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Notes i ressenyes bibliogràfiques

Diversos autors

Arxivística

-Anna Magrinyà Rull, «Els inventaris d’arxius municipals de la província
de Tarragona elaborats en compliment de la circular ministerial de 1945",
Lligall (Barcelona), 33-34 (2011-2012), p. 153-178.

L’any 1945 des de Madrid es planifica una enquesta sobre la situació
dels arxius municipals, els governadors civils són els encarregats d’enviar-
la als ajuntaments de la seva demarcació, l’estudi analitza les dades obtingudes
a la província de Tarragona, comarca per comarca. En el cas de la Conca
de Barberà dels vint-i-dos ens locals en respongueren setze (73 %), dels
quals sis declaraven tenir documentació anterior al 1800, altres sis d’inicis
del segle XIX i quatre de començaments del XX. De cada període es concreten
les unitats de descripció, cap poble afirma posseir en el seu fons pergamins,
fet que inventaris posteriors han mostrat que no era cert, segurament per
desconeixement del secretari.
G.P.

Biografies

- Lluís Saragossa i Pallarès, Records de la meva vida, Tarragona, 1993.

Llibre de memòries d’aquest prevere nat a l’Espluga de Francolí el
1896 i mort el 1975, l’autor les redactà entre 1969-1970 i foren publicades
per la Diputació de Tarragona amb un pòrtic del monjo de Poblet Jordi M.
Bou i Simó. A través de les seves vivències podem conèixer un període
històric important del segle XX tant a la Conca de Barberà com al Camp
de Tarragona. Inicia el relat la seva infantesa a la seva vila nadiua, l’etapa
escolar primer al Col·legi de les monges paüles i després al centre públic
local per acabar al Seminari Pontifici de Tarragona. De la infantesa i joventut
recorda els amics Joan Farré Gual, Antoni Carreras Poca, els germans Carulla
i els Boquer. No oblida els comentaris a les tensions polítiques, especialment
entre l’església i les autoritats municipals a començaments de la centúria,
tot retratant els personatges més típics, tampoc es deixa els viatges a Barcelona
i València. La seva formació com a sacerdot a Tarragona és a càrrec dels
professors Francesc Vives, Jeroni Aixalà i Josep Pedrell, entre d’altres. La
seva ordenació té lloc el 1922 a Reus i la primera destinació a la parròquia
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de Vila-seca, per passar més tard a Montblanc (1928) com a vicari, en
aquesta vila es relaciona amb els clergues Jaume Sabaté i Ramon Murtra
i amb el laic Eusebi Campdepadrós. El següent trasllat serà a l’Espluga de
Francolí (1928-1930), a les pàgines 107-109, descriu amb detall els altars
de les seves capelles. El 1930 és nomenat ecònom de Ciutadilla, en aquesta
localitat viurà la proclamació de la II República, el 1932 és enviat a Rocafort
de Vallbona, amb la Guerra Civil es veu obligat a fugir dels revolucionaris
i s’amaga en una barraca per passar després a Rocallaura, l’Espluga, Reus,
Barcelona i Solsona, des d’on intenta arribar a la frontera francesa, però
és detingut i empresonat a Puigcerdà,  més tard es refugia  França. El 1939
retorna Catalunya i continua en el seu ministeri, ara però, a Belianes, després
a la Pobla de Mafumet, la Canonja (1951-1968) i, finalment, a Reus (1968-
1975).
G.P.

-Jordi Llavina, Carme Martí i Albert Carreras, Cròniques rurals. El testimoni
de vint personalitats del nostre país en la seva relació amb el camp i
l’entorn rural, Barcelona, 2011.

En aquest recull d’entrevistes a diferents personalitats del món de
la cultura i de la ciència en trobem algunes relacionades amb la Conca de
Barberà, sigui per origen o residència:
-Josep Rendé Masdéu (Barcelona, 1943), escriptor, originari de l’Espluga de
Francolí, de jove estudià al Col·legi de la Mare de Déu de la Mercè, recorda
la llengua dels pagesos, les feines agrícoles desaparegudes (p. 19-26.
-Armand Puig i Tàrrech (La Selva del Camp, 1953), prevere i teòleg, fou
vicari de Montblanc, rector de Lilla, Rojals i Vallfogona de Riucorb, entre
d’altres parròquies, on destacà per reconstruir les seves esglésies i la pastoral
comunitària.
-Joan Margarit Consarnau (Sanaüja, 1938), poeta. L’any 1969 establí la seva
segona residència a Forès (p. 95-102).
-Josep Bou (Igualada, 1950), fotògraf, des de 1990 viu a la Glorieta (Passanant)
amb la seva família, organitzador de Passanant Foto (p. 103-115).

