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E��� � !"#$%&"'( (Barcelona, 1967), Enginyer Superior en Telecomunicacions i especialista en plani� -

cació i administració d�empreses. Col.laborador habitual de la revista montblanquina El Foradot, centra 

la seva activitat de recerca en la història de Montblanc i la Conca de Barberà. L�any 2014 ha publicat 

la novel·la El Convent situada al Montblanc del segle XIX.

Biogra� a del mestre Ramon Cantó i Espinach (Montblanc, 1844-Barcelona, 
1907), el qual emigrà a la ciutat de Barcelona, des d�on redactà la Història 

de la il·lustre i reial vila ducal de Montblanc. El 1896 proposà a l�ajuntament 
de la capital de la Conca de Barberà la seva edició, però aquest a causa de 
la crisi de la � l·loxera del moment no es va poder fer càrrec de la impressió. 
L�obra romangué inèdita i de l�original s�han conservat diversos volums, un al 
Museu-Arxiu de Montblanc i dos a l�Arxiu de la Corona d�Aragó (ACA).

Biografía del maestro Ramon Cantó i Espinach (Montblanc, 1844-Barcelona, 

1907), el cual emigró a la ciudad de Barcelona, desde donde redactó La 

Història de la il·lustre i reial vila ducal de Montblanc. El 1896 propuso 

al ayuntamiento de la capital de la Conca de Barberà su edición, pero 

esta institución, a causa de la crisis de la ! loxera de aquel momento, 

no pudo hacerse cargo de la impresión. La obra se mantuvo inédita y 

del original se han conservado diversos volúmenes, uno de los cuales 

está en el Museu-Arxiu de Montblanc y dos en el Arxiu de la Corona 

d�Aragó (ACA).

Josep M. Grau i Pujol Arxiver i historiador (Montblanc, 1963), col·laborador habitual en revistes de 
centres d�estudis de la Conca de Barberà i Camp de Tarragona, s�ha especialitzat en història moderna, 
si bé també investiga el període contemporani.

Biography of the teacher Ramon Cantó Espinach (Montblanc, 1844-Bar-

celona, 1907) who migrated to Barcelona where he wrote the �Història 

de la il·lustre i reial vila ducal de Montblanc�. In 1896 he proposed the 

Monblanc Town Hall its edition, but due to the phylloxera crisis it could 

not be achieved. The work remained unpublished and from the original 

several books remain, one of them in the Montblanc Museu-Arxiu and 

two more at the Arxiu de la Corona d�Aragó (ACA).
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Paraules clau: Montblanc. Historiogra� a. Catalanisme. Crisi de la � l·loxera. Segle XIX
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en el moviment catalanista1, no sols en l�ús de la llengua catalana sinó també per reivindicar 

el passat nacional La personalitat de l�eclesiàstic Josep Torras i Bages (1846-1916) enfrontada 

amb la de Valentí Almirall, impulsà als sectors catòlics vers el regionalisme, amb la creació i 

impuls de diversos centres, com la secció religiosa de la Unió Catalanista o la Lliga espiritual 

de la Mare de Déu de Montserrat. Entre els historiadors trobem molts clergues, que dominaven 

el llatí i la paleogra� a, a la nostra comarca un dels exponents més importants fou Mn. Joan 

Segura, (Santa Coloma de Queralt, 1844-1909), que estudià al Seminari de Vic i entrà en 

contacte amb Jacint Verdaguer i Jaume Collell. El 1879 publicà en castellà la Historia de la 

villa de Santa Coloma de Queralt, i després, ja en català, la Història del Santuari de Sant 

Magí (Barcelona,1887), Història d�Igualada en dos volums (Barcelona, 1907-1908), fou un assidu 

col·laborador en revistes periòdiques de Barcelona i Vic com Ilustració Catalana (1888-1903), La 

Veu de Montserrat (1892-1898), Revista de Ciencias históricas (1887), Butlletí de l�Associació 

d�Excursions Catalanes (1888-1890), Revista Catalana (1889), La Veu de Catalunya (1891-1892), 

Butlletí de l�Associació Artística Arqueològica (1892-1902), Butlletí del Centre Excursionista de 

Catalunya (1892), Gazeta Montanyesa (1905-1909) entre d�altres2.

A la Conca els setmanaris comarcals també foren utilitzats profusament per la divulgació 

històrica, el primer editat a Montblanc i més signi� catiu, fou La Conca de Barbarà (1903-1908), 

amb una segona etapa (1914-1918)3. Aquí hi trobem la participació de diversos personatges 

a destacar com:

-Josep Guarro Figuerola (Montblanc, 1886-1958), industrial i músic, el 1920 era president 

de la Joventut Nacionalista de Montblanc i posteriorment de la secció local de la Lliga 

Regionalista. Va treballar a la notaria de Montblanc i va tenir accés als manuals notarials del 

districte judicial que es conservaven a la vila. Publicà articles històrics a La Conca de Barbarà 

(Montblanc) entre 1904-1908.
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]^_an Pié Faidella, (La Selva del Camp, 1836-1919), prevere, rector de la Glorieta i la 

Guàrdia dels Prats entre 1867-1897, autor el 1896 de l�opuscle Relación histórica del Santuario 

de Paret Delgada i dels Annals inèdits de la Selva del Camp de Tarragona, publicada en 

fascicles al Boletín i després Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa entre 

1899 i 1913. A la revista La Conca de Barbarà hi trobem articles seus sobre la Guàrdia dels 

Prats, el 1904.

-Josep Porta Blanc, (Brà� m, 1856-Tarragona,1932), prevere i rector de Barberà de la 

Conca entre 1899 i 1905, quan redactà el manuscrit Arreplec de dades per a la història de 

Barberà, que restà inèdit � ns la seva publicació el 1894, gràcies a l�Ajuntament de Barberà i 

el treball d�edició de Joan Foguet Sans, durant molts anys havia estat en mans de l�advocat 

Manel Miró Esplugues que l�utilitzava com a font d�informació primària en els seus articles 

històrics publicats a Barbarà. Butlletí de la biblioteca parroquial (1958-1973)4. Publicà articles 

històrics sobre Barberà a La Conca de Barbarà el 1904.

-Pau Queralt Gaya (Montblanc, 1878-Rojals, 1936), prevere, entre 1909 i 1924 fou coadjutor 

de Sant Miquel de Montblanc i després encarregat. També fou arxiver de la Comunitat de 

Preveres de la mateixa vila, la seva obra històrica és prolí� ca amb articles en els setmanaris 

de la capital de la Conca. A través de la seva correspondència sabem que es relacionava 

amb Jaume Collell (1903), Ferran Agulló (1903), Francesc Cambó (1910), Josep Conangla i 

Fontanilles (1919-1933) i Eduard Toda i Güell (1935)5. En l�actualitat s�està preparant la reedició 

dels seus treballs en forma de llibre. Publicà treballs històrics a La Conca de Barbarà entre 

1907-1916, però sobretot la seva tasca investigadora la donà a conèixer en les dècades dels 

anys vint i trenta.

-Ramon Sabaté Balcells (Montblanc, 1877-Tarragona, 1933), prevere, llicenciat en Filoso� a 

i Lletres i doctor en dret civil i canònic, fou company d�estudis en matèria de lleis amb Joan 

Poblet i Teixidó. Publica articles històrics a La Conca de Barbarà entre 1904-1916.

-Joan Poblet i Teixidó, (Montblanc, 1877-1918), llicenciat en Filoso� a i Lletres (1896) i 

en Dret (1899), fundador a la vila ducal de l�associació Catalanista, la Cambra Agrícola i la 

revista L�Escut (1916), autor del treball Orígen del Santuari y Monastir de la Mare de Déu de 

la Serra. Tradició montblanquina (Barcelona,1899). Durant els anys 1902-1903 va col·laborar 

amb Pàtria. Revista literària catalana Ilustrada que editava el Centre Recreatiu Catalanista �Les 

Quatre Barres� de Tarragona on hi realitzava dues seccions: la bibliogra! a, que comentava 

novetats editorials, signant amb les seves inicials (JPT) i Remenant per les golfes, on divulgava 

aspectes del passat de la Conca de Barberà, en especial la seva capital. A Montblanc publicà 

articles històrics a La Conca de Barbarà entre 1903-1907), posteriorment localitzem un treball 

en castellà, «Notas inéditas del monasterio de Poblet», Boletín Arqueológico, (Tarragona), 8 

(1915), p. 53-60.

El fet de tenir a la comarca l�important cenobi cistercenc de Santa Maria de Poblet, 

va afavorir la producció bibliogrà� ca sobre el monument, però els estudiosos solien ser de 
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de Bofarull i Brocà, Poblet su origen, fundación bellezas, curiosidades, recuerdos históricos y 

destrucción (Tarragona 1848, reeditada el 2005), els d�Eduard Toda, Poblet: Recorts de la Conca 

de Barberà (Barcelona,1883), Ramon Salas Ricomà, Guía histórica y artística del monasterio 

de Poblet (Tarragona,1893), respecte Poblet sens dubte el referent més important és Eduard 

Toda i Güell (Reus, 1855-Poblet, 1941), que ha estat objecte d�especial atenció per part dels 

historiadors Gener Gonzalo Bou i Jaume Massó Carballido6.

