, necessito
dos- tres dies per enllestir un article no massa llarg, sóc
ment molt lent, em poso escriure'ls amb cert temps, i
només puc fer servir els dits l’una mà. Ara ja preparo els
articles de la Setmana Santa (setembre), el Centre
d’estudis d’Altafulla, ara ja publicat i el de Constantí
també sortit al carrer. Ara els dos principals que estic
fent és el de pedra en sec de les barraques de La pobla
de Montornès amb unes 30, amb il·lustracions entre
cabanes i diversos murs, marges i alguna derruïda
edificació, les restes del Castell i Montornès, i un informe
geològic marí del cim. Com a més per Constantí, preparo
una síntesi biogràfica dedicada a Mn. Ramon Bergadà i
Solà, desprès canonge, poeta i Rector que va ser de
Constantí durant anys. Per segon any seguit participo a
l’anuari de Sant Fructuós , fent una evocació extensa dels
meus records de joventut de l’Acció Catòlica de la
catedral.
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Els llibres tarragonins que tracten
d’història i biografia
La meva economia hem fa desistir de comprar llibres de
grans il·lustracions per artístiques que siguin, i el fet
autènticament històric no hi és o amb prou feines.
Interessen els que desvetllen l’interès històric per
qualsevol faceta. Encara que moltes vegades trobo
importants llacunes, i fins i tot terrors imperdonables de
grans llicenciats.
Acostumen cartes persones donar-me alguns llibres, ho
agraeixo molt encara que no tots són del meu gust. Als
darrers que he rebut (2009), esmento del bon amic Juan
Alió “ Els agents portuaris de Tarragona “. Els armats de
Tarragona. Els seus orígens de la Península Ibèrica “. de
Salvadó i Urpí i Jordi Bertran. Un altre també molt
interessant el llibre d’Isabel Companys “ Catàleg de la
Col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Tarragona
dipositats a l’Arxiu Històric de Tarragona. També aquest
mateix any m’ han regalat, un llibre que no te res de que
veure amb la ciutat, es titula “Juan Carlos. El rey de un
pueblo“, de Paul Preston, de mes 600 pàgines. Sempre
algú pensa amb algun llibre exòtic per il·lustrar-me.
Un cito alguns com l’”Armorial de los arzobispos de
Tarragona”, del notari Gramunt. “Tarragona antigua y
moderna., descripción històrico arqueològica...“ de
Morera i Llauradó. “Libro de las grandezas de
Tarragona...”, de Pons Icart. “Tarraconses ilustres...”, de
Ruiz i Porta.“Nueva guia de Tarragona“. De Luis del Arco.
De Pin i Soler, cos volums de Varia. “Tarragona
monumental”, l’Albinyana i de Borràs. “Resumen
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histórico – crítica de la ciudad de Tarragona... El sepulcro
Egipcio“, de l’Hernàndez i Sanahuja.
Tinc molts butlletins de l’Arqueològica, dels primers
anys i tots els que a anat sortint, totes les obres de Mn.
Melendres, tots els llibres poètics del P. Ramon Comas,
els llibres de la Comissió de monuments, els de l’antic
Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. El
volum de Tarragona de la Història General Catalunya de
Carreras i Candi, escrit per Emili Morera . Les llibres dels
bibliòfils de Tarragona, les publicacions portuàries del
nostre port. Els volums de Els castells catalans, els de
l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, la gran Enciclopèdia
catalana , i així aniria desgranant les publicacions
tarragonines, on a més tinc la totalitat dels opuscles de
Setmana Santa , alguns llibres d’art, quatre diccionaris , i
així anirem sumant centenars i centenars de
publicacions, fulletons tarragonins un censal , havent
format la neva petita biblioteca amb donacions con la
dels Sr. Canals del carrer de la Nau, al que tenia la Sra-.
Pilar Nicolau , els de Salvat i Bové, i uns quants més que
hem donà la germana de Mn. Melendres, els que he
adquirit anit adquirint al pas dels anys, i les
publicacions de la Diputació.
A més tant el Sr. Canals, el “Canaletes“, em donà en altre
gruix de molts diaris del de Tarragona, dels anys vint i
posteriors, cromos, moltes estampes, programes
devocionals i calendaris artístics de cases comercials. La
Sra. Nicolau, soltera i ja gran em donà material similar
amb més diaris valls, el Diario de Tarragona, el
Tarragona, revistes tarragonines, estampes, tantes que en
tinc grans dos àlbums plens amb les més reeixides
artísticament , i a part les que tint posades les de caràcter
tarragoní, tint en altre àlbum de postals romàntiques i
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amoroses des dels vint de la mateixa procedència i altres
mols més fulletons de caire religiós. En especial
carmelitans.

Els llibres d’Acesa de les autopistes
Any 2008. L’alcalde Josep M. Santamaria, un dia en
telefona des de l’Alcaldia, comunicant-me ha rebut una
carta editorial sol·licitant ajut
per la recerca de
personatges poblencs susceptibles de presentar-los com
il·lustres, pel que havien fet. L’editor ve a casa meva, d
s’interessa dels personatges i d’entrada em diu, només en
caben tres. Llegeix els continguts de dels set personatges
que tenia preparats, i escull, “aquest” Eusebi Mercader;
Xavier Rovira és que li fa pes i gràcia, metge i concertista;
“El Mn. Rovira és interessant“. I prou. Parlant
l’assumpte, vaig insistir, doncs es faria justícia a una
nissaga il·lustre de La Pobla de Montornès. Parlant amb
el Sr. Valls, l’editor insisteixo. Única alternativa. Reduir
línies. Cabrien en un petit esbós el Rovira i Solà i
l’Assumpta Rovira que tant van fer pel poble construint
la casa pairal, ara lamentablement enderrocada. Ha ¡ i la
meitat dels censals notarials de havien fet en favor del
poble meitat del segle XIX, no els cobraren mai. Amb
força retard ha aparegut el llibre.

“Biografies de Tarragona”
Com que no hem queda gaire corda, i vist el treball
històric i biogràfic, modest si es vol, el 2010, vaig ser
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inclòs amb l’equip de tarragonins seleccionats per la
recerca de personatges dignes de seleccionar-se per a
una enciclopèdia tarragonina. Sortí no fa gaire el primer
volum. En tenen cura els amics Salvador J. Rovira i
Gómez i Manel Güell i Ginfert. Serà una magnífica
aportació al coneixement de tota mena de tarragonins.
Els articles no tenen la mateixa, mida per les raons i
personalitat i altres factors. En aquest volum hi ha
posades:
Admetller i Granja, Josep
Alarma i Tastàs, Salvador
Alasà i Domingo, Antoni
Alasà i Rovira, Lleó
Andreu i Figuerola, Josep
Antònio i Guàrdias, Joan
Babot i Arboix, Joan
Babot i Boixeda, Carles
Baixauli Morales, Eduard
Benaiges i Pujol Josep M.
Bonachí i Pérez, Manuel
Bordeus i Seritjol, Josep
Domènec i Miró, Joan
Godall i Gandia, Pere
Moragues i Vidal, Robert
Morant i Clanxet, Jordi
Roig i Vidal, Lluís
Rovira i Rovira, Xavier
Rue i Esqué, Jaume
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Centre d'Estudis d’Altafulla. Sant
Jordi de 2010
Segueixo consumint els dies de la meva. El treball de
“Les barraques, un patrimoni cultural a La Pobla de
Montornès “, amb 34 fotografies de barraques, marges i
cisternes. Cada any es fa un acte de presentació, i sempre
es parla de La Pobla pel que pertoca al tema poblenc.

Presentació del llibre “Músics de
Tarragona”
La realització d’aquest projecte ha costat molt, he de
tomar per gràcies a tots els que han col·laborat d’una
forma o altra, a que haguí estat realitat. Al Sr. Antoni
Coll que tant ha treballat per la seva consecució, o ral
també agrair en bona mesura Al nostre Diputat amic Sr.
Joan Aregio, que féu possible el patrocini corporatiu. No
podíem oblidar el mestre director de la Banda Unió
Musical de Tarragona el Sr. Joan Bta. Meseguer i Llopis,
que va fer la presentació, en un altra cadira ocupà lloc
Monsenyor Miquel Barbará i Anglès, que com a músic
recordà la gran tradició musical de la Seu de Tarragona,
els organistes i els mestres de Capella. Vaig agrair de tot
cor els que han col·laborat amb mi i el suport rebut de la
Diputació, i la presència de l’editora en unes paraules
d’agraïment i felicitació.
Estem al dia següent, el llibre te molt bona acollida,
agrada a tothom i ha rebut bons elogis, i la majoria dels
que són vius s’ han quedat diversos exemplars.
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Neteja a fons de la Catedral
Des de fa uns anys el Govern de l’Estat dedica molts
diners a la restauració i millorament de la nostra catedral,
que mai havia passat per una restauració de tal
envergadura. Ara lo ha tocat el torn (2010) la neteja
general del temple. Es fa una prospecció arqueològica al
subsòl per si apareixen restes del temple romà d’August,
i per l’altra ha començat, amb imponents estructures
metàl·liques, la neteja i raspat del temple de la pintura
que tants segles ha enlletgit la Seu. Un equip d’arqueòlegs
investiga el subsòl de la catedral i ja han aparegut
importants troballes. El nou orgue gairebé s’acaba a
Holanda, i no s’instal·larà fins que no s’enllesteixi
totalment.
El mes de juliol de 2010 es va fer una jornada de portes
obertes a la catedral, arran de les excavacions
arqueològiques del subsòl de la Seu, vaig ser atès per
Andreu Muñoz, arqueòleg de l’arquebisbat, a la sortida
una jove l’invità a participar a una enquesta sobre cultura
arqueològica.

Demanen la meva col·laboració
El vell amic, Albert Saludes que porta a Tarragona , una
empresa editorial barcelonina, Efados prepara el volum
monogràfic sobre la ciutat de Tarragona, Aquest en
demanà col·laboració fotogràfica en esdeveniments
diversos, grups de persones i altres. Les fotografies les
historia el Dr. Josep M. Sabaté i Bosch entre altres.
Col·laboro en 35 fotografies.
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La família Morant
El periple de la nostra vida segueix, més be uns dies i
menys un altres. No tenim res de particular. Ara es
comença a bellugar el trist afer de l’explosió de la
Rambla. Ara en te cura l’advocat Vallvè, no sabent més
de quan actuarà la justícia. La Lluïsa, la meva dona , te
dies més bons i altres que es treva malament, a la nostra
edat hem de resignar-nos, anem tirant de la “rifeta” , ja
sabeu de tenim les nostres limitacions, jo assegut hores i
hores davant l’ordinador, escric com una formiga, amb
l’obligada minusvalidesa cerebral, dosifico el treball,
tampoc és bo per la vista la tensió contínua de mirar la
pantalla del nostre gran invent. Escara conservo les tres
màquines d’escriure Olivetti, i una d’elèctrica que hem
regalà un bon amic. De l’ ordinador només de fer
algunes de les moltes coses que pot desenvolupar.

Els catalans sentenciem. Provocació
del Tribunal Constitucional
Dissabte 10 de juliol de 2010, per allò del color He
guardat al calaix, el diari La Vanguardia, que segons
estimacions oficials, sortiren a Barcelona més d’un milió
100.000 persones. Som una nació. Nosaltres
decidim. Era el lema de la manifestació. Donàrem una
prova mont gran de maduresa política i social, que han
elogiat totes les cadenes de televisió, menys l’estatal, que
hagués tingut d’informar molt més.
En síntesi els espanyols no saben ni volem veure una
realitat de nació que persistirà, mentre no aconseguim la
288

sobirania plena en tots els àmbits, amb l’econòmic, el
polític, la llengua, educació, infraestructures, el nostre
propi govern... no ens tenen per a res, i trepitgen
olímpicament els drets i la dignitat personal, som
sotmesos a un poble que no ens vol i fem nosa, els tirants
de tants anys ens volen per passar per l’anell estret de
l’opressió, i com que no cabem a les Espanyes dels seus
antics regnes, no tenim altra recurs que aconseguir la
total independència o l’Estat Federal, això sí ens escanyen
a impostos, no ens donen el que produïm, ni de bon tros ,
tot es fet i beneït a favor dels espanyols, és la llei de
l’embut i estem cansats de predicar al desert. Es molt
lamentable i trista la persecució a que estem sotmesos.
Canvíin la Constitució, no coartin tant les llibertats
individuals del nostre poble, doncs els espanyols tindrien
molt que desitjar i callar, si anéssim passant els fills de
l’autèntica història.
Amb imposició i trepitjant referèndums i lleis que tenen
la validesa legal de la sobirania catalana. Als polítics
espanyols els hauria de fer reflexionar el carrer espectacle
futbolístic, Espanya guanyà la Copa del món. No ha
intervingut en lloc la política, per això els catalans amb
total normalitat, canviaren les senyeres per la bandera
espanyola, però no tot l’èxit ha estat dels espanyols,
doncs també dels catalans, i per més inri, què hagués
passat si els Catalans hagin tingut haguéssim tingut
selecció pròpia nacional?

