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editorial

TEMPS DE COLLIR

L

a tasca que ha vingut portant a terme
durant aquests anys el Centre d'Estudis Locals
poc a poc comença a donar els seus fruïts. Es tracta
d'una feina pacient on cal anar sembrant per tal d'obtenir-ne resultats.
Per collir cal prèviament haver sembrat.
L'any 2003 va ser un any intens en el que vam endegar un plegat d'iniciatives: la celebració d'una taula rodona sobre el Bisbe Caixal, la realització de la Trobada d'Estudiosos de la comarca de les Garrigues i la
recuperació i l'audició de les partitures del compositor Joan Prenafeta.
Si bé s'havien publicat al 2004 el llibre de les actes de la Trobada, calia
impulsar la difusió de la resta de recerca que havíem efectuat. Això ha
esdevingut finalment l'any 2007.
També hem acomplert amb satisfacció el desig de publicar el llibre "La
recuperació d'un mite autòcton: El Bisbe Caixal i el seu entorn històric" on
es recull les ponències presentades a la taula rodona celebrada al Vilosell
l'any 2003. Paral·lelament, hem assolit una altra fita l'edició del disc compacte de la missa d'en Joan Prenafeta. Amb això volem donar testimoni de
la història i el patrimoni cultural del Vilosell, tot donant-hi difusió.
La tasca que ens vam marcar l'any 1999 no acaba aquí. Noves fites ens
esperen. Els valuossíms fons documentals existents en diversos arxius
d'arreu del nostre país ofereixen tot un plegat d'informació que cal anar
analitzant amb cura. La recerca realitzada sobre el Bisbe Caixal ens ha
obert, per exemple, una informació de gran interès en relació a l'església
i a les ermites de Sant Miquel i de Sant Sebastià que existia en el Fons Peiró
Caixal que hi ha a l'Arxiu de la Companyia de Jesús a Barcelona. Cal dir,
que els fons parroquials existents als Arxius de Tarragona i de Lleida encara cal examinar molta documentació existent als protocols notarials dels
Rectors i els llibres sagramentals de la parròquia.
Altres projectes també volem impulsar com és la publicació de la recerca, a través d'un treball de camp, que estem duent a terme de recuperar
els noms de persona i lloc, del terme municipal, els noms i els reonoms
que han anat adquirint les persones, les cases i el conjunt urbà des de
temps antics. Tanmateix, una altra de les fites que ens marquem és
aconseguir la publicació d'un llibre sobre el parlar del Vilosell que ha
realitzat un estudiós de la comarca.
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UNS QUANTS APUNTS SOBRE
ELS RENOMS DE LES PERSONES

Estudis i Activitat de Recerca

E

ls documents que ens donen a conèixer el
desenvolupament de la ciutadania i el model
d'organització d'aquest país nostre que esdevingué
Catalunya, ens revelen que els renoms amb els que
sobrenomenem les persones en temps contemporanis, com a complement de identificació individual,
antigament complien aquesta funció en substitució
de l'ordenament actual que assigna a cada u de
nosaltres, en primer lloc, el nom o prenom i els cognoms que ens venen donats per motius de filiació.
Alguns d'aquells antics renoms s'han mantingut
inalterables al llarg de generacions fins que es transformaren en cognoms en altra època més recent.
Per major aclariment d'entre uns quants, podem
exemplificar-ho en el que ha esdevingut el cognom
Requesens. ( G.E.C.) L'antiga parròquia de Sta.
Maria de Requesens, es esmentada ja el 0844(.....),
citada com a parròquia encara el 1362 quan passà a
la sufragania de la parròquia de Cantallops, (Alt
Empordà) . El lloc és esmentat l'any 0859 en un
precepte de Carles, el Calb, dins el pagus de
Perelada (Villare quot vocant Richusins), Requesens,
o sia, que un topònim: el nom d'un lloc, d'un
poble, en un moment determinat esdevingué un
cognom de persona, però abans no tenia aquesta
assignació, sinó que fou un renom aplicat a un subjecte identificat amb el lloc de procedència o domini: Guillem del poble de Requesens; també podem
mencionar a R. de Penafreyta ( A H.P.), el nom del
qual és mencionat en un pergamí de 1287 en el què
es controla el pagament de censos. Prenafeta és un
topònim, el nom d'un poble de la Conca de
Barberà. Els dos renoms, sumant anys, han esdevingut cognoms del "Cens electoral d'El Vilosell".
L'any 1899 hi ha inscrits cinc votants amb el cognom Recasens i sis amb el cognom Prenafeta .
Els àlias o renoms nasqueren de la necessitat originada en el creixement de la població i les dificultats
de distingir uns individus d'altres que tenen el
mateix primer nom, sobre tot, amb interessos
importants entremig; així doncs, llegint les
Cròniques o Gestes de Comtes, Vescomtes i
Senyors que ens ha llegat la Història, ja des del segle
novè, amb el prenaixement de la dinastia nacional,
com són: Bernat de Septimània, Carles el Calp,
Lluís el Piadós, Berenguer de Tolosa, Guifré el

Pelós etc., ens adonem que l'afegitó al nom de la
persona ens facilita el coneixement del mètode
emprat per evidenciar una individualitat concreta,
alló que fa que sigui ell i no altri. En la personalització d'aquests individus suara esmentats, es fa present el territori d'origen o domini i una característica física o metafísica. Si fem un salt de tres segles
més endavant i ens quedem a casa amb els papers
que expliquen la Història del nostre Vilosell, en el
segle dotzè, hi trobem els noms de: el rei Alfons I,
el Cast, Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona,
Pere de Besora, Caballer, altres Peres com: P. de
Gramuntell i P. de Tarascó, P. d'Almenara o P. de
Sellers etc..(Atenció!, el rei porta dos prenoms: Pere
i Berenguer i amb l'ordinal quatre que vol dir que
aba ns que ell n'hi ha hagut tres més amb el mateix
nom, en aquest cas el distingeixen per mitjà de l'ordinal. Besora és una població del Solsonés,
Gramuntell ho és de la Baixa Segarra, Tarascó ho és
de la Septimania, Almenara ho és de l'Urgell; això
vol dir que encara se segueix el mateix procediment
de identificació. Més endavant s'anaren unificant
territoris, reialmes i Senyories ensems amb l'increment d'habitants degut a la repoblació que esdevingué més estable i prolífica, aquest fet invalidà poc a
poc el procediment emprat fins aleshores per les
moltes dificultats de control identitari que això originava com hem dit abans.
La relació circumstancial dels individus establerta
pels renoms anà canviant de valor i es feu necessari
un altre ordenament social per evitar l'envolic que es
podia originar en les compravendes, cessions, herències, propietats, impostos, etc., així ja en certs documents es detecta un pas escalonat vers la distinció
dels individus amb el que esdevingué el cognom.
Aquest tingué la seva culminació al segle catorzè
quan s'establí que: en la organització ciutadana oficial, o legal, primer hi figurés el nom de pila la persona i, a continuació els cognoms dels progenitors o
be un renom significatiu si aquells l'hi eren desconeguts que indiques des d'aquell moment la pertinença
a determinats llinatges de la seva descendència. genealògica a partir d'aquell moment de no retorn.
Amb aquests antecedents, què són avui els renoms
o sobrenoms actuals ?. Doncs podem dir que són
altres mots definitoris i motivats, que van a parar de
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manera sobtada per espontània sobre els habitants,
mots que són més d'estar per casa, que tenen l'origen en una gran quantitat de episodis que envolten
el subjecte i, que habitualment, desapareixen amb
ell. Direm que són expressions passatgeres de signes
inconfusibles i intransferibles d'un individu. Així
podem recordar que un dels Senyors del Vilosell,
abans que ho fos el monestir de Poblet que es deia
Pere Ramon de sa ( la ) Sala, ( per cert, la Sala, pot
coincidir amb un poble del Baix Empordà, o bé, un
altre de la Conca de Barberà ) és motejat, a Lleida,
amb el renom de: el cavassèquies per haver sigut
l'autor de portar l'aigua de l'Alta Ribagorça, per
mitjà d'un canal o sèquia, des del poble de Pinyana
a l'horta de Lleida. Això s'escaigué l'any 1290. El
cavassèquies fou el renom en exclusiva que l'hi
assignà el poble, no era cap nom ni cap cognom oficial o legal, no constava en cap document, però
existia pel poble a causa d'una anècdota subjecta a
la persona, bon nombre del qual segurament no
sabia que s'anomenava Pere-Ramon, com han existit i ensems nosaltres hem conviscut , amb quantitat de persones del nostre poble o de fora vila amb
renoms que poden haver-nos agradat o molestat,
sobrevinguts per raons professionals o d'activitats,
de defectes o virtuts, etc. segons la mostra que hem
triat a l'atzar: el Farreró, la Molinera, el Conxer, per
les activitats de cada un d'ells; el Coix, el
Xancarrón, per unes determinades característiques;
Picasso, Xava, Coronel, per les anècdotes o influències del servei militar; Puntils, Fulleda, pel lloc d'origen; Bessó, Nen, per la situació dins la família;
Pacàs, Perepetit , per volums, la corpulència o la
petitesa; Calces, Pantalón, per qüestions de vestir i
altres com Xorri, Xicorrill o Xirillo que no sabem a
què obeeixen.

Segur que al llegir els renoms esmentats ens han
vingut a la ment ,com en una fotografia, les persones de referència si les hem conegut en vida i,
aquesta imatge, ha prevalgut per sobre del motiu
del renom, àlias o malnom per canviar-se a un valor
únic de citació
No posarem ara una llarga llista de renoms i les circumstàncies que els originaren, però tampoc desestimem poder-los recollir, catalogar i fer-ne una
recerca etimològica en un altre moment, sempre
defugint la intenció de molestar algú, recolzant-nos
amb la seva comprensió i estimada col·laboració,
tota vegada que enriqueixen una part important del
patrimoni col·lectiu d'El Vilosell i formen part de la
Història i del contingut del seu cabal humà, no
oblidant que tots els vilosellencs tenim un renom
comú: som llops , la mascota identitaria assumida
festivament com en la actualitat testifiquen les llobes ,associació de dones, que hi donen vida permanent. Per altra part, tampoc podem deixar de banda que el cognom llop és mol estès a Catalunya i,
ningú en fa problema, encara que es tracti del nom
d'un animal rebutjat amb gran fama de terrible carnisser. Detestable veí encara que amb expressió poc
afortunada. Ara cada un de nosaltres pot anar pensant amb el seu nom, els seus cognoms i també el
renom amb el què ens identifiquen. Estem segurs
que serà un joc de profit.

Per Gabriel Cornadó i Farré
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LES CAMPANES DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE
SANTA MARIA DELS ÀNGELS I DE LES ERMITES
DE SANT MIQUEL I DE SANT SEBASTIÀ

Estudis i Activitat de Recerca

I.- PRESENTACIÓ

E

n Joan Oller i Nieto (família de Cal Marxant) ens va fer arribar una informació al Centre d'Estudis
Locals del Vilosell sobre unes anotacions que havia trobat als llibres sagramentals de la parròquia de
Santa Maria del Vilosell del segle XIX. La informació que ens va transmetre era prou valuosa per a poder fer un
comentari a la nostra revista, per la qual cosa li agraïm la seva aportació. Al preparar aquest comentari vam trobar altra informació que vam considerar d'interès i que ens va dur a presentar-vos en aquest article.
Sens dubtes, les campanes de les torres de les esglésies són un instrument de convocatòria i anunci de festa o
condol a la comunitat catòlica. Aquesta és la funció que compleixen en l'actualitat i que diferencien d'altres
cultures i religions. És ben sabut que en els musulmans criden a la pregaria no amb el so de les campanes sinó
amb la veu dels homes, els famosos muetzins, que fan el seu cant des del minarets de les mesquites.
Les campanes també van tenir altres funcions, a més de les pròpiament religioses. Així, convocaven a la gent
ja sigui per debatre els afers que es plantejaven en les assemblees o consells municipals, bé en ocasió de perill
per tal de defensar-se. Així cal recordar la famosa invocació del via fora amb la qual es cridava a sometent. En
aquest sentit, les Ordinacions de la vila del Velusell de 17 de desembre de 1570 deien el següent:
"La via fora
Item. Ordenaren; que qualsevol habirant en lo Velusell, qui de dia o de nit, hoirà tocar a via-fora,
y no acudirà prontament amb les armes, pague al Señor, per cada vegada, 60 sous, dichs 3 lliures"
"Consell
Item. Ordenaren; que tota hora que.s tocatà la campana per a consell general, tot home cap de
casa que sentirà, que sigue en la vila, vaige al dit consell, y sinó y anirà, pague de bany a la vila
un sou, y evitar avalots en dit consell, y aprés de la propossitió dels jurats o batlle, ninguna persona goso parlar ni fer contradictió al altre, fins vino a en son lloch y fins tothom aia dit son
parer, y que contrafarà pague al Sr. Batlle 5 sous."
Les campanes fins i tot marquen el ritme de les nostres vides quan toquen les hores en que s'estructura el dia.
Com veiem, el so de les campanes ocupava un lloc fonamental en la vida dels nostres avantpassats, tant civil
com religiosa, i encara continua tenint un cert espai en l'àmbit religiós.
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El campanar que avui en dia podem veure presidint
l'església parroquial fou construït entre 1883 i
1884. En l'actualitat ocupa a la part de la façana
l'angle dret del temple. Abans, però, de la seva
construcció, l'església parroquial del Vilosell tingué
un petit campanar en l'angle esquerra. Si alcem la
vista a l'entrada de l'església podem veure encara en
el sostre i a les parets com hi ha restes que ens indiquen per on es pujava al campanar vell.
En aquest campanar hi hagué almenys una campana major i una mitjana. Tenim precissament testimoni de la benedicció d'aquesta darrera en els llibres sagramentals de la parròquia que al respecte
diu el següent:
"Al deu del mes de desembre de mil set cents
quaranta sinch jo Francisco Lletget, Prevere i
Rector del Velusell Archebisbat de Tarragona
ab llicència del Sr. Archebisbe benehí la campana mitjana y li posi per nom Francisca".
Aquest campanar es considerà, però, insuficient per
a les necessitats de la població i es va decidir la construcció de l'actual cap a finals del segle XIX. Sobre
aquesta construcció resulta de gran interès la correspondència mantinguda entre el Bisbe Caixal i el seu
nebot Joan Caixal i Roig que es conserva ctualment

al Fons Peiró-Caixal de l'Arxiu de la Companyia de
Jesús a Barcelona. Es conserven les cartes que el
Bisbe adreçà al seu nebot i de la qual us transcrivim
els fragment més rellevants:
Montpeller 13 de diciembre de 1876
Voy a escribir al Sr. Arzobispo sobre esas
campanas y campanario y aunque poco
podrá si tan mala es la disposición de ese
pueblo quizás logre algo. Si fuera otra mi
situación yo haría fundir esas campanas, añadiendo de quintales a la mayor, dos a la 2ª y
uno a cada una de las otras dos; más ahora
es imposible!
Monasterio de Valumbrosa (cerca de
Florencia) 24 de agosto de 1877
Me alegré mucho de lo del campanario y las
campanas y quisiera que lo hicieseis de modo
que sirva al objeto que os proponéis, que se
oigan de todas partes. Para esto se necesitan
dos cosas: 1 que el campanario sea suficientemente alto y 2º que las campanas sean
mucho mayores. La mayor debería ser de 24
quintales y la 2ª de 18 y las otras dos bastante mayores. Si los tiempos fueran otros os
pagaría la mayor y con el cobre de las otras
dos habría lo bastante para lo que digo.
En Barcelona hay un campanero con quien
podrías tratar y traer por el carril hasta Vinaiza
y con rueda has esa.
Roma 25 de mayo de 1879