Des de Barcelona hi ha un altre montblanquí que es féu un lloc en la divulgació històrica. 

Es tracta del llibreter Antoni Palau i Dulcet (Montblanc, 1867-Barcelona, 1954), el qual edità 

tres monogra� es rellevants, La Guia de Montblanch (1931), Guia de Poblet (1931) i Guia de 

la Conca (1932), així com diversos opuscles, entre els quals, Bibliogra! a de la Conca de 

Barberà (1915).

I, � nalment, el nostre protagonista Ramon Cantó i Espinach.

Ramon Cantó i Espinach (1844-1907) és probablement un dels montblanquins dels que, 

malgrat tot el que féu per la vila, menys se�n sap. Si bé se li ha dedicat un carrer al centre 

urbà i també la sala audiovisual de la Biblioteca Pública, la seva biogra� a o� cial amb prou 

feines ocupa unes línies: la data de naixement, la seva dedicació com a mestre, la seva 

marxa a Barcelona l�any 1877 i l�existència de la seva obra manuscrita Història de la Il·lustre 

i Reial Vila Ducal de Montblanc de la que se�n conserva un únic volum al Museu Comarcal 

i dos a l�Arxiu de la Corona d�Aragó (ACA). Poc més7.

Façana de la Biblioteca Pública de Montblanc on la sala d�audiovisuals porta el seu nom

(Foto Josep M. Carreras)
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història de Montblanc, inevitablement ha anat a raure a les pàgines de la seva obra escrita. 

Qui hi ha darrera d�aquella lletra acurada i aquelles descripcions de la història i els fets 

de Montblanc plens d�estimació i enyorança per la seva població natal?

En aquest article hem mirat de cercar i recopilar informació, intentant, d�una banda, de 

donar cos a un personatge tan apassionant com desconegut, i d�altra, de restituir, el lloc que 

mereix en el record dels montblanquins.

Amb aquesta � nalitat ens hem basat en els seus propis textos, tan rics en detalls i dades, 

exhaustius � ns a extrems admirables, en les publicacions contemporànies i en la tradició oral 

que, afortunadament, encara conserva la família actual, que hem pogut contactar, especialment 

en la � gura de la seva néta, la Carme Cantó i Arbona, a la que agraïm la col·laboració, als 

seus noranta dos anys, amb una esplèndida salut i la solidesa en el record d�un avi que no 

conegué, però que aprengué a estimar.

No voldríem deixar passar l�oportunitat de reivindicar els escrits del protagonista d�aquest 

article i alhora reclamar, la seva digitalització �afortunadament, ja parcialment en curs-, tant per 

posar-los a l�abast de tots els lectors i estudiosos, com per garantir-ne la seva fàcil accessibilitat. 

Els seus orígens

Segons la partida baptismal de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, Ramon Cantó 

i Espinach nasqué el vint-i-set de juliol de 1844, � ll d�en Mateu Cantó i Masalles i Magdalena 

Espinach i Gual. Seguint el mateix registre sacramental, el matrimoni tingué sis � lls: Maria 

Rosa, Bonaventura, Àngel, Magdalena, Concepció i ell mateix. Dels � lls, malgrat la manca de 

continuïtat en les partides matrimonials i de defunció que pateix Montblanc, així com d�altres 

fonts d�informació, sembla que només en sobrevisqueren tres: el propi Ramon i les seves 

germanes Maria Rosa (1836-1886)8, carmelita vedruna i Magdalena, de la què en sabem que 

es traslladà a viure a Sarrià (Barcelona), on s�hi casà i hi visqué � ns el 1923.9 

Diversos membres de la família Cantó destacaren en la vida social, cultural i política 

de la vila. Així, hi trobem Salvador Cantó i Masalles (a) el Fargater, conegut hisendat i amic 

personal del General Prim. El � ll del Fargater i cosí d�en Ramon, Salvador Cantó i Sabaté, 

heretà l�amistat amb el general, la qual cosa li facilità, arrel de la Revolució Gloriosa, l�alcaldia 

de la vila (1868-1869). Posteriorment, entre el 1887 i el 1891, tornà al consistori en una 

complicada alcaldia, interrompuda diversos cops per inhabilitacions per part del governador 

civil, relacionades amb acusacions de malversació de fons10. 
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de Santa Maria, escrigué els Apuntes históricos y cronológicos de la Real Villa y Ducal Villa 

de Montblanch (1869-1871) font d�inspiració, de la mateixa manera que els escrits del propi 

Ramon, de tots aquells que han estudiat la història de la vila. Finalment, un altre cosí seu, 

Macià Espinach i Cantó, fou regidor i tinent d�alcalde al llarg dels anys vuitanta i noranta del 

segle XIX i un dels impulsors del Centro Montblanquense11.

Incloem a continuació l�arbre genealògic de Ramon Cantó, des del segle XVIII, confeccionat 

a partir dels llibres parroquials i � ns a l�actualitat, amb l�ajut dels seus descendents.

Vida i família

No es conserven gaires documents referents a la vida de Ramon Cantó. De fet, la 

família Cantó de Barcelona no en disposa de cap en l�actualitat. Sabem per les memòries 

d�Antoni Palau i Dulcet,12, que Ramon, «era bajito, ! acucho, faz ovalada: el mismo busto de 

novelista de la montaña, José Maria Pereda». Per comprovar què hi havia de cert en aquesta 

descripció, vàrem 

±²³³´³ µ¶´ ·¸³¹² ´º »¸¼ ½´ ¾²¼¸»
Cantó i la placa que l�identi" ca col·locada 

durant la II República. (Fotos Josep M. 

Carreras)

¢§¥£��� ¦ � ��¬�§¡¦¨¨ª¿ ¡À¦  ��£��£ ¡À�Á¦�¥£ �À�¥¨�ª¬£§� ¨§ £�¢¬§�� ª � ��



podallÂÃÄÅ 65

ÆÇÈÉ ÊÉ ËÌÍÌÎ ÈÎÏÎÐÑÒÈÇÓ ÔÎ ÕÐÖ×Ï ØÐÏÙÚ



podall ÛÜÝÞ66

ßàáâ ãäåâ13: ens con� rmà la semblança del retrat amb l�aspecte que tenia el seu avi en una 

fotogra� a que, si bé actualment perduda, es conservà durant molts anys a la casa familiar. 

Gravat de l�escriptor José Maria Pereda. 

Respecte a la seva família sabem, gràcies a les partides baptismals dels seus � lls- que 

abans de 1871, s�havia casat amb Maria Lluïsa Alfonso i Anguera (germana del conegut 

alcalde Miquel Alfonso (àlies), el Cubano, i que tingueren dos � lls (Raimon i Anicet) i dues 

� lles (Nativitat i Carme). Un cop més, la informació és migrada i, gràcies al testimoni dels 

descendents actuals d�en Ramon, tenim notícies de Raimon, que donà continuïtat a la família 

i de Carme, que ingressà com a religiosa en un convent del Poblenou. Palau i Dulcet, en les 

seves memòries, ens parla de tres � lls, ignorem quin és el tercer.

Raimon (nat el 3 de gener de 1873 i mort l�any 1928), � ll de Ramon, es casà amb 

Margarida Arbona i Casanovas (17 de febrer de 1880-23 de juliol de 1965) i tingueren quatre 

� lls: Ramon Antoni, Maria Lluïsa i Carme (2 de març de 1922). 

Ramon Cantó, segons es desprèn dels seus escrits, era afeccionat a les endevinalles. 

Així, ens fa seguir una pista per esbrinar on era la seva casa montblanquina. En un plànol 

del que ell mateix en féu donació a l�Ajuntament de Montblanc14, hi � gurava una llegenda 

descriptiva dels edi� cis destacables que hi havia inclòs. Al � nal hi llegim: Per ! , en la casa 

tocant à la Iglesieta de Sant Joseph, hi posem una fetxa i un cor humà: que�l lector desxifri 

aquet geroglí! ch; y si al saberho ens tractés de presumits, consideri que sens aquellas causas 

no s�haurian produhit aquets efectes ò sia la present obra, encar que no vulgui concedirli a 

n�ella altre mérit que�l de la paciencia. ¡Oh patria nostra" Si nostres sospirs convertirse poguessin 

en perlas y diamants, serias tu la més rica del món. La data que esmenta és el 1844, el seu 

any de naixement i la casa és la que llavors duia el número 78 del Carrer Major (actual 76).
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La dècada de 1870 fou complicada pels mestres d�escola de la vila com Cantó. Montblanc 

patia la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), les arques municipals no eren prou sanejades com 

per subvencionar amb continuïtat la formació secundària. Per mirar de pal·liar les mancances 

destinà a local per a l�ensenyament l�antic convent de la Mercè, del que foren exclaustrats els 

frares el 1835 i, per sufragar les despeses, es nomenà una junta de prohoms que gestionés 

els bene� cis de l�arrendament de l�altre convent desocupat de la vila: Sant Francesc15. És 

per això que Sant Francesc fou dedicat a usos tan diversos com teatre, estació de telègraf, 

sala d�assajos per la cobla municipal o presons. Arrel de la desamortització propugnada pel 

ministre Madoz (1872), el convent de Sant Francesc passà a mans privades impossibilitant-se 

així la via de � nançament que tenia l�escola de la Mercè. Com recull el propi Ramon en els 

seus escrits, vingueren temps incerts pels mestres: en avant lo Ajuntament no contribuí ab 

remuneració alguna, desapareixent la Junta Directiva y corrent los pactos y los pagos de la 

Ensenyansa en dit Collegi a compte dels mateixos y següents professors.
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É� probable que fos aquesta la causa que � nalment forçà a Cantó i la seva família a 

deixar dolorosament16 Al llarg de la seva obra, Cantó ofereix interminables testimonis del seu 

dolor per estar lluny de Montblanc. En recollim alguns:

- Al peu del dibuix que féu de la Font Major hi apareix el text: Del recor de ma pàtria. Font 

Major. Per lo montblanquí Ramon Cantó Espinach, en Barcelona y als 15 d�agost de 1902

- Al peu d�un dibuix de la Plaça Major hi apareix el text: Cuarteras Vellas (avuy peixateria, Casa 

de la Vila y lo Pallol tal com los coneguerem en la nostra infància. Barcelona 8 agost 1893.