Seguint el pas per la vida
Ha arribat l’estiu, no surto gaire, fa molta calor. Coc el
tard faig un tomb, decidim acceptar el prec que ha fet la
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família Moragues, i altra vegada anem a l’Albi uns quants
dies. Anem a la mansió que tenen, i estem molt be.
Fatalment als 8 dies, vaig caure en un graó fent-me mal
de certa consideració a la cama dolenta. Ens en anàrem
tot seguit.
Con cada dia estic vàries hores a l’ordinador. Vaig
completant un treball que tenia començat deia molt de
temps. Es una bibliografia de dedicada a Sant Magí . Ha
preferentment títols de premsa. Cervera, Maginets,
Confraria de Sant Magí, títols de llibres, i altes, ja porto
60 pàgines. Pràcticament he passat l’ estiu. Manca força
per acabar-lo. Vaig bastant ara a l’estiu, cap el tard, fent
un tomb placeta de Sant Antoni amb al pla de la catedral,
quasi sempre venen coneguts, passem l’estona, és
divertit amb el personal turista tant heterogeni, com
divers i estrafolari. Alguns caps setmana el municipi
munta empostissats amb espectacles i dansa i altres. Els
decibels són tant alts que om no pots ni parlar. El dia 4,
dia de Santa Rosalia, com de costum, arriba al Pla de la
Catedral, assaig de dansa també a molt de volum, 2
parelles, ocupen el pla, suen com a condemnats, la gent
forma rotllana, aplaudeixen i de cep i volta apareixen uns
nuvis, amb toia i tot, que no tenen res de que veure amb
l’espectacle, es fan fotos i ballen. Es clar, sense orquestra.
I continuen els assaigs de música contemporània- hem
diuen -. Si Déu vol, passem a un altre dia.
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Santa Tecla gloriosa, Mare dels
tarragonins, què farem per dinar ?
-“Espineta amb cargolins” i altres
Aquests dies hem celebrat la Festa Major amb estoles i sol
i pluja. Tant sols anàrem a la missa de les 8 del matí a la
catedral, i per la tarda a la processó. Com que la Seu és
plena de bastides i cortinatges de plàstic per aturar la
pols. 2010. tot es va fer provisionalment, i per arrodonir
la diada, es posà a ploure amb notable intensitat. Què
voleu que us digui, es pot dir processó, on no van fidels
acompanyant el Braç de Santa Tecla? Francament, crec és
una processó folklòrica, que dissortadament és ben poc
seriosa. Qui treu el cascavell al gat? Val més deixar-ho tal
com està, però em temo que d’aquí uns anys, jo no hi
serè, es registraran canvis profunds per aquests tipus de
manifestacions religioses.
Dia de la Mercè, estic tres hores gaudint de la
manifestació castellera. Estic al Pla de la Seu. Visc
l’ambient de la diada des d’un dels pedrissos medievals,
arribo, “Bona tarda“ i em responen dues persones que
estaven al lloc. -” bona tarda”-. Sense esperar encetem el
viatge per la Tarragona “eterna“. El meu interlocutor
resulta que és un pagès. és gran, trepat, parlador i molt
educat. Es diu Rogeli Majoral. “Soc de Mollerussa” , ja hi
vam sor. I jo responc. ”Sardanes a Mollerussa“, del
mestre Capell. Desconcert inicial del Sr. Rogeli Majoral, i
encaminàrem la tertúlia que dirà tres hores d’autèntic
tarragonisme. Sentíem els refilets de les gralles, però
quasi no veiem res per la gentada que havia i tant sols
veiem els “poms de dant”.
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Anem convidats de nou a la festa Major extraordinària de
l’Albi dels sants Cosme i Damià, es tracta d’un vot de
poble que se celebra amb solemnitat, quan coincideix en
diumenge la diada dels patrons de la vila. Es guarneixen
tots el carrers i carrerons del poble. El poble es prepara
amb frenètica anticipació. Les vies urbanes resten
tallades a la circulació de vehicles. Albinencs i
albinenques dispersos pel nostre principat tornen al seu
origen d’infants.
Arribem al destí pactat, tots estant a punt anant seguit a
l’església, ens guardaven seient els menuts de la casa des
de feia hora i mitja. No hi pap una agulla més, arriben les
autoritats locals, el Sr. Arquebisbe Dr. Jaume Pujol que
presideix celebrant la solemne litúrgia dominical a honor
dels matons. Sortim del temple, solen des gralles, tot
formant-se una processó per alar a la plaça Major, amb
tot l’acompanyament de les autoritats civils,
eclesiàstiques i el tabernacle amb els sants metges
honorats. Es renova el vot poble, i de meu plegats , el
poble enfila el carrer que anirà a l’ermita, a casa seva,
amb les autoritats i gran seguici, on restaran tot l’any a la
pública veneració. Som les tres de la tarda .A la plaça
propera al santuari, havia una coral formada per nines
de mida gran, uniformades d’escolania amb sotana
vermella i roquet blanc. A més totes portaven amb una
partitura i un faristol a mida. Nom és natural el conjunt
decoratiu estava lligat amb molta perícia i originalitat.
Àpat de festa major i a les vuit de la tarda empreníem el
retorn a Tarragona. Però un fet inesperat sorgí a mig
camí. Els assaltà un porc senglar que no produí un
lamentable accident que de “miracle” no ens passà res.
Els carrers dies, amb l’ amic Roca i Pentinat, ja tinc un
programa especial informàtic per ordenar i catalogar es
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meus llibres, per tal de saber el que hi ha i quants en tinc.
Es un treball molt laboriós i ment. Els darrers dies hem
tingut una Petita anormalitat un la rutina diària, i em
passat dos dies davant la televisió, arran de la visita del
Papa a Barcelona del dia 7 de novembre de 2010 a
Barcelona per la consagració del temple de la Sagrada
Família.
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EPÍLEG
El doctor ha trobat en la seva lectura, la perita històrica
d’un tarragoní que estima amb follia, la ciutat on va
néixer, al Portal del Carro. Sense cap pretensió ni recerca
de cap penjoll, crec que la meva modesta aportació, a la
història recent de Tarragona, pot servir d’encoratjament i
estima, a tants conciutadans que fan GRAN i han fet en
cultura i saber, la mil·lenària ciutat. En donar punt final a
l’esbós biogràfic redactat, d’uns pares obrers, sense gaires
recursos econòmics, de privacions, guerra i dificultats,
esmerçaren el seu patriotisme tarragoní, inculcant al seu
fill els valors de la cultura, l’art, la bellesa que no es
marceix mai, gràcies a la mare Roser, gràcies al meu pare
Andreu, ara, que la parca no trigarà, estaran pons de joia,
a les Altures, contemplant el que arribat a fer un fill únic,
sense grans estudis, els mitjans, amb una força crec,
extraordinària, en arxius, tenacitat i un sens fi d’hores de
solitud i estudi.
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ALGUNS TREBALLS
BIBLIOGRÀFICS REALITZATS PER
L'AUTOR
Assaig, història, narració, biografia i periodisme.

Esbós biogràfic
De ben petit va al Col·legi de l’Ensenyança. Després
entra a l’escola pública de les Coques, i més tard ingressa
al seminari fa uns pocs cursos. Desprès ho ha als
Germans de la Salle on acaba els estudis de Comerç amb
notable amb tenidoria de llibres, i amplia coneixements
a l’Escola de Comerç de Tarragona. Simultàniament es
alumne l’Escola Taller d’Art i a l’Escola de Música al
carrer Major. Té per professors a Sadurní Garcia i
Anguera i Lluís Mª Saumells. En música tindrà el mestre
Jaume Rué. Ho deix tot per a dedicar el temps lliure a la
història i dos anys anà a classes nocturnes va a un
professor jubilat d’institut, el Sr. Galtès que vivia el
carrer Major de Tarragona, com també rep l’ensenyament
segut de Josep P. Virgili i Sanromà, historiador.
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S’ inicia a escriure el 1951 escriu 8 articles d’aforismes a la
desapareguda revista “Guión” dels joves d’Acció Catòlica .
El 1954 inicia unes emissions sardanistes per Ràdio
Tarragona titulades “La Sardana” que més tard
traspassaria al Casal Tarragoní, amb el nom de “La
Capona”. Morant fou dels principals capdavanters el 1955
en el moviment “Pro-Foment de la Sardana”, fundant-se
poc desprès, la cobla” La Principal del Camp de
Tarragona”.
Respecte al Casal Tarragoní Morant es soci fundador
amb el nº 1. Ens trobem al 1957. En aquell període funda
la Colla Sardanista “Joventut Tarragonina” que va estar
en actiu una sèrie d’anys. Entretant te relació amb
compositors de vàlua com Vicenç Bou, Pere Verdaguer,
Francesc Mas i Ros, Josep Mª Tarridas, Francesc Juanola
i altres, aconsegueix que es composin les sardanes “El
Balcó del Marenostrum” de Juanola, “Joventut
Tarragonina” d’en Mas i Ros i també “L’Ermita del
Llorito” del tarragoní Ramos i Horta.
Passat aquest període ocupa la Secretaria del Patronat
Municipal de Castells i organitza la primera exposició
castellera a la Casa Castellarnau l’any 1968. És secretari
dels primers concursos de castells que es convoquen en
aquella època. Es demana la col·laboració, al Patronat
Municipal de Belles Arts, i n’és membre fins a
l’adveniment dels socialistes al govern municipal.
Entretant Morant i Clanxet recollí el material dispers de
l’antic Museu de la Ciutat , l’inventarià i el catalogà tot a
fi de que no es perdessin més peces. Enllestit el treball
rebé l’encàrrec per part de l’Alcaldia de formar part de la
Comissió Pro Monument a Verdaguer. Féu centenars de
cartes, totes una per una, dirigides a corporacions,
institucions i entitats bancàries en nom de dos
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presidents; l’Arquebisbe Dr. Pont i Gol i l’Alcalde Vilar
Guix, acompanyà a Porriño a Galícia l’escultor Bru
Gallart, i també realitzà un artístic pergamí que es
col·locà a l’interior de la primera pedra del monument a
Verdaguer.
Donada la seva vinculació familiar a la Pobla de
Montornès, l’any 1973 funda l’Associació Amics de
Montornès de la qual en va ser President 10 anys.
Tanmateix funda i realitza el "Pessebre vivent de la Pobla
de Montornès", escrivint el guió per l'entitat "Amics de
Montornès".
Entremig el 1981 fundà l’Associació també cultural dels
Gogistes Tarragonins, la qual té avui 400 associats, i de la
qual també en va ser President. El. El 1986 es
commemorà el 175é aniversari del Setge de Tarragona en
la Guerra de la Independència, publicant 23 làmines
commemoratives d’aquell esdeveniment. Tant als
“Gogistes” com als “Amics de Montornès”, creà dues
petites revistes que dirigia , una és “Gàudia” i l’altra és
titulava “Montornès”.
El 22 de Juliol de 1986 sofrí un basament cerebral que li
ha ocasionat la invalidesa total de la part esquerra del
cos, circumstància que afronta amb entusiasme, molt de
sacrifici i força de voluntat.
El 30 de març de l’any 2003 va rebre el Diploma de
Serveis Distingits de la Ciutat, concedit per l’Ecxm.
Ajuntament de Tarragona, en acte solemne al Saló de
Sessions. Fou citat a declarar i denunciat a Comissaria
dues vegades. La segona arran d’una senyera catalana que
portava al vidre capdavanter de l’autocar en una excursió.
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Treballs publicats
1.- “Història dels Castells”. - Edició de l’Ajuntament,
1967 - 233 pàg. Il·lustrat.
2.- “Cent anys de sardanisme a Tarragona”. Publicacions del’ Ajuntament , 1971- 175 pàg. Il·lustrat.
3.- ”Iconografia de Tarragona”
- Patrocini
Ajuntament- Diputació, 1972 - 215 pàg. Il·lustrat. Edició
numerada, doble foli, paper fil
4.- “La Pobla i el Castell de Montornès.
Introducció a la seva història.” 1972 64 pàg.
Il·lustrat. Part castellana, Mn. Sadurní Menchon.
5.- “La Vila de Torredembarra. Dades per la seva
historia”. Convocatòria Premi nacional de Periodisme,
1973. Hi ha articles periodístics addicionals. 54 pàg.
6.- “Història dels Castells”. Edició de l’Ajuntament i
la Diputació, 1976 233 pàg. Il·lustrat . 2ª Edició
ampliada.
7.- Carpeta.- Recordança de goigs VII centenari
Etmita de P. de Montornès 1275- 1975. Doble foli.
Texti recerca Morant.
8.- Cinquantenari de l’Associació Pessebrista de
Tarragona”. Tarragona, 1978. 39 pàg. foli. Síntesi
històrica amb Mn Salvador Ramon.
9.- “Arxiu Històric pertanyent a la Pobla de
Montornès”. Primeres Jornades d’Investigació, 1979.
Hemeroteca Provincial. 15 folis.
10.- Pessebre Vivent de La Pobla de Montornès.
Guió del pessebre.
11.- Estudis poblencs I. Pau Rovira i J. Monrant. P.
Montornès, 1985. 59 pàg.
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Un inventari de la Parròquia del 22 de juny de
1927,-13 pàg. I a més Situació agrícola del terme de
La Pobla de Montornès l’any 1882. 7 pàg.
12.- “La festa popular de Santa Tecla del 1687”.
Publicacions de l’Ajuntament, 1980. 19 pàg. Il·lustrat.
13.- “El ball popular tarragoní de Dames i Vells”.
Publicacions de l’Ajuntament, 1981. 69 pàg. Il·lustrat.
14.- “Iconografia de Santa Tecla. Goigs i Gravats”.
Col·lecció “Pau de les Postals”, 1981. 77 pàg. Il·lustrat.
15.- “Guia de la Pobla de Montornès”. Institut
d’Estudis Tarraconenses, 1983. 87 pàg. Il·lustrat.
16.- “El tren de la Pobla de Montornès i el
Centenari del ferrocarril de Reus a Roda de
Berà”. Federació Catalana Amics del Ferrocarril. 1984.
63 pàg. Il·lustrat.
17.- “Joan Bta. Plana”. Homenatge de la Ciutat
Publicacions de l’Ajuntament de Tarragona, 1985. 7 pàg.
Foli.
18.- “La Plaça de toros de Tarragona”. (El
Monument) 1985. 99 pàg. Il·lustrat.
19.- “L’arc de Berà”. Col·lecció “Pau de les Postals”,
1986. 111 pàg. Il·lustrat.
20 “L’Arc de Berà”. Centre d’Estudis Galcerà de
Sobrevila, 1987. La Pobla de Montornès.
21.- “Estàtua i Monument a Roger de Llúria”.
Publicacions de l’Ajuntament, 1989. 70 pàg. Il·lustrat.
22.- El Setge de Tarragona de 1811. Edició
commemorativa del 175 aniversari. Morant reuní les
làmines 23 i rescatà un text i 4 pàg. Foli. Any l986.
23.- “Pàgines Tarragonines”. Institut d’Estudis
Tarraconenses, 1989. 70 pàg. Il·lustrat
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Selecció 10 articles referents a la Setmana Santa.
24.- Concòrdia
Entre Clarà i La Pobla de
Montornès. Societat Arqueolédica Tarraconense. 6
pàg. 1989.
25.- “Miquel Melendres i Rué, fulgent poeta de la
Terra”. Col·lecció “Pau de les Postals”, 199161 pàg.
Il·lustrat.
26.- ”Història i Tradició del Copatrò de
Tarragona Sant Magí” Col·lecció “Pau de les Postals”
1997 .
183 pàg. S’han fet tres edicions. La última any 2004.
27.- “Seguici Popular, pagesos i el Ball de
Cavallets, segles XV al XIX”,
Programa de festes de Sant Isidre dels Pagesos. anys
1995-96. 36 pàg.
26.- "Aproximació Històrica del Municipi de
Cistella (Alt Empordà)".
Es prepara pel mes de maig la seva aparició en capítols, a
la revista "En cistell de tradicions .65 folis.
27.- “L’estàtua de Roger de Llúria de Tarragona.
Vicissituds d’un monument“.
Patrocinat per l’autoritat Portuària. Any 2000. 125
pàgines . il·lustracions.
28.- “ Temes històrics de La Pobla de Montornès
“. Tarragona . Miscel·lània. 54 folis, 2005
29.- Ball de la Vídua Judit.- Episodi bíblic. 50 pàg.
Centre d’Estudis d’Altafulla. 2009.
30.- Les barraques , un patrimoni cultural a La
Pobla de Montornès. 20 pàg. Al centre d’ Estudis d’
Altafulla. 10l0.
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41.- Músics de Tarragona. Unes 299 pàg. Editorial
Escua. Barcelona. 2010. Presentat al Museu d’Art
Modern. Tarragona el dia 11 de juny, pel mestre director
de la Banda Unió Musical de Tarragona, Joan Bta.
Meseguer i Llopis.