FOTOGRAFIA ANTIGA DEL CAMPANAR

También se hablará de las campanas si tu me
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SANTA MARIA DELS ÀNGELS
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En una anotació que hi ha a la documentació del
Fons Peiró Caixal es fa la següent referència:
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Las campanas mayores (dos) se refundieron
y dio para ello el Dr. D. Juan Peiró y Caixal
Arcipreste de Urgel y D. Mariagna Guasch
Viuda de Caixal 100 pesos total 240 pesos.
A expensas de Rosa Caixal (de cal Isidret) se
hizo el altar y capilla del Santísimo.

FULL PARROQUIAL

ayudas y para ti no será gran sacrificio podría
hacerse que ya sea con la elevación del campanario, ya sea con la mayor grandeza y sonido de las campanas se oigan en todo el pueblo. Te dirá el precio del metal que no es
mucho: que el pueblo supla la cuarta parte
que pierde el metal roto y los dos añadamos
15 o diez y seis quintales ó 20 que podría ser
la campana mayor y con el viejo y lo que el
pueblo supla podría hacerse la 2ª de 16 quintales una tercera de 6 y otra de 4 y así estaría
el pueblo magnífte. montado de campanas
Roma 23 de agosto de 1879
Mucho placer me has dado con lo del campanario que supongo lo elevaseis tanto que
de todas partes puedan oírse las campanas.
No olvidéis un buen reloj y que se marque a
fuera las horas, aunque si los que lo cuidan
son como éramos nosotros cuando muchachos, pobre reloj!
Per les dates i lloc que consta en aquesta correspondencia, pot comprovar-se com algunes són escrites
des de l'exili i darrera època, ja que el Bisbe Caixal
va morir precisament l'any 1879. Cal fer notar com
a través del seu nebot té una completa informació
sobre el projecte per a que la parròquia construís un
nou campanar i fes unes campanes. Resulta bastant
il·lustratiu com el Bisbe va donant instruccions i
indicacions al seu nebot a fi i efecte de que l'empresa esdevingui tot un èxit.

En el núm. 2 de la revista Talaia del Vilosell podem
trobar un article de Josep Palau i Cornadó "Traiem
la pols: la transcripció d'una anyada del mont de
pietat i de les obres del campanar". En aquest article es detallen els Jornals per al campanar
començant el dia 15 d'ocrubre de 1883, començant
el dia 5 de desembre de 1884 i començant a picar
pedra el dia 27 de març de 1884.
Les campanes, segons la informació facilitada per
Joan Oller i Nieto en base al Llibre de baptismes
dels anys 1867 al 1897, va ser beneïda solemnement
el 21 de desembre de 1884. Aquestes campanes van
ser foses per Ramon Pomerol i fill de Reus. Van ser
padrins de la campana major l'Alcalde Sr. Miquel
Català i la seva esposa la Sra. Teresa Ros. Se li va
posar els noms de Maria, Teresa, Gertrudis i la van
dedicar al Sagrat Cor de Jesús. De "La segona" van
ser padrins el Sr. Magín Boqué Lladó, jutge del
Vilosell i la Sra. Maria de Caballé. Li van posar els
noms de Josefa, Bàrbara, Sebastiana i la van dedicar
a Sant Josep Gloriòs.
Cal dir que durant la realització d'aquest treball de
recerca, el Gabriel Cornadó i jo mateix, vam pujar
al campanar per a veure si podíem identificar les
campanes esmentades en el llibre sagramental de la
parròquia. La campana major tenia una inscripció
de la qual vam poder llegir el següent text: "Reus a
Raymundo Pomerol ejusque filio anno [...] erosi-
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Rector de la parròquia Mn. Joan M. Banús i Banús
va impulsar tot un seguit d'actuacions que dugueren a la rehabilitació del campanar i de la façana de
l'església. El cost de totes aquestes actuacions va ser
finançat per l'Ajuntament del Vilosell, la Diputació
de Lleida, el Departament de Cultura de la
Generalitat i l'Arquebisbat de Tarragona.

III.- LES CAMPANES DE L'ERMITA
DE SANT SEBASTIÀ

den elmi de Josephi Caixal ep orc qui [...] m Peiró
mei recordatus est economu Iacobo Teixidor [...]
Michaelem Sebastianum Rochum et Bernard liber
domine ab omni." Les dades, per tant, coincidien.
Una altra de les campanes que hi ha a l'església
parroquial, més petita que l'anterior, té una inscripció amb els noms "Assumpta 1969 Mercè".
Segons la informació facilitada per la Sra. Anna
Cornadó, aquesta campana provenia del Convent
del Cor de Maria de Lleida i la família de Cal
Tarroner va pagar les despeses per netejar-la, arreglar-la i portar-la fins al Vilosell, també va fer gravar-hi els noms que eren propis de la seva família.
L'altra campana és més recent. Té gravada la
següent inscripció "El meu so convoca a ser poble
de Déu. Vilosell 1995". A la paret hi ha gravat
sobre ciment una inscripció amb la data 17-5-95.
Segons la informació que tenim d'un Full informatiu elaborat per la Parròquia de Santa Maria del
Vilosell es va col·locar en la data esmentada aquesta campana amb un pes de 590 Kg feta per l'empresa Hnos. Portilla de Gajano (Cantàbria). La
campana va costar 1.288.100 pessetes al que hauríem d'afegir les despeses d'automatització del toc de
campanes que va pujar 240.000 pessetes. El llavors

A l'ermita de Sant Sebastià es conserva a la sagristia
una campana trencada del segle XVI. Encara es pot
llegir una inscripció que diu el següent: "Ioannes
Fores me fecit MCLXXXVIIII". Consta, per tant,
tant el nom del campaner com el de la data de construcció. En el sagrament d'homenatge que l'any
1583 es feu a l'abat Oliver de Botaller hi consta el
nom del constructor de la campana "Joan Forés
(jurat)"; com també trobem un "Joan Forés major"
en una llista de l'any 1599 entre els membres de la
Confraria del Santíssim Sagrament1. Aquesta campana segurament és la que hi havia antigament a la
pròpia ermita2. Recordem que la data de consagració de l'ermita de Sant Sebastià és el 1581 és a dir
vuit anys abans de que es construís la campana . La
campana fou trencada en diversos fragments durant
la Guerra Civil i segurament fou posada al foc per
tal de fondre-la. Afortundament aquesta campana
es va salvar de la seva destrucció.
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La campana que actualment hi ha al petit campanaret de cadireta que hi ha a l'ermita és de l'any
1950 segons es pot veure a la inscripció en lletra de
motlle fosa en el metall de la pròpia campana. Fou
donada a la parròquia per la Sra. Antònia Rosselló i
Lladó. Es pot veure una inscripció gravada a la campana que posa "Any Sant 1950 Vilosell".
Caldria tenir especial cura de la primera campana
perquè és una peça de gran interès històric i artístic
que ara roman malmesa pel foc i trencada a la petita sagristia. Seria aconsellable restaurar-la adequadament. Per això, caldria portar-la a un centre de
restauració especialitzat en aquest tipus de peces,
per tal d'evitar qualsevol tipus de mesura que
pogués malmetre-la.

IV.- LA CAMPANA DE L'ERMITA
DE SANT MIQUEL DE LA TOSCA

L'any 1871 el Bisbe Caixal va impulsar la reconstrucció del temple tal i com consta en la pedra del campaneret que hi ha a la teulada de l'ermita. Cal dir que
segons la informació facilitada per Joan Ollé i Nieto
en base al Llibre de baptismes dels anys 1867 al 1897,
es va beneir l'any 1884 la campana de l'ermita de Sant
Miquel de la Tosca de la que va ser padrí Antonio
Boqué Gil i va ser madrina Maria Lladó. Aquesta
campana deuria desaparèixer durant la Guerra Civil.
L'any 1950 es va reposar la campana que havia
desaparegut durant la Guerra Civil, mercès a una
donació de la Sra. Antònia Rosselló i Lladó. La
campana va ser beneïda solemnement pel Rector
Mossèn Miquel Perramon. Cal dir que en les
actuals obres de rehabilitació de l'ermita el campanaret de 1871 fou substituït per una reproducció.

Per Vicenç Aguado i Cudolà

Vegeu B. FARRÉ I LLORETA: El Vilosell un poble a l'ombra de Poblet. Notes històriques, Ed. Imp. Torregrossa, 1984, p. 160.
En canvi, per a L. NOGUÉ I PASTÓ, "aquesta campana segurament formava part del cloquer del campanar vell (de
l'església parroquial). Cfr. d'aquest autor 1184/1984 Carta de Població El Vilosell (Les Garrigues) Reculls històrics, Ed. Imp.
Arts Gràfiques Molino, Torregrossa, 1984, p. 101.
3
Per a L. NOGUÉ I PASTÓ la data de construcció d'aquesta campana és 1535. Cfr. d'aquest autor 1184/1984 Carta de
Població El Vilosell (Les Garrigues) Reculls històrics, Ed. Imp. Arts Gràfiques Molino, Torregrossa, 1984, p. 101. Cal dir,
però, que aquest autor omet la L i el IIII que donen la datació correcta MD(L)XXX(IIII). Cal tenir present que, segons les
èpoques, resultava habitual utilitzar IIII en lloc de IV. A més, resulta clara la datació si es confronta amb les dades documentals disponibles. Així mentre Joan Forès apareix documentat en els anys 1583 i 1599, en els documents anteriors com
el fogatjament de 1553 el que apareix és Pere Forès que probablement fou el seu pare.
1
2
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PRIMERA PART.- L'ERMITA DE SANT MIQUEL DE LA TOSCA
I.- PRESENTACIÓ

E

D'acord amb el conveni vigent amb l'Ajuntament del Vilosell, el Centre d'Estudis Locals del Vilosell
va emetre un Informe per a la declaració com a bé d'interès local l'ermita de Sant Miquel de la Tosca.
En base a aquest informe, l'Ajuntament del Vilosell va emetre l'edicte 5791 (BOP 86, de 22 de juny de 2006)
que reproduïm a continuació: "El Ple de l'Ajuntament del Vilosell, en la seva sessió de 31 de maig de 2006, va
acordar inicialment, la declaració com a bé cultural d'interès local de l'ermita de Sant Miquel de la Tosca del
Vilosell, la qual cosa es fa pública per tal que els interessats puguin presentar al·legacions en el termini de 20 dies
a comptar d'aquesta publicació. El Vilosell, 13 de juny de 2006 L'alcalde, Josep M. Nogué Roig".
A continuació us reproduïm alguns dels punts de major interès als quals hem afegit algunes dades més que contribueixen a enriquir la informació disponible sobre aquest edifici històric que hi ha al nostre terme municipal.