- En els dibuixos on reconstrueix l�aspecte que devia tenir el convent de Sant Francesc abans 

de la seva destrucció afegeix una referència a ellmateix dient: qual montblanquí aixís troba 

consol al dolor que li fa patir lo recor de sa patria no poguentla tornar a veurer després 

de 25 llargs anys d�haverla deixada.

- En el dibuix que titula com «Plano aproximat de Montblanch i sos aforas. Barcelona, juliol 

1905». Hi afegeix a tall d�explicació el següent poema: 

Als vintivuyt anys de trista ausència,

seixanta y hu de món, ja vell i xacrós,

exposarme volgué ab variats colors,

 L�any 1877 va emigrar a Barcelona. Allà s�establiren al xamfrà dels carrers Consell de 

Cent amb Villarroel17: zona «perifèrica» de Barcelona en l�època de l�expansió del barri de 

l�Eixample esquerre18.

En un d�aquests dos xamfrans visqué Ramon Cantó en la seva etapa barcelonina.
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Així, Palau i Dulcet a qui, com veurem, tractà en els seus anys barcelonins, en el seu llibre de 

memòries19 ens en parla, a� rmant que Cantó, casado con tres hijos [...], se hallaba oprimido 

por necesidad económica. Més endavant, quan ens parla de la magna obra de Cantó sobre 

la Història de Montblanc, ens dirà que pretenia vendre-la, però que sus pretensiones eran 

modestas: 25 pesetas.

En aquells anys d�immigrant a Barcelona, començà a mantenir contacte amb els montblanquins 

que hi residien. Una de les vies de sociabilització, fou a través del Centre Excursionista de 

Catalunya. A l�Arxiu del Centre hi hem trobat la seva acceptació com a soci en l�acta de la 

sessió de la junta del 23 de juny de 189120. Mitjançant el Centre es relacionà amb d�altres 

montblanquins com l�esmentat  Antoni Palau i Dulcet o Josep Conangla i Fontanilles. També 

a través del cronista Palau i tenim constància de que es relacionà amb Joan Poblet i Teixidó.

Fitxa de Ramon Cantó al Centre Excursionista de Catalunya (amb data d�incorporació dos dies 
posteriors a l�acceptació en sessió de la junta).

En els seus textos, Cantó sempre lamentà l�enyorança i la nostàlgia que li produïa la 

distància amb el que ell sempre anomenà la seva pàtria. En alguns textos, datats entre 1902 

i 1905, hi escriu que porta més de vint-i-cinc anys allunyat d�ella. Tenim constància, per La 

Conca de Barbará, en la edició del 29 de maig de 1904 que, com a mínim, tres anys abans 

de morir, visità de nou la seva vila nadiua. 
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Una altra de les mostres de la vinculació que, des de Barcelona, seguí mantenint amb 

Montblanc, ens la donà amb motiu de la Coronació de la Mare de Déu de la Serra (1906). 

A �  i efecte de recollir fons per a sufragar la corona, es constituí l�any 1904 una Junta a la 

que s�hi aplegaren montblanquins desplaçats a indrets de tota la península i també d�Amèrica. 

Entre ells, hi � gura el propi Cantó, recollint els fons dels benefactors de Barcelona21. 

Altres fets relacionats amb la vila feren que Cantó participés activament amb la colònia 

montblanquina a Barcelona. Ell mateix recull en el seu manuscrit, que amb motiu dels Fets 

de Montblanc de 1893, Joan Guarro i Robusté (farmacèutic montblanquí) convocà a diversos 

emigrants a reunir fons per a les víctimes dels fets. Hi assistiren el propi Cantó, l�apotecari 

Anton Malet, Josep Marsal i els germans Molner, Espanyol i Boada. La trobada es produí en 

el desaparegut Cafè de la Pajarera, que existí al passeig de Gràcia, des de 1888 � ns el 1895 

i que gaudí de molta popularitat entre personatges destacats que participaven en freqüents 

tertúlies. Pocs dies després es convocà una segona trobada on s�hi afegiren, entre d�altres, el 

farmacèutic Sebastià Pedrol, l�advocat Josep Dalmau i Batlle i el procurador Joaquim Torredemer, 

arribaren a ser una trentena.

Finalment, la seva néta ens fa saber que el seu avi, arrel de la seva activitat literària, 

tingué una gran amistat amb la família Paluzié, propietària de l�editorial homònima. Aquesta 

amistat arribà � ns el punt que, un cop mort en Ramon, els Paluzié feren que les seves 

despulles reposessin al panteó que tenien al cementiri de Montjuïc. 

La mort de Cantó es produí el cinc de març de 1907, amb seixanta-tres anys, trenta 

dels quals els passà fora de Montblanc. Tant La Conca de Barbarà, (9 de març de 1907), 

com La Vanguardia (Barcelona, 7 de març de 1907) se�n feren ressò.



podall
STUV72

WXYZ[\ ]^_`a[^b\

Ramon Cantó dedicà tota la seva vida a dues passions: l�ensenyament de minyons i 

l�estudi i documentació de la història de Montblanc. 

Pel que fa a l�ensenyament, ja en les partides baptismals dels seus � lls, es declara, 

segons els anys, mestre d�ensenyament primari i secundari. Pel que sabem per la família, 

també la seva esposa Maria Lluïsa exercí el mestratge.

Partida baptismal d�un ! ll de Ramon Cantó on es declara mestre de primària

El desaparegut Cafè de la Pajarera al Passeig de Gràcia de Barcelona.
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a l�escola ubicada al convent de la Mercè �on compartí mestratge amb el seu oncle el frare 

Antoni Espinach- amb l�ensenyament primari a títol privat: ell mateix s�inclou a la llista de mestres 

privats d�ensenyament primari des de 1864 a 1877: Ramon Cantó y Espinach, ab sa escola 

al carrer Major, nº 78, autor d�aquestes memòries. Per les seves il·lustracions, sabem també 

que aquesta escola, ubicada a la seva casa, s�anomenava: «Colegio de San Luis Gonzaga».22 

~� ���� �� ����� ����� � ���������� ��������� ��� ��� �������
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Pel testimoni que ens en donen els seus descendents coneixem que, un cop traslladats 

a Barcelona, Ramon i la seva esposa Maria Lluïsa, hi establiren una escola d�ensenyament 

secundari, continuant així la seva activitat iniciada a Montblanc. És també l�activitat que declara 

en la � txa de soci del Centre Excursionista23 i en alguna inserció als diaris de l�època.24

Nota publicada a La Vanguardia de Barcelona el 12 de juliol de 1904.

L�Obra

L�obra acadèmica de Ramon Cantó ve signi� cativament marcada per la seva monumental, 

i encara inèdita, Història �� �� ����� ¡¢� £ ¤�£�� ¥£�� ¦�§�� �� ¨©ª¡«��ª§. A banda, dedicà en 

els darrers anys, esforços addicionals a donar una sèrie de conferències sobre la història 

de Montblanc al Centre Excursionista de Catalunya, les quals l�any 1903, foren publicades al 

setmanari La Conca de Barbarà. Finalment escrigué algunes obres menors que esmentem al 

� nal d�aquest capítol.
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Ramon Cantó dedicà gran part de la seva vida a la seva redacció25. La seva néta recull 

el testimoni familiar de que, tota estona lliure de la que disposava, es tancava al seu despatx 

i el dedicava a la recerca i escriptura d�aquesta obra. En l�esquela publicada amb motiu de 

la seva defunció en el setmanari La Conca de Barbarà del 9 de març de 1907, el cronista 

explica que «Quantes vegades, ben segur, los petits gastos que li ocasionava�l proporcionarse 

un dato desconegut per arreconar en lo tresor de son llibre, gelós com l�avar de ses monedes, 

li havia costat privarse d�un plaer o de satisfer una necessitat. Però ell content com qui fa una 

obra bona sense mirarse en los sacri! cis, ni menos pensava en lo que representava la novella 

noticia, que li proporcionava llargues estones d�íntima satisfacció al comprovar o recti! car per 

ella fets o judicis que ja té formulats en les centes y centes de planes de la historia».
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Conca que recopilà amb els anys. Fins i tot, informacions que desa� en la lògica. A tall d�exemple 

esmentarem els dibuixos que féu de l�aspecte que devia tenir el convent de Sant Francesc 

abans del seu deteriorament a partir dels inicis del segle XIX i que ell no pogué veure, atès 

que nasqué quan ja estava signi� cativament malmès26. Els dibuixos inclouen mides i detalls 

molt acurats i, segons les recerques arqueològiques portades a terme en els darrers anys, són 

sorprenentment � dels.Testimonis orals recollits a Montblanc apunten que Cantó recopilà molta 

informació del mestre de cases Antoni Miró i Albareda, (a) Anton Llums, el qual sí que pogué 

veure l�aspecte original del convent en els seus anys de joventut27 i per la seva professió 

pogué retenir dades acurades de la construcció.