Treballs inèdits tarragonins
32.- “Aproximació historico-iconogràfica de
l’escut d’armes de la Ciutat de Tarragona” 110
folis. A més hi ha 1.200 escuts fotografiats, tots de la
mateixa mida col·locats per antiguitat, corporacions,
ferro, orfebreria, mirall, roba, pergamins, pedra, premsa
i entitats.
33.- “Aproximació històrica al teatre Tarragoní
de post Guerra”. 1936- 1955”. 180 folis amb 150
programes originals amb llurs repartiments i obres,
elencs artístics. A més fotografies vàries d’obres teatrals
dels actors tarragonins.
34.- En segle de bandes de música a Tarragona i
altres fets musicals.” 540 folis. El fet social del segle
XX en música. Fotografies de totes el èpoques de les
bandes de música, orquestrines, orquestres, corals,
encerts populars... i esbossos biogràfics dels principals
directors de bandes.
35.- “L’obra musical de l’Orfeó Tarragoní“, uns
209 folis de text. Fotografies i documents. Els concerts de
l’Orfeó. L’arxiu musical, integrants, l’Orquestra simfònica
de Barcelona, Oratori el Messies, Alfons XIII, és a un
concert de l’Orfeó al “Teatro Español“, de Madrid. Com
també esbossos biogràfics dels seus directors Músics.
46-.- “Petita història del Casal Tarragoní“. 30 folis
de text amb fotografies i documents.
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47 .-“Bibliografia de Sant Magí“, en procés de
confecció, so moment 70 folis de títols.
A part dels quatre temes assenyalats l’autor te fetes 350
biografies curtes 6-8 folis de personatges il·lustres
Alguns altres treballs històrics publicats de l’autor.
Un centenar d’articles històrics de Setmana Santa al
diversos opuscles de les confraries tarragonines.
Sèries d’Articles històrics a diverses revistes com al
butlletí “Montornès“ 46 ; a “L’Orella de Farena” 10; al
Centre d’Estudis de Constantí 6; a revistes puntuals
“Pedres Vives“ 8; Sant Magí 10; Gogistes Tarragonins
8 ; Sindicat Iniciativa 12; diversos sobre història de
Montornès 7 ; Sardanisme 35 Torredembarra 9; Centre
d’Estudis l’Altafulla 5; Claxon pinzellades 50; Personatges
121; Indrets de Tarragona 23 i Cognoms tarragonins l6,
Altres en publicacions diverses; més de 400 articles a la
premsa tarragonina sobre temes històrics.

Carpetes realitzades per l'autor
1.-“Col·lecció de gravats de Santa Tecla”. Escrits interiors
de l’autor. 1982 Doble Foli.
2.- Carpeta preparada amb 15 goigs dedicats a Mare de
Déu del Claustre, 1989
3.-"L’Ermita de Montornès". En el 7è Centenari. Febrer
de 1975. 12 folis.
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Publicat a la revista “Claxon”
Pinzellades
ANY 1981
1.- Proclamació de Ferran VI.
2.- Projecte de restauració d’uns monuments romans.
3.- Projecte de restauració de les muralles.
4.- La portella dels jueus.
5.- El naixement d’una princesa reial.
6.- La Plaça de la Font.
7.- Tarragona és una ciutat en èxtasi.
8.- Renovació del servei de bombers.
9.- La festa de Sant Magí a meitat del segle XIX.
10.- Dames i Vells del folklore tarragoní. (1) i (2)
11.- El marquesat de Tamarit.
12.- Una festa dedicada a l’Arquebisbe Santian.
13.- Tarragona a les darreries del segle XIX. (1) i (2)
14.- Colla sardanista Joventut Tarragonina.
15.- Frases conegudes. (1) i (2)
16.- La Tarraco romana.
17.- Els districtes de Tarragona a primers de segle.
18.- El Santuari de Loreto.
19.- Museu Paleocristià. (1) i (2)
20.- 25é Aniversari del Casal Tarragoní.
21.- 100 Anys de les Oblates a Tarragona.
ANY 1982
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22.- El carrer de l’Enrajolat.
23.- L’Ermita de Loreto. (1) i (2)
24.- Festa de Santa Tecla del 1914.
25.- Els xiulets de la Guàrdia Urbana.
26.- La Capona.
27.- La Merceria i la Capella del Roser.
28.- Pau Orosi.
29.- El Sant Crist de la Sang.
30.- Bernat Boïl.
31.- La Capella Votiva del C. Sant Llorenç.
32.- L’Ermita de la Salut.
33.- L’Hospital Vell de Tarragona.
34.- Rector de Vallfogona. (1) i (2)
ANY 1984
35.- “A l’entorn dels castells de Tarragona. Història i
tradició”
36.- “A l’entorn dels castells de Tarragona. El fet social.”
ANY 1986
37.- “Personatges del setge de 1811” (2 articles)

Sèrie Personatges
(Síntesis biogràfiques a foli i mig, per imperatiu
publicitari)
ANY 1983
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GENER
1.- Sebastià Roc Carles
2.- Joan Molas i Sabaté
3.- Artur Ramos i Horta
FEBRER
4.- Hermenegildo Vallvé Vilallonga
5.- Mn. Miquel Melendres i Rué
6.- Xavier Rovira i Rovira
7.- Josep Gols i Veciana
MARÇ
8.- Josep Ixart de Moragas
9.- Domingo Aleu i Benaiges
10.- Esteve Pomerol i Calvet
11.- Emili Morera i Llauradó
12.- Pau Espinosa i Guilla
ABRIL
13.- P. Francesc Iglesias i Domènech
14.- Francesc Roselló i Francesch
15.- Salvador Martorell i Oller
16.- Joan Sans i Salafranca
MAIG
17.- Josep Roig i Bergadà
18.- Enric Gavaldà i Peris
19.- Carles Pallac i Badia
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20.- Salvador Fa i Saltó
21.- Antònia Casanovas i Melendres
JUNY
22.- Jaume Solé i Busquiel
23.- Jaume Rué i Esqué
24.- Gerard Chinchilla i Bereguer
25.- Josep Mª Pla i Mateu
JULIOL
26.- Francesc de P. Vila Adzarias
27.- Joaquim Rovira i Solà
28.- Ramon Salas i Ricomà
29.- Isidre Valentines i Llorell
AGOST
30.- Lluís Zamora i Navas
31.- Josep Espinach i Andreu
32.- Manuel de Montoliu i Togores
33.- Salvador Iglesias i Domènech
34.- Joaquim Abellà i Vives
SETEMBRE
35.- Ramon Comas i Maduell
36.- Miquel Martí i Tost
37.- Lluís Àvila i Roca
38.- Josep Yxart de Moragas
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OCTUBRE
39.- Sadurní Garcia i Anguera
40.- Rafael Simó i Sangenís
41.- Francesc Egea i Ribes
NOVEMBRE
42.- Mn. Joan Serra i Vilaró
43.- Josep Jordà i Oliver
44.- Josep Sarobé i Castelló
45.- Pau Gabriel i Gibert
DESEMBRE
46.- Maria Josepa Massanés i Dalmau
47.- Alfred Opisso i Viñas
48.- Lluis Mezquida i Renart
49.- Josep Pin i Soler
50.- Maginet Pelacanyes
ANY 1984
GENER
51.- Ernest Vilches i Domínguez
52.- Antoni Mir i Casares
53.- Joan Antònio i Guàrdias
54.- Jaume Tarragó i Plana
55.- Marcel.lí Domingo i Sanjuan
FEBRER
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56.- Josep Juncosa i Panadés
57.- Josep Mª Jujol i Gibert
58.- Xavier Gols i Soler
MARÇ
59.- Julià Duch i Masdéu
60.- Mn. Salvador Ritort i Faus
61.- Joan Ruiz i Porta
62.- Josep Ixart de Moragas
63.- Pau Ventura i Huguet
ABRIL
64.- Josep Gramunt i Subiela
65.- Ignasi Mallol i Casanovas
66.- Josep Mª Miquel i Parellada
67.- Mn. Josep Sabaté i Poblet
68.- Bonaventura Hernàndez i Sanahuja
MAIG
69.- Josep Admetller i Granja
70.- Antoni Nogués i Ferré
71.- Plàcid M. Montoliu i de Sarriera
JUNY
72.- Ramon Magarolas i Sanet
73.- Eduard Saavedra i Moragas
74.- Miquel Duran i Jordà
75.- Joan Cabeza i Roig
308

76.- Andreu Aleu i Teixidó
JULIOL
77.- Isabel Mallafré i Guasch
78.- Josep Domènech i Estapé
79.- Santiago Vallvé i Pàmies
80.- Isidre Valentines i Llorell
AGOST
81.- Josep Català i Rufà
82.- Tomàs Ramon i Abelló
83.- Francesc d’A. Nel.lo i Chacon
84.- Josep Mª Casas de Muller
85.- Josep Muntané i Garcia
SETEMBRE
86.- Francesc Baxauli i Morales
87.- Eduard Torroja i Caballé
88.- Mª Assumpció Pijuan i Ferrer
OCTUBRE
89.- Martí Marias i Magrinyà
90.- Mn. Ramon Bonet i Vallverdú
91.- Rafael Puig i Valls
92.- Francesc Guansé i Salesas
93.- Josep R. de Gavaldà i Cabré
94.- Francesc A. Vidal i Barraquer
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NOVEMBRE
95.- Eliseu Sales i Parés
96.- Ferran Voltas i Verdés
97.- Pau Ricomà i Tutusaus
98.- Martí Güell i Romeu
DESEMBRE
99.- Pere A. Torres i Jordi
100.- Marcel Riera i Güell
101.- Maria Roser Clanxet i Rovira

Última Sèrie
ANY 1986
GENER
102.- Pere Martell
FEBRER
103.- Salvador Ventosa i Pina
104.- Bartomeu Lartigau i Batlles
MARÇ
105.- Antoni Alasà i Domingo
106.- Josep Andreu i Figuerola
107.- Marià Dexeus i Cuyàs
108.- Joan Domènech i Miró
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109.- Dr. Antolí López Pelàez
110.- Agustí Mª Gibert i Olivé
111.- Pere Gual i Villalbí
ABRIL
112.- Marià Domènech i Escoté
113.- Carles Soler i Plana
114.- Joaquim Fàbregas i Caputo
MAIG
115.- Martí Magrinyà i Pons
JUNY
116.- Joan Fagés i Virgili
117.- Daniel Mestre i Figueras
118.- Rosa Pijuan i Domènech
119.- Teodor Reding
120.- Mn. Sanç Capdevila i Felip
JULIOL
121.- Joan Sanen de Contreras

Sèrie Indrets de Tarragona
GENER- JULIOL 1985. Dibuixos de Tomàs Olivar
1.- Plaça de Sant Joan.
2.- Carrer del Mar.
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3.- Portal i Creu de Sant Antoni.
4.- Carrer de Sant Hermenegild.
5.- Plaça Imperial Tarraco.
6.- El Campanar de la Catedral.
7.- Parc del Passeig de Sant Antoni.
8.- El Serrallo.
9.- El Port i el seu Rellotge.
10.- El Pallol.
11.- Plaça Sant Antoni (Descalços).
12.- Cantonada de la Via Augusta.
13.- Les Escales de la Catedral.
14.- Via de l’Imperi.
15.- Les Coques.
16.- Ciutat Marinera.
17.- Les Muralles i el Seminari.
18.- Rambla Vella i el Passeig.
19.- Plaça de la Font.
20.- Torres dels Escipions.
21.- Tarragona Eterna (Castell de Pilat).
22.- El nostre Port.

Sèrie Cognoms Tarragonins
1.- Aguiló
2.- Olzinelles
3.- Batlle
4.- Canals
5.- Castellet
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6.- Chacon
7.- Gatell
8.- Giron de Rebolledo
9.- Marc
10.- Montserrat
11.- Castellarnau
12.- Montoliu
13.- Ametller
14.- Torroja
15.- Vidal

Clàxon Extra 1986
1.- “En el Centenari de la Cambra de Comerç”.

Nostra Dona de la Salut
“Pau de les Postals“. 1984. (Llibre)
1.- “A tall de presentació”.