II.- FETS HISTÒRICS
MÉS RELLEVANTS
Des del temps de la Reconquesta (s. XII) el lloc on
actualment està ubicat l'ermita de Sant Miquel de la
Tosca fou seu d'un grup d'eremites encapçalat per
un cèlebre personatge anomenat Ramon de
Vallbona, que obtingué del comte-rei Ramon
Berenguer IV la concessió reial per a fundar en el lloc
de Cérvoles un monestir. La presència del veí monestir de Poblet frustrà aquest intent d'establiment d'un
monestir, tal i com explica J. M. SANS I TRAVÉ4.
Segons R. PERE ANGLÈS la primera anotació que
trobem del topònim "la Tosca" és del segle XIV per
referir-se al procés de calcificació que es produeix en
el naixement del riu Set. Així esmenta les següents
referències: "ortum [...] cum capçada situm in
t(ermino) dicti loci loco que di(citur) toscha"
(Llibre 1330, f. 4r) i "trocium terre a la toscha"
(Llibre 1375, f. 56v.)5. Si bé no hi ha dades documentals de l'ermita fins al segle XV, sembla que des
del segle XII fins llavors hi degué haver alguna capella o indret de culte al lloc de Sant Miquel de la
Tosca, tal i com apunten J. LLADONOSA I
PUJOL6; així com B. FARRÉ I LLORETA7.
Segons diu L. NOGUÉ I PASTÓ: "L'ermita de Sant
Miquel de la Tosca fou fundada per autorització de
l'Arquebisbe de Tarragona D. Pere de Urrea en 1482

i construïda el mateix any la primera ermita,
segons document que es guarda a l'Arxiu Diocesà
de l'Arquebisbat de Tarragona"8. Cal dir, però, que
aquest autor no aporta cap referència ni cap element que permeti contrastar la seva afirmació, com
tampoc transcriu en cap moment el document a
que fa referència. En realitat sembla va interpretar
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d'aquesta forma una sèrie de dades que li deurien
arribar oralment per mans de terceres persones. El
que sí podem contrastar perfectament és el fet que
en el testament de Guillem de Forés es llega dos
sou per a Sant Miquel de la Tosca aquell mateix
any. D'aquí però no es pot inferir, sense més, que
es construí la primera ermita aquest any, ja que
probablement "hagués alguna d'origen particular,
de devoció pública o privada" segons apunta B.
FARRÉ I LLORETA9. D'acord amb R. PERE
ANGLÈS poden trobar-se les següents referències
al segle XV: "Sto. michaeli de la toscha (MN
1492); "dtº beato mjcaelj de la tosca (Llibre 1493,
f. 1v)"10.
Durant la realització d'aquest treball, vaig localitzar la transcripció d'unes indulgències de 29 d'octubre de 1482 concedides per l'Arquebisbe de
Tarragona als que visitaren l'ermita de Sant
Miquel de la Tosca on es diu que el 25 de setembre de 1482 "fou edificada la Iglesia del glorios
arcángel mossever san Miquel en lo terme del
Vilosell en lo lloch apel·lat la Tosca". La transcripció del document complert es reprodueix com
annex en aquest mateix treball.
L'ermita de Sant Miquel de la Tosca és esmentada
en diverses ocasions durant els segles XVI i XVII.
Potser el document més important on és esmentat
són les Ordenacions de la vila del Velusell de 17 de
desembre de 1570 (Arxiu de Poblet armari II, calaix
7). Així s'estableix expressament que: "Ordenaren
que tota persona ni pastor que entrarà ab qualsevol
manera de bestiar dns límits de la ermita de Sant
Miquel de la Tosca, pague de bany deu sous per la
obra de Sant Miquel y de la ermita, executadors per
los majorals, y, si dits no.ls executaran, lo paguen de
sa bosa".
A començaments del segle XVIII els Regidors del
Velusell amb el consentiment de la Junta de dita
vila, van fer diversos encàrrecs a una mestres de
cases els anys 1727 i 1729 per a la reconstrucció i
reedificació de l'ermita de Sant Miquel de la
Tosca. Això queda reflectit als protocols notarials
del Rector Rafael Cornadó que es conserven a
l'Arxiu Històric de Lleida (ref. 1272, anys 17161734, documents 97 i 112 sense lligar).
D'aquestes obres hi ha constància també als
escuts municipals que consten en la llinda de la
porta en pedra (1730) i en el sostre de l'entrada
en guix (1734).
L'any 1754 es fa ver per subscripció popular el
retaule i l'altar de l'ermita. Encapçalen l'escrit els
Regidors Cosme Prenafeta i Josep Rubió, seguint
el nom de 78 vilosellencs dels quals 41 donaven en
conjunt 15 lliures, 251 sous, 12 diners, 9 quarteres de blat, 59 quartans, 1 càrrega de vi i 3 quarteres de xeixa.

Durant la Guerra del Francès, l'ermita fou utilitzada com a hospital de sang. Com a conseqüència
d'aquesta guerra, l'edifici deuria quedar malmès ja
que fou motiu d'obres de restauració que foren costejades pel Bisbe d'Urgell i fill del poble, Josep
Caixal i Estradé. Com a testimoni d'aquestes obres
de restauració de l'ermita trobem el campanar de
cadireta de l'any 1877, com també un retaule del
segle XIX d'estil neoclàssic. Gràcies al testimoni
fotogràfic que es conserva podem saber com era
aquest retaule. En efecte, estava format al centre per
la imatge del Sant que era de fusta. A cada costat
tenia dues columnes d'estil corinti que formaven un
petit templet d'estil neoclàssic. A la part superior hi
havia sobreposat un altre templet amb teulada
coberta on hi havia el triangle de la Santíssima
Trinitat del qual emanàvem setze raigs de llum i
uns núvols que feien forma de cercle en torn del
triangle. El retaule era coronat en la seva coberta
per una creu.
L'ermita de Sant Miquel fou esmentada en l'obra
de Francisco Gras y Elías en la seva Historia de las
ermitas del arzobispado de Tarragona, escrita l'any
1909 que realitza la següent descripció:
"En el mencionado pueblo y al pie de la fragosa sierra de la Llena, poblada de animales
dañinos, se halla emplazada esta ermita,
rodeada de un florido huerto, que resulta
una nota de color y de belleza en un sitio
triste, solitario y altamente frío. En sus
inmediaciones brota un manantial de agua
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unas sacras, marco dorado, faristol, campanilla, vinagreras con su plato, bandeja con la
imagen del Santo para las colectas, cuatro
candeleros de cristal y dos de cobre y algunos
jarros. Hay además una mesa con tapete, una
silla de madera, un fogón de hierro y un
lavamanos de madera.

que según el parecer de personas peritas en
la materia contiene bicarbonato.
Este ermitorio consta solamente de un retablo en el que se venera la imagen de San
Miguel, la cual fue restaurada por el Obispo
Caixal, hijo de esta población. El acto de
colocación de la restaurada imagen a su
antiguo retablo tuvo lugar en 29 de septiembre de 1868 y revistió cierta solemnidad, pues asistieron a la fiesta a más del
mencionado obispo, otros tres, las personas
más distinguidas de la comarca y numeroso
público.
Esta ermita tiene ermitaño.
Se le da el nombre de Miguel de la Tosca, por
estar situada en un sitio áspero y peladas rocas."
Segons un inventari parroquial realitzat pel Rector
J. M. Sanahuja l'any 1924 l'ermita de Sant Miquel
es descrivia de la següent forma11:
"Está situada a tres Km. y medio de la población, colocada la iglesia en medio de la casa
hay un altar grande de madera, muy precioso con una preciosa imagen del Sto. Arcángel
regalo del Excmo. Sr. Dr. D. José Caixal hijo
insigne del Vilosell, ara grande de mármol
con los correspondientes, manteles, sacras,
crucifijo, tapete y tarima. Tiene sacristía
capaz con un cómodo escritorio donde se
guardan dos casullas una blanca y otra encarnada, un alba, un amito, dos cíngulos uno
muy estropeado de hilo blanco y otro muy
bueno de seda encarnada, un mantel interior
y dos con punto exteriores, dos misales, dos
bonetes, dos purificadores, dos lavabos, una
pequeña imagen de la Virgen, muy deteriorada en medio de la cómoda y un crucifijo.
Se custodian también dos toallas lavamanos.
En un armario de la misma se custodian

En la iglesia hay en el altar algunos jarros
con floreros, una silla en el presbiterio, lámpara de latón, salomón pequeño de cristal,
un cuadro de la Virgen muy deteriorado,
púlpito fijo, cepillo para las limosnas fijo en
una pared, seis bancos nuevos y uno en mal
estado, en que se guardan seis candeleros
plateados y algunos floreros.
Tiene coro con dos bancos muy estropeados, faristol y una banqueta en muy mal
estado. Tiene una campana en la torre campanario. Hay a más en la casa perteneciente
a la iglesia un banco, una mesa, una banqueta, un taburete, una silla, una escalera y
unos tabloides […]."
Al començament de l'alçament militar de juliol de
1936, fou destrossat l'altar i la imatge neoclàssica
de Sant Miquel que fou mutilada a cops de martell
per les patrulles anarquistes de la CNT/AIT. Els
quadres i els objectes religiosos existents van ser
tots destruïts. El 8 de maig de 1940 tingué lloc la
reposició de la imatge de Sant Miquel en l'ermita i
es va utilitzar com a altar la curra que provenia de
l'antic molí del Rubió (actual patí de Cal Calces al
carrer de la Costa núm. 14 i que té sortida al carrer
de la Fassina)12.
A l'any 1969 es va fer el primer Aplec de Sant
Miquel de la Tosca sent Alcalde Antoni Macià i
sota l'impuls de l'extingida Associació d'Amics del
Vilosell. D'aquests aplecs es van fer diverses edicions fins la seva desaparició. D'aquesta època són
també diverses obres de condicionament de l'entorn. Aquest mateix any l'Arquebisbat de
Tarragona va cedir l'habitatge que hi ha adossat a
un particular durant 20 anys a canvi de que es fes
càrrec de les obres de condicionament i manteniment. Passats uns anys l'habitatge retornà a
l'Arquebisbat si bé aquest el té en situació de total
abandonament.
En l'actualitat si bé no se celebren ja els aplecs si
que es continua celebrant la festivitat del Sant amb
una trobada i un dinar popular, impulsats per l'actual Ajuntament. Darrerament s'han impulsat
diverses obres de condicionament de l'entorn i es va
substituir l'antic campanar de cadireta per una
reproducció també de pedra.
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L'estructura de l'edifici de l'ermita és de caràcter
rectangular i té vàries plantes. Té una teulada a dos
vessants que és coronat per un campanar de cadireta. Aquest campanar datat de l'any 1871 ha estat
substituït recentment per una reproducció.
La façana és orientada al sud. Té una porta dovellada que a la seva clau hi figura gravat en pedra l'antic escut municipal. Es tracta d'un escut quadrilong
sannític on consta una muralla torrejada d'una
talaia coberta sostinguda sobre un peu amb la denominació antiga del municipi "Velusell" i la data de
1730 tenint per timbre un coronell o corona perlada que sembla de príncep o marqués i per suport
una creu.
La capella és d'una sola nau. D'un extrem a l'altre
fa 14 metres de llargada per 6'20 metres d'ample en
la seva part més ampla. A l'entrada hi ha un cor. Al

sostre de l'entrada apareix gravat en guix l'escut
municipal, amb forma ovalada i amb trets més simplificats amb data de 1734. La nau és de volta de
mig punt amb una cornisa d'estil neoclàssic que
forma un absis en el presbiteri. Al presbiteri hi ha
l'altar format per una pedra troncocònica que era
l'antiga curra d'un molí d'oli que hi havia antigament a la població. La imatge del Sant és feta després de la Guerra Civil i portada a la seva ubicació
l'any 1940. Hi ha al sostre una gran llàntia de ferro
forjat que fou donació del gremi d'adroguers de
Lleida l'any 1967.
A la part oest hi ha amb una entrada independent
dues estances i una escala que dona accés al segon
pis. Aquestes dependences es troben abandonades
servint com a magatzem de mals endreços.
A la part est hi ha l'antic ermitori, avui un habitatge
restaurat. En l'actualitat es troba abandonat i en
procés de deteriorament. Té entrada independent i
s'accedeix a través d'unes escales a l'exterior que
donen a un segon nivell. L'habitatge té dues plantes.

ANNEX: INDULGÈNCIES PER A L'ERMITA
DE SANT MIQUEL DE LA TOSCA
La Conseció de la Ermita de S. Miquel Arcángel als
29 Octubre de 1482
Noverint universis. Anno Dni. MCCCC L XXXII
die XXV mensis setembris fou edificada la Iglesia
del glorios arcángel mossever san Miquel en lo terme del Vilosell en lo lloch apel·lat la Tosca, la qual
iglesia fou edificada per los prohomes del Velosell y
asó per devoció que tenien a mos san Miquel per
captarse gracia ab lo señor Arquebisbe de Tarragona
consentis e donas son consentimen en construir
supra dita capella en lo sobre dit terme los é volgues
donar poder en tots los pels cristians que visitaren
in donaren almoina a la Iglesia de san Miquel e aro
per intervensió del vers Mosen Nadal nou rector de
la Iglesia del Velosell en que se segueixen los pardons que lo Señor Arquebisbe Pedro d'Urrea dona
atorgue de gracia penal en aquells bons cristians e
cristianes que faran almoina petita o gran e ne visitaran la Iglesia del glorios arcángel mos san Miquel
en les festes seguens ni faran almoina y son aquests
los pardons atorgats per lo sobre dit señor.
Primo los que visiten la Esglesia de mos san Miquel
arcángel, so es en profesó e sens profesó so es en la
festa principal de san Miquel del mes de Setembre
goñaran de gracia penal C dies. Item los que vesitaran la sobre dita Esglesia en la festa de san Miquel
que es lo mes de maig guoyeran de perdó C dies.
Item los que (faran) visitaran o faran almoina en
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Et in eis intercesentibus centum indulgencia dies de
injunctis eis legitime in Domino miseritor
Nos D. G. Arcabisbe de Tarragona Gundisalbus
done de pardó XXXX dies. Item Nos Franciscus
Ep. Tayaciensis conedio XL dies de pardó. Item
Nos Ant. Ep concedis XL dies indulgencias. Item
Ep Malloqrua concedio XL dies indulgencias. Item
Nos Epe de Castro pro qualibet die nominiatur est
XL indulgencias. Sumen los pardons que venten in
favor almoina a la sobre dita Esglesia del glorios
arcángel moderes san Miquel de la Tosca. MVIII
sens dies de perdó otorgats per los Señors Bisbes
segons en la letra patent especificada en la cual es lo
seguen patent del Señor Arquebisbe de bona
memoria lo Señor Pedro d'Urrrea.