L�obra constava de cinc volums dels quals, malauradament només se�n conserven tres. En 

ells hi trobem informacions diverses com reculls de cançons populars, personatges montblanquins 

que han ocupat càrrecs diversos, retalls de notícies publicades en mitjans escrits referents a 

la vila, indústries, negocis, entitats social, dibuixos de les construccions més signi� catives, etc. 

Si bé a dia d�avui és evident que aital recopilació de dades feta als voltants del 1900 és d�un 

interès incalculable pels historiadors que s�aproximin a la història de Montblanc, també és cert 

que ja suscità interès en la seva època: Palau i Dulcet testimonia en les seves memòries que 

Joan Poblet i Teixidó, provà de quedar-se amb el manuscrit per al seu propi ús.

El set de juliol de 1896, Cantó adreçava una carta a l�Ajuntament de Montblanc proposant 

la publicació del manuscrit, el dia u d�agost del mateix any, l�Ajuntament li responia negativament 

a la proposta, adduint manca de fons. Ambdues cartes estan transcrites al � nal d�aquest treball, 

posteriorment Palau i Dulcet ens aclareix la destinació de l�original: Después de muerto el 

malogrado Cantó, su hijo mayor, vendió el manuscrito al Ayuntamiento de Montblanc.

Dels cinc volums, se�n conserva un al Museu-Arxiu de Montblanc. Si bé, inicialment se�n 

perdé la pista, no fou � ns l�esclat de la darrera Guerra Civil quan es recuperà, Josep Maria 

Jàvega, a la revista Espitllera de setembre de 1983, (Any II, núm. 21, pàgina 32) recull els 

fets esdevinguts a la setmana del 19 al 24 de Juliol de 1936:

Anàvem a veure com a baix del Pont Nou, cremava el fustam i les imatges procedents 

dels altars renaixentistes i barrocs de les esglésies de Santa Maria i Sant Miquel.

En un d�aquests viatges vam descobrir dins d�un magatzem a la carretera, a cal Pàmies, 

(comerciant de vins on avui hi ha el Garatge Univers) una muntanya de llibres vells 

destinats a la crema, i que vam comprendre que procedien de cases «bones», que 

havien hagut de marxar de Montblanc i que després havien estat escorcollades i algunes 

mig devastades.

Can Castellví sabem que fou una de les que hi havia molts llibres vells; els domicilis 

de sacerdots i d�altres.
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recollir un volum de la «Història de Montblanc», de Ramon Cantó i Espinach que és 

inèdita i manuscrita.

També Ismael Balanyà i Freixa i Ismael Balanyà i Moix formaren part del grup de persones 

que trobaren aquell volum.

L�any 1999, Josep M. Porta, director de l�Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà i  Gabriel 

Serra, localitzaren dos volums més de l�obra de Cantó a l�Arxiu de la Corona d�Aragó (ACA), 

com a part del fons de Poblet i Teixidó28. Sabent que el � ll d�en Cantó vengué el manuscrit 

a l�Ajuntament i l�interès que, segons Palau i Dulcet, tenia en ell en Poblet i Teixidó �secretari 

de l�Ajuntament-, és fàcil imaginar com va poder arribar al seu arxiu. Actualment es troben 

en procès de digitalització.

La del Ramon Cantó no ha estat l�única monogra� a que no s�ha publicat sobre Montblanc 

i que ha restat inèdita, altres han seguit la mateixa � :

- Antoni Espinach Gual (Montblanc,1807-1895), oncle d�en Ramon, mercedari i bene� ciat, 

redactà Apuntes históricos y cronológicos de la real y ducal villa de Montblanch.

- Lluís Vives Poblet (Montblanc, 1900-1974), deixà les Narracions històriques de la vila 

ducal de Montblanc ! ns el 1960, que han estat utilitzades per diversos historiadors.

- Lluís París Bou, advocat (Montblanc, 1918-2005), elaborà algunes monogra� es sobre 

Montblanc medieval i l�església de Santa Maria.

Conferències sobre la Història de Montblanc

En qualitat de soci del Centre Excursionista, en Ramon oferí unes conferències en les 

que sintetitzà els resultats de la seva recerca sobre la història de Montblanc. Posteriorment, al 

llarg de 1903, el setmanari La Conca de Barbará, les publicà en la secció històrica. Incloem 

a continuació la relació d�aquests articles amb les dates i els subtítols:

-26 d�abril 1903: Conferència I. Antiguitat de la vila de Montblanc.

-24 de maig de 1903: Conferencia II. Jurisdicció judicial de Montblanch en los temps 

antichs.

-7 de juny de 1903. Conferència no titulada ni numerada. (sobre la vegueria de Montblanc).

14 de juny de 1903. Conferència no numerada. Partit judicial de Montblanc.

- 21 de juny de 1903. Conferència no titulada ni numerada. (sobre el partit judicial de 

Montblanc).

- 5 de juliol de 1903. Conferència IV. Districte electoral de Montblanch.

- 19 de juliol de 1903. Conferència no titulada ni numerada. (sobre el Districte electoral 

de Montblanc).
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- �� �� ������ �� �����  �!"�#$!%�& '� Corts Generals de Catalunya a Montblanch.

- 2 d�agost de 1903. Conferència V. Segueixen les Corts Generals de Catalunya a 

Montblanch.

- 9 d�agost de 1903. Conferència V. Segueixen les Corts Generals de Catalunya a 

Montblanch.

-15 d�agost de 1903. Conferencia V. Corts Generals de Catalunya a Montblanch. Segueix 

lo Parlament General del any 1410.

- 23 d�agost 1903. Conferència V. Segueixen les Corts Generals de Catalunya a Montblanch.V

- 30 d�agost de 1903. Conferència VI. Montblanch com a Vila Real.

- 20 de setembre de 1903. Conferència VI. Montblanch com a Vila Real. II.

- 27 de setembre de 1903. Conferència VI. Montblanch com a Vila Real. III.

- 18 d�octubre de 1903. Conferencia VII. Ducat de Montblanch.

- 25 d�octubre de 1903. Conferència VII. Continuació del Ducat de Montblanch II.

- 1 de novembre de 1903. Conferència VII. Continuació del Ducat de Montblanch III.

- 22 de novembre de 1903. Conferència VII. Continuació del Ducat de Montblanch IV.

- 6 de desembre de 1903. Conferència VII. Continuació del Ducat de Montblanch V.

- 13 de desembre de 1903. Conferència VII. Conclusió del Ducat de Montblanch VI.

Per a la confecció d�aquestes conferències, en gran mesura fruit de la recerca que féu 

per a la redacció de la seva Història de la Il·lustre i Reial Vila Ducal de Montblanc, Cantó 

portà a terme una minuciosa recerca en diversos arxius i documents al seu abast.

A través de les correspondència amb l�Ajuntament de Montblanc sabem que Ramon 

Cantó coneixia a l�arxiver i historiador Francesc de Bofarull i Sans (Barcelona, 1843-1938) que 

dirigí l�Arxiu Reial de Catalunya entre 1893-1911, suposem que fruit de l�interès del primer per 

Montblanc, animà al segon a escriure el treball, «Documentos para escribir una monogra! a 

de la villa de Montblanch», editat a Barcelona el 1897, un dels problemes amb que es trobà 

Cantó és la destrucció dels arxius medievals de Montblanc i el coneixement de la paleogra� a.

No obstant, algunes de les conclusions de Cantó en els seus escrits i conferències no 

acabaren de convèncer a tothom. Un cop més, és en Palau i Dulcet qui ens en parla. En la 

introducció de la seva Guia de la Conca de Barberà (Barcelona,1912) esmenta, veladament 

i no sense certa ironia, la visió d�en Ramon sobre la història de Montblanc: Sempre recordo 

ab sentiment lo que succehí a un digne compatrici, el qual, enamorat ab deliri infantil de les 

glòries històriques de Montblanch, s�entussiasmá ! ns a dir en lletres de motllo que nostra vila 

ja existia en lo ¡¡segle II"", que�l frontis de la iglesia de Sant Miquel era bastit per ¡¡romans"", 

que la iglesia de Santa Maria datava a lo menys del ¡¡1112"". Ab afany d�acumular glories a 

sa aymada vila natal, assegurava que en ¡804 Montblanch era cap de sa extensa Vegueria", y 

en ! , que�ls molins de Foguet i Capellans se remontavan als ¡primers pobladors de la Conca"

És just esmentar que, malgrat les crítiques vessades sobre l�obra de Cantó, el propi 
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comparar els dibuixos sobre l�església del convent de Sant Francesc i els arcs que en temps 

albergà el claustre, per adonar-se�n de que les similituds van més enllà d�una simple inspiració.