Els Armats de Tarragona
“Pau de les Postals“. 1986. (Llibre)
1.- “ Presentació”.
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Iconografia de Santa Tecla
A “Crònica“, 4-1-1982, article de Francesc Roig i Queralt.

L’estàtua de Roger de Llúria de
Tarragona. Vicissituds d'un
monument
Port de Tarragona. Any 2000. Presentació del llibre
per Fr. Roig i Queralt

Revista Catalunya Comtal
1.- “L’escut de Tarragona a les filigranes de paper”.
Desembre 1979
2.- “Alguns aspectes iconogràfics a l’escut de Tarragona”.
Març 1980

Revista “Un Cistell de Tradició “.
Cistella (Alt Empordà)
1.- “ Compartir una vida amb una noia de Cistella “ 1 i 2.
2002
2.- “ Aproximació Històrica del poble de Cistella “. (III ) . 2006. Seguiran 8 capítols
3- Nadal. 2006 Capítol II
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“Guión” Portaveu Diocesà dels
Joves d'Acció Catòlica. Tarragona
1.- “Rondallas paramiológicas“. Maig de l955.
2.- “L’amor rural a través de la cançó popular “. Agost,
l955.
3.- “Sant Magí i Tarragona “ setembre- octubre l955.
4.- “Cançons de Pandero “.Desembre, 1955.

Centre de S. Fructuós. Joves d’Acció
Catòlica
Parròquia de la Catedral. Festes del l5 aniversari se
la fundació. 1958
1.- “ Pàgines viscudes del nostre Centre”. Secretari.

III Centenari del Col·legi de
l'Ensenyança
1.- “ El tercer centenari del Col·legi de l’Ensenyança i els
goigs de Santa Ursicina”, 1998.
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Anuari de l'Associació Cultural sant
Fructuós
1.- “ Sant fructuós, un personatge vivificador i excels “.
Any 2007.
2.- “ Sant Fructuós, Tarragona i Sant Pròsper “ . .Any
2008. 5 pàg.
3.- “ L’ Acció Catòlica dels joves de la Catedral del Centre
de Sant Fructuós “(I).2009.
4.- “ La Joventut d’ Acció Catòlica de la Catedral del
Centre de Sant Fructuós. El teatre
femení “. ( i 2). 2010.

Confraria de Sant Magí. Programa de
les festes al Sant
1.- “ El portal de festa de Sant Magí “, 199l
2.- "Què vol ser l'aplec de la Rosa". 1986
3.- "Josep Mª i Josefina Calvet i Folch, ermitans de Sant
Magí". 1997
4.- "Els castell de foc de Sant Magí". 1998
5.- “L’ aigua miraculosa de Sant Magí “, l999
6.- “Sant Magí i el “Pater noster“ del mestre Josep M.
Benaiges “.2001
7.- “El brama en vers dedicat per A, Grifell a Sant Magí
de la Brufaganya“. 2002
8- “El Pare Dominic Reginald Poc i els goigs a Sant Magí .
vida i obra d’un religiós“, 2003.
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9.- “La capella de Sant Magí de Vilafranca del Penedès. “.
2004
10.- “ L’ arribada de l’Aigua de Sant Magí “.- 2005.
11.- “ Els portants de la Carrossa de Sant Magí “ 2006
12.- “ Mateu Tomàs i Bartolí, Portador de l’aigua de Sant
Magí “.2007.

Revista “Orella de Farena”
1.- “El compliment pasqual a Farena“. 1999.
2.- “Llibre sacramental de Farena“. 1999.
3.- “Llibre dels secrets de l’ agricultura“. 2000.
4.- “En poble anomenat Farena“ . 20005.- “Antoni Gaudí i Cornet”.- 2001.
6.- “El teatre de post guerra una noble evasió“. 2002
7.- “Tarragona honora a Roger de Llúria“. 2992
8.- “Un cantant d’abans Jaume Queralt Berderas“. 2003
9.- “ Teatre tarragoní de tost guerra“. Juny . 2004.
10.- “ Centenari de l’Orfeó Tarragoní“. Gener. 2005
11.- “Farena, essències muntanyenques”. Desembre,
2008.

Pedres Vives. Capella de Claustre
1 .- “La verge del Claustre i el monestir Sant Ruf“.1989.
2.- “Josep Caixal i Estradé, devot de la verge, canonge i
bisbe “. 1998.
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3.- “Iconografia gogista de la Mare de Déu del Claustre“.
2001
4.- “La Mare de Déu del Claustre i en P. Fita“, 2002
5- “Divagació històrica sobre la mare de Déu del Claustre
“. 2003.
6.- “Segona divagació històrica sobre la Mare de Déu del
Claustre” , 2004.
7.- “Salvador Rial i Lloveras i la Mare de Déu del
Claustre“. 2005.
8.- “Bernat Verderol i Goig, constructor de la Capella del
Claustre“, 2006

Revista “Estímul”, de la Canonja
(Mensual)
1.- “Sant Jordi, Patró de Catalunya”.
2.- “El patronatge de Sant Jordi “.
3.- “Damisel·les canongines i sardanes “
4.- “Els cognoms dels Pons d’Icart “
5.- “Mn. Marcel.lí Robert i Cendra “
6.- “L’ Antiguitat de Masricart “.
7 al l6.- Sèrie.- “ El gremi dels boters de Tarragona“.

Associació Pessebrista de Tarragona
1.- “Record d’un vell pessebrista“. 2000.
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Revista “Gaudia”. Gogistes
Tarragonins
Director fins que va caure malalt.
1.- Auca de la Societat Coral l’Ancora de Tarragona“,
1985.
2.- ”L’ Ancora i uns veïns cantaires“,Desembre de l985.
3.- “ La llegenda del Pont del Diable “. 1984.
4.- “ Nota històrica. Santuari de Vida“. Alt Empordà .
5.- “Els goigs de la Mare de Déu de Vida“. 1999
6.- “Edició de goigs a Sant Cosme i Sant Damià“ Festes
patronals de l’Albi. 2000.
7.- “Presentació dels goigs a la mare de Déu de les
malalties, Marçà“, 200l.
8.- “Mn. Miquel Rué i Rubió, mestre musical dels goigs“.
2003.
9.- “ Mn. Salvador Ritort i Faus, organista i compositor de
goigs“, 2004.
10.- “Antecedents històrics de l’Entitat“ Els socis
fundadors que ens han deixat “. 2006
11.- “Tarragona Mariana VII. Montornès: Segueix la
Història. Edicions conegudes dels goigs”, 2007

Butlletí Arqueològic
1.- “Hallazgos en el Portal del Carro”. Troballes a les
excavacions de casa meva. 1.1.1969.
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2.- “Una Concòrdia
entre Clarà i La Pobla de
Montornès“. 1989. 6 pàgines

25è Aniversari BibliotecaHemeroteca Municipal de Tarragona
Llibre. Article. 1.- “Vivències personals a la nostra
Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, els vint
-i- cinc anys.” 2010. Arola editors.

Centre d'Estudis Altafullencs
1.- “Situació agrícola del terme de La Pobla de Montornès
l’ any l882”. 6 pàgines .l982.
2.- “El terme municipal de La Pobla de Montornès. Notes
per un estudi toponímic“ . 11 pàg. Altafulla- 2007.
3.- “El lloc de Clarà terme de Montornès i altres qüestions
històriques. Una concòrdia entre Clarà i La Pobla de
Montornès”. 2008.

“El Foradot”. Montblanc
1.- “L’Excm. Tinent General Lluís de Castellví i de
Vilallonga“. Juliol- Agost de 2009
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Revista “L'Olm”. Riudoms
1.- ”Naixença de Gaudí”. Desembre de 1996
2.- “El pessebre d’Antoni Gaudí i Cornet”, Nadal de 1997.

Centre d'Estudis de Constantí
1.- “Rebuda i processó del Braç de Santa Tecla. Any
1323”. 2002.
2.- “El músic Rafel Gibert i Recasens“. 2003.
3.- “El castell de Constantí“ ( I ) 20044.- “El castell de Constantí“ ( i II ) 2005.
5.- “La carta de població de la vila de Constantí“. 2006
6.- “Els mosaics paleocristians a Constantí“-.2007
7.- “Acte l’afirmació catalanista a Constantí. El Sindicat .
1922” .2008.
8.- “Bergadà i Solà, Ramon, canonge, poeta, literat i
historiador“. 2009 .14 pàg.

A carn! Publicació Electrònica
d’Història Militar Catalana.
Tarragona
1.- Novembre 2008. “Lluís de Castellví i de Vilallonga“.
Tinent General.
2.- Maig 2009.- “Eusebi Pelegrí i Camps“. Dr. en
Farmàcia . Coronel.
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3.- Setembre 2008.- Lleó Alasà i Rovira.- Intendent
General a les Filipines.
4.- juliol. 2010.- Joaquim Fàbregas i Caputo De Milícies
urbanes en la Independència.

Treballs premiats per la revista
“Cambrils”
1.- “Vidal i Barraquer, bandera de la pau“. (2) Abril i maig
de 1978.
2.- “La Família Clanxet i l’Església del Barri Marítim“,
juliol de l982.

Butlletí Soc. Coral L'Àncora
1.- “ Notes històriques”. Núm 0.
2.- “ Un certamen Cervantí “. Núm. 2.

Catalunya Cristiana
1.- “El cant popular dels goigs i la seva teologia“ Juny de
1986.

Butlletí Municipal
1.- “Tarragona y la sardana“. Gener de 1969
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2.- “Centenario de la sardana en Tarragona“ - setembre
de l969.
3.- “Mª Josepa Massanès i Dalmau de Gonzàlez“- gener
de l970.
4.- “Bonaventura Hernàndez i Sanahuja“. Juny de 1972 .

Emissions sardanistes per Ràdio
Tarragona
Començaren a emetre's el mes de maig de 1954 i Josep
Mª Tarrasa li posà
el nom de “La Sardana”,
era bimensual i durava tres quarts d’hora. Es parlava
d’història sardanista, de músics, comentaris d’aplecs,
llistes de sardanes, la poètica, dels instruments de cobla i
altres.
Ens retiràrem el 1957 donant pas al Casal Tarragoní amb
la emissió “La Capona“.

Aplec de la Sardana de Tarragona
1.- “L’esplendor de la sardana“. Primer aplec. 1957.
2.- “Tarragona, fiesta y tradición.” Programa de sardanes.
Casal Tarragoní, l960.
3.- “Tres èpoques del sardanisme tarragoní”. A Ciutat
Pubilla de la sardana. 1973.
4-. “ Aplec de la sardana“, 1978. Sisè aplec.
5.- “Aplec de la Sardana“ 2002 .“ Tarragona i la Societat
Coral l’ Ancora“
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Articles històrics publicats sobre la
nostra Setmana Santa
Llibret-programa de la Reial Germandat
de Jesús de Natzarè
1.- “Document inèdit” 1 i 2 (Prelat Cortada i Bru). 1988 i
l989.
3- “En document inèdit, l775“. 1990.
4.- “Un sa joc d’infantesa desaparegut; el de dir Missa”.
1993.
5.- “Pere de Sagarriga, Arquebisbe de Tarragona”. 1995.
6.- “Ramon Salas i Ricomà, fundador de la Reial
Germandat de Jesús Natzarè”. 2003.
7.- “La funció eucarística de les 40 hores“, 1005.

Llibret-programa de Nostre Pare Jesús de
la Passió
1.- “El contrapàs i la Passió de Crist”. 1989.
2.- “Document inèdit relacionat amb l’Arquebisbe
Santian”. 1990.
3.- “Algunes peculiaritats a la Seu Metropolitana de
Tarragona”. 1992.
4.- “Tres clergues mig desconeguts”. ( Cardona, Ripoll i
Gelambí ) ,1994.
5.- “L’Arquebisbe urbanista Joaquim de Santiyan”.1995.
6.- ”Francesc Armanyà i Font”. 1996.
7.- ”Pere d’Urrea, arquebisbe polèmic i guerrer, 14451489”. 1997.
8.- ”L’Historiador i poeta. Josep Blarch”.1998.
324

9.- "Les festes constantinianes de 1913".1999.
10.- “El Crist de la Sang, Santa Tecla i les capelles altar
per les cases “. 2000.
11.- “Les capelles votives de Tarragona “.- 2001.
12.- “Morisques, població cristiana i el Braç de Santa
Tecla“ 2002.
13.- “Un Diumenge de Rams especial “.- 2003.( Estrena
del nou pas )
14.- “El Dr. Mn. Josep Mª Rovira i Virgili. El darrer Dr.
en filosofia de la Universitat Pontifícia Tarraconense”.
2004.
15.- “Una Exposició de Setmana Santa l’ any 1981“. 2005.
16.- “Crònica religiosa tarragonina de Setmana Santa de
1931.“ 2006.
17.- “La música gregoriana joia de l’ Església“. 2007.
18.- ”De la Setmana Santa de 1928”- 2007.
19.- “La Primacia de la Seu de Tarragona” .2009.