Per Vicenç Aguado i Cudolà

Vegeu d'aquest autor: "Un intent no reeixit de fundació d'un monestir benedictí a Cérvoles (Les Garrigues) l'any 1157"
en DD. AA.: II Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Tarrés 31 d'octubre de 1999, Ed. Ajuntament de Tarrés,
Mollerussa, 2000, pp. 27-34.
5
Vegeu d'aquest autor: Els noms del Vilosell i del seu terme municipal, Ed. IEC, Barcelona, 2006, p. 326.
6
Vegeu d'aquest autor: "Centros eremíticos en tierras de Lérida" en Analecta Legerensa. España eremítica, Abadía de S.
Salvador de Leyre, p. 150
7
Vegeu d'aquest autor: El Vilosell un poble a l'ombra de Poblet. Notes històriques, Ed. Imp. Ars Gràfiques Molino,
Torregrossa, 1984, pp. 118-119.
8
Vegeu d'aquest autor: 1482-1982. Cinc-cents anys d'història de Sant Miquel de la Tosca. El Vilosell (Lleida) - Les Garrigues,
Ed. Imp. Ars Gràfiques Molino, Mollerussa, 1982, p. 9.
9
Vegeu d'aquest autor: El Vilosell un poble a l'ombra de Poblet. Notes històriques, Ed. Imp. Ars Gràfiques Molino,
Torregrossa, 1984, p. 119.
10
Vegeu d'aquest autor: Els noms del Vilosell i del seu terme municipal, Ed. IEC, Barcelona, 2006, p. 301.
11
La transcripció completa d'aquest inventari pot consultar-se a l'article de V. AGUADO I CUDOLÀ; G. CORNADÓ I
FARRÉ; J. M. CORNADÓ I IBARS: "L'Església de Santa Maria del Vilosell a través d'un inventari de l'any 1924" a Talaia
del Vilosell 5, juliol 2004, p. 8 i 12-13.
12
Vegeu la secció "Sabíeu què..." de la revista Talaia del Vilosell núm. 6, p. 16.
4
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dita Esglesia lo dia de Nadal guoyeran de pardó
Cent dies. Item los que vesitaran la sobre dita
Esglesia lo dia de sant Roch e de sant Asteve guoyeran per aquests dos dies CC dies de indulgencia
so es de pardo. Item tots los qui vesitaran la Esglesia
de mos sant Miquel lo dia dels Ignosens C dies de
pardó. Item los que visitaran dita Esglesia lo dia
dels Reys so es [espai en blanc] guoyeran C dies de
pardó. Item tots los que visitaran la sobre dita
Esglesia lo dia de la Verge Maria de [espai en blanc]
febre guoyeran de pardó C dies. Item los que vesitaran la sobre dita Esglesia en lo dia de la esenció
guoyeran C dies de
pardó. Item que los que vesitaran la sobre dita
Esglesia en lo dia Cinquogesima guoyeran de pardó
C dies. Item los que vesitaran la sobre dita Esglesia
lo dia de la festa del Cos preciós de Crist guoyeran
C dies de pardó. Item los que vesitaran dita Esglesia
lo dia de sant Joan de Juin guoyeran C dies de pardó. Item los que vesitaran sobre dita Esglesia en la
festa de sant Pere y sant Pau guoyeran C dies de
pardó. Item los que vesitaran sobre dita Esglesia en
la festa de la Verge Maria del mes de Setembre guoyeran C dies de pardó. Item los que vesitaran la
sobre dita Esglesia en la festa de la Concepció de la
Verge Maria guoyeran de pardó C dies.
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SEGONA PART.- L'ERMITA DE SANT SEBASTIÀ
I.- PRESENTACIÓ

F

ora de l'antic cos emmurallat que tancava el poble, es troba l'ermita de Sant Sebastià. En l'actualitat
presideix majestuosa al límit sud de la plaça que duu el nom del Sant i l 'acompanya una magnífica creu
de pedra. L'interior de l'ermita és senzill d'una sola nau. Es conserven en el seu interior esferes discoïdals que
senyalaven antigament els llocs dels enterrament, així com les dues escripcions que estaven a la pared que tapiava la portalada romànica de l'església parroquial de Santa Maria. Sant Sebastià és el copatró del Vilosell i la seva
festa se celebra el 20 de gener, coincidint en la festa major d'hivern del poble.

II.- FETS HISTÒRICS
MÉS RELLEVANTS
L'ermita de sant Sebastià fou consagrada el 16 de
novembre de 1561, és a dir ara farà 445 anys.
Coneixem aquesta data mercès a la trobada per
Vicenç Aguado d'un document excepcional, que no
coneixíem fins ara, al Fons Peiró-Caixal a l'Arxiu
Històric de la Companyia de Jesús a Barcelona.
Aquest fons recull diversos documents elaborats,
transcrits i recopilats pel nebot del Bisbe Caixal, en

Sebastià Peiró i Caixal que fou pare jesuïta, destinats
a l'elaboració d'una biografia del seu oncle.
En aquest document es diu que l'ermita fou consagrada inicialment a sant Fabià i sant Sebastià. Cal
dir que sant Fabià fou un Papa que morí martiritzat, decapitat amb una destral, celebrant-se la seva
festivitat conjuntament amb sant Sebastià el dia 20
de gener. Ambdós sants formen habitualment
parella. Cal dir, però, que el record de sant Fabià
ha quedat difuminat pel pas del temps i en l'actualitat l'ermita es coneix exclusivament com la de
sant Sebastià.
El document de 1561 ens parla de que l'ermita de
sant Sebastià ja estava construïda en aquella data
però que l'Arquebisbe de Tarragona Fernando de
Soares no l'havia pogut beneir en la seva darrera
visita pastoral. Per aquest motiu autoritza a que en
nom seu, al prevere vicari de la parròquia mossèn
Gaspar Hondara beneixi l'església o capella amb les
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solemnitats acostumades. El diumenge 16 de
novembre de 1561 els jurats (en Pere Foraster
major mestre Johan Giner ferrer i mestre Honofre
Fabregues vidrier jurats de la vila del Velusell) tot el
poble i diversos eclesiàstics, inclosos el majoral de
Poblet, acudiren en solemne processó, procedint-se
a beneir l'ermita de sant Fabià i sant Sebastià situada al cap de l'antiga Bassa.
L'ermita fou dedicada a l'advocació d'aquests sants
deguts a la pandèmia de pesta que assolà aquests
territoris durant el segle XVI. Així ho testimonien
els mateixos Goigs de Sant Sebastià del Vilosell (la
tornada diu "salveu-nos de pestilència Màrtir Sant
Sebastià"). També podem trobar testimonis semblants en poblacions molt properes. En aquest sentit, a Cornudella de Montsant: "L'any 1523 el
poble va votar la festa de sant Sebastià i sant Fabià
per deslliurar-los de la pesta" (Vid. Guia de
Cornudella de Montsant. Cornudella, Albarca i
Siurana, Ed. Ajuntament de Cornudella de
Montsant, 2000).
Es parla de l'ermita en l'acta de la visita al Vilosell
de Josep Llinàs, arquebisbe de Tarragona, la qual
tingué lloc el 6 de novembre de 1695. En aquest
document hom esmenta l'ermita de Sant Sebastià
extramurs, a uns 200 passos de la població, i la confraria del mateix nom. L'expressió "extramurs"
denota el recinte emmurallat que tenia el Vilosell
fins al segle XVIII, època en què hom començà d'edificar fora de la vila closa.
En un document que recull l'acta de la visita del
canonge Agustí Figuerola, el 13 de novembre de
1721, hom insta els jurats del Vilosell a reparar
urgentment l'ermita, que amenaçava ruïna, sota
pena d'excomunió major.
El 3 d'octubre de 1891, l'arquebisbe de Tarragona
Tomàs Costa arribà al Vilosell, procedent de
Vallclara. Fou rebut davant l'ermita de Sant
Sebastià per tot el poble, amb el batlle i les autoritats (tret del jutge) al capdavant. El clergue concedí
80 dies d'indulgències a la imatge del Sant per cada
parenostre.
L'ermita de Sant Sebastià fou descrita per Francisco
Gras y Elías en la seva Historia de las ermitas del
arzobispado de Tarragona, escrita l'any 1909, de la
següent forma:
"En el humilde pueblo de Vilosell, que pertenece a la provincia de Lérida se venera la
ermita de San Sebastián, la cual es muy antigua. En ella hay un retablo pintado, que se
le considera de algún mérito. Delante de
esta modesta ermita la piedad de nuestros
abuelos colocó esbelta cruz de piedra, de
estilo gótico, que con justicia llama la atención de los inteligentes."

Durant la revolució de juliol de 1936, va ser cremat el retaule de Sant Sebastià i les imatges que hi
havia a l'església. També la creu de pedra gòtica va
estar a punt de desaparèixer. Es va poder salvar
mercès a dues intervencions decisives. La primera
fou deguda a Josep Macià i Balcells (de Ca
l'Anyep) que s'adreçà als homes que volien enderrocar-la apel·lant a la seva antiguitat i a les tradicions dels avantpassats. La segona intervenció fou
realitzada per Josep Llurba (el Pep del Fantasia)
que era llavors el jutge de pau i el Benito Llurba (de
Cal Paupedrol) que era paleta. Aquests darrers que
reconeixien el valor del treball en pedra van aconseguir desmuntar-la i traslladar-la a un magatzem
als baixos de l'Ajuntament.
En honor del sant i per la seva intercessió en bé
dels vilosellencs, fins fa pocs anys abans de la Festa
Major d'Estiu que es celebrava el tercer diumenge
de setembre, el poble durant la tarda de nou diumenges consecutius acudia a l'ermita per fer les
pregàries adients a la novena i acabant amb el cant
dels goigs. El dia 20 de gener era traslladada la
imatge del sant en processó des de l'església parroquial fins a l'ermita. Aquesta processó encara és
vigent. Cada dos anys en aquesta ocasió es fa un
homenatge a les persones que han assolit els vuitanta anys d'edat on participa tot el poble en un
àpat comunitari i on també l'Ajuntament els hi
dóna un record.

III.- ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
D'INTERÈS
L'ermita és una construcció rectangular amb
carreus regulars i ben tallats, pròpia del segle XVI.
No hi ha cap data ni gravat en la seva llinda. La
façana té una petita finestra a cada costat de la porta dovellada, un ull de bou i un campanar de cadireta Al seu interior, la nau és de planta rectangular
de 13'5 metres de llargada per 6'2 d'amplada,
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tenint adosat a l'angle del prebisteri que llinda amb
el camí de Sant Miquel una petita sagristia. La nau
de l'església fou reformada, probablement durant
l'època barroca, per tal d'adaptar una coberta de
fusta que es recolza sobre dos arcs.
Davant de l'ermita hi ha una creu de pedra que
hom podria datar dels segles XIV-XV.
Aquest conjunt està format per tres peces: un pedró
d'un metre cúbic; un fust octogonal de quatre
metres d'alçada sobre el que hi ha una creu de gòtic
florit. Sobre la creu pròpiament dita hi ha una peça
octogonal on hi ha esculpides escenes de la vida
rural o religiosa, així com uns escuts que en l'estat
actual no poden identificar-se. En la creu hi ha
representat per una de la seves cares un Sant Crist
crucificar i en l'altre cara la Mare de Déu amb el
nen Jesús als braços.
A l'interior de l'ermita s'hi conserva una col·lecció
de vuit esteles funeràries discoïdals procedents del
fossar vell del Vilosell, les quals són adossades als
murs interiors de l'ermita. També trobem algunes
pedres amb inscripcions procedents de l'església
parroquial.

ANNEX: DOCUMENT DE CONSAGRACIÓ DE
L'ERMITA DE SANT SEBASTIÀ
Cunctis pateat evidentes. Com bui dia de Sant
Martí que comtam a once del mes de novembre any
mil cinc sens e seixanta hu acabada la Misa eixint de
aquella avui en lo lloch comu ques diu la plasa nova
al sol los honrats Senyors en Pere Foraster major
mestre Johan Giner ferrer y mestre Honofre
Fabregues vidrier jurats de la vila del Velusell en lo
Archabisbat de Tarragona hun full de paper en la
una part escen demá del notari del Oficiliat e sota
escrit dema del molt noble Reverendissim Señor
Arquebisbe y magestat del Sagell y a mes deu Su
Reverendissima Señoria que en ses mans dits jurats
tenien: en preseneci dels honorats en Bernat
Foraster en Pere Guall y carnicer y en Miguel
Romeu pagesos en dita vila habitans en y Paco presos per testimonis los presens nomenats jurats an
presentat lo dit Consell á mi Gaspar Hondara prevere vicari y regin la cura de les animes y Notari per
lo señor Moreu Joan Pontarró prevere Rector y
notari de dita Vila e Parrochia dient e demanant los
dits jurats no fes segons en dites lletres trovaria faedors les quals lletres comencen.
Nos Don Fernando de Soares per la misericordia
divina Archevisbe de la Santa Iglesia de Tarragona.
Com en la visita espiritual per nos en lo Lloc del
Velosell de la nostra Diócesis de Tarragona feta

hagam trobada una Iglesia o Capella fora del dit
Lloch de nou fundada sota la invocació de Sant
Fabiá y Sant Sebastiá, la qual per les ocupacions de
dita Sant Visita no hage pogut sabe.
E siam suplicats per los jurats de dita vila que la dita
benedicció de dita capella segues feta a dita Iglesia
preve e cometre per tan confiant de la legalitat y
suficiencia de vos veneri mosen Gaspar Hondara
prevere vicari de la Iglesia del dit Lloch del Velosell.
Al tenor de les presens vos cometen y donam llicencia para que Vos y en Lloch vostre modo canonico benehigan la dita Esglesia o Capella servades
empero les solemnitats que en semblans benediccions servase acostume.