Altres escrits:

- Passatemps que no es passa temps sinó desengany forçós.

- La via fèrrea al nostre terme, reproduït en el número 2 (1980) de la revista Aplec de 

Treballs (p. 89-92), coincidint amb un article de Pere Anguera sobre la mateixa temàtica.29

-Discurs adreçat als montblanquins residents a Barcelona arrel dels fets de Montblanc 

de 1893. Arrel dels fets de Montblanc de 1893, els montblanquins a� ncats a Barcelona 

s�aplegaren en una reunió pensada per sensibilitzar els convilatans i aconseguir recaptar 

fons pels damini� cats. Cantó, hi pronuncià un discurs titulat: Breu discurs que Ramon Cantó 

pronuncià lo diumenge 8 octubre en lo local del Foment del Treball Nacional en Barcelona, 

ab motiu de la reunió general que los ! lls de Montblanch, residents en dita ciutat, celebraren 

allí per conseguir recursos ab que aliviar á las víctimas dels deplorables successos ocorreguts 

en aquella vila súa, en 13 del passat septembre de 1893.

Com a insert en el volum de la seva Història... hi � gura una còpia d�aquest discurs. A 

tall de resum incloem a continuació les paraules amb que tancà el discurs:

En nom de la nostra pàtria, y en lo propi nostre, los hi rendirem á uns y altres los més 

sincers homenatjes de respecte i gratitut.

Ea, donchs, ! lls de Montblanch, corrau á depositar vostre llimosna: que per cada llàgrima 

que aixugaréu, anyadiréu novas perlas al més rich " oró de vostres glorias montblanquinas. 

He dit.

- El 20 de maig de 1888, La Vanguardia de Barcelona publicava un petit anunci en el 

que s�hi llegia: Al ín� mo precio de 10 céntimos, se vende en todos los kioskos de la Rambla, 

teatros y librerías, un librito en verso, escrito por Ramón Cantó y dedicado a la Exposición 

Universal. Malauradament no n�hem trobat cap còpia. És probable que, atesa la passió escriptora 

de Cantó, aquest llibret no fos l�únic que publiqués o, si més no, que escrigués. Malauradament 

la família no conserva l�arxiu personal del seu avantpassat, perdut probablement en algun dels 

trasllats que portà a terme al llarg del segle XX.

-El 1906 Cantó va regalar a l�Ajuntament de la seva vila nadiua un mapa de l�antiga 

vegueria de Montblanc que havia dibuixat ell mateix i estava a la vista en una exposició 

organitzada per l�Associació Catalanista de Montblanc. Convindria avaluar la seva participació 

en el moviment catalanista del moment.
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Montblanc. La seva vida la dedicà a enaltir-ne les glòries i a deixar-les documentades per 

a les generacions que han de venir. És just doncs, que mirem d�assegurar aquest objectiu i 

n�impulsem la publicació per a la justa divulgació.

En el darrer article de la sèrie de conferències publicades al setmanari La Conca de 

Barbará, el 13 de desembre de 1903, Cantó s�acomiadava dels lectors amb aquestes paraules.

Adéu amichs nostres y deixebles nostres estimats. Fins a un altre día, si aixís li plau al 

bon Déu y als homens de...bona voluntat. 

Són les darreres paraules escrites que coneixem de Ramon Cantó.

Apèndix documental

1. Carta que Ramon Cantó i Espinach envia a l�Ajuntament de Montblanc sobre la 

proposta de publicació de la Història General de Montblanc. Barcelona, 7 de juliol de 1896.

A los magní� cos señores alcalde y regidores de la villa de Montblanch

Muy respetables y magní� cos señores:

Por lo que tuvimos el honor de exponer en ésta de Barcelona, a las muy dignas 

autoridades de la villa [de Montblanc] y demás comitiva que la acompañaba, al presentar 

al Excelentísimo General de Ejército, don Luis de Castellví, la faja que los monblanquenses 

le regalaban, hemos de suponer que vuestras magni� ciencias no ignoran que nosotros, ya 

desde mucho tiempo, nos dedicamos a escribir la «Historia general de la real villa, ducado 

de Montblanc».

Muy adelantada la tenemos ya, cuando hemos tenido la suerte de completarla, pocos 

días ha, con curiosos y ricos documentos que no tienen precio, salidos del propio Archivo de 

la Corona de Aragón, gracias a la amabilidad y amor a Cataluña del mismo archivero don 

Francisco de Bofarull, residente en dicho edi� cio, en ésta [ciudad] de Barcelona.

Montblanch disfrutaba antiguamente de grandes privilegios que todos ignorábamos, porque 

las guerra u otras causas, hicieron desaparecer de sus archivos, aquellos documentos que lo 

acreditaban, más hoy, los hemos recobrado bebiendo en las fuentes del propio origen, esto 

es, obteniendo copias exactas de los originales de los mismos reyes que los concedieron. Se 

re� eren al Municipio desde su origen, bayles, vegueres, ferias, molinos, baños, judíos aquí 

establecidos, al ducado de Montblanch y condiciones que nuestros abuelos impusieron al rey 

antes de aceptar aquel honor, privilegios del Ayuntamiento, de la parroquia mayor e iglesia y 

monasterio de la Sierra, etc. etc. pues sería largo de referir.
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lo mucho y bueno que contiene, hoy no podemos ocultar a vuestras magní� ciencias, que vale 

el doble, y que se hará interesantísima a los monblanquenses su lectura.

Y al exponer esto a vuestra consideración, no nos guía hasta aquí nuestro propio interés, 

sino la gratitud que Montblanch debe haber de manifestar de una manera u otra, al citado 

señor Bofarull, por el gran favor que ha dispensado a nuestras glorias patrias con las copias 

que nos dejó sacar de aquellos citados documentos. Si alguno duda de nuestras a� rmaciones, 

fácil les será a vuestras magni� cencias, comisionar persona inteligente que, visitando nuestra 

humilde casa, los pueda ver, estamos dispuestos a acceder, pero no a dejarlos copiar, ni menos 

dejárselos, nos han costado quince días de escribir a todo esfuerzo y casi sin descansar ni 

comer, además de que los necesitamos para confeccionar nuestro trabajo.

Una observación nos permitirán, con todo, vuestras magni� ciencias, y es que si los 

referidos documentos son riquísimos, por si solos no forman nuestra larga e interesantísima 

historia patria: es preciso enlazarlos con nuestras noticias, y otros datos que durante ocho 

años hemos ido recogiendo. Esta observación se re� ere, pues, al pensamiento o intención que 

alguien abrigar pudiera, de que haciendo sacar otras copias de allí, ya se tendría lo bastante 

para saber las glorias montblanquenses. No podemos oponernos, pero sí que sentiríamos 

muchísimo haber trabajado sin fruto, y tantos años en pro de nuestra idolatrada villa, para 

venir a recibir, en cambio del grande amor que a ella profesamos, el desengaño más cruel que 

podíamos prever, y con tal pena y celosía que probablemente nos causarían la muerte! Venga 

ésta en buena hora cuando nosotros veamos cumplidos nuestros patrios ideales, pero que no 

se nos nieguen ahora los largos sacri� cios que estamos haciendo para poder un día decir que 

en algo hemos sido útiles a nuestra carísima, y por jamás olvidada, la villa de Montblanch, a 

pesar de los penosos diez y nueve años que han transcurrido que nos ausentamos de ella!

Bastante hemos sufrido, y aun hoy día estamos sufriendo, de parte de algunos que, 

con sus publicaciones, pretenden robarnos este honor con hablar de una población que no 

conocen a penas, salvando empero los derechos que a las historias patrias podía tener nuestro 

difunto tío, el reverendo don Antonio Espinach, más ya que él no las publicó, creemos estar 

en mejores derechos que ningunos otros más.

Y ya que nos tomamos tan indebidamente el honor de dirigirnos a los representantes de 

villa tan antigua y gloriosa, y con mucho mayor motivo toda vez, que a su nombre tenemos 

hecha la dedicatoria de nuestros trabajos históricos, vamos a preguntarles, ¿Puede haber aquí 

nadie más interesado que el Ayuntamiento en proteger empresas tan costosas y patrióticas?

Habrá otra corporación más digna ni más a propósito?, hasta diremos obligada, en ayudar 

a dar conocer los valoramientos, grandezas, honores, glorias y privilegios de Montblanch, 

que su propio Ayuntamiento? No, y hoy día con más empeño y voluntad, ya que la general 

postración de la villa, es por desgracia, bien mani� esta.

Si se quiere que Montblanch sea respetado en sus derechos, que vuelva a sus grandezas, 

démosles antes a conocer de todo el mundo, así lográsemos el valor y estimación perdidos.