El volum es fa ressò també d’altres persones vinculades al Priorat
i l’Urgell.
G.P.

-«Necrològica de Mn. Pere Lluís Ramon Martori, prevere», Església de
Tarragona.Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona, 462 (febrer
2012), p. 75-76.

Nota biogràfica d’aquest prevere nat el 1944 a Mont-roig del Camp
i mort el 2012. A la Conca de Barberà fou rector de les parròquies de
Vilaverd i Belltall.
G.P.
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- «Necrològica de Mn. Eugeni Ferré Cabré, prevere», Església de Tarragona.
Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona, 6 (juny 2012), p. 282-
283.

Nota biogràfica d’aquest prevere nat el 1920 a Vilaplana i mort el
2012. A la nostra comarca fou encarregat de la parròquia de Barberà de
la Conca. També fou l’impulsor de la coronació canònica de la Mare de
Déu del Tallat.
G.P.

- «Necrològica del molt il·lustre senyor Antoni Virgili Ferrer, canonge»,
Església de Tarragona. Butlletí Oficial de l’Arquebisbat (Tarragona), 3,
(2012), p. 121-122.

Breu nota biogràfica en motiu de la defunció d’aquest prevere el
febrer de 2012 a l’edat de 83 anys. Entre les seves destinacions pastorals
hi ha un poble de la comarca, concretament Aguiló, d’on el 1984 en fou
el rector.
G.P.

- «Mn. Francesc Benet Marimon, prevere», Església de Tarragona. Butlletí
oficial de l’Arquebisbat (Tarragona), 2 (febrer 2013), p. 86.

Necrològica d’aquest prevere nat a Rocallaura el 1933 i mort a Reus
el 2013. Ordenat el 1958, des de 1969 i fins el 2007 fou rector de les
parròquies de Rocafort i Vallverd de Queralt, juntament amb la de Biure
de Gaià. Del 1970 fins el 1998 també es féu càrrec de les de Passanant
i la Glorieta, amb els seus agregats (la Sala i el Fonoll). En l’àmbit de
patrimoni cal destacar la seva dedicació a la restauració del Santuari de la
Mare de Déu del Tallat i l’ermita dels Prats a la Guàrdia dels Prats.
G.P.

Història de l’Art

-M. Beltran, I. Playà i M. Artigau, «Estudi de les pàtines ocre-vermelles
del retaule d’alabastre de l’altar major del monestir de Santa Maria de
Poblet (Tarragona)», Unicum (Barcelona), 12 (2013), p. 57-68.

Estudi pluridisciplinar dels materials del retaule major del monestir
de Santa Maria de Poblet, obra de l’escultor Damià Forment, iniciat el 2010
arran de la seva restauració, tot aprofitant les bastides.

Es volia demostrar la procedència de l’alabastre, extret de les pedreres
existents entre la Guàrdia dels Prats i Sarral, tot l’alabastre procedeix de
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la mateixa Conca de Barberà. El problema no fou la qualitat dels blocs sinó
la mala selecció que se’n féu. La formació de pàtines ocre-vermelles és
causada per la presència de ferro i pirita, la darrera s’altera amb el contacte
amb l’aigua, aquesta es filtrà des de la coberta de l’església en el moment
de l’abandonament de la comunitat de monjos (1835) a més de l’acció de
la humitat existent a l’interior de la nau. Actualment no hi ha cap problema
de goteres i la conservació del retaule després de la intervenció de neteja
i restauració és òptima.
G.P.

-Sofia Mata de la Cruz, «Actuaciones del cabildo de la catedral de Tarragona
en el trienio liberal (1820-1823). Pérdida, salvaguarda y recuperación
del patrimonio  artístico de los monasterios de Scala Dei y Poblet»,
Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte
hispánico en los siglos XIX y XX, Gijón, 2013, p. 249-268.