Llibret- programa del Gremi dels Pagesos
(130 articles)
1.- “Notes inèdites del Gremi dels Pagesos”. 1987.
2.- “La Societat Coral l’Àncora”. ( Introduint veus
femenines ). 1988.
3.- “La casa de les Ànimes”.( Arc de Sant Llorenç, 3 )
l989.
4.- “Els Goigs i Sant Isidre”. 1994.
5.- “L’arquitecte Josep Mª Jujol i Gibert, arquitecte”.
1996.
6.- “Les confraries de Tarragona al Santíssim”. 1997.
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7.- “El retaule de l’església de Sant Llorenç de Tarragona”.
l998.
8.- "Mateu Ortoneda". 1999.
9.- “El gremi dels Pagesos i la Mare de Déu dels Àngels“.
200l.
10.- “Documents del Gremi dels Pagesos“. 2002.
11.- “El retaule de Sant Cristòfor de l'església de Sant
Llorenç “. 2004.
12.- “ La butlla de la Santa Croada.“, 2005.
13.- “El Gremi de Pagesos i la espiritualitat popular. “
2007.
14.- “L’ Església de Sant Llorenç de Tarragona“. 2008
15.- “Documents de l’Església dels Pagesos de Sant Isidre
de post guerra“ .(1)

Llibret-programa de la Confraria dels
“Maginets” de Barcelona
1.- “La Passió de Crist a la Seu de Tarragona”. l970.
2.- “Apunts a l’escut de Tarragona” .1988.
3.- “Magí, Màxim, Magius o Magnus?” Sant Magí .. 1993.
4.- “Hagiografia Maginiana”.1995..
5.- “Lluis Bonet i Punsoda”. 1996.
6.- “Tarragona. La creu de pedra, vigia de la fe, i les
antigues capelles de Maria”. 1997.
7.- ”Pregàries públiques a la Tarragona vuitcentista”.
1998.
8.- "Xavier de Muller i de Ferrer". 1999.
9.- “ El Museu Bíblic de Tarragona “. 2000.
10.- “ El gloriós Sant Magí al Valle de los Caidos “-2001.
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11.-“ Sant Magí pels camins de Cervera “. 2002.
12.- “ Igualada i la seva capella de Sant Magí “. ( 1) 2003.
13.- “ Lluís Mª Mezquida home de pau i creient “, 2005.
14,. “ Mn. Salvador Ramon i Vinyes. Home d’Església “,
2006.
15.- “ Igualada i la seva capella de Sant Magí”, (2) 3007.
16.- “ Igualada de la seva capella de Sant Magí “ i (3)
18.- “ Els goigs a Sant Magí, el miraler. La iconografia
tarragonina”. 2009.
19.- “ L’Antiga Confraria de Sant Magí de Barcelona. (1).
2010.

Llibret-programa de la Congregació de la
Sang
1.- “La nostra Congregació de la Sang”. L988.
2.- “Documents de la Sang”.. Memòria anual. 1989.
3.- “Documents de la Sang”. Memòria anual. 1990.
4.- “Aquesta és la Sang preciosa de Jesucrist, 1592”.1992.
5.- “Història recent. Actes de la Congregació de la Sang”.
(1) 1993.
6.- “Espiritualitat popular tarragonina” (1) Sèrie d’articles
dedicats al Dr. Florenci Giralt “ .2003.
7.- “Espiritualitat popular tarragonina“ (2) Com
l’anterior. 2004.
8.- “Espiritualitat popular tarragonina“ (3). Com
l’anterior. 2005
9.- “In memoriam“. Lluís Mª Mezquida . 2005.
10.- “Espiritualitat popular tarragonina “. ( 4 ). 2006.
11.- “Espiritualitat popular tarragonina“ i (5). 2007.
( Ajusticiaments amb el Crist de la Sang )
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Revista de la Congregació de la Sang
Especial de Nadal
1.- “Algunes representacions nadalenques a la Catedral”
1989.

Congregació de la Sang. Senyores de la
Soledat
1.-“ El pas de la Soledat de la Congregació de senyores de
la Puríssima Sang de Jesucrist. 1915. “El nou mantell de
la Verge.

Llibret-programa del Gremi de Marejants
1.- “Fèlix Amat de Palou i Font. Magistral de Tarragona”.
1995.
2.- “Anicet Espinach i Martorell”. 1996.
3.- ”El Papa Adrià VIé a Tarragona”.1997.
4.- “L’arquebisbe Efecte Guillem de Montgrí”.1998.
5.- "Tarragona Seu Primada, antecedents històrics". l999.
6.-“ L’Arquebisbe Huc de Cervelló “ 200l.
7.-“ Josep Mª Barberà i Canturri. 1833-l900. Catedràtic
de l’Institut “. 2002.
8.- “El castell del patriarca. Palau d’ arquebisbes i presó
“. 2003.
9.- “Quarantenes , epidèmies, les Morisques i el port de
Tarragona” 2004.
10.- “ El salomonet de les matines “.1005.
11.- “ Tarragona i sant Pròsper “. 2006
12.- “La Capella Sixtina Vaticana un privilegi per la
ciutat “. 2007.
13.- “ Sant Fruciós, Tarragona i Sant Pròsper “ 1009.
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Llibret-programa de l'Associació La Salle
1.- “El Pare Fra Francesc Iglesias i Domènech”. l995.
2.- “El Germà Joaquim Donato, en el món Cristòfor Picó i
Bernaus”.
3.- "Evocacions de la Setmana Santa Lasaliana". 1999.
4.- “La Setmana Santa i la idea del Rosari “.2000.
5.- “La Setmana Santa d’Estudiant “.-2001.
6.- “L’ofici de Tenebres a la nostra Seu Metropolitana ª.
2002.
7.- “Antiga litúrgia tarragonina “, 2003.
8.- “Petita història del pas desaparegut del Prendiment o
Petó de Judes”. 2008.

Llibret-programa de la Confraria de
Pescadors
1.- “ Josep Placa i Flors , Patró Major”. 2000.

Llibret-programa de la confraria del
Cristo del Buen Amor
1.- “Antics actes quaresmals a la nostra ciutat” l997..
2.- ”Malfactors pel blat i pregària”. 1998.
3.- "Calamitats públiques i manca d'aigua a Tarragona".
1999.

Llibret-programa del Venerat Cor del
Descendiment de la Creu
1.- "El còlera a Tarragona el 1650".1999.
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Llibret-programa de la Germendat de
l'Ecce-Homo
1.- “La muntanya de les Morisques clau i peregrinació “.
1999.
2.- “Les rogatives de la devoció popular “. 2000.
3.- “La població cristiana i el Braç de Santa Tecla“.2001.
4.-“Guerra, espiritualitat i pregària. “2002.
5.- “Contagis i aiguats per Sant Bertomeu i Santa Tecla
“.2003.
6.- “El drama dels jueus i les plagues.” 2004.
7.- “ L’ Ermita del Loreto de Tarragona “. 2005.
8.- “El còlera de 1592 A Catalunya, repercussió a
Tarragona“. 2006.
9.- “Estralls de 1592 a Catalunya, repercussió a Tarragona
“. 2007.
10.- “ Cobles a Jesús i al Sant Sepulcre “. 2008.
11.- “Els primers temps eclesials, el Martiri de Sant
Fructuós i l’Església Tarragonina. Primera part i (II) el
2010.

Llibret-programa de l'Agrupació
d'Associacions de Setmana Santa
1.- “Els Pares Trinitaris de Tarragona” .1968.
2.- “El Contrapàs i l’esperit religiós d’una dansa” .1970.
3.- “La Humiliació de Crist” .l971.
4.- “Els Pares Dominics de Tarragona”. 1974.
5.- “Les Confraries a la Pagesia Tarragonina” .1975.
6.- “L’enterrament a l’època hispano-romana” .1976.
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7.- “Laudes sepulcrals de l’antic Convent dels
Carmelites” .1977.
8.- “Un Oratori familiar”. L978.
9.- “L’elecció d’Antoni Agustí a la Mitra de Tarragona”.
l979.
10.- “L’elecció de Joan de Montcada a la Mitra de
Tarragona”. 1980
11.- “La Passió i la rima popular”. 1981.
12.- “La Congregació de la Sang en uns ajusticiaments del
segle XIX”. 1982.
13.- “La Congregació de la Sang en els darrers
ajusticiaments a la vella presó de la Plaça del Rei”. 1983
14 .- “Fra Antoni Pérez, Arquebisbe (1634-1637)”.1984.
15- “Unes actes de la Germandat de la Santa Creu” .l985.
16- “El Col·legi de Nostra Senyora Ensenyança i el record
a Santa Ursicina” .l986.
17.- “Devoció a Santa Marina i la campana de Natzaret” .
1987.
18 - “La Setmana Santa i la Ràdio”.l988.
19.- “Tot fent memòria: pessebristes, diorames, pregons i
sermons.” 1989.
20.- “Els concerts sacres (1)”.l990.
21- “Els concerts sacres (2)”.1991.
22- “900 anys de la restauració de la Seu Metropolitana
de Tarragona”. l992.
23.24- “Els Goigs a la nostra Setmana Santa (1)”. 1994.
25.- “Els Goigs a la nostra Setmana Santa (2)”. 1995.
26-. “El Sr. Jaume Sabaté i Poblet, canonge i Prefecte de
la Sang”. 1996.
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27.- “La inauguració oficial de l’orgue de la Catedral” .
1987.
28.- ”Ramon de Rocabertí i Pere II” l998.
29.- "Concessió de Ramon Berenguer a Sant Oleguer".
1999.

Butlletí del Sindicat d'Iniciativa
1.- “El Sindicat d’Iniciatives i la Cavalcada de Reis”. Any I.
Núm. 1. 1991.
2.- “Els barris de Tarragona el 1839”. Any I. Núm. 2.
1992.
3.- “Qui era González de Posada”. Núm. 3. Nadal 192.
4.- “El mestre Josep Mª Benaiges i Pujol”. Nadal 1993.
5.- “Joan Ruiz i Porta”. Juny 1994.
6.- “El Pare Andreu de Palma de Mallorca”. Desembre
1994.
7.- “Antoni Company i Fernàndez de Còrdova”. Juliol
1995.
8.- “Lluís Mallafré i Guasch”. Desembre 1995.
9.- "Josep Juncosa i Panadès. 'Raül Abril'. Cantant
melòdic". Desembre 1996.
10.- "Marià Rius i Muntaner. Comte de Rius". Juliol 1997.
11.- "Mn. Joan Ros i Panès. Canonge i...000 educador".
Desembre 1998- Juliol 1999.
12.- “ El mestre Ramos i les bandes de música “.- ( 1 )
juliol de 1005.
13.-“ Pere Cobos i Roa, propietari, alcalde de Tarragona.
Fundà el Sindicat d’Iniciativa i Turisme.” 2010. 1º Part.
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14.- Pero Cobos i Roa. 2ª part. Juliol 2110

Altres treballs
1.- “Goigs del Roser del Carrer de Merceria”. Edició
Gogistes Tarragonins 1980.
2.- “Goigs a Sant Cosme i Damià del Molnars”. Editats
1982.
3.- “Versos de l’Auca del Centenari de la Societat Coral
l’Àncora “. Editada al 1983.
4.- “Centenari de Joan Güell i Ferrer “. Conferència
impresa històric- biogràfica a Torredembarra.
5.- “Himne a Sant Roc del Cos del Bou “.
6.- “Himne de la Societat Coral “El Pensament” de La
Pobla de Montornès “. 1984.
7- “La Festa de Sant Roc. Sardana. Lletra meva. Música.
J. Juncà.

Festes i diversos
Festes del Roser a Tarragona
1.- "La Verge del Roser en la devoció popular". 1983.
2.- "Sobre la devoció popular a la Mare de Déu del
Roser". 1984.
3.- "La Plaça dels Cabrits". 1985.
4.- "El carrer de Merceria". 1987.
5.- "Josep Espinach i Andreu" El campaner de la
Catedral. 1996.
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6.- "Miquel Martí i Tost. Músic i botiguer" 1997.
7.- "Joan Clotet i Serra. Sabater". 1998
8.- “ La Merceria un Carrer important a Tarragona
nissaga l’il·lustres tarragonins. “. 2007 (I).
9.- ”La Merceria un carrer important de Tarragona”.
2008 (2n.).
10.” La Merceria un carrer important de Tarragona “.
2009 (3r.)

Associació La Salle
1.- ”El germà Joaquim Donato, en el món Cristòfol Picó i
Bernaus. (1a. Part)”. Nadal 1996 Revista Associació La
Salle.
2.- “Martí Marias i Magrinyà”. 1998.
3.- “Antoni Càcharo i Bonet”. 1999.
4.- “Ferran Voltas i Verdés”. 2000.

Articles relacionats amb la història
de Montornès
1.- “Montornès - Primeres notícies”. Al llibret- programa
del VII centenari de l’ermita. Gener- març 1975.
2.- “El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès”.
30.12.79. Catalunya Cristiana.
3.- “La Pobla de Montornès i el seu Pessebre vivent”.
Extra de Nadal. D.E. 1985.
4.- “L’ermita de la Mare de Déu de Montornès”. D.T.
Març 1988.
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5.- “LA RODALIA” de la Pobla de Montornès. 5 folis,
pertany al 1600. Maig de 1994.
6.- Sèrie d'articles curts per a una història enciclopèdica
dels pobles comarcals del Gaià: Altafulla, Torredembarra,
la Pobla de Montornès, la Riera, El Catllar i Creixell.
7.- “Amics de Montornès”. Desembre de 1991.
Inauguració del Casal.

Articles al Butlletí "Montornès".
Amics de Montornès
Director: Jordi Morant i Clanxet.
ANY 1975
1.- “Primeres noticies. VII Centenari de l'Ermita de
Montornès".
2.- “Notes històriques. VII Centenari de l'Ermita de
Montornès".
3.- “Joiell de la Verge de Montornès. VII Centenari de
l'Ermita de Montornès".
4.- “Guió del Pessebre Vivent de la Pobla".
Publicats a diversos programes . El butlletí “ Montornès “
inicia el gener de 1977.
ANY 1977
5.- “Història" (La Pobla). (Març).
6.- “Història" (La Pobla). (Juny).
7.- “Els carrers de la Pobla" (Història). (Setembre).

