
Recuperant la memòria de Ramon Cantó i Espinach 

El passat 14 de juny a les 12h, a la sala d’actes del Museu Comarcal tingué lloc l’acte “Recuperant la 

memòria de Ramon Cantó i Espinach”. En el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, sota l’impuls 

de l’investigador i col·laborador habitual del Foradot, Eduard Contijoch, l’Arxiu Comarcal i el Museu 

Comarcal van organitzar l’acte d’homenatge a la figura de Ramon Cantó (1844-1907). 

L'encarregat de presentar-lo fou Josep Andreu, alcalde de Montblanc. Es preveia també l'assistència de 

Josep Gomis, president del Museu, però per causes majors no va poder assistir-hi. El director dels 

Serveis territorials de Cultura a Tarragona, el senyor Jordi Agràs Estalella va voler recolzar l’acte amb la 

seva presència. Assistiren una seixantena de persones. 

La xerrada va començar amb l'investigador Eduard Contijoch, que va detallar els principals trets de la 

biografia de l'homenatjat i es va lamentar de la desconeixença dels montblanquins envers la figura de 

Cantó. Contijoch porta anys estudiant la figura de Ramon Cantó sobre la vida del qual ha publicat 

diversos articles, algun d’ells en “El Foradot”. Com ell mateix destacà “vaig trobar tant apassionant la 

seva vida i la seva obra que vaig voler conèixer-la per reivindicar-la i fins i tot el vaig convertir en un dels 

personatges principals de la meva novel·la El Convent”. 

A continuació, Josep M. Porta, historiador i director de l'Arxiu Comarcal, va centrar les seves 

explicacions en destacar la Història de la Real Vila Ducat de Montblanc, la principal obra de Cantó. 

Recordem que aquests manuscrits, custodiats al Museu, han estat digitalitzats en els últims mesos per 

l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (accessibles a  http://cultura.gencat.cat/arxius/accb). 

Com a part de les seves recerques, en Contijoch va contactar amb els descendents de Cantó per seguir-

ne la pista des del moment en que es traslladà a Barcelona i a Montblanc se li perdé el rastre. Això va 

permetre que la seva néta, la sra. Carme Cantó, amb altres familiars assistís a l’homenatge. La seva 

presència va donar lloc al moment més emotiu de l’acte en que Contijoch i l’alcalde Andreu van fer-li 

entrega  simbòlica d’una còpia del plànol que Cantó regalà a la vila de Montblanc pocs anys abans de 

morir i un DVD amb còpia de tots els manuscrits digitalitzats com feia anys que la família desitjava. 

Val a dir també que Josep Andreu va comprometre's a estudiar la publicació dels manuscrits i els 

dibuixos de Ramon Cantó, si més no, la part gràfica, ja que els seus dibuixos i làmines tenen un alt nivell 

de detall. 

 
L’investigador Eduard Contijoch, l’alcalde Josep Andreu i l’historiador Josep Maria Porta 

http://cultura.gencat.cat/arxius/accb


 
Eduard Contijoch i Josep Andreu fent entrega a la néta de Ramon Cantó d’una còpia facsimilar del plànol que el seu avi regalà a 

la vila de Montblanc l’any 1904. 

 

 
Al finalitzar l’acte l’alcalde Andreu es comprometé a avaluar la publicació, si més no de la part gràfica, de l’obra de Ramon 

Cantó. 