No desconocemos empero, que los momentos presentes no son propicios a tan buenos 

deseos nuestros  y también de vuestras magni� ciencias, porque el Ayuntamiento puede aun 
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todo se sale. Mucho tiempo [hace] que esperamos, porque no ignoramos esta crisis, realizar 

nuestra empresa a nuestras costas, aguardando el auxilio divino, pero como éste no viene, y 

los años hacen ya decaer nuestras fuerzas por los trabajos intelectuales a que nos dedicamos, 

debemos forzosamente, buscar medios ajenos o de otros que auxilien nuestros buenos � nes y 

actos, nadie mejor puede dárnoslos que vuestras magni� ciencias por la autoridad que ejercéis.

Bastaría que se nombrase una comisión de 8 a 12 personas, las más signi� cativas de la 

villa, y buenos patricios, presidida por el señor alcalde, para que se obtuviera una subscripción 

voluntaria en acciones al tipo de 5 duros una, que representasen el capital de unos quinientos 

duros, que calculamos costaría la impresión de nuestra obra, capital indispensable para editarla 

con los mapas, planos, vistas, escudos y demás grabados con que deseamos adornarla. La 

obra constaría de 3 tomos, cuyo valor creemos no bajaría de los 5 duros por acción, de 

manera que serían reintegrables con la misma obra, y esos in contar los suscriptores de 

fuera y los pueblos de nuestro partido judicial, de los cuales damos muy buenas noticias en 

la sección correspondiente.

Es este un plan que exponemos a la consideración de vuestras magni� ciencias para 

que se dignen estudiarlo y ejecutarlo pronto en bien de la villa, y no en bien nuestro, porque 

no queremos entender en otra cosa más, si el proyecto pasa adelante como esperamos, que 

en la dirección de la impresión o edición de nuestro trabajo referido, y con la única garantía 

de que la Comisión nos cediera el número de 30 ejemplares para aquellas personas a las 

cuales quisiéramos regalarlos.

Otro punto debemos tocar antes de concluir la presente. Para ciertos asuntos que 

tratamos en la obra, nos es preciso pasar aquí en la villa a lo menos un mes, ya que nuestra 

memoria habría podido caer en algunos errores. Y como ni por estos gastos, con dolor 

confesamos, no poder invertir lo poco que ganamos para sostener a la familia, suplicamos a 

vuestras magni� ciencias, que de aquella suscripción, se destinen los primeros cincuenta duros 

cobrables el día de nuestra llegada aquí, para nuestra permanencia en la villa, dicho tiempo, 

y con la persona o personas de nuestra familia, con que nosotros queramos acompañarnos, 

a � n de estar bien cuidados, ya que nuestra salud tampoco es mucha. A este objeto o � n 

destinaríamos el próximo septiembre.

Si atención merecen nuestras líneas a vuestras magni� ciencias, la patria será la que 

deberá agradecérselo, si se cumplen en todo, tan nobles deseos, tendrán razón en vuestras 

magni� ciencias exigir que sus nombres los conserve y perpetúe la villa a través de los siglos, 

pues nada hace más grandes a los hombres que el amor y sacri� cios que depositan en los 

altares santos de su patria.

Con esta creencia y esperanzas santas, después de suplicarles indulgencia, se pone 

del todo a las órdenes de vuestras magini� ciencias, el más indigno, empero, más amante 

hijo de Montblanch, y atentamente su seguro servidor, que a vuestras magni� ciencias muy 

afectuosamente saluda y estima,

Ramon Cantó Espinach [rúbrica].

Barcelona, 7 julio de 1896.

Ensanche de la Izquierda, Consejo de Ciento, número 181, piso 2º, 1ª puerta.
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publicació de la història de Montblanc de Ramon Cantó (1896)

Se podrían convocar a una reunión general a los principales montblanquenses, exponiéndoles 

nuestros deseos y de entre los llamados a nombrar la comisión referida, nosotros apuntamos 

los siguientes, a los que vuestras magni� ciencias podrían añadirlos que hoy para nosotros 

son desconocidos o que no recordamos bien sus nombres.

Comisión

- Presidente: El señor alcalde actual.

- Tresorero: Don Juan Sans (médico).

- Secretario: Don Melchor Foraster y Borrás.

- Vocales: Don Melchor Malet y Borrás.

 Don Bonaventura Sabaté y Alfonso.

 Don Ramon Poblet (comerciante).

 Reverendo Don Jaime Vallvé y Folch.

 Don Fernando Xaparro.

 Don José Alfonso y Pedrol.

 Don Salvador Sabaté y Claret.

 Don Agustín Pedrol y Poblet.

 Don Pablo Jové (comerciante). 

 Don José Sabaté y Poblet.

 Don Matias Guarro y Ribé.

Personas que deberían secundar a dicha comisión

 - El magní� co Ayuntamiento.

 - Los reverendos plebano y rector de las dos parroquias.

 - Don José Gassol y Millé.

 - Don Ramon Riba y Borrás.

 - Don Manuel Belart y hermano.

 - Don José Pedrol y Tomàs (hacendado).

 - Don Rafael Andreu (con� tero).

 - Don Jaime Foraster y Borràs.

 - Don Ramon Foraster y Borràs.

 - Don José Casanovas (farmacéutico).

 - Don Magín Casanovas (propietario).

 - Don Ramon Sabaté y Poblet.

 - Don Ramon Marsal y Gual.

 - Don N. Sabaté (hijo de Salvador Sabaté).

 - Don N. Sabaté (hijo de Agustín Sabaté).

 - Don N. N. alias povill del Mas de Dalt.
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¶ Don N. Contijoch, alias povill del Casaca.

 - Don Joaquin Guach y Cantó.

 - Don José Pedrol y Pedrol (Plaza Mayor).

 - Don Juan Gasol y Andreu.

 - Don Carlos Monfar y Cantons.

 - Don Salvador Cantó y Sabaté.

 - Don José Sabaté y Civit.

 - Don Juan Robusté.

 - Don Magí Folch.

 - Don N. Mollé (hereu Mollé).

 - Don Juan Sugrañes.

 - Don Ramon Guarro y Casanovas.

 - Don Gabriel Masip.

 - Don Jaime Badia y Bartra.

 - Don José Civit.

 - Herederos de Don Antonio Sala.

 - Don Eduardo Xalapeira.

 - Don Miguel Arnavat y Miquel.

 - Don Isidro Arnavat y Miquel.

 - Don Joan Farriol y Sanromà.

 - Don Ramon Sanromà (Ascle).

 - Don Matias Espinach.

 - Don Matias Jové.

 - Don Matias Anglés.

 - Etc. etc.

Los professors públichs de la vila. 

 - Don Llorens Domingo.

 - Pablo N. (Pau del Fisch).

3. Resposta negativa de l�Ajuntament de Montblanc a Ramon Cantó Espinach sobre 

la proposta de publicació de la seva monogra! a històrica. Montblanc, 1 d�agost de 1896.

«Señor Don Ramón Cantó

Barcelona

Montblanch, 1 agosto de 1896.

Muy señor mío y de mi mayor consideración, circunstancias improvistas me han impedido 

contestar con más oportunidad su atento escrito de fecha 7 del mes anterior y al hacerlo, he 

de manifestarle que si bien me hallo animado de los mejores deseos para ayudarle en cuanto 

sea posible para poder llevar a efecto la impresión de su obra titulada «Historia General de 
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para ello es de mucha importancia, teniendo en cuenta la gravísima crisis que atraviesa esta 

villa, que es general, que ha aumentado de un modo notable a causa de que la � loxera 

destruye los viñedos de este término municipal de una manera asombrosa, una riqueza 

puede deberse o más bien único aliciente del país para poder atender a las necesidades de 

la vida humana, he consultado el caso con varias personas por usted indicadas, y todas han 

estado contestas de que no es posible en la actualidad reunir ni por asomo los fondos que 

se necesitan para llevar adelante su proyecto que aguardaran mejores tiempos para realizarlo, 

motivo por el que he dejado de convocar la reunión que usted interesa.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de usted, éste su afectísimo seguro servidor 

que su mano besa».30

Les di� cultats econòmiques que el 1896 li argumenten les autoritats montblanquines 

eren molt certes i la crisi de la � l·loxera tingué una incidència molt forta a la comarca31.

4. Dedicatòria que redacta Ramon Cantó Espinach en el primer volum de la seva 

Història de la real vila ducat de Montblanch (1894).

Dedicatòria

Si�l transcurs de divuit anys qu�ens ausentàrem de tú, ¡Oh estimada vila de Montblanch!, 

no ha apagat, ans bé fet reviure, dins nostre cor la santa � ama de l�amor pàtrio, això sol 

bastaria per a que fos aceptable la petita ofrenda que de nostre insigni� cant treball tenim 

avuy l�honor de posar a las mans de tos dignes representants, los bons patrisis que forman 

ton magní� ch Ajuntament actual. Veritat és que la prenda de nostre valor és mesquina per lo 

molt que tu vals y mereixes; però com a pobres que som, paguem ab lo que tenim, y això 

� ns basta als ulls de Déu. Y si�t sembla deformitat o excés de nostre orgull haver donat al 

present treball lo pompós títol de «Història de la real vila ducat de Montblanch», tant sols 

ciments que poden ab facilitat cubrir-se de terra, considera lo que són los principis en qualsevol 

obra, quant importa sa elecció, les di� cultats que solen tenir y la disposició que en ells hi ha 

per assegurar els medis y�ls � ns. Lo progrés d�una cosa consisteix en los primers punts, en 

sos bons fonaments estriban o descansan los grans edi� cis, y quant dits fonaments surten ja 

aixecats de la terra, tot lo demés se fa fàcil.