Estudi de la intervenció del Capítol de Canonges de la catedral de
Tarragona durant el trienni liberal en la recuperació de peces de dos monestirs
de la diòcesi tarragonina, el cartoixà d’Escala Dei, al Priorat i el cistercenc
de Poblet, a la Conca de Barberà. Del darrer s’esmenta que el 31 de maig
de 1821 la delegació de Crèdit Públic de Barcelona ordenà la realització
de  cinc inventaris, l’any següent s’encarregà a Jaime Domínguez la selecció
dels objectes conservats en el cenobi populetà. El primer de juny de 1822
el coronel Benito Lersundi transportà l’arxiu dels monjos i altres materials
a Tarragona en vuit carros. El nou de desembre del mateix any s’ordenà
el trasllat de la Biblioteca de Pere Antoni d’Aragó a l’anterior ciutat.

El vuit de gener de 1823 el delegat governatiu lliurà a l’Arquebisbat
de Tarragona diferents ornaments litúrgics que es destinaren a ús de la
catedral, la qual n’havia perdut molts durant la Guerra del Francès, entre
les peces rebudes hi havia el drap mortuori de Pere Antoni d’Aragó (s.
XVII). L’autora rebat la teoria d’Eduard Toda que argumentava que les peces
de Poblet havien estat expoliades a Tarragona durant la desamortització de
1835 pel reusenc Jacint Pla, (a) xafarrucs.
G.P.

Història Medieval

-Eufemià Fort- J. M. Vila, Memòria del Castell, La Selva del Camp, La
Selva del Camp, 2011.

Aquest llibre editat amb motiu de la restauració del castell del paborde
de la Selva del Camp recupera un text inèdit del medievalista Eufemià Fort
que relaciona els pabordes de la vila camptarragonina, inclou alguns
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personatges vinculats amb la Conca de Barberà. Així, el 1361 pren possessió
del castell i terme de la Selva Guiamó Alenyà, en nom del seu germà Macià
Alenyà, tots de Montblanc, el darrer mor el 1364 (p. 66). Ja en el segle
XV, el 1407 és detinguda a la presó del castell del paborde de la Selva
Maria Ciscany, de Barberà, a instàncies de la Universitat de Montblanc. El
1472 s’esmenta a Bartomeu Jaques, natural de la Selva, com a notari de
Barberà i després rector de Montblanc, a més de canonge de Tarragona (p.
78). El 1524 Arnau Guillem de Llordat, en nom de l’Arquebisbe de Tarragona,
pren possessió de la Selva (p. 81), més endavant el 1614 visita la Selva
el rector de Vallfogona de Riucorb, Vicenç Garcia. (p. 82).
G.P.

Història Moderna

-Roser Puig i Tàrrech, Aprenents de teixidors de vels del Camp de Tarragona
i Conca de Barberà a Barcelona (1692-1737)», Quaderns de Vilaniu
(Valls), 62 (2012), p. 73-78.

Després d’exposar el conreu de les moreres al Camp de Tarragona
i la importància de la indústria de la seda a Reus, l’autora comenta la
procedència dels aprenents d’escudellers catalans a Reus entre 1552-1636,
per constatar els antecedents del pes econòmic d’aquesta ciutat, a continuació
analitza l’origen geogràfic dels aprenents del gremi de la seda a Barcelona
originaris del Camp de Tarragona i la Conca de Barberà a finals del segle
XVII i inicis del XVIII, en el primer territori es documenten dos joves de
Tarragona i un de Valls, i en el segon cas sis de la vila de Santa Coloma
de Queralt.
G.P.

-Pilar Riera, «Vilallonga a cavall dels segles XVIII i XIX», El Codony
(Vilallonga del Camp), 75 (2012), p. 4-8.

En aquest article sobre demografia de Vilallonga del Camp s’esmenta
la residència en aquesta vila el 1796 del cirurgià Miquel Llaurador, natural
de Rocafort de Queralt, el qual morí el 1814. Altres membres d’aquesta
nissaga documentats són Josep i Ramon.
G.P.

Història Contemporània

-Pere Ferrando i Romeu, «Constantí: Una plaça castellera de primer ordre rescatada
de l’oblit», Estudis de Constantí (Constantí), 28 (2012), p. 49-96.
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En aquest estudi de les actuacions castelleres a Constantí en els segles
XIX i XX apareixen diverses notícies relacionades amb la Conca de Barberà,
així l’agost de 1880 es parla de la futura actuació a Constantí dels torraires
de Montblanc i el 1881 els castellers de Constantí actuen a l’Espluga de
Francolí.
G.P.

- Josep M. Grau i Pujol, «Immigració del Camp de Tarragona a Torredembarra
a mitjans del segle XIX», Estudis Altafullencs (Altafulla), 36 (2012), p.
39-46.

A partir del buidatge del padró d’habitants de Torredembarra de 1849,
es relacionen i comenten  els immigrants originaris del Camp de Tarragona.
De la Conca de Barberà s’esmenten dos artesans, un ferrer de l’Espluga
de Francolí, Joan Arbós, arribat el 1821 i un teixidor de Vimbodí, Joaquim
Bulló, arribat el 1833.
M.G

- «Emigració de les Muntanyes de Prades a Constantí i la Selva del Camp
en la primera meitat del segle XX», Estudis de Constantí (Constantí),
28 (2012), p. 127-154.

Investigació sobre els emigrants de les Muntanyes  localitzats en els
padrons d’habitants de la primera meitat del segle XX de dos municipis
del Camp de Tarragona, Constantí i la Selva del Camp. En la primera població
el 1924 hi residien 12 pradencs i el 1940 ja eren 21 i en la segona, el 1924
els muntanyencs eren 117 i el 1940 109. De Constantí també es relacionen
els emigrants nascuts a la Conca de Barberà en els mateixos anys. S’exposa
la cronologia d’arribada dels nouvinguts, el sexe, la seva edat i la distribució
professional.
M.G.

- «Marginalitat i immigració a Reus segons el cens de 1906", Butlletí. Centre
d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 117 (2010), p. 73-95.

Tot i la data impresa de la revista la seva aparició real ha estat el
2012. Es presenten els resultats de l’estudi del cens de famílies pobres
immigrades a la ciutat de Reus el 1906, 164 en total, de les quals 25
procedeixen de la Conca de Barberà i onze de les Muntanyes de Prades.
Els pobles que s’esmenten són Barberà (4 famílies), Blancafort (1 fam.),
l’Espluga (2 fam.), Forès (3 fam.), Montblanc (4 fam.), Rocafort (1 fam.),
Senan (2 fam.), Solivella (5 fam.) i Vilaverd (2 fam.) per una banda, i Rojals
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(2 fam.) i Vilanova de Prades (1 fam.) per altra. Es tracta de jornalers, peons,
pobres, captaires i invàlids que malviuen de la mendicitat i caritat pública.
També s’aporten dades d’un altre cens de 1918 de la Casa de la Caritat
de Reus on recollien nens orfes i vells, es documenten interns a Blancafort,
l’Espluga, Passanant, Solivella i Rojals.
M. G.

- «Epistolari entre el vallenc Josep Miquel i Macaya i l’Espluguí Ramon
Muntanyola i Llorach (1971-1973)», Quaderns de Vilaniu (Valls), 62
(2012), p. 61-72.

Transcripció i comentari de les cartes que s’enviaven el mestre,
traductor i bibliòfil Josep Miquel i Macaya (Valls, 1907-Vic, 1995) i el
prevere Mn. Ramon Muntanyola (L’Espluga de Francolí, 1917-Salou, 1973).
Són interessants per conèixer els esforços i la lluita clandestina per mantenir
viva la cultura catalana en el tardofranquisme.
M. G.

- Pau Salat Batet, «La memòria dels que no tenien veu. Història oral de
la Guerra Civil», Quaderns de Vilaniu (Valls), 62 (2012), p. 7-59.

Article basat en les entrevistes realitzades a diferents persones residents
a Valls, d’aquestes n’hi ha una nascuda a Rojals (1919), concretament Ramona
Serra Escoté, des de l’edat dels quatre anys passà a viure a Valls, la seva
mare es quedà vídua amb un fill de dos anys i embarassada de la Ramona,
a causa de les penúries econòmiques de la família la progenitora anà a
treballar de minyona i deixà els infants a la Casa de la Caritat, en el treball
es detalla el sofriment de la nena i també les relacions amb els avis rojalencs
que per la primera comunió dels néts regalaren un xai a les monges, durant
la Guerra Civil, l’entrevistada s’incorporà com a infermera a l’hospital de
sang de Valls. S’adjunten dues fotografies de la Ramona, una de jove i una
d’actual, p. 26 i 18).
G. P.

- Antoni Marsal i Bonet, 50 anys vivint, convivint i educant. Ajuntament
de Sarral i editorial La Torratxa, 2012, 64 ps. i DVD amb més de 200
imatges i fragments de vídeo.

Recull commemoratiu del cinquantenari de l’escola Salvador Ninot
(1960-2010) i breu repàs a un segle i quart d’escola pública a Sarral
(1888-2012). El llibre, il·lustrat profusament amb imatges de grups es-
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colars a tot color, detalla les vicissituds de la construcció de la nova escola
i enumera les cent dades històriques més significatives des d’aleshores ençà.
Tots els beneficis de l’edició d’aquesta obra s’han destinat al manteniment
d’un banc de llibres de text per a l’escola Salvador Ninot.
R.

- Josep Vall (cord.), Esquerra a Mèxic (1941-1980), Barcelona, 2012.

Llibre editat per la Fundació Josep Irla que relaciona els 274 militants i
dirigents d’ERC exilats i emigrats a Mèxic durant la postguerra i franquisme
(1939-1960), l’autor utilitza dades dels arxius Montserrat Tarradellas i les
fundacions Carles Pi i Sunyer i Josep Irla, s’hi adjunta una fografia i una
breu fitxa biogràfica.
De la Conca de Barberà trobem els següents:

-Josep Andreu i Abelló (Montblanc, 1906-Madrid, 1993), advocat.
-Josep Folch i Folch, (Montblanc, 1897-1985), pagès.
-Macià Guarro i Montfar (Montblanc, 1898-Mèxic,1943).
-Jordi Oliveres i Vives (Blancafort, 1924), constructor de carros.
-Josep M. Poblet i Guarro (Montblanc, 1897-Barcelona, 1890), escriptor.
-Josep Vidal i Aluja (Blancafort, 1923-Mèxic, D.F. 2006).
-Rafael Vidal Anglès (Blancafort, 1950), dentista, fill de l’anterior.

G.P.

Abreviatures dels autors dels resums:
G.P. Josep M. Grau i Pujol
M.G. Manel Güell
R. Redacció

Ressenyes

- Gener Gonzalvo Bou, Correspondència entre Eduard Toda i Güell i Jaume
Barrera Escudero (1925-1941), Associació d’Estudis Reusencs, Reus,
2012, 126 p. Estudi introductori de Joaquim Capdevila i Capdevila.

Transcripció i estudi de l’epistolari entre l’historiador i diplomàtic
Eduard Toda Güell (Reus, 1855-Poblet, 1941) i Mn. Barrera Escudero (1879-
1942), director de la biblioteca del Seminari de Barcelona. Aquest és el tercer
volum que l’espluguí Gonzalvo dedica a publicar les cartes emeses per
Eduard Toda (el primer fou el 2001 i el segon el 2005), en total ara presenta
106 cartes redactades entre 1925-1941, que informen en detall de la restauració
del monestir de Poblet, muralla i torres, església major, panteons reials i
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dels Cardona, capelles laterals, claustre major, templet, refetor, sala capitular,
làpides i esteles funeràries, calefactori, infermeria i sobretot la biblioteca
i l’arxiu.

La intervenció de Mn. Barrera se centra en la recuperació de la litúrgia
a Poblet i la gestió del retorn dels monjos. Gràcies a les missives, es coneix
detalladament la cronologia de les obres fetes per paletes, fusters, lampistes,
vidriers i arquitectes. També es pot fer un seguiment del finançament econòmic
de la restauració, tant per part de l’administració pública (Estat i Generalitat
de Catalunya), com el mecenatge privat (ex. Luis Plandiura, el Conde del
Asalto o els mateixos Toda