De la Nativitat del nostre Senyor.
E los dits honrats jurats ab consell y voluntat de tot
lo poble an determinat que ab la ajuda de nostre
senyor Deu e de la Verge Maria pera diumenge
proxim vinent dita benedictis ab tota la solemnitat
que millor podram fer se faci e que anem ab solemne profesó e los millos ornamens, capes, bordons,
ensens e tot lo que mes solemnizar (per dita
Benedicció) porem o poguem pregant a tot hom si
dispongue ey sie. E lo diumenge de mati que
comptam a XVI del mes y any susdit avent tocat
solemnement ab compasos e solemnitat de campanes en les festes solemnes acostumats asi en la
Esglesia major de la Verge Maria nos com revestits
dels millors vestimens yo dit Vicari y mossen Pere
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e lo Beneficiat y Mosen Antoni Fores preveres residens en dita Esglesia e ab los honorables cantors
seculars y casi tot lo poble profesonalment presens
y en dit officis asistens los Reverens Pares Frare
Joan de Guimerá monje de Poblet majoral y de lo
merelo Reverent Religios del Orde de Sant
Francesc del Monestir de Montblanch ques diu
mestre mut qui en dita solemnitat predicá e lo
Reverent mossen Anthon Boldu Prevere Beneficiat
en la Esglesia major de Vimbodí: som anats a la
Capella e nova Esglesia dels gloriosos martirs san
Fabiá y san Sebastiá al cap de la Bassa e proa la eren
constructa la qual trobam ornada y preparada
segons la posibilitat deguda e per comensar la
benedicció de aquella junta la comisió de sa
Reverendísima Sensoria a nos comensa segons la
forma en lo ordinari pera Esglesia nom posada

[espai en blanc] en dita capella preparada en una
vacina aigua e sal e aquí comensá la benedicció del
aigua beneyta e de aquí ana al cap de dita capella
on es lo altar y vesanli de dits gloriosos martirs y
alli diem la nostra salutació e les dos oracions que
son en lo ordinari apres agenollats diem tot los set
psalms penitencials ab la letania y versos en sos
llocs posats e tot complot e dit lo psalm Quam
dilecta tabernacula ses prosseguim dita benedicció
é dona aygua beneyta per tota dita Esglesia e canta
los respons judica me antifon centup e aquella acabat diem los versos alli posats a apres diem la misa
dels martyrs ab les commemoracions.
Arribada la missa cantem Te Deum gaudeamus y
cantant aquest tot la profesó rodam dita capella de
part de fora y tornams al altar diem les oracions
com en lo ordinari se trove a axi tot acabat per que
en es devenidor se trovie coma ab dita comissió de
dit Reverendissim Senyor Archabisbe y del modo
que ses feta ab testimonis de dits Reverens religiosos capellans y a tot la major part del poble. Yo
Gaspar Hondara Prevere a qui dita comissió es dirigida Vicari y public notari de la parrochial Esglesia
de la Verge Maria e vila del Velusell en dit
Archabisbat de Tarragona y regin la cura de les animes y notaria ab lo molt Reverent Senyor Mosen
Johan Pontam Prevere de aquella. Rector y public
notari puis en asó no se a de atendre sino a la sola
veritat y tan poden valer los actes en pla com en llatí, per tant yo dit Hondara vicari de ma propia fas
les presens en publica forma en les quals per millor
esser cregudes pose part de Notari e clausura de
mos publics actes lo meu acostumat signe.

Per Vicenç Aguado i Cudolà
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LES SANTES RELÍQUIES QUE EL
BISBE CAIXAL VA OBTENIR PER A
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL VILOSELL

Estudis i Activitat de Recerca

I.- PRESENTACIÓ: QUE EREN LES SANTES RELÍQUIES I
QUINA IMPORTÀNCIA VAN TENIR PER AL VILOSELL?

L

a relíquia més important que es conservava a l'església parroquial era un fragment de la vera creu que
consta documentada el 14 de juny de 1451 quan es va realitzar una "prova de foc" davant de l'abat de
Poblet amb la finalitat de comprovar la seva autenticitat13 . Durant el segle XIX, el Bisbe Caixal va impulsar la
festa i la processó en homenatge al Santíssim Sagrament (anomenada de la Minerva per l'homònima església que
hi ha a Roma) el tercer diumenge de setembre. Aquesta festa venia a substituir la que es feia per la Mare de Déu
dels Àngels el dia 2 d'agost, a l'advocació de la qual està dedica l'església parroquial. El cicle de les collites aconsellava que es traslladés fins al setembre. Calia per tal de donar més rellevança a aquesta festa proveïr d'unes relíquies i per això van ser adquirides a Roma a instàncies del Bisbe Caixal.
Cal dir que aquestes relíquies van desaparèixer durant el saqueig de l'església que van tenir lloc als inicis de la
guerra civil. A això cal afegir que la Festa Major va ser traslladada de data als anys 70 coincidint amb les vacances escolars, per tal de poder integrar a les celebracions als estiuejants. La desaparició física de les relíquies, conjuntament amb el trasllat de la festa, han contribuit a esborrar la memòria de la seva existència. Els documents
que he localitzat volen deixar testimoni de la importància històrica que tingué en la nostra població.
Amb independència de la seva autenticitat, les relíquies són una manifestació important de la religiositat i de
les creences dels nostres avantpassats. L'estudi de les relíquies rep el nom de lipsanografia (del grec leipsana,
reliquies). Cal distingir fonamentalment dos tipus de relíquies: les reals o primàries que eren fonamentalment
restes dels cossos dels sants i les indirectes o secundàries, anomenades brandea, pignoria que bàsicament era
roba, olis o cera posada en contacte amb els sants14.

II.- LA CORRESPONDÈNCIA
ENTRE EL BISBE CAIXAL I EL
SEU NEBOT PER A L'OBTENCIÓ
DE LES SANTES RELÍQUIES

veneran en esa Iglesia Parroquial con su
auténtica por ser demasiado pequeñas.
Enviáme de nuevo la lista que ahora espero
tener medio de lograrlas mayores y además
otras con un buen reliquiario.

Anteriorment al parlar de la construcció del campanar hem esmentat la correspondència que mantingué el Bisbe Caixal amb el seu nebot on aquest el
mantenia informat i com el prelat li donava instruccions i consells per tal que l'empresa fou reeixida. Cal dir, però, que aquest no fou l'únic "negoci"
que el Bisbe i el seu nebot, ja que com veurem a
continuació el Bisbe Caixal tingué un paper essencial en l'obtenció d'una sèrie de Santes Relíquies
per a la nostra població.

El nombre de Vilosell es vascongado que quiere decir lo mismo que es el pueblo: lo pondré
de un modo más extenso y os lo enviaré.

Roma 29 de marzo de 1877
No os envié las reliquias de los Stos que se

Monasterio de Valumbrosa (cerca de
Florencia) 24 de agosto de 1877
Mi querido sobrino Juan Caixal i Roig: He
tardado tanto en contestaros porque esperaba que el Padre Maestro Carbó, mi ayudante en Roma hubiese recogido todas las reliquias que le pedí que son muchas y no
pequeñas sino mayores como se dan a los
obispos. No he podido hacerlo aun, más no
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Entonces os diré como han de tratarse y
colocarse para lograr que sean de veras vuestros protectores.
Roma 13 de noviembre de 1877
Casi me da pena pedirte por tercera vez que
me mandes la lista de las Stas. Reliquias que se
veneran en esa parroquia. El P. Dominicano a
quien tenía encargada su adquisición, como
tiene muchos negocios se le ha traspapelado la
que últimamente enviaste. Di al Rector que
disimule, que mucho siento la molestia que se
le da muy a pesar mío.
Roma 8 de abril de 1878
Mi querido Sobrino Juan: a su tiempo recibí tu felicitación de fiestas de Navidad mas
como esperaba de un día a otro poderos
decir que ya tenía en mi poder las Sagradas
Reliquias, cuya lista me enviaste y han
sobrevenido las grandes novedades de la
muerte del Papa Pío IX y la elección de
León XIII se ha ido retardando de día en
día. Al fin puedo decirte: ya tengo lo que
deseaba y si tal vez falta alguna de las que ya
teníamos enviaré otras no sé cuantas, tal vez
cincuenta y en […] añadiremos alguna más.
Quiero que tengáis muchos protectores,
para […] que Vilosell vuelva a ser lo que fue
en un tiempo un publico muy […], muy
cristiano y con esto un pueblo rico, todo lo
que yo he visto.
[…]
Quisiera que con el permiso de tus Sres.
Padres pidieras al Sr. Rector encargarte del
Altar del Sacramento en donde está la
Virgen de los Dolores, si no cuida de él tu
tía María Prenafeta. Has de limpiar, coser y
planchar las sabanillas que deben ser tres: las
de arriba han de llegar a tierra, las otras dos
basta que lleguen de un extremo al otro;
pero es mejor que cuelguen un poco. Todos
los sábados has de barrer la capilla y quitar
el polvo del altar y de las imágenes. Todo
muy adornadito con flores, las más preciosa
de las cuales ha de ser tu corazón.
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Roma 25 de mayo de 1879
Mi querido sobrino: recibí la tuya con la de
Teresa a su tiempo y para contestaros esperaba la venida del Rdo. D. Antonio Joanico
a quien entrego todas las Stas. Reliquias y
entre ellas las de su Sto. Patrón S. Juan
Evangelista y le he dado instrucciones necesarias para arreglar todas en un reliquiario.
Si se toma la pena de ir a esa para ver y arreglar como se han de colocar el día de la fiesta será mejor y si se encarga de los sermones
de la fiesta mayor el mismo podría llevar el
día antes el reliquiario ya hecho y el os dirá
como han de recibirlas.

III.- LA TROBALLA D'UN
DOCUMENT EXCEPCIONAL:
ELS GOIGS EN ALABANÇA A
LES SANTES RELÍQUIES QUE
ES VENERAVEN A L'ESGLÉSIA
PARROQUIAL DEL VILOSELL
En el fons Peiró-Caixal hem trobat entre les anotacions que realitza el nebot del Bisbe Caixal un
document històric important com és la lletra d'uns
goigs inèdits en alabança de les Santes Relíquies que
el Bisbe Caixal va fer portar a la parròquia del
Vilosell. Cal dir que la importància d'aquest document no resulta solament per tractar-se d'uns goigs
més, sinó perquè a través de la seva lletra podem
saber quines eren les Santes relíquies que es veneraven: un fragment de la vera creu (que és anterior al
propi Bisbe Caixal sent documentada aquesta relíquia durant el segle XVI), una pedra del sepulcre de
Jesús, la llet sagrada de la Mare de Déu, un fragment d'os de Sant Pere apòstol, part del cos martiritzat de Sant Sebastià, Sant Roc i Sant Blai, un cordó (cordial) de Sant Jordi, unes prendes dels Sants
Abdó, Sant Senen, Sant Vicenç, Sant Llorenç, el
favor de Santa Llúcia, un petit os de Santa
Apolònia, una reliquia de Santa Bàrbara i una prenda de Santa Úrsula.

Per Vicenç Aguado i Cudolà
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faltará y con los 18 duros que me hizo entrega ese Sr. Rector y con añadir lo que falte
tendrá Vilosell una colección de las Stas.
Reliquias que sea digna de la Solemne Fiesta
que les consagráis el 2º día de la fiesta mayor.
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Ja que Deu nos ha donat
Aqueix tresor celestial:
Guardau ó Santas
Reliquias
Al Vilosell de tot mal

S. Pere Apostol dit os,
Del qual la sombra curaba,
Ab un modo prodigios,
Volgue elegir per repos
Aquesta Urna celestial

De aquella Creu
Venerable
Un bocí sens ha donat
En la que Jesús clavat
Morí per lo mon culpable
Per sa virtud inefable,
Esta joya principal etc

Sebastia part nos presenta
De son cos martiritzat
Sant Roch al atribulat
Ab sa Reliquia acontenta
Blay, los favors nos aumenta
En fer gracias lliberal,
etc.

Pedra de la sepultura
De Cristo sens va donar:
Terra Santa va alcansar
Lo Vilusell per ventura;
Trobant en la terra pura
Lo mes precios mineral,
etc.

Sant Jordi sa protecció
Quel mon sempre desitja
A par que aqui la posa
Volent ser nostre Patró;
El nos dona en la aflicció
Un dulcissim cordial,
etc

Endulceix nostra afflicció
Maria ab sa llet sagrada
La Mare tan desitjada
Ofereix sa protecció:
Paguenli tal atenció
Al nostre amor filial,
etc.

Los Sans Abdón y Senent
Prenda tambe nos deixaren
En que nos auguraren
Son amparo permanent

Lo mateix per Sant Vicent,
Per un favor especial,
etc.
Del mon Llorens vencedor
Es posat en la graella
Y mor ab lo foch en ella
Oferim Protector
Pues nos dona son amor
En la prenda mes cabal,
etc.
Santa Llucia ab gran furor
Al foch es arrebatada,
Y poch despres degollada
Per mans del Emperador
Promententnos son favor
En la desditxa fatal, etc.
De son costat valeros
Que a las brasas se tirá
Apol·lonia nos doná
Per cariño un petit os;
Ten al Vilosell dit os
A best riquissim caudal,
etc.
A Bárbara cruelment
Son Pare va degollar;

Pero un llam lo va tirar
Al infern en un moment;
Patrona aqui de la gent
Deté la furia infernal,
etc.
Aquella gran pecadora,
Y después gran penitenta
Magdalena va contenta
Per ser nostra Protectora;
Asistinnos en tot hora
Y mes en la hora final,
etc.
Ursula com a primera
De las onse mil donsellas
Nos deixa tambe de aquellas
Una prendra duradera;
Es ella la primavera
Que ens promet fruit
celestial, etc.
Ja que Deu vos ha posat
Del Vilosell per Patrons,
Derramau los vostres dons
Quan vos invoca postrat;
Lo remey universal …
Ja que Deu vos…

V. Sancti Dei omnes intercedere dignemini R. Per nostra omniumque salute
Oremus: Deus qui nos concedis Santrum Marty tuonum Comtionem colere, da nobis in aeterna beatitudine de conin societate gaudis
V. Sancti Dei omnes
Oremus:

Vegeu B. FARRÉ I LLORETA: El Vilosell un poble a l'ombra de Poblet. Notes històriques, Ed. Imp. Arts Gràfiques Molino,
Torregrossa, 1984, pp. 212-214.
14
Vegeu al respecte L. RÉAU: Iconografía del arte cristiano. Introducción general, Ed. del Serbal, 1ª ed., Barcelona, 2000, pp.
464-485.
13
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quest era el nom amb el que es definiren un
grup de joves del poble, als que aplegà el gust
i la sensibilitat per la música i, que compartiren un
període que va des de l'any 1948, fins a meitats dels
anys cinquanta.
Sí, diguem-ne aventura de la gesta que una colla de
jovencells, que eren força destres amb els estris propis de la pagesia però de notes del pentagrama
només coneixien el Sol, s'atreviren a fer sonar
Bandúrries i Guitarres harmoniosament, lliscant els
dits sobre les cordes en el punt adient de les melodies que interpretaven.
Per posar-nos al corrent d'aquella "aventura històrica", ens hem adreçat als supervivents, un d'ells, és
en Jaume Farré i Cornadó, de Cal Bessó, amb
residència a la població veïna de l'Albi, que amb tota
amabilitat s'ha avingut a explicar-nos el que recordava després d'una pila d'anys, encara que amb certs
dubtes i, preguntant amb modèstia si explicar això
té algun interès. Sincerament, creiem que l'interès
sobrepassa la simple curiositat quant situats en
aquells anys de postguerra malmesos per la incivilitat d'aquell recent conflicte, amb el poble isolat en
un racó de muntanya, un poble del secà amb moltes
dificultats econòmiques i de tot tipus, on el futur de
la joventut acabava amb l'aixada a les mans. Aquest
fet, té un mèrit notable situats en aquells anys de
tan deficitari nivell de progrés a diferència dels
grans avenços de la vida moderna actual que situa a
El Vilosell al centre de l'univers amb les noves tecnologies. Aquells nois venceren un entorn malagradós amb molta il·lusió, posant-hi ganes i un suplement d'esforç. Tota una batalla contra la desgana i
l'avorriment que mereix la nostra reconeixença.
Acabades les jornades del tros trobaren un punt d'equilibri emocional propi que feren extensiu a tota la
comunitat vilosellenca amb les seves interpretacions
de la música popular que guanyava terreny en
aquells moments.
La singladura dels "Celestins", aquest era el nom de
la rondalla, és un patrimoni històric del Vilosell del
que volem deixar constància amb tot l'agraïment als
autors.
Hem de fer constar que a última hora hem pogut
preguntar a un altre dels supervivents que poc després emigrà al poble de Juneda d'on era originària
la seva mare i allí formà una família i és on resideix,
aquest és en Joan de Cal Pubill de la Creu. El resultat de les preguntes fetes es el següent:

Orientació que pot donar una visió del
grup i la seva trajectòria.
- Qui foren els atrevits triomfadors?
El grup era format per set joves que anomenarem
per ordre alfabètic: Benet Sobrepere i Mandaña
(Bandúrria), Celestí Cornadó i Farré (Guitarra),
Florenci Sugrañes i Massot (Bandúrria), Gelasi
Pastó i Prenafeta (Guitarra), Jaume Farré i Cornadó
(Guitarra), Joan Vergé i Sedó (Bandúrria) i Marcel
Salesses Balcells (Guitarra).
- Quina circumstància originà la formació del grup?
L'estímul vingué per l'actuació d'un grup popular
de "rondallers" del poble de Cervià de les
Garrigues. La veritat era un nombrós grup de veterans que ja portava anys de "rodatge" i, el seu
exemple ens va empènyer a la imitació i al dinamisme. Vàrem estar madurant la idea parlant-ne
un temps entre la joventut, fins que en sortiren els
voluntaris. Cal dir que el "vell" de cal Cabaler va
tenir una gran influència amb el seu estímul, quasi decisiu, i ell va ser el padrí de bateig del grup,
poseu-li: -"Rondalla dels Celestíns", perquè el
Celestí és el que us pot conduir, us ensenyarà a
tocar els instruments i us en sortireu va ser la seva
sentència.
- Teníeu nocions de solfeig?
No, pràcticament ningú, tocàvem d'oïda, a base de
mols assaigs, memoritzant i repetint les melodies
que oíem a la Ràdio i a la Gramola.
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- Quin era el repertori?

- Recordeu alguna actuació especial?

Les cançons més populars de l'època. Hem de tenir
present que hi havia la censura de la dictadura franquista. El que dominava eren les "ranxeres" mexicanes i algun fragment de "Zarzuela".

Si, una actuació memorable al "Cafè de cal
Tarressà" amb la interpretació del malaurat actor i
cantant Marcel Salesses, que d'una manera perfecta imitant un borratxo posà el públic d'empeus cantant "El Tabernero". Parlant de cantar, a més del
Marcel, hi cantaven habitualment el Celestí i el
Gelasi.

- Com us rebé el poble?
Mol bé, amb mol d'entusiasme. Pel nostre públic
era tot un esdeveniment impensable, una sorpresa.
- Érem els millors!
- Quan actuàveu? Vau fer alguna sortida fora vila?
Vàrem actuar en diferents moments, festes locals,
Aplecs, comiats de "Quintos" i també, tocar per
ballar. El conflicte principal es produïa per Santa
Àgueda, ja que tots els músics volíem ballar, i la tradició mana que qui escull ballador son les senyoretes i, tot i que prèviament s'acordà que durant les
interpretacions només un sol músic podia accedir a
la pista per ballada, això no funcionà correctament
i portà seriosos problemes, com ara que solament
toquessin un parell.
Fora vila actuarem a l'Albages, i fora comarca, a
Nulles i Bràfim, aprofitant que hi actuava el grup
de teatre local i per influències de mossen Miquel,
el capellà de la parròquia.

- A què es deu la desfeta del grup?
Bé, alló era fruit d'unes circumstàncies que anaren
canviant a mesura que ens anàvem fent grans, que
començaven els festeigs, el cansament i, al estar
mancats de solfeig poc més podíem progressar, per
tant, era natural que arribés l'hora de plegar.

Fins aquí hem seguit als dos supervivents després
que hagin passat un grapat d'anys, ambdós resideixen fora Vila des de que acabà aquesta etapa, els
altres ja han anat desfilant cap l'últim destí, per tots
ells un afectuós record que rememoren les persones
del poble.

- Com us finançàveu?
Cada u es rascava la butxaca segons les seves possibilitats. Per nosaltres era una activitat que ens ajudava a passar el temps i ens hi divertíem.

Per Gabriel Cornadó i Farré
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n aquesta ocasió presentem l'arbre del cognom: PRENAFETA, en ell podrem observar
lligams amb d'altres publicats en números anteriors i també com aquests s'eixamplen a mesura
que es concreten o revaliden les dades disponibles,
lamentablement, els nous arbres poden aportar
informació contradictòria respecte als ja publicats
en números precedents, això és degut a errors
ortogràfics dels documents consultats o interpretacions que se'n fan, és a mesura que s'amplien les
consultes o ens arriba nova informació que aquests
fets es posen en evidencia.
Per donar més exactitud i rigor a les dades que es
publiquen sempre serà d'agrair les aportacions que
ens feu tots els que disposeu de documents, escriptures, capítols matrimonials dels vostres avantpassats
o simplement observeu quelcom que no és correcte.
No volem els documents que no es vulguin o
puguin cedir, solament còpia d'ells o la informació
que ajudi a fer més fàcil i exacta la recerca.
En aquest sentit, vull agrair a Josep Cunillera
(Garratxo) i Teresina Cornadó Tarragó) l'aclariment que van fer de la foto publicada a la pagina
15 del número 7 de Talaia. Qui allí figura no és en
Miquel Tarragó Casals, si no el seu germà Enric
Tarragó Casals, eren molts semblants, però aquest
porta l'uniforme dels soldats que anaven a l'Àfrica
i va ésser l'Enric, NO el Miquel, qui va fer la mili
a Melilla.

El cognom Prenafeta era un dels més presents en el
Vilosell dels segles XVIII i XIX, mostra d'això n’és
el gràfic-1 on es pot veure els naixements de criatures que abarquen el període comprès entre els anys
1735 i 1850, diferenciades per sexe.
Els Prenafeta son dels que mes surten en documents
dels segles passats i actualment encara perdura entre
algunes de les persones que resideixen al Vilosell, no
obstant va ésser al voltant de l'any 1800 quant s'experimenta la màxima natalitat de persones amb
aquest cognom, alguns anys amb 4 i 5 naixements i
l'any 1798 (taula-1) amb un màxim de 6, quantitat
aquesta que fa anys no s'assoleix n'hi amb la suma
de tots els nascuts.
En els arbres, tot i que la relació dels ascendents
depèn del parentiu tant de la branca paterna com
materna, amb el pas del temps es tendeix a considerar-lo quant es manté el cognom, de fet, millor
que sigui així, ja que del contrari tots acabaríem
essent descendents o parents de tothom.
Ara bé, en el cas dels Prenafeta, concretament de la
branca d'on surt Mossèn Joan, que es la que en aquesta ocasió es vol seguir, tot i que inicialment es parteix
dels 15 fills que consta van tenir en Cosme i l'Orosia,
per baixar fins als temps mes recents acabem amb
cognoms que res tenen a veure amb el que encapçala
l'arbre, això es conseqüència de la mortaldat infantil
pròpia d'aquells temps, la quantitat de dones que perden el cognom a la segona generació i les migracions

GRÀFIC-1
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TERESA BALCELLS CASAMITJANA

a d'altres indrets ja sigui per casaments, motius laborals o altres circumstancies, es il·lustratiu, en aquest
sentit, el cas d'en Josep Prenafeta Vilalta, que n'hi
amb 8 descendents pot donar continuïtat al cognom
pel fet que aquests siguin dones.
Tot i no haver-los pogut relacionar amb la branca
del Cosme i l'Orosia, (n'hi com ascendents n'hi
descendents) podem trobar en El Vilosell altres
famílies que tenen aquest cognom.

Cal Tarragó - Sec - Ritet

JOSEP MACIÀ I BALCELLS

- JOSEPA CUNILLERA CARRÉ (CA L'ANYEP)

Cal Maria Rosa
Al voltant de 1797, el matrimoni format per Josep
Prenafeta i Paula Carré, donaria entre els seus descendents aquest cognom a:
1809 Anton Prenafeta Carré
1868 Carme Prenafeta Solé
1892 Pau Cornadó Prenafeta Cal Maria Rosa

Cal Siverio / Cala Malena

Al voltant de 1750, el matrimoni format per Joan
Baptista Prenafeta i Marina Català, (vegeu arbre
cognom: Tarragó de Talaia num-7 pag.18) donaria
entre els seus descendents aquest cognom a:

Al voltant de 1809, el matrimoni format per Antón
Prenafeta i Francesca Carré, donaria entre els seus
descendents aquest cognom a:

177x Mundeta Prenafeta Català
1787 Josep Tarragó Prenafeta
1817 Ramon Tarragó Descarrega - Cal Tarragó
1827 Jaume Tarragó Descarrega - Cal Ritet
1799 Joan Tarragó Prenafeta - Cal Sec

1825 Isidre Prenafeta Carré
1870 Malena Prenafeta Andreu
(padrina del Pep de la Malena)
1903 Silverio Inglés Prenafeta Cal Silverio

Data NEIXAMENT

NOM

1er COGNOM

2on COGNOM

11/02/1798
22/03/1798
03/08/1798
26/08/1798
16/09/1798
16/12/1798

ANTONIA
JOAN
MAGDALENA
JOSEP
FRANCISCO
MAGDALENA

RUBIO
PRENAFETA
PRENAFETA
PRENAFETA
NOGUER
LLINYA

PRENAFETA
MIRET
RUAU
CARRE
PRENAFETA
PRENAFETA

TAULA-1 RELACIÓ

DE PERSONES NASCUDES L'ANY

1798

AMB EL COGNOM

PRENAFETA
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MARIA LLADÓ I ROSELLÓ

JAUME ARBÓS I BALCELLS

Cal Cabot - Ciré - Gallineta
Al voltant de 1830, el matrimoni format per Josep
Prenafeta i Maria Cabot, donaria entre els seus descendents aquest cognom a:
1837 Miquel Prenafeta Cabot - Cal Cabot
1842 Raimunda Prenafeta Cabot:
1875 Maria Preixens Prenafeta - Cal Ciré
1878 Joan Preixens Prenafeta - Cal Gallineta

Cala Lucina
Al voltant de 1845, el matrimoni format per Josep
Prenafeta i Rosa Palau Pascual, donaria entre els
seus descendents aquest cognom a:
1848 Jaume Prenafeta Palau
1874 Dolores Prenafeta Inglés - casada a Cal Llima
1895 Lucina Prenafeta Inglés - Cala Lucina
---- Maria / Pilar / Gelasi Pastó Prenafeta

Cal Cabotet
També el mateix matrimoni (1845 ... ) format per
Josep Prenafeta i Rosa Palau Pascual, donaria entre
els seus descendents aquest cognom a:

1852 Francesc Prenafeta Palau
1878 Teresa Prenafeta Vergé
1894 Miquel Prenafeta Vergé
1888 Maria Prenafeta Vergé - casada a Cornellà
de Llobregat
---- Teresa, Paquita i Josep Llivina Prenafeta

Cal Pansa
Al voltant de 1860, el matrimoni format per, Joan
Prenafeta i Maria Guasch Rogé, donaria entre els
seus descendents aquest cognom a:
1862 Josepa Prenafeta Guasch
1888 Isidre Preixens Prenafeta Cal Pansa (conegut pel Romà)

Cal Cosmet
Al voltant de 1860, el matrimoni format per Pau
Prenafeta i Mundeta Torres, donaria entre els seus
descendents aquest cognom a:
1866 Josep Prenafeta Torres (nascut a Linyola)
1893 Maria Prenafeta Carré - Cal Cosmet
---- Josep/Ricardo/Fineta Estradé Prenafeta Cal Cosmet
Com es pot veure, el cognom Prenafeta està força
estes al Vilosell i dona per fer altres arbres, esperem
que en una propera ocasió els puguem publicar.
Per Jaume Caballé i Arbós
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RELACIONS HUMANES ENTRE
VALLCLARA I LES GARRIGUES (SEGLES XIX-X
XX)
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V

allclara, Vimbodí, Senan i Vilanova de Prades
són els termes municipals de la Conca de
Barberà que limiten amb les Garrigues. La nostra
intenció amb el present article és documentar les
relacions humanes del primer poble, Vallclara, amb
els seus veïns garriguencs, la font documental emprada ha estat el padró d'habitants dels segles XIX i XX,
malgrat les divisions administratives del segle XIX
(província i partit judicial) que el separaren oficialment de localitats amb un passat comú (jurisdicció
senyorial del monestir de Poblet, pertinença a
l'Arquebisbat de Tarragona, una economia agrària...). Segons Josep Iglésies, Vallclara l'any 1857
comptava amb 411 habitants, el 1877 amb 433, el
1897, 426, quan s'inicia la davallada que s'accentuarà en el segle XX: el 1930 baixà a 295, el 1950 a
209 i el 1970 sols a 12915, la causa serà la emigració
vers a les ciutats a la recerca d'un futur millor. La
base econòmica era l'agricultura amb el complement
de la ramaderia i el bosc, sense indústria i amb una
dependència del clima per a obtenir bones collites,
l'aigua és escassa i els conreus són de secà.
A l'edat moderna ja constatem una vinculació estreta de les Garrigues amb la Conca de Barberà, així en
el darrer quart del segle XVIII documentem la
presència de 18 emigrants garriguencs a Montblanc,
la majoria dones (catorze)16. Segons els dos padrons
del mil vuit-cents el fluxe d'arribada d'emigrants de
la comarca veïna es mantingué estable a l'entorn
d'una trentena, en el primer terç del segle XX la
tendència és el decreixement, primer a la meitat i
posteriorment a nivells ínfims, evidentment les
Garrigues també patia els efectes de l'èxode rural.