335

8.- “Els Goigs de la Mare de Deu de Montornès".
(Novembre).
9.- “El Tió de Nadal". (Desembre).
ANY 1978
10.- “Centenaris: l’Església 1575-1578 i el campanar 17781881". (Juliol).
11.- “El Pessebre". (Desembre).
ANY 1979
12.- “Montornès i la seva història". (Juny).
13.- “Rubials: Llogarret deshabitat agregat a la Pobla".
(Setembre).
14.- “Les aigües de la Pobla" (1). (Novembre).
15.- “Les aigües de la Pobla" (2). (Desembre).
ANY 1980
16.- “Festa a Montornès Any 1926". (Juny)
17.- “El ball de la Vídua Judit". (Novembre).
18.- “Tradicions i Folklore de Catalunya". (Desembre).
ANY 1981
19.- “La Germandat del Sant Crist”. (Gener- març)
20.- “L’escut del nostre poble”. (Juliol- Setembre).
21.- “Pau Recasens i Mercadé - Pau de la Gralla”.
(Octubre- Novembre).
22.- “Homenatge en un cinquantenari”. (August Clanxet).
(Desembre)
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ANY 1982
23.- “Un memorial de robes (Cal Rovira)”. (Abril- Juny).
24.- “Copia d’un escrit dirigit al Municipi”. (JuliolAgost).
25.- “Presentació de El Pensament (Coral de la Pobla)”.
(Setembre- Octubre).
26.- “Goigs a llaor del naixement del Senyor en el
Pessebre”. (Desembre).
ANY 1983
27.- “Centre d’estudis de la Pobla”. (Abril- Juny)
28.- “L’ermita de Montornès i el Segon Centenari”.
(Col·locació de les majòriques a Montserrat).
29.- “Obres a Montornès”
30.- “Documents de Cal Rovira”. (Octubre- Novembre).
31.- “Centenari de Montornès. Pessebre vivent”.
(Desembre).
ANY 1984
32.- “Nova etapa. Secció teatral”.
33.- “Centre d’estudis de la Pobla”.
34.- “Ressò del Pessebre Vivent”.
35.- “Societat Coral .El Pensament”. (Gener).
36.- “Secció teatral”. (Juliol- Octubre).
ANY 1985
37.- “Unió de Pessebres Vivents. Ermita de Montornès”.
(Novembre- Desembre).
38.- “Instruments musicals típics del Nadal”.
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39.- “Centre de Colles Sardanistes”. (Desembre).
ANY 1986
40.- “Coral El Pensament”.
41.- “Secció Teatral”. (Abril- Juny)
Segona època
ANY 1994
42.- “Un nou Guió del Pessebre Vivent de la Pobla”.
43.- “Biblioteca”
44.- “ Poblencs que ja no hi son: Rafel Recasens i Gibert;
Màrius Recasens i Fontana i Salvador Parera iFusté.
45.- “Pessebre vivent”. Núm. 2. novembre 1994
46.- “Biblioteca”

Varis
1.- “ L’ Esplendor de la Sardana”. Aplec de la Sardana a
Tarragona .Casal Tarragoní”. 21-7-57.
2.- “Tarragona, fiesta y tradición” 1.9.60. Programa Casal
Tarragoní.
3.- “La sardana a Tarragona. Any del centenari de la
Sardana”. 1.9.69. Casal Tarragoní.
4.- “Joan Güell i Farrer”. 22.4.72. Conferencia a
Torredembarra.

338

5.- “La sardana en Tarragona. Financiación”. 17.3.73. El
Correo Catalán.
6.- “ Tres èpoques del sardanisme tarragoní “. Tarragona
Ciutat Pubilla de la sardana. 1973.
7.- “Tarragona i el pubillatge de la sardana”. 1.4.73. Ass.
La Salle.
8.- “La sardana a Radio Tarragona” 1.1.76. Casal
Tarragoní. Nit de la sardana.
9.- “Tarragona a Igualada amb el sardanisme”. 1974.
Ciutat Pubilla de la sardana.
10.- Revista Granollers.- Pasqua .- “ Tarragona , Ciutat
Pubilla de la Sardana 1943 “.
11.- “ Aplec de la Sardana “, El ciutat de Tarragona, 10XI de l978.
12- “Notas históricas del seguro” 1.3.79. CAHISPA
13 .- “ Casal Tarragoní “. Aplec de la Sardana . Ciutat de
Tarragona. 2 –9-l979.
14.- “L’impremta, comunicació d’art i cultura”. Festa
patronal Arts Gràfiques 1979.
15.-“A l’entorn del quatre de nou” 2.11.81 Periòdic
Crònica. .16.- “25é. Aniversari del Casal Tarragoní “. Periòdic
Crònica. 5-4-1982 .
17.- “Iconografia del pessebre. Les figures tradicionals
populars” 1.12.81. Periòdic Crònica.
18.- “La processo del Divendres Sant del 1870” 5.4.82.
Periòdic Crònica.
19.- “La societat coral L’Ancora i la processó del
Divendres Sant”. Programa Setmana Santa 1988.
20- “L’impremta a Tarragona i els Goigs”. Festa patronal
Arts Gràfiques. 1980.
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21- “ Evocacions de la Festa Major “. Al programa de Sant
Magí i Santa Tecla, 1981.
22 .- “Els castells i la família dels Garrigues”. 1985. Colla
Jove “L’Espiridió “.
23.- “Llibres de Tarragona” 8.3.92 Claxon i Fulla
parroquial 194/1992.
24.- “La Mare de Deu de la Salut i els seus Goigs”.
Programa festes 1993.
25 .- "Emili Francesc i l'Ermita de la Salut". Programa.
Setembre 1998.
26.- “ Mn. Jaume Bofarull i Cendra “, Programa Verge
de la Salut. 2010.
67.- ”El gremi de pagesos honora el pessebre”. 25-12-97.

Obra inèdita. 93 indrets de
Tarragona
Tarragona Marinera i Popular
1.- La Plaça de les Cols i els castells.
2.- Les Dames i els Vells.
3.- Ball de l’Àliga.
4.- Els Gegants de la ciutat.
5.- Joan Cabeza, cap de la comparsa Nans.
6.- Orfeons i l’Ancora.
7.- La Plaça de Toros.
8.- El Port i el seu Rellotge.
9.- Moll de la Costa.
10.- Notes sobre el Port.
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11.- Port Medieval i el Serrallo.
12.- El Port romà.
13.- Sardanisme a la Plaça Verdaguer.

De la Tarraco Imperial
14.- Passeig de l’Imperi Romà.
15.- La Falsa Braga i el Camp de Mart.
16.- Torre de Minerva.
17.- Les Muralles i el Seminari.
18.- Clot del Mèdol.
19.- Torre dels Escipions.
20.- El Pont del Diable.
21.- Castell de Tamarit.
22.- L’Arc de Berà.
23.- Plaça del Fòrum.
24.- El Fòrum romà.
25.- La Plaça del Pallol.
26.- Museu Arqueològic Nacional de Tarragona.
27.- Carrer Sant Hermenegild. La Romanitat.
28.- Museu d’Història de Tarragona.
29.- Important Cruïlla.
30.- Notes del Circ.
31.- La Necròpolis de Tarragona.
32.- L’Amfiteatre romà.

Tarragona medieval i alguns aspectes
moderns
33.- La Plaça de la Font.
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034.- L’Arc d’en Toda.
35.- Pas de Sant Antoni i Casa Canals.
36.- Barri jueu.
37.- Sant Pere, Sant Andreu i les Peixateries Velles.
38.- Les escales de la Catedral.
39.- Carrer de Cavallers.
40.- Carrer Major i antic Ajuntament.
41.- Part del Passeig de Sant Antoni.
42.- Tarragona Eterna (Castell de Pilat).
43.- Parc de la Ciutat i quinta de St. Rafael.
44.- Baixada del Toro.
45.- Carrer de la Merceria.

Tarragona cristiana
46.- El Campanar i l’Hospital Vell.
47.- Catedral, Cambrereria i Setmana Santa.
48.- L’altar Major de la Seu.
49.- Capella de la Mare de Déu de les Neus.
50.- Claustre Catedral.
51.- Façana de la Catedral.
52.- Uns aspectes de la Seu.
53.- Capella de Santa Tecla.
54.- Parròquia de la Trinitat. Trinitaris.
55.- Parròquia de Sant Francesc. Franciscans.
56.- Parròquia de Sant Joan. Caputxins.
57.- Parròquia de Sant Pere. El Serrallo.
58.- Parròquia de Sant Pau.
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Edificis importants
59.- El Seminari i Santa Tecla la Vella.
60.- Casa del Mar i Ferrocarrils.
61.- Museu Arxidiocesà.
62.- Palau Arquebisbal (1) i (2).
63.- Casa-Museu Castellarnau.
64.- La Casa Blanca i el seu entorn.
65.- Arc del Miracle.
66.- Museu d’Art Modern.
67.- Palau de la Diputació.
68.- Casa de Beneficència i P. Sant Antoni.
69.- Baixada de la Beneficència.
70.- Jardí de la Reconciliació.
71.- Una important cruïlla, el c/ Canyelles.
72.- Casa de l’arquitecte Salas.
73.- El Cementiri i el seu entorn.
74.- L’actual cementiri de Tarragona.
75.- Avinguda Puig i Valls.
76.- Joaquim de Santian i el colomar.

Tarragona urbanística i algunes
semblances medievals
77.- Plaça de Sant Antoni.
78.- Antic Escorxador i els voltants.
79.- El Portal del Carro i Sant Magí.
80.- Palau de l’Ajuntament.
81.- Mercat Central i Plaça Corsini.
82.- La Rambla i les Teresianes.
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83.- Casa del “Punxa”.
84.- Monument als herois de la Independència.
85.- La Baixada de la Misericòrdia.
86.- La Rambla Nova.
87.- L’encís de la Rambla.
88.- Plaça dels Carros.
89.- Carrer Ponç d’Icart.
90.- Passeig de les Palmeres.
91.- Roger de Llúria i el Balcó de la Mediterrània.
92.- La Fàbrica de Tabacs.
93.- La “Chartreuse” i la Plaça del Infants.

Revista Niu d'Art
1.- “Sant Magí lluny de la terra”. Agost 1988
2.- “Carles Mani i Roig, escultor”. Novembre 1988
3.- “Record a Joan Bta. Plana”. Gener 1988
4.- “Recordança a Julio Antonio”. Març 1989
5.- “Carrer dels Calderers”. Maig 1989
6.- “La Plaça dels Sedassos”. Setembre 1989
7.- “Carrer dels Ferrers”. Novembre 1989

Diario Español
Sèrie Segell de Tarragona
1.- “Heràldica ciudadana”. 15-8-62
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2.- “El Escudo de la ciudad”. 12-9-65
3.- “El Escudo de Tarragona”. 18-10-65
4.- “El Escudo de Armas de la Ciudad de Tarragona” (I).
6.7.67
5.- “El Escudo de Armas de la Ciudad de Tarragona” (II).
7.7.67
6.- “El Escudo de Armas de la Ciudad de Tarragona” (III)
19.7.67

La Vila de Torredembarra. Notes
pera la seva història
1.- “Torredembarra. Primeres noticies i donacions”. 0808-73
2.- “La vila de Torredembarra, preliminars”.
08-0873
3.- “Torredembarra. A l'edat mitjana el territori
s'anomenà Berà”. 09-08-73
4.- “La vila de Torredembarra, la Reconquesta al
Tarragonès”.
09-08-73
5.- “Torredembarra. el seu origen a través de l'etimologia
i toponímia”. 12-08-73
6.- “Torredembarra: Etimologia i toponímia”. 12-08-73
7.- “Noticies i senyoriu, el castell i l'escut de la vila”. 1208-73
8.- “Feligresia i Parròquia de Torredembarra”. 15-08-73
9.- “Torredembarra, notas para la historia”. 18-08-73