Altres arquitectes de més trassa podran aixecar sobre d�ells grandeses maravilloses en 

alabansa de nostra vila, de nostra pàtria, y aquet ha sigut lo motiu per a què donant-los-hi 

camí pugan realisar la empresa ab més llaor y ventura que gran satisfacció nostra seria lo 

trobar imitadors.

Pobre y tal com és, digna�t acceptar-la, estimada vila nostra. L�amor y respecte a la pàtria 

abonan nostre atreviment, y aquet solament ha dimanat dels afectes de pietat y de gratitut 

que tots a ella devem. D�ells, puig, s�atreveix avuy a fer-ne petita mostra, encare que lo més 

indigne de sos � lls, als peus de vostres magni� cències (que per molts anys Déu quart per a 

la major prosperitat, pau y feliçitat de la nostra vila) lo vostre molt respectuós y atent patrici.

Ramón Cantó y Espinach

Barcelona y 27 Julio de 1895
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Avuy que tan s�escriu per a totas las classes y gustos, sens reparo a la moral cristiana; 

quant s�ha desarrollat d�una manera notable l�a� sió als assumptos històrichs � ns a escudriñar 

l�origen dels fets que abans pareixian fabulosos; quant los follets, revistas, semanaris, etc, tot 

ho inundan, causant la major part dells, inconsçienment o ab directes mires, sensible confusió 

a las idees religioses o ja polítich-socials; quant, per últim, se han donat també a la imprempta 

la història de algunes de les viles de Catalunya perquè com a � lles sues engendraren en 

son seno en més o menys grau, alguns dels héroes que per sa çiènçia, virtut o brillants fets 

d�armes tan la enaltiren, fent-la temible y estimada del món çivilisat, y dels més remots païssos, 

i podrà ningú extranyar que també surtian a llum, encare que per humil ploma, per medi de 

aquestes presents y mal explicades ratlles, les glòries de la molt antiga, noble, il·lustre y real 

vila ducat de Montblanch? ¿L�hi ha faltat, per ventura, en tot temps, anomenada reconeguda, 

mèrits su� çients, � lls il·lustres, fets magnànims o de trascendència gran, per a què hage 

ella de permanèixer ja per més temps ignorada � ns de la majoria de sos propis � lls y de la 

generalitat dels hòmens que peregrinan per nostra terra? No, y mil voltes no. Res d�això l�hi 

falta. Però sí que l�hi ha faltat � lls prou desinteressats que volguessin pendrer-se lo di� cultós 

treball de escriurer-ho; sia per falta de patriotisme, sia per mal entesa humilitat, o bé per 

temor de la empresa. Més nosaltres despullant-nos d�aquestes preocupacions y creyent fer 

un bé a nostra pàtria, aquí venim, animats del millor çel, esperansats de què la crítica que 

mereixam de nostre cometit serà tan ine� càs que no arribarà des del fons del got a pujar 

may a la superfície per a, ab un malentès patriotisme, confondrer la veritat de les coses, ni 

rebaixar-nos devant la nostra pròpia pàtria.

Res devem a ningú, y tot lo devem a la pàtria, y ja que havem de continuar lo sacri� ci 

en ares a nostra vila, tot enter lo farem per a confusió d�alguns, per a guàrdia y govern dels 

més, y per a direcçió y avís de nostres futurs suchçessors montblanquins. Viurer y � ns morir, si 

precís fos, per a la consecuçió del bé, pro� t, alabansa y glòria de nostre estimadíssima vila de 

Montblanch, és lo sacri� ci que més i� ama nostre cor, que més enardeix nostre sanch, y per � , 

tot nostre ser, ab major motiu avuy que la veyem tant abatuda y desventurada. Aquí fou ahont 

nostres infants llabis s�obriren primerament per a donar pas al més hermós y poètich nom com 

és lo de mare, a la carinyosa y may olvidada dona qu�ens portà a n�aquest món, emblema 

qu�ella n�era y ho és per a tots cadahú la seva pròpia, de un altre mare més digne encar de 

tal nom: la vila o lloch en què naix tota criatura humana. Si aquí respiràrem los primers purs 

aires y elevàrem al Déu de la Creaçió nostres oracions primeres, plenes a llavors d�angelical 

ignoçència!...; y entusiasmats ab tant dolsos recorts, desa� aríam a la humanitat entera, que, 

qual altre cruel Nerón, probés d�arrancar-nos, si possible fos sens la mort, de dins nostre pit 

la més preuada de las joyas que tot home deu a sa pàtria, gratitut, fe y amor. Gratitut a Déu 

y a la pàtria per haver-nos fet nàixer aquí; fe per a guardar envers Déu la que nostres pares 

ens llegaren per a prosperitat de nostre pàtria y de la consegüent la nostre mateixa; y amor, 

per a què amant més y cada dia més a nostra vila, la fassam venturosa si fos desgraçiada, 

y donant-l�hi sempre més glòria, son bell nom respectam y ensalsam si és venturosa!
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ja�ns mossegava a� rmant que tant solament poden sortir-ne frescas, abundants y deliçiosas 

ayguas de fonts aixecades per richs arquitectes, cubrint-les y adornant-les exteriorment ab 

fastuosos y delicats marbres; la descon� ansa en alguns; en altres la enveja sinó burla, prenent-

ne possessió de cors, que sempre apareixian abans � dels a nostre propòsit; lo despreçi, per 

� , de nostre obra, per la falta de mèrit que naturalment tindria (y confesem també nosaltres 

que no anavan equivocats tals judiçis) com a dimanada de la època més calamitosa de nostre 

vida, en la qual lo bon Déu ens col·locà en la més trista posiçió social (¡com si la pobresa de 

fortuna servís de obstacle a las dots de la intel·ligènçia!); constant-nos, donchs, les di� cultats 

naturals a empresas de aquet gènero y�ls contratemps, intrigas y chismes de què havem 

parlat, los mateixos obstacles aquets han sigut lo medi més e� càs, lo estímol més agradable 

per al cumpliment de nostres desitjs, l�abnegació entera de nostre repòs y salut; tant més, 

quant, privats de venir aquí personalment a recullir algunes notes d�actualitat per causa de 

nostre forçosa y sentida ausènçia, no�ns han negat sa bona, digne y desinteressada cooperaçió 

alguns � lls y altres no � lls de Montblanch, residents y no residents d�aquí, acçedint a nostre 

demanda: no mençionem sos noms per a no ofendrer sa modèstia, però sí que creyent-nos 

ésser intèrpretes dels sentiments que atessoran los bons montblanquins, no podem menys 

de donar-los-hi de tot cor, en nom de tots, les gràçies més expressives y verdaderament 

afectuoses per sa lloable ajuda.

Los exemples tenen privilegi particular per a mourer els ànimos y a� çionar la voluntat 

a obres de virtut. Són pedra iman que atrahuen y reculleixen los pensaments més divertits, 

despertan nostres descuits, perfecçionan nostres acçions y penetran al cor disposant-lo y 

obligant-lo a exerçisis y ocupaçions honroses. Per son medi y des de millors alturas, lo sigle 

XIX ha creat ingenis a quals sombres lo poble ha progressat y ha tingut notíçies de lo molt 

bo que ignoraba de la sua pròpia pàtria, de la mateixa seva localitat, tant dels antichs temps 

com dels temps moderns; y ha pogut fer les degudes comparaçions de quines foren les millors 

èpoques de la prosperitat de sa pàtria y les causes que la motivaren. Montblanch tingué també 

prosperitat, glòria y poder per los molts � lls seus que la il·lustraren y a sa ombra benè� ca ens 

atrevim nosaltres a consagrar estos escrits per a també il·lustraçió de nostra pàtria; enmitg 

de nostra pobresa volem contribuir ab nostra petita pedra a fer més alt lo edi� çi que altres 

s�encarreguin de millorar; y si bé digué un sabi qu�és molt difícil contentar al poble per la 

inconstànçia de la sua voluntat, aquest temor no ha de apocar-nos ni fer-nos retirar, per a 

què deixem de servir a nostre pàtria, encare que sigui cantant-ne ab fosca veu ses glòries.