Els intercanvis humans del segle XIX de Vallclara
es feien bàsicament amb la Conca, les Garrigues i
les Muntanyes de Prades, les migracions internes de
proximitat giren entorn les estratègies matrimonials, de fer un bon casament i procurar augmentar el patrimoni, les festes majors esdevenien una
excel·lent ocasió per establir contacte amb nois i
nois casadores, si bé en ocasions els enllaços es pactaven entre famílies (és a dir els pares). L'aportació
principal de les Garrigues a Vallclara fou de dones,
la majoria casades amb homes de Vallclara, localitat
on s'establiren, això fa que en la majoria de nissagues vallclarines hi hagin parents dels municipis
propers. En el segle XIX el rànquing el té el Vilosell,
el segueixen a més distància Vinaixa i la Pobla de
Cérvoles, el factor distància és determinant. Dels
25 pobles que integren les Garrigues a Vallclara
només hi ha representants de 10, menys de la meitat, i tots són de secà. A la secció de genealogies de
la revista Talaia hi localitzem alguns noms, tal és el
cas dels Boquer17.

Gènere dels emigrants garriguencs a Vallclara
Any
1873
1897
1931
1955
1970
Total
Percentatge %

Home
12
2
2
3
4
23
27%

Dona
20
26
11
5
0
62
27%

Evolució dels emigrants de les Garrigues que s'instal·len a Vallclara segons els padrons d'habitants
Poblacions
L'Albi
Cervià de les Garrigues
El Cogul
L'Espluga Calba
Fulleda
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
El Vilosell
Vinaixa
Total

1873
6
0
0
3
0
1
0
3
12
7
32

1897
2
2
0
0
0
0
3
3
14
4
28

1931
3
0
0
0
1
0
4
0
4
1
13

1955
2
0
1
3
0
0
1
0
0
1
8

1970
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
3
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APÈNDIX I
Emigrants de les Garrigues que s'instal.len a
Vallclara segons el padró municipal de 1873
L'Albi (6)
-Damià Buti Albages, pagès, 59a.ea. 29 (1843), la
seva dona era de Vallclara.
-Jaume Guim Gassol, pagès, 65 a. ea.32a. (1840),
casat amb una Vallclarina.
-Josepa Guiner Gallofré, v.havia arribat a Vallclara
el 1822.
-Francesca Lladó Perramon, 20a. casada amb el
propietari de Vallclara, Ramon Sales Duc.
-Antònia Planella Ribes, casada amb un pagès de
Vallclara, poble on arribà el 1858.
-Rita Pujol Tarragó, s.42a.ea. 10 (1841).
L'Espluga Calba (3)
-Josepa Blai Muntanyola, v.72a.ea.41 (1842).
-Feliu Mateu Sans, pagès, 42a.ea.34 (1865), la seva
dona era de Vallclara.
-Dolors Mateu Sales, 11a.ea. 3 (1865), filla de l'anterior. Una germana seva, Francesca, de 8 anys és
nascuda a la Riba.
Els Omellons (1)
-Josep Martí Aixalà, pagès, 71a. ea.58 (1860), la
seva dona era vallclarina.
Tarrés (3)
-Pau Aixalà Boldú, pagès, s. sols feia un any i mig
que residia a Vallclara. El padró el considera com a
transeünt.
-Rosa Amorós Pàmies, casada amb un pagès de
Vallclara on s'hi havia desplaçat el 1867.
-Paula Xifre Xifre, casada amb un pagès de
Vallclara, poble on arribà el 1864.
El Vilosell (12)
-Teresa Boquer Lladó, casada amb un pagès de
Vallclara (Josep Balcells Alentorn), poble on havia
arribat el 1870.
-Francesca Boquer Lladó, casada amb un pagès de
Vallclara (Antoni Gili Palau).
-Raimunda Bover Prenafeta, v.havia arribat a
Vallclara el 1825.
-Teresa Escolà, casada amb un pagès de Vallclara
(Salvador Vellet Baldric), poble on havia arribat el 1867.
-Rosa Fleix Marcè, 25a. feia mig any que vivia a Vallclara.
-Ramon Font Anguera, prevere, s. 33a.ea. 30 (1870).
En aquell any a Vallclara hi havia un altre capellà,
Anton Balcells Miró, de 71 anys natural de la mateixa localitat.
-Maria Anguera, v. mare de l'anterior, havien arribat conjuntament.

-Sebastià Preixens Tarragó, pagès, 23a.ea. 22
(1872), casat amb una dona de Vallclara.
-Jaume Prenafeta Palau, pagès, 24a.c. sols feia dos
mesos que vivia a Vallclara.
-Francesca Rubió Marcè, feia 2,5 anys que habitava
a Vallclara.
-Josepa Oliver Vives, casada amb un pagès de
Vallclara, on vivia des de 1847.
-Antònia Tarragó Descarga, havia arribat a
Vallclara el 1863.
Vinaixa (7)
-Maria Bonet Solanes, havia arribat a Vallclara el
1837, poble del seu marit.
-Maria Clota Oliver, casada amb un pagès de
Vallclara, localitat on havia arribat el 1868.
-Francesc Clota Prats, pagès, 41a.
-Francesc Fuster Súria, pagès, 43a.ea.27 (1857), la
seva muller era de Vallclara.
-Francesc Miró Palau, pagès, 29a. ea. 25 (1869), la
seva esposa era de Vallclara.
-Salvador Serra Arquer, 69a.ea.36 (1840), la seva
muller era de Vallclara.
-Maria Serra Solanes, 22a, feia 9 mesos que estava
domiciliada a Vallclara, poble d'on era el seu marit,
dedicat a l'agricultura.
Abreviatures: a:anys, ea:edat d'arribada a Vallclara
(entre parèntesi l'any), v:vidu/a.
Observacions: és possible que alguna dada sigui errònia ja que la declaració al padró es feia de forma oral.
Font: Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
(ACCB), fons municipal de Vallclara, padró 1873,
sign. 8795.9.3 El padró es tanca el 31 de desembre
de 1872.

APÈNDIX II
Emigrants de les Garrigues que s'instal.len a
Vallclara segons el padró municipal de 1897
L'Albi (2)
-Francesca Lladó Ramon, 47a.ea.21( 1871), casada
amb un propietari de Vallclara.
-Teresa Saltó Manresa, 31a.ea. 23 (1889), casada
amb un pagès de Blancafort.
Cervià (2)
-Maria Grau Vives, 38a. ea.28 (1887), casada amb
un pagès de vallclara.
-Francesca Simó Anglès, c.47a. ea. 22 (1872).
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La Pobla de Cérvoles (3)
-Teresa Cabrer Pelegrí, 30a.ea. 3 (1870), casada
amb un propietari de Vallclara (Joan Sales Anglès).
-Càndia Pujol Gassol, v.50a.ea.32 (1875).
-Ursisina Vall, 38a.ea.36 (1895).

Cròniques i divulgació dels fons de l’arxiu

Tarrés (3)
-Rosa Amorós Pàmies, v.60a.ea.30 (1867).
-Rosa Gili Vilalta, 34a.ea.24 (1887), casada amb un
propietari de Vallclara.
-Magdalena París Gener, 37a. casada amb un pagès
de Vallclara.
El Vilosell (14)
-Teresa Arbós Boquer, 25a.ea. 3 (1875), casada
amb un propietari de Vallclara (Josep Josa
Amorós).
-Francesca Boquer Lladó, 52a.ea.22 (1901) casada
amb Antoni Gili Palau, pagès de Vallclara.
-Modesta Camps Miquel, 24a. ea. 23 (1896), casada amb un pagès de Vallclara (Agustí Vellet
Capdevila).
-Antònia Cornadó Martí, 23a.ea. 21 (1895) casada
a Vallclara amb Ramon Pujol Fleix.
-Antònia Català Cortés, 54a.ea.34 (1877), casada
amb un pagès de Vilanova de Prades.
-Macià Salvador Català, s.18a.ea. 0, fill de l'anterior.
-Miquel Català Cortès, 36a.ea. 26 (1887), casat
amb Jerònima Anglès Trullols.
-Maria Cunillera Ferrer, 44a.ea. 28 (1881), casada
amb un pagès de Vallclara (Ramon Grau Baldrich).
-Josepa Ferrer Vinyes, 48a.ea.28 (1877), casada
amb Ramon Boquer Boltó, de Vallclara.
-Rosa Lluís Marcè, 58a.ea.30 (1869), casada amb el
pagès de Vallclara Ramon Pujol Llurba.
-Josepa Olivé Anglès, 67a.ea. 17 (1847), casada
amb el propietari de Vallclara Josep Pujol Llurba.
-Berenguera Prenafeta Andreu, 34a.ea.21 (1884),
casada amb un pagès de Vallclara (Joan Anglès
Arbós).
-Francesca Rubió Marcè, 48a.ea. 28 (1877), casada
amb un pagès de Vallclara (Francesc Josa).
-Magdalena Saperes Pujol, 52a.ea.27 (1872).
Vinaixa (4)
-Teresa Clota Oliver, 51a.ea. 20 (1866), casada
amb un pagès de Vallclara.
-Francesca Fuster Súria, 70a.ea.28 (1855), casada
amb un home de Vallclara.
-Úrsula Moragues Palau, 37a.ea.23 (1883), casada
amb un pagès de Vallclara.
-Maria Veciana Gili, 46a.ea. 41 (1892), casada amb
un propietari de Vallclara.
Font: ACCB, fons municipal Vallclara, padró habitants 1897, sign. 8795.4.2

APÈNDIX III
Emigrants de les Garrigues que s'instal.len a
Vallclara segons el padró municipal de 1931
L'Albi (3)
-Maria Bernat Cunillera, v. 48a.ea.24 (1907).
-Jaume Dalmau Vallver, fuster, 64a. (1867), ea.37
(1904), la seva muller era de Vallclara.
-Teresa Manresa Saltó, 66a. (1865), ea. 24 1889),
casada amb un pagès de Blancafort.
Fulleda (1)
-Francesca Santamaria Prats, 41a.(1890), ea.29
1919), casada amb un propietari de Vallclara.
La Pobla de Cérvoles (4)
-Teresa Cabré Pelegrí, v. 61a. (1870), ea.38 (1908).
-Assumpció Puigdengoles Perramón, 49a. (1882),
ea.24 (1906), casada amb el propietari de Vallclara
Gener (Genaro) Josa Anglés.
-Rosa Josa Puigdengoles, 25a. (1906), ea. 0., filla de
l'anterior.
-Ursisina Vall Anguera, 61a. (1870), ea.27a.
(1897), casada amb un pagès vallclarí.
El Vilosell (4)
-Teresa Arbós Boquer, 60a. (1871), ea.20 (1891),
casada amb Josep Josa Amorós, pagès de Vallclara.
-Modesta Camps Miquel, 59a.ea.22 (1894), casada
amb el propietari de Vallclara, Agustí Vellet Capdevila.
-Josep Josa Sales, 8a.ea. 0 (1923), el seu pare era un
pagès de Vallclara.
-Teresa Macià Ballcells, v. 78a. ea.43 (1896).
Vinaixa (1)
-Úrsula Moragues Palau, 71a.ea.26 (1886).
Abreviatures: a:anys, ea:edat d'arribada a Vallclara
(entre parèntesi l'any),v:vidu/a.
Nota: En aquest any a Vallclara hi vivia un miner
natural de Palafrugell (Empordà).
Font: ACCB, fons municipal Vallclara, padró d'habitants tancat el 10 de febrer de 1931, sign. 8796.2.1.

APÈNDIX IV
Emigrants de les Garrigues que s'instal·len a
Vallclara segons el padró municipal de 1955
L'Albi (2)
-Rosa Cornet Mas, 26a.ea. 21 (1950), casada amb
un pagès de Vallclara.
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El Cogul (1)
-Salvador Vallverdú Oriol, pagès, 57a.ea.39 (1937),
la seva muller era de Vallclara.
L'Espluga Calba (3)
-Neus Alsina Batiste, 26a.ea. 23 (1952), el seu
home era un pagès de Vallclara.
-Ramona Espasa Blai, 24a. ea. 22 (1953), casada
amb un pagès de Vallclara.
-Modesta Sairac Orteu, 55a. ea.231923).

ANTÓN JOSA I SANTAMARÍA (VALLCLARA) I ROSA CORNET I MAS

(L'ALBI)

EN EL DIA DEL SEU CASAMENT

La Pobla de Cérvoles (1)
-Assumpció Puigdengoles Perramon, v. 74a.ea.22
(1903).
Vinaixa (1)
-Josep Güell Bonet, pagès, 38a.ea.27 (1944), la seva
muller era de Vallclara.
Abreviatures: a:anys, ea: edat d'arribada a Vallclara
(entre parèntesi l'any), v:vidu/a.
Font: ACCB, fons municipal de Vallclara, padró
d'habitants de 1955, sign. 8796.2.5

FESTA MAJOR DE VALLCLARA DELS ANYS

50

(18-02-1950)

VISTA GENERAL DE VALLCLARA (AL VOLTANT DE

1900)

Per Josep M. T. Grau i Pujol
"El poblament a les Muntanyes de Prades", Arrels (l'Espluga de Francolí) 2 (1983), ps. 19-33.
Vegeu el nostre estudi, "Immigració al Montblanc setcentista (1774-1794)", Aplec de Treballs (Montblanc) 22 (2001), ps. 31-52.
17
Joan Ollé Nieto, "L'arbre genealògic dels Boqué de cal marxant", Talaia (El Vilosell) 7 (2006), ps. 20-21. El 1869 Magí
Boquer Lladó del Vilosell es casà a Vallclara amb Bonaventura Gil Serra, d'aquesta darrera vila. Jaume Caballé Arbós en el
recompte de les 1.494 inscripcions de naixements del registre civil del Vilosell entre 1871 i 1970 documenta que el pare havia
nascut a Vallclara en 31 casos i la mare en 78, la darerra xifra situa a Vallclara en el segon lloc després de la Pobla de Cèrvoles,
per sota seu destaca l'Albi. "L'arbre genealògic de les famílies del Vilosell ", Talaia (El Vilosell) 4 (2003), ps. 18-23.
15
16
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-Francesc Moragues Sementer, pagès, 48a.ea. 33
(1940), casada amb la barcelonina Maria Josa Roig.
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CRÒNICA DE LES ACTIVITATS QUE
EL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DEL VILOSELL
HA ORGANITZAT O HA COL·LABORAT
DURANT EL BIENNI 2006-2
2007
I.- PRESENTACIÓ DEL DISC
COMPACTE DE JOAN PRENAFETA
I PUIG I INAUGURACIÓ DEL
PASSATGE QUE SE LI VA DEDICAR

E

l dia 9 de novembre de 2003 i a l'església
parroquial del Vilosell es donà a conèixer
l'obra musical del compositor Joan Prenafeta i Puig
(1752-1833), al qual vam dedicar el núm. 7 de la
revista Talaia del Vilosell, amb l'estrena d'una de les
seves composicions: una Missa cantada per solistes
i cors amb l'acompanyament de violins,
oboès, trompes i demés instruments
que va esdevenir una gran sorpresa per a tothom. Aquesta Missa
en Mi Bemoll Major, inèdita
fins al moment, s'enregistrà
el mateix dia a fi de poder
difondre-la més endavant
a mesura de les possibilitats i els mitjans disponibles, a través de l'edició
d'un disc compacte.
El 15 d'octubre de 2006 en
un acte presidit per l'Il·lm. Sr.
Alcalde, després de la missa
dominical, el Rector de la parròquia Mn. Antoní Constantí procedí a
la benedicció d'una placa amb el nom del
Passatge Joan Prenafeta i Puig com a homenatge al
nostre compositor i es va distribuir l'enregistrament

de l'esmentada composició editada pel CELV entre
els socis i simpatitzants, perquè els que
gaudiren de l'estrena en poguessin
repetir l'experiència i posar-la a
l'abast d'aquells que no hi van
poder assistir-hi.
El passatge Joan Prenafeta i
Puig és l'espai públic ubicat
entre la Plaça de Santa
Maria i el Mirador de
l'Arquebisbe Pont i Gol.
Aquest passatge afronta per
una banda amb la casa natal
del compositor anomenada
antigament pel nom del seu
pare "Cal Cosme" i per l'altra
banda amb les restes del portal
romànic de la primitiva església.
Amb aquests actes creïem haver contribuït a engruixir i divulgar el patrimoni del nostre
El Vilosell.

Talaia

cròniques i divulgació dels fons de l’arxiu

Núm.8
Pàg. 33

II.- PARTICIPACIÓ EN LA MOSTRA
CULTURAL DE LES GARRIGUES
ESDEVINGUT A LA POBLA DE
CÉRVOLES
El dia 21 d'octubre de 2006 va tenir lloc al municipi veí de La Pobla de Cérvoles la Mostra Cultural
de les Garrigues. Es tracta d'un esdeveniment que
acull actuacions culturals d'entitats i associacions de
la comarca Cal dir que la primera mostra cultural
de les Garrigues es va organitzar al municipi del
Vilosell. El Centre va voler participar activament en
aquest esdeveniment tant important per a la nostra
comarca amb la presència d'un stand on va exposar
les publicacions realitzades fins a la data com també una audició del disc compacte.

III.- FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ
I PRESENTACIÓ AL VILOSELL DEL
LLIBRE DEL BISBE CAIXAL
La nostra entitat ha coordinat el llibre "La recuperació d'un mite autòcton. El Bisbe Caixal i el seu
entorn històric. Llibre commemoratiu del II
Centenari del seu naixement (El Vilosell 1803Roma 1879)" publicat per l'editorial Fonoll (2007)
Aquest llibre recull les ponències de la taula rodona
que van tenir lloc el 9 de juliol de 2003 a la Sala del
Casal. Aquesta edició compta amb el suport del
Centre d'Història Contemporània de Catalunya i
de l'Institut Ramon Muntaner (Fundació Privada
de Centres d'Estudis de Parla Catalana).

El llibre fou presentat durant la Festa Major de Sant
Sebastià en un breu acte realitzat a l'ermita del
mateix nom cap a les 14'00 hores. Hi participà en la
presentació l'historiador Josep Albert Planes i Ball
que és un dels autors que ha col·laborat en el llibre.

IV.- PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA
RECERCAT I ORGANITZACIÓ
DE CONCERT DE LA MISSA
D'EN JOAN PRENAFETA A
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANT JOAN DE LLEIDA.
En el marc de la Jornada RECERCAT, que va tenir
lloc el 21 d'abril de 2007 a la Plaça de Sant Joan de
Lleida, el CELV va tenir un estand on va exposar les
seves publicacions i on va donar informació sobre
les seves activitats.
A les 20'30 hores i organitzat pel CELV va tenir
lloc a l'església parroquial de Sant Joan, situada a la
Plaça de Sant Joan de Lleida, el concert de la Missa
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V.- PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
DEL BISBE CAIXAL A LA SEU
D'URGELL
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en Mi Be Moll Major del compositor i mestre de
capella de la Catedral de Lleida Mn. Joan Prenafeta
i Puig (El Vilosell 1752-Lleida 1833) interpretat
per la Jove Orquestra de Cambra de la Ribera
d'Ebre (JOCRE). Es tractava de donar difusió a l'obra del compositor que fou recuperada dels arxius
musicals gràcies a la tasca de recerca efectuada pels
membres del Centre d'Estudis Locals del Vilosell.
Es va elegir aquest lloc per a interpretar el concert
perquè, a més de la proximitat a la fira de la Jornada
Recercat, Mn. Joan Prenafeta fou prevere i beneficiat de l'església parroquial de Sant Joan de Lleida.

El dia 26 d'abril de 2007 a les 20'00 hores va tenir
lloc al Centre Cívic de la Seu d'Urgell (Passeig Joan
Brudieu) la presentació del llibre coordinat des del
CELV: La recuperació d'un mite autòcton. El Bisbe
Caixal i el seu entorn històric. Llibre commemoratiu del II Centenari del seu naixement (El Vilosell
1803-Roma 1879), publicat per l'editorial Fonoll
(2007) Aquest llibre recull les ponències de la taula rodona que van tenir lloc el 9 de juliol de 2003 a
la Sala del Casal. Aquesta edició compta amb el
suport del Centre d'Història Contemporània de
Catalunya i de l'Institut Ramon Muntaner
(Fundació Privada de Centres d'Estudis de Parla
Catalana).
En l'acte van intervenir les següents persones: Il·lm.
Sr. Jordi Ausàs i Coll (Alcalde de la Seu d'Urgell),
Mn. Josep M. Mauri i Prior (Vicari episcopal per
als assumptes econòmics. Bisbat d'Urgell), Mn.
Francesc Mestre i Saura (Rector degà de la
Parròquia de Piera), Sr. Josep Albert Planes i Ball
(Historiador. Institut Joan Brudieu de la Seu
d'Urgell), Sr. Francesc Closa i Salinas (Historiador.
Universitat de Lleida), Gmna. M. Dolors Medina
SF (Germanes de la Sagrada Família d'Urgell), Sr.
Gabriel Cornadó i Farré (President del Centre
d'Estudis Locals del Vilosell), Vicenç Aguado i
Cudolà (Centre d'Estudis Locals del Vilosell), Srs.
Jordi Besora i Òscar Peña (Estudiants. Institut Joan
Brudieu de la Seu d'Urgell).
Durant la realització d'aquest acte, l'Il·lm. Sr.
Alcalde es va comprometre a dedicar un espai de la
via pública al Bisbe Caixal en reconeixement a la
important tasca que el Bisbe dugué per a la ciutat
que és la seu de la diòcesi d'Urgell.

Per Josep Miquel Cornadó i Ibars

Talaia
Núm.8

recensió de llibres

UN NOU LLIBRE SOBRE MN. JOSEP RUBIÓ
NADAL JOSEP M. T. GRAU I PUJOL,
300 ANIVERSARI DE LA BENEDICCIÓ DE L'ESGLÉSIA DE
SANT MIQUEL D'ALMOSTER (1704-2
2004).
AJUNTAMENT-P
PARRÒQUIA. ALMOSTER, 2004, 54 PÀGINES.

M

onografia sobre la petita parròquia
d'Almoster, al Camp de Tarragona durant
els segles XVIII i XIX , fins el 1772 depenia de Reus
i a partir d'aleshores s'erigí en vicaria perpètua. La
relació amb el Vilosell és a través de Mn. Josep
Rubió i Nadal (nat en aquesta vila garriguenca el
1739) , aquest prevere fou vicari d'Almoster del
setembre del 1781 fins l'abril del 1792 , quan passà
a fer-se càrrec de la rectoria de Vilanova de Prades
(fins el 1807) . Posteriorment regí la parròquia de
Bràfim (1807-1816) on morí.
En Mn. Josep Rubió i Nadal va dibuixà l'any 1813
un mapa de l'Arquebisbat de Tarragona, també fou
autor de diversos almanacs i d'un tractat sobre la
bruixola i el magnetisme terrestre titulat"...
Hipotesis con la que se descubre la causa de la declinación y variación de la aguja de marear" que tingué tres edicions a la ciutat de Tarragona18.
Durant la seva regència almosterenca redactà una interessant consueta que relaciona mes per mes totes les
festes d'aquesta parròquia rural i que es comenten en
aquest treball, entre els comentaris que realitza sobre
els vilatans en destaquem un referent al mes de maig.
En un diumenge d'aquest mes se celebrava la festa del

Roser, segons proposta de la confraria. Una altra petició
reiterada dels almosterencs era la de cantar els goigs de
Sant Abdó i Senén després del rosari, entre Sant Miquel
de maig i Sant Miquel de setembre. Mn. Rubió ho féu
només el primer any de venir a Almoster, perquè va
quedar desenganyat, segons les seves pròpies paraules:
" después de haver-me trencat les cames rodant
la vila y seguint las casas, me vingué a quedar
un cortà de avellanes, y la meytat falladas. Bella
cosa per cert, que després de tants mesos de
cantar, haje lo vicari de fer la capta com un
almoyner per las casas, y al fin ne ve a traurer
un no res entre dos plats! Les millors avellanas
y més descansadas, són la que m'e comprat".
Posteriorment es cantarien els goigs els diumenges
del mateix període, i sempre prèvia sol·licitud de
l'ajuntament.
En qualsevol cas, us recomanem la lectura d'aquest
llibre a través del qual ens aproximem a la figura del
nostre il·lustre convilatà en Mn. Josep Rubió i
Nadal, així com als costums i tradicions que va poder
observar en una de les parròquies que va regentar.

PARTIDA DE JOSEP RUBIÓ I NADAL

Vegeu el llibre, L'obra de Josep Rubió Nadal,científic il.lustrat,rector de Vilanova de Prades (1792-1807).A cura d'Antoni
Roca ,Roser Puig i Josep M. Grau . Ajuntament i Parròquia de Vilanova de Prades, 1999. Per ampliar informació us remetem a la crònica que Gabriel Cornadó publica a la nostra revista Talaia número 2 (2001), p. 8.

18
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Fons de fotografies antigues

ASSUMPCIÓ BALCELLS CASAMITJANA EN LES SEVES NOCES AMB
NICASI ESTRADÉ LLADÓ.

EL PEP DEL FANTASIA (JOSEP LLURBA TARRAGÓ) QUE ES VA
CASAR AMB LA

"BENVENIDA"

DE CAL FANTASIA (PUBILLA).

LA
AUREA, PEPITA, ASSUMPCIÓ I NICASI, TARESSIN. LA PEPITA

EL PEP DEL FANTASIA LA SEVA DONA

"BENVENIDA"

I LA

FAMÍLIA DEL

TERESINA

NICASI

I L'ASSUMPCIÓ, D'ESQUERRA A DRETA SON:

SON FILLES DE L'ASSUMPCIÓ

BALCELLS

I

NICASI ESTRADÉ.

BALCELLS CASAMITJANA, LA MARE D'AQUESTA (JONQUERA CASAMITJANA PALAU)
BENITO DEL PAU-PEDROL, GERMÀ DE LA CONSOL I NEBOT DEL PEP FANTASIA.

Per Jaume Caballé i Arbós

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN FET CESSIÓ DE DOCUMENTS
A L’ARXIU MUNICIPAL DEL VILOSELL
Sra. Dolors Arbós i Lladó (+)
Sra. Roser Balcells i Cunillera
Família de Cal Picasso
Dr. Santiago Casas Rabasa
Família Cornadó i Farré
Sr. Màrius Cornadó i Caballé
Sra. Marcel·la Cunillera
Sr. Josep Estradé i Prenafeta
Dom Benet Farré i Lloreta (Monestir de Poblet)
Sra. Teresa Fortit
Sr. Antoni Macià i Sra. Teresa Martí i Rubió (+)
Sr. Fèlix Martín i Vilaseca
Dr. Francesc Mestre Saura
Sra. Miquel Àngel Tarragó
Sra. Pilar Pastó i Prenafeta
Família de Ca la Paula
Sra. Monserrat Saragossa i Espasa
Sra. Magdalena Setó i Vallverdú
Sra. Judit Tarragó
Sra. Montserrat Villaró Pascuet

REPRODUCCIÓ DE PORTADA:
Fotografia de Diumenge de Rams de 1965 ó 1966

DIPÒSIT LEGAL: LL-876-2000

w w w ...

Centre d’’estudis Locals del Vilosell
Plaça de l’Ajuntament, 3
25547 El Vilosell, Les Garrigues (LLEIDA)
http://www.elvilosell.net