345

Articles varis
1.- “Tarragona en el dia de la sardana”. 24-04-60
2.- “Tarragona, Colón y los descubrimientos de América”.
19-08-61
3.- “Patronato para los castellers”. 02-10-64
4.- “Nuestras fiestas populares desde la taberna de Cal
Trip”. 19-08-65
5.- “Gralles i grallers”. 22-09-66
6.- “Història dels castells de Tarragona”. 01-01-67
7.- “A Sant Magí molt gloriós”. 19-08-67
8.- “Els castellers”. 20-08-67
9.- “Hace un siglo se interpretó la 1ª Sardana Coreada”.
09-11-68
10.- “El Tió de Nadal”. 1969 . Extra Nadal
11.- “Pessebre, origen y evolución de esta palabra”. 0201-70
12.- “Tarragona y el culto a Santa Tecla en la Catedral de
Burgos”. 22-09-70
13.- “El primer concurso de castells se celebró en 1922 en
Barcelona”. 23-09-70
14.- “Historial de la Colla Vella dels Xiquets de Valls y
castellers dels Xiquets de Tarragona”. 28-09-70
15.- “Sant Magí de la Brufaganya”. 19-08-72
16.- “Un recuerdo de Santa Tecla”. 23-09-72
17.- “El Pessebre exponente de la Navidad”. 1972
18.- “Nadal. El ágape tradicional”. 24-12-72
19.- “Notícies de la Vila de Torredembarra”. 01-01-73
20.- “Hoy, San Magín”. 19-08-73
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21.- “La Vila de Torredembarra. Primeres donacions.
Notes des de la Torre”. 01-12-73
22.- “El Pessebre, plasmación del nacimiento de Cristo”.
27-12-73
23.- “Recuerdo y oración de nuestros poetas”. 12-04-74
24.- “El viejo edificio de la plaza del Pallol”. 13-08-74
25.- “Goigs a Santa Tecla”.
22-09-74
26.- “Xiquets de Tarragona. La Plaza de les Cols,
escenario de sus manifestaciones”. 29-09-74
27.- “Nadalenques tarragonines”. 01-12-74
28.- “Los padres carmelitas y el antiguo convento de San
Lorenzo de Tarragona” 26-03-75
29.- “Historia del Santuario de Montornés”. 20-04-75
30.- “Torredembarra. Els Senyors i el castell”. 15-08-75
31.- “Cobles i Goig de Sant Magí”. 15-08-75
32.- “Viejas bibliotecas tarraconenses”. 19-08-75
33.- “Recuerdo del sitio de Tarragona en 1462”. 21-09-75
34.- “A Mossèn Miquel Melendres”. 05-04-76
35.- “Conmemoración del VII centenario del nacimiento
de Jaime I”. 15.8.76
36.- “Cobles i Goigs a St. Magí”. Agost 1976
37.- “Verdaguer, sacerdot i poeta”. 23-09-76
38.- “Silencio incomprensible”. 07-10-76
39.- “Verdaguer, sacerdot i poeta”. 23-11-76
40.- “El nostre pessebrisme”. 1976 Extra de Nadal
41.- “Tercer aniversari de l'òbit. Melendres, poeta de la
terra” 12-02-77
42.- “El Crist de la Salut”. 07-04-77
43.- “Els Goigs de Sant Magí”. 16-08-77
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44.- “Un museo para la ciudad”. 16-08-77
45.- “Edificio para un museo”. 11-09-77
46.- “Els xiquets de Tarragona”. 25-09-77
47.- “Melendres, poeta de la terra”. 12-11-77
48.- “Capafonts, lugar para un poeta”. 20-11-77
49.- “Josep Roig i Bargadà”. (1)
50.- “Francesc Iglesias i Domènech”. (2)
51.- “Alfred Opisso i Viñas”. (3)
Nov.-Des. (tres
articles)
52.- “F. Vidal i Barraquer, ansias de paz de un retorno
esperado”. 10-05-78
53.- “Ante el retorno, el Cardenal Vidal y Barraquer”. 1205-78
54.- “Ante el retorno, el Cardenal Vidal y Barraquer”. 1305-78
55.- “Ante el retorno Vidal y Barraquer, preparativos y
llegada de nuevo a la Metrópolis”. 14-05-78
56.- “S. Magí del Portal del Carro. II Centenari de la
Capella”. 16-08-78
57.- “Veu de Tarragona”. 22-09-78 Extra Sta. Tecla
58.- “La Semana Santa y su bibliografía tarraconense”.
23-11-78
59.- “Els Goigs en el Nadal”.
01-12-78 Extra Nadal
60.- “L'associació pessebrista de Tarragona celebra les
seves noces d'or”. 01-12-78 Extra de Nadal.
61.- “Els estatuts del Capitol Catedral del 1861” 01-01-79
62.- “A propòsit de Rovira i Virgili”. 20-03-79
63.- “El monument a Verdaguer, sentida pàgina de la
nostra història” 13-04-79
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64.- “Evocacions del segle XIX”. 17-08-79
65.- “Goigs i cobles de Santa Tecla”. 23-09-79
65.- “Les visites reials a Tarragona”. 25-09-79
66.- “Miquel Melendres, poeta de la terra”. 10-11-79
67.- “La Mare de Deu del Claustre de Tarragona”. 17-1179
68.- “Motivacions nadalenques”.
22-12-79
69.- “La Germandat de la Santa Creu” 01-01-80 Extra
Setmana Santa
70.- “Un metropolitano para Tarragona. L'arquebisbe
López Pelàez”. (set articles) 28-03-80
71.- “Sant Jordi triomfant”. 23-04-80
72.- “Montoliu filólogo, estudio a Montoliu poeta”. 10-0880
73.- “On jau Tarragona, bastia sa cabanya”. 10-08-80
74.- “Sebastiana del Castillo”. 22-09-80
75.- “La Verge del Claustre, una devoció popular”. 1011-80
76.- “Associació pessebrista de Tarragona, 52 anys
d’existència”. 01-12-80
77.- “Gogistes tarragonins, una entitat cultural”.
2512-80
78.- “La Pobla i el seu Pessebre”.
1980
Extra de
Nadal
79.- “La poesia jovenívola de Mossèn Miquel Melendres”.
10-02-81
80.- “Nuevas aportaciones a la historia popular religiosa”.
15-04-81
81.- “La capella de música de la Catedral de Tarragona”.
16-04-81
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82.- “Visita de los reyes Carlos IV y Mª Luisa en 1802”.
05-08-81
83.- “Preparativos para recibir a Carlos IV en su visita a
Tarragona”. 06-08-81
84.- “El dia 11 de noviembre de 1802 llegaron a
Tarragona los reyes Carlos IV y Mª Luisa”. 07-08-81
85.- “Uns Goigs populars, els de Sant Magí”. 18-08-81
86.- “Una escenificació de la Visió de Santa Tecla”. 2909-81
87.- “Auca de la processó de Sta. Tecla”. 09-10-81
88.- “La Verge del Claustre en episodis de la historia”.
22-11-81
89.- “Motivacions nadalenques”.
01-12-81 Extra de
Nadal
90.- “Aportació a la poesia nadalenca”.
01-12-81
91.- “Els pessebres vivents. El de la Pobla de Montornès”.
01-12-81
92.- “La Verge del Claustre en uns episodis de la historia”.
22-12-81
93.- “Bodes de Plata del Casal Tarragoní”.
17-03-82
94.- “Recordant l'Arquebisbe Costa i Forneguera”.
08-04-82
95.- “Sant Roc i Sant Magí, dues festes del nostre poble”.
01-08-82
96.- “EL PENSAMENT, una entitat que reneix”. 08-0882
97.- “Homenatge al Doctor Vicent Garcia, Rector de
Vallfogona”. (2) 24-08-82
98.- “Goigs de la mare de Deu de la Salut”. 11-09-82
99.- “Ermita de la Salut”. 29-09-82
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100.- “Recordant una exposició nadalenca de 1928”. 0112-82
101.- “La Mare de Déu de Loreto de Tarragona”.
10-1282
102.- “Pessebrisme i natura a la Pobla de Montornès”.
Nadal 1982.
103.- “De la vella presó de la Placa del Rei”. 09-03-83
104.- “L'entrada solemne de l'Arquebisbe
Joan
Emmanuel de Espinosa”. 09-03-83
105.- “El pinar en torno a las escuelas y mirador de
Saavedra”. 09-03-83
106.- “Tarragona i el seu diari”. 31-03-83
107.- “El ball de valencians”. 31-03-83
108.- “Hoy hace 100 años de la inauguración de la plaza
de toros”
21-09-83
109.- “Uns antics Goigs de Santa Tecla”. 18-11-83
110.- “Ha mort el president dels gogistes tarragonins”. 1911-83
111.- “Versos nadalencs del s. XV”. 01-12-83
112.- “Cobles i rimes de la Passió”. 19-04-84
113.- “El Corpus, una tradició que data del segle XV a les
nostres terres”. 21-04-84
114.- “Despedida (s'acomiada del DE la vella empresa)”.
25-04-84
115.- “Els Goigs, testimoniatge de la llengua catalana i la
seva unitat”. 23-09-84
116.- “Aspectes devocionals populars”. 14-11-84
117.- “La Setmana Santa de 1905”. 31-12-84
118.- “El Cap del Crist de la Pietat, el programa de Set.
Santa del gremi de pagesos de St. Isidre”. 01-01-85
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119.- “Un episodi tarragoní en les vigílies de la revolta que
esclatà l'estiu del 36”. 17-03-85
120.- “La Setmana Santa de 1905”. 31-03-85
121.- “La Pobla de Montornès: passat i present d'un poble
nascut al voltant de 1259”. 03-05-85
122.- “Record a la diada del Corpus”. 12-05-85
123.- “Les muralles”. 17-06-85
124.- “Goig al màrtir de Tarragona”. 18-08-85
125.- “La societat coral La Ilustración Obrera ”. 21-09-85
126.- “Aniversari de la mort del pintor Joan Bta. Plana i
Pujol, pintor de Tarragona”. 08-11-85
127.- “Quan la dèria del futbol arriba a Tarragona”. 1602-86
128.- “L'Ermita de la Mare de Deu de Montornès”. 0103-86
129.- “El poble devot enriqueix la nostra historia”.
2603-86
130.- “Personatges de la historia: Louis Gabriel Suchet, el
general francès que conquerí Tarragona”. 24-04-86
131.- “Personatges de la historia: Jaume II de Mallorca”.
22-05-86
132.- Eduard Saavedra Moragas. Maig 1986

Diari de Tarragona
1.- Josep Anselm Clavé. Juny 1986
2.- Joan Maragall Gorina. Juny 1986
3.- Marià Fortuny i Marsal. Juny 1986
4.- Verdaguer, sacerdot i poeta. Novembre 1986
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5.- “Les muralles”. 17-06-86
6.- “El mal estat de l'Abaixador de la Renfe en el seu
centenari”.
17-09-86
7.- “Tríptic tarragoní”. 19-08-87
8.- “Tarragonès i les descobertes d’Amèrica”. 01-10-87
9.- “La corona es més antiga que l’escut de Felip IV”
6.12.87
10.- “A l'entorn d'un monument casteller 21-11-89
11.- “El Pessebre de la Pobla de Montornès”. 01-12-89
12.- “El gran filòleg Manuel de Montoliu” 15-06-90
13.- “Un arqueòleg de primera magnitud: Mn. Pere
Batlle”. 19-07-90
14.- “Un espectacle diari gratuït”.
12-09-90
15.- “Mn. Melendres, el gran oblidat”. 23-10-90
16.- “Recuperació de la capella de la V. del Claustre”. 1811-90
17.- “La barana del balcó (del Mediterrà)”. 30-11-90
18.- “Arqueòleg Bonaventura Hernàndez i Sanahuja”.
27-11-91
Estrofes a Sant Magí”. 19-8-1990.
19.- “El escudo de la ciudad”.
05-11-88
20.- “El desconegut Josep Maria Jujol”. 20-05-89
21.- “A l'entorn del centenari de Roger de Llúria”.
2309-89
22.- “Sobre la translació del braç de Santa Tecla”. 23-0989
23.- “Mn. Ramon Pinyes, un poeta desconegut”. 02-10-89
24.- “Homenatge a Mn. Melendres”. 20-12-91
25.- “Els Pastorets”. 04-01-92
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26.- “El Col.legi d'Arquitectes i l’Església de Sant
Llorenç”. 21-01-92
27.- “Homenatge merescut a Mn. Miquel Melendres”. 1202-92
28.- “Al benemèrit Bisbe Dr. Pont!”. 28-02-92
29.- “Un Museu d’Història per a la ciutat”. 16-03-92
30.- “Una beatificació i altres persones mereixedores”.
21-05-92
31..- “Capgrossos i seguici”.
18-08-92
32.- “Una excursió a Estònia”. 05-09-92
33.- “La Ermita de la Salut”. 19-09-92
34.- “Les vicissituds del panteó funerari dedicat a Jaume
I el Conqueridor”. 20-09-92
35.- “De quan la Congregació de la Sang pujava del
Miracle a Natzaret”. 05-11-92
36.- “L'orgue de la capella del Claustre de Tarragona”.
29-11-92
37.- “Antoni Gaudí”.
07-01-93
38.- “Sugranyes i Gaudí”.
27-01-93
39.- “Els Concilis de la Tarraconense”.
07-04-93
40.- “La porta Santa de Sant Magí”.
06-04-93
41.- “In memoriam, Josep-Pau Virgili i Sanromà”. 1004-93
42.- “Jocs i nacionalisme”.
01-08-93
43.- ”Es possible refundar l’autèntica Galeria de
Tarragonins Il·lustres?”. 10-06-93
44.- ”S’ha acabat la polèmica a la Rovira i Virgili”. 20-0793
45.- ”Congrés Internacional d’Arqueologia”. 25-06-93
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46.- ”Gratificents sorpreses des del al Portal del Carro”.
27-08-93
47.- ”Una lliçó humana i una lliçó eterna” 29-07-93
48.- ”Restauracions tarragonines”. 16-08-93
49.- ”In memoriam Salvador Parera i Fusté” .08-08-93
50.- ”Vespella de Gaià” .09-09-93
51.- ”Les festes majors de l’any 1775”. 19-09-93
52.- ”La Coral l’Àncora i la Medalla de la Ciutat” .30-0993
53.- ”L’Associació “la Salle” i els Germans de les Esc.
Crist.” .29-09-93
54.- ”Els Martí d’Ardenya i la Verge del Claustre” .17-1193
55.- ”Una distinció ben merescuda”. 04-01-94
56.- ”Noces d’or professionals” .15-01-94
57.- ”El ciutadà Mn. Melendres” .18-01-94
58.- ”La donació de la ciutat de Tarragona al bisbe
Oleguer”. 31-03-94
59.- ”Lladregots i malfactors de guant blanc”. 07-05-94
60.- ”Una llança en favor de l’Orfeó Tarragoní”. 01-06-94
61.- ”Universitat de Tarragona”. 15-06-94
62.- ”Moros, cristians i cavallers”. 26-06-94
63.- ”Josep Salvi Fàbregas”. 19-08-94
64.- ”Els ex-vots del Claustre de la Catedral”. 04-08-94
65.- ”L’Arquebisbe Manuel de Samaniego i Jaca i Sta.
Tecla”. 20-09-94
66.- ”Martin de Cerezo i la Capona”. 23-09-94
67.- ”La mort en els segles XV al XVIII”. 01-11-94
68.- ”La Rovira i Virgili de Tarragona”. 16-11-94
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69.- ”El Teatre Metropol s’inaugurà l’any 1910” 16-03-95
70.- ”Salvat i Bové i Mn. Melendres”. 06-03-95
71.- ”El cardenal Cervantes, l’eclesiàstic que canvià la
Ciutat de Tarragona”. 15-04-95
72.- ”Carles de Morenés i de Tort. Baró de les 4 Torres”.
17-06-95
73.- ”Joan Canyelles i Tomàs, polític i advocat”. 09-08-95
74.- ”Estanislau Figueras, el president de la 1ª
República”. 14-05-95
75.- ”Un espectacle que fa enrogir”. 08-95
76.- ”Bernat Verderol i Roig”. 25-07-95
77.- ”Ajudem a l’Unicef”. 17-07-95
78.- ”Recerca iconogràfica de Sant Magí”. 21-08-95
79.- ”Insistint en la creació d’un museu dedicat a Sant
Magí”. 19-08-95
80.- ”Bonifaç, Santa Tecla, el retaule de Sant Martí de
Maldà i el cor de la Seu de Lleida”. 23-09-95
81.- ”Dalmau de Mur i dos retaules de Santa Tecla”. 2309-95
82.- ”Antoni Balcells i la Verge del Claustre”. 07-11-95
83.- ”La Salle i els Pastorets”. 25-12-95
84.- ”Josep Caixal i Estradé, bisbe”.
85.- ”In memoriam Josep Maria Terrassa”. 21-3-96
86.- ”Doctor Francesc Company i Torrelles”. 3-4-96
87. -”La mort d’un gran amic, Joan Virgili”. 1-5-96
88.- ”In memoriam Julieta Murillo”. 16-5-96
89.- ”Una convocatòria sardanista”. 10-7-96
90.- ”El patró dels tarragonins i Sant Magí de la
Brufaganya”. 17-8-96
356