Tant lligada se troba la història de nostre Montblanch ab la general de Catalunya, que 

nostra relaçió deurà ésser forsosament llarga, en efecte: les Corts generals cridades aquí per 

los inolvidables reys de la Corona d�Aragó; les qüestions entre alguns d�ells y�ls de Mallorca 

relatiu a aquelles islas; los assumptos de Navarra y�ls de Castella en la suchçessió a aquelles 

coronas; la unió de aqets regnes al de Castella per lo cèlebre Parlament de Caspe; de tots 

quals fets ne fou nostre vila digne testimoni com a temporal residènçia de nostres monarcas; lo 

nostre Ducat; lo desterro voluntari a nostres montanyas d�una santa catalana, dona Nialó d�Urgell, 

germana de l�infortunat y últim compte d�Urgell en sa competència a la Corona de Catalunya 
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Lascara, deixant-nos per inestimable penyora la Santa imatge de la Serra, que per patrona 

veneram: aquets sols punts bastarian per escriurer obras històricas de volums numerosos; si 

obstant nosaltres procurarem tocar-los breument, extenent-nos en aquells que més interès y 

relaçió en nostre vila hajen tingut.

Per a major claredat dividirem la obra en tres parts o tomos de:

 - Secció civil, adiministrativa i judicial

 - Secció religiosa

 - Secció política o de guerres

 partint com a origen des del temps de la reconquista de nostre Catalunya als Moros, 

ja que la verdadera importància de nostre vila no�s pot comprobar que dati de més antich 

temps. La � nirem ab un apéndice dels fenòmenos notables ocorreguts a Catalunya des de 

que tingué aquet nom � ns a nostres dias, y de les desgràçies en general que la vila ha 

presençiat en tot temps.

Tancarem lo primer tomo ab una extensa descripçió de tot lo més notable dels pobles, 

llochs y vilas que vindrà a ésser com un petit dicçionari geogrà� ch-estadístich de nostre 

antiquíssim, il·lustre y extens partit judicial, a �  de que nostra obra sia acçeptable a tots y�s 

veigi que lo exclusivisme no ha sigut pas nostra norma de conducta. Molt estimem a Montblanch 

y al expressar-nos aixís comprèn nostre carinyo la nostre Conca de Barbarà y tots els demés 

pobles que s�enclouen dins nostre districte judicial; puig nostres glòries també són les glòries 

y�ls infortunis són també �ls infortunis nostres.

Acompanyaran lo text cartes geogrà� ques de nostre partit y vegaria, vistes del país, dels 

monuments y edi� cis notables de nostra vila y de tot quant sigui digne d�atençió.

Sabent que nostres pensaments y judiçis no podrem exposar-los ab aquella galanura y 

" orejat estil sols propi de plomes escullides perquè no arriba a tan alt grau nostre çiènçia, ni 

tampoch són tan grans nostres pretensions, supliquem ja des de are a nostres lectors aquella 

indulgènçia pròpia dels cors humils y que tant enalteix a qui la cultiva. Ademés, dels punts 

que�s tractarà són pochs los qui no estiguin subjectes a controvèrsia, com havem tingut lloch 

de comprobar-ho en los vàrios autors qu�ens han servit de consulta, y per lo tant, fem des 

de aquí una crida als montblanquins amants d�història per a què si de las notes o archius de 

sas famílies que més � guraren en lo temps antich, ne tenen datos més interesants y certs, y 

desitjan fer un bon servey a sa pàtria, ens los envihin per a en altre ediçió fer las correcçions 

oportunes o un suplement al � nal de la obra.

Actualment nostres forsas no han arribat a més per a publicar los fets històrichs tal com 

han sortit del nostre millor examen y del cuidado que ha dimanat de nostra diligènçia.

L�autor.

[Ramón Cantó y Espinach].

Font: Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca,

Història de la real vila ducat de Montblanch, de Ramon Cantó i Espinach.
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 1.- Un article clari� cador sobre aquesta temàtica és el de Pere Anguera Nolla, «El catalanisme en la historiogra� a 
catalana», Recerques (Barcelona), 29 (1994), p. 41-61.

 2.- Sobre la seva extensa obra bibliogra� ca us remetem a la compilació feta per Ramon Orga Mestre, Joan 

Segura i Valls. Resum bibliogrà� c, Recull (Santa Coloma de Queralt), 2 (1994), p. 109-150 i també l�article 
d�Agustí Duran Sanpere, «Mossèn Joan Segura i la seva modèlica Història d�Igualada», Miscellania Aqualatensia 
(Igualada), 1 (1949),p. 117-120.

 3.- La compilació de la premsa del moment la trobareu a, La premsa i la història a la Conca de Barberà, 1889-
1939, Montblanc, 1995.

 4.- La relació dels treballs publicats per Manuel Miró Esplugues es pot consultar en l�estudi de Josep M. Grau 
Pujol, Barbarà.Butlletí de la biblioteca parroquial: Un model de premsa local sota l�empara de l�Església Catòlica 

(1958-1973)., La premsa local a la Conca de Barberà durant el Règim Franquista, Montblanc,2010, p. 11-32.
 5.- La seva correspondència ha estat transcrita i comentada a, El catalanisme catòlic a la Conca de Barberà a 

través de l�epistolari de Mn. Pau Queralt i Gaya (1903-1936), Aplec de Treballs (Montblanc), 29 (2011), p. 89-112.
 6.- Pere Anguera també dedicà atenció aquest reusenc, Eduard Toda i Poblet al segle XIX, Anuari Verdaguer, 

(Vic), 13 (2005), p. 11-21.
 7.- Josep M. Grau Pujol-Francesc Badia Batalla, Diccionari biogrà� c històric de Montblanc, Montblanc, 2008. 
 8.- op. cit.
 9.- Esquela a La Vanguardia (Barcelona), 17 de gener de 1923.
10.- Gabriel Serra i Cendrós, La Conca de Barberà a � nals del segle XIX: Montblanc (1880-1893), Tesi llicenciatura, 

Universitat de Barcelona. Facultat de Geogra� a i Història, 1987.

11.- Diccionari biogrà� c Històric de Montblanc. op. cit.
12.- Memorias de un librero catalán (1867-1935). Antoni Palau i Dulcet
13.- Agraïm, la néta d�en Ramon, Carme Cantó Arbona i la seva besnéta, Adela Garriga Cantó, que hagin tingut 

l�amabilitat de compartir amb els autors d�aquest article els records i coneixements que mantenen del seu 
avantpassat. Malauradament, amb els anys no ha quedat cap document o fotogra� a original del propi Ramon 
Cantó.

14.- La Conca de Barbarà: 6 d�octubre de 1906: Lo venerable cronista d�aquesta vila�l nostre compatrici y antich 

colaborador D. Ramon Cantó y Espinach ha regalat al Magni� ch Ajuntament un interessant mapa de la antiga 

vegueria y actual partit judicial de Montblanch, fet d�ell meteix y exposat en la Exposició qu�organitsá la 

Associació Catalanista. L�Ajuntament ha acceptat lo regal y acordá donar les gracies al Sr. Cantó y encarregar 

a una comissió del seu sí que vegi la manera de grati� car al Sr. Cantó �l seu delicat travall.

15.- Diversos Autors, Història del convent i del col·legi episcopal de la Mare de Déu de la Mercè de Montblanc, 

Lleida, 1994.
16.- un de mos � lls, sens igual en paciencia. De mí, sa memoria n�es la millor ciencia;Y ajudat d�ella, nestamp 

aquí Part de mas glorias: com bon montblanquí, Acceptarlhi eixes proves, con� at d�indulgència

17.- L�adreça apareix referenciada als mateixos escrits de Cantó.
18.- L�adreça que ell mateix especi� ca en els seus escrits és «Consell de Cent, 181, pis segon, primera porta, 

xamfrà amb el carrer de Villarroel». Actualment, la numeració del carrer Consell de Cent ha estat desplaçada 
unes travesseres de manera que el número 181 és entre els carrers del Comte d�Urgell i del Comte Borrell. 
En qualsevol cas, ell mateix ens con� rma que visqué a la cantonada amb Villarroel, en u n dels xamfrans 
del costat muntanya, al segon primera. 

19.- Antoni Palau i Dulcet Memorias de un librero catalán (1867-1935), Librería Catalonia, 1935.
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21.- La Vanguardia (Barcelona), 12 de juliol de 1904
22.- Ell mateix dibuixà la seva casa amb un rètol a la façana amb el nom de l�escola.
23.- Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya.
24.- La Vanguardia (Barcelona), 12 de juliol de 1904
25.- Segons Antoni Palau i Dulcet en les Memorias de un librero catalán. «Lo distingit compatrici Ramón Cantó, 

empleà quasi tota sa existencia escribint la Historia de Montblanc en cinch volums in-fol».

26.- Eduard Contijoch, «Breu relació de la destrucció del convent de Sant Francesc», El Foradot (Montblanc), num 
79, (2013), p. 5-20.

27.- Narracions històriques de la Vila Ducal de Montblanc � ns al 1960, Lluis Vives i Poblet (Inèdita).
28.- ACA, Diversos, Varia 43, 4.
29.- Aplec de Treballs (Montblanc), núm 2 (1980). 7@. :;�;�?

30.- Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB), Fons municipal de Montblanc, sign. 897.
31.- Ricard Garcia Orallo, «La crisi agrària de � nals del segle XIX a Montblanc i la Conca de Barberà: endeutament 

� scal i despossessió pagesa», Aplec de Treballs (Montblanc), 30 (2012), p. 135-156.