91.- ”Santa Tecla en la història de Tarragona”. 21-9-96
92.- ”Festes de Santa Tecla de 1877”. 21-9-96
93.- ”Mossén Perfecte Cabré i l’Isidre Molas, In
memoriam”. 9-1-97
94.- ”Dr. Lluís Martínez i Sistach”. 4-2-97
95.- ”In memoriam, La germana Joana Lander”. 25.3.97
96.- ”El Santuari de la Mare de Déu de Montornès”. 21-297
97.- ”Gonçal d'Ixart , arquebisbe de Tarragona”. 21-3-97
98.- ”Efemèride sardanista”. 6-4-97
99.- ”Els arquebisbes del segle XX”. 12-4-97
100.- ”Tarragona, Seu Primada”. 24-4-97
101.- ”Sobre el ball de la Vídua Judit”. 23-4-97
102.- ”Josep Batlle i Masdeu”. 24-4-97
103.- ”Robert d’Aguiló”. 29-4-97
104.- ”Martí Magrinyà i Pons”. 30-4-97
105.- ”Bartomeu Toda i el Marquesat de Setmenat”. 13-597
106.- ”Felip Baldrich i Vallgornera”. 5-5-97
107.- ”Joan Domingo i Briansó”. 31-5-97
108.- ”Manuel Maria Bertran i Bortieu”. 6-5-97
109.- ”Hermenegild Vallvé i Virgili”. 20-5-97
110.- ”El pregó reial i la diada del Corpus Cristi”. 30-5-97
111.- ”Miser Joan Arbós”. 15-7-97
112.- ”Bernat d’Olzinelles”. 9-6-97
113.- ”Ignasi Clacon i de Carreño”. 7-7-97
114.- ”Francesc de Mediona”. 6-97
115.- ”El venerable Josep Gras i Geroni Girava”. 17-7-97
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116.- ”In Memoriam, Miquel Estradé i Ciurana”. 8-8-97
117.- ”A l’amic Dr. Antoni Quintana i Marí”. 11-8-97
118.- ”Manuel Baldrich i Tubau”. 10-6-97
119.- ”Joan Domingo i Briansó”. 11-8-97
120.- ”Carrer del Compte”. 7-8-97
121.- ”Sant Magí en la seva biografia”. 17-8-97
122.- ”Ramon Muntanyola i Llorach, un intel·lectual
proscrit”. 17-9-97
123.- ”Galcerà de Riudecols”. 5-9-97
124.- ”Marià Dexeus i Cuyàs”. B 8-9-97
125.- ”Josep Maria i Josefina Calvet i Folch”.
126.- ”Josep Maria Solé i Brunet i Andreu Combalia i
Segura”. 10-10-97
127.- ”Jaume Rué i Esquè”. B 15-10-97
128.- ”Els àngels”. 1-11-97
129.- ”Lluís Mezquida i Renart”. 19-11-97
130.- ”Lleó Alasà i Rovira: de Tarragona a Filipines”.
Intendent general. 4-12-97
131.- ”Maria Domènech i Escuté”. B 10-12-97
132.- ”Bertomeu Lartigau Batlles”. 12-12-97
133.- ”El pessebre dels pagesos”. Nadal 1997
134.- ”Pere de Costelet” 31-12-74
135.- "El bisbe Josep Caixal, Tarragoní d'adopció". 25-498
136.- "Pere Folc de Cardona". 29-5-98
137.- "Josep Bofarull i Guinovart. Sentiràs les campanes".
16-7-98
138.- "Les cobles a Sant Magí". 1998
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139.- "200 anys de l'arribada de l'aigua a Tarragona.
L'arquitecte Rovira". 7-7-98
140.- "Reflexions sobre l'abat Escarrè i Jané". 9-9-98
141.- "Joan Vidal i Segura. In memoriam". 10-11-98
142.- "La baixa habitabilitat de la part alta de Tarragona".
3-1-99
143.- "Monument als castells" .4-1-99
144.- "Patrimoni de la Humanitat" 4-1--99
145.- "Neteja ciutadana" 1-2-99
146.- "Una curiosa circumstància" 1-2-99
147.- “El valor de les rogatives públiques“. 31-3- l999
148.- "In memoriam. Teresa Cabiscol i Llobera". 29-1-99
149.- “ Gibraltar “28-7-l999
150.- "Les aigües potables de Tarragona". 11-2-99
151.- "Les joguines". 1-2-99
152.- “ Les catelles vetives “ 1-3-99
153.- "Monravà, un tarragoní del segle XX". 5-3-99
154.- "Joan Bonet i Tuset, tarragoní de pro". 19-3-99
155.- "El valor de les rogatives públiques".
Set. Santa
1999
156.- “ Spobre la fàbrica de Tabacs “ 4-7-99
157 .- “Plàcid . de Montoliu, una nissaga il.lustre “ 30-7.99
158 .- “ El servei constitucional a la ciutat.”, 11-7-99
l59- “ La imatge de Sant Magí al Valle de los Caidos “ l48-99
160 “ La suposada tomba de la Patrona de Tarragona a
Síria. “ 18-9-99
161.- “ El teatre de postguerra “ (1) i (2) 7i8-ll-99
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162.- “ Mn. Entic Juncosa i Paladés : In Memòriam “6-1199
163.- “ Pau de la Gralla “, 15-11-99
264.-“ Mas de les figures “.- 11-12- 99
165.- “Font del Llorito “ l9-12-99
166.- “ Pessebre Vivent DE La Pobla de Montornès “
21.12-99
167.- “ Cim de l´ Oliva “ 6 –2-2000.
168 .- “ La Font d´en Garrot”, 28-2000
l69.- “ Els Quatre Garrofers “ 4-1-2000
170.- “ Rèquiem per la pesseta” 26 –2-00
171.- “ Tarragona Patrimoni de l Humanitat “ 20-3-2000
172.- “ “ L’ Antiga casa Clocolalao”. 2-2-00

Nou Diari
1.- “Culte al diner, el sexe, la violació i la injustícia”. 1812-91
2.- “Deficiències urbanístiques”.
25-03-92
3.- “L'Arquebisbe Berenguer Seniofred de Lluçà”.
1204-92
4.- “Rèquiem per una línia de ferrocarril”.
19-04-92
5.- “La beatificació d’Escrivà de Balaguer”.
27-05-92
6.- “Giron de Rebelledo i els tapissos de la Catedral”. 2306-92
7.- “Els Jocs Olímpics i la Senyera”. 01-08-92
8.- “Apunts maginians al Portal del Carro”.
28-08-92
9.- “Els Jocs Paralímpics”.
10-09-92
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10.- “Un rei enamorat de Tarragona”. 22-11-92
11.- “Llibre dels secrets de l'agricultura”.
28-02-93
12.- “Tres clergues mig desconeguts (Cardona, Gilambi i
Ripoll)”.04-04-93
13.- ”La Tàrraco Imperial”. 08-06-93
14.- ”Algunes consideracions de la visita del Papa. 29-0693
15.- ”Jaume Huguet, Chartreuse i altres”. 26-07-93
16.- ”La capçalera del circ romà”. 22-06-93
17.- ”Restauracions Maginianes” 15-08-93
*** A Sant Magí a Palma de Mallerca. l9-8-93.
19-8- ”Festival per als infants”. 30-08-93
19.- ”La catalanitat de Josep Maria de Porcioles”. 14-0993
20.- ”La vinguda del Braç de Santa Tecla”. 23-09-93
21.- ”L’Arqueologia a Tarragona”. 14-10-93
22.- ”Una biblioteca per a la Pobla de Montornès”. 20-1193
23.- ”Un home clarivident: Joan Smith”. 20-11-93
24.- ”La bufetada”.11/03/94
25.- ”Sant Oleguer restaurador de Tarragona”. 29/03/94
26.- ”La Lloba Capitolina”. 07-05-94
27.- ”Universitat Rovira i Virgili”. 17-6-94
28.- ”El retaule de Sta. Tecla”. 11-08-94
29.- ”Rèquiem per la Universitat de Tarragona”. 29-07-94
30.- “Les festes de Sant Magí de l’any 1888”. 19-08-94
31. -”L’Arribada de la relíquia de Santa Tecla”. 20-09-94
32.- ”Tarragona, visió sentimental”. 20-11-94
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33.- ”Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès”. 07-0195
34.- ”Teatre Metropol”. 14-02-95
35.- ”El centenari de Joan Salvat i Bové”. 29-03-95
36.- ”L’arquebisbe virrei Joan Terés”. 10-04-95
37.- ”Didac Giron de Rebolledo i Despalau”. 17-04-95
38.- ”Cobla l’empordanesa”. 06-06-95
39.- ”Evocant l’Orfeó Tarragoní”. (1) i (2) 15/16-05-95
40.- ”L’Arqueològica: els primers 150 anys”. 05-05-95
41.- ”Record a l’antiga Col·laboració Claretiana”. 19-0695
42.- ”Concili Provincial. Fet eclesial Tarragoní”. 03-06-95
43.- ”Manuel de Peñarrubia i de Morenés”. 20-07-95
44.- ”Francesc Morera i Valls”. 25-07-95
45.- ”Domènec Batet i Mestres, general de l’exèrcit”. 0108-95
46.- ”August de Müller i Ruinart de Brimont”. 11-08-95
47.- ”Esclat literari entre Guimerà, Yxart i Verdaguer”.
25-08-95
48.- ”Història i tradició de Tarragona, Sant Magí”. 19-0895
49.- 10-95
51.- ”Eduard Saavedra i Moragas, enginyer i polígraf”. 0411-95
52.- ”Antoni d’Echanove i Zaldívar, el prelat restaurador”.
13-11-95
53.- ”Adolf Schulten i Clarenbach. Arqueòleg”. 27-11-95
54.- ”Josep Yxart de Moragas, advocat i crític literari”.
26-12-95
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55.- ”Pere Gual i Villalví, economista i ministre”. 17-3-96
56.- ”Josep Ixart de Moragas”. 7-4-96
57.- ”Síntesi biogràfica de l’arquebisbe Benet Vilamitjana
i Vila”. 15-4-96
58.- ”Ferran de Querol i Bofarull”. 25-9-96
59.- ”Francesc Tàpies i Torres, canonge i organista (I) i
(II)”. 8-7-96 i següent
60.- ”Sant Magi a Palma de Mallorca”. 19-8-96
61.- ”Pere Martell, personatge clau de la conquesta de
Mallorca (dos articles)”. 31-8-96
162.- ”Martí Marias i Magrinyà, dramaturg i director de
Ràdio Tarragona”. 25-8-96
63.- ”Fàbregas i Caputo, defensor dels setge de Tarragona
de 1811, i alcalde”. 9-9-96
64.- ”Campanes Catedralícies”. 13-9-96
65.- ”Alguns trets iconogràfics”. 22-9-96”
66.- ”Miquel Fruixench i Trill, Professor de Belles Arts”.
12-10-96
67.- ”Programa de Festa Major.- del carrer de Merceria.1996.- Josep Espinac i Andreu”.
68.- ”Joan Salvat i Bové, historiador, farmacèutic i
cronista de Tarragona”. 6-10-96
69.- ”Salvador Alema i Testàs, escenògraf”. 17-11-96
70.- ”Salvi Fàbregas i Rovira, notari reial”. 10-11-96
71.- ”Miquel Ballester, patró que anà amb Cristòfol
Colom”. 28-11-96
72.- ”Abdó Giralt”. 5-12-96
73.- ”Casimir Aymamí i Ferran, artista i pintor”. 19-12-96
74.- ”Del pessebrisme tarragoní”. 3-1-97
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75.- ”Francesc de P. Vila i Adzerias”. 6-1-97
76.- ”Francesc de P. Vila i Adzerias”. 6-1-97
77.- ”Pere Ferran Icart”. 18-2-97

Revista comercial “Ciutat”
1.- “Josep Andreu Figuerola”. 11.12.94
2.- “El Pessebre es de tots”. 21.12.94
3.- “Recordant a Bernat Boïl” 16.12.94
4.- “Rosa Venas de Lloveras” 23.11.94
5.- “Recordant a Mn. Tomàs”. 16.11.94
6.- “Joan Cabeza i Roig, Nano dels espolsadors” 2.10.94
7.- “El cementiri i la mort” 18.10.94
8.- “Adolf Alegret i Boronat” 18.10.94
9.- “Simó Lloveras i Venas”. 23.1.95
10.- “Jesús Domímguez i Bordona” 17.1.95
11.- “Personatges del conegut carrer de la Destral”.
21.2.95

Sèrie Retalls d’Història de
Tarragona. Casal Tarragoní
Emissió "La Capona".- Ràdio
Tarragona. 1989-1990
1.- “L'Almirall Roger de Llúria. Estàtua i Monument”.
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2.- “Notes per a una Història del Casal - I”.
3.- “Notes per a una Història del Casal - II”.
4.- “Notes per a una Història des Casal - III”.
5.- “Notes per a una Història del Casal - IV”.
6.- “Notes per a una Història del Casal - V”.
7.- “Les diades tradicionals catalanes”.
8.- “L'antic port del Tarraco”.
9.- “El port fins l'edat mitjana”.
10.- “El port modern de Tarragona - I”.
11.- “El port modern de Tarragona - II”.
12.- “El port modern de Tarragona - III”.
13.- “El port modern de Tarragona - IV”.
14.- “L’ascendència de la paraula SARDANA”.
15.- “El nom de la Sardana”.
16.- “A l'entorn de la Sardana” .
17.- “ Les Festes del Carnaval”.
18.- “Nadal i el Pessebre”.
19.- “Mes sobre pessebrisme”.
20.- “Cavalcada dels Reis d'Orient”.
21.- “Contrapàs i Cobles de la Passió”.
22.- “El contrapàs i la Passió de Crist”.
Salvant error o omissió.
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ANNEX A LES MEMÒRIES
Portades d’alguns dels llibres
editats. Documents i material
fotogràfic
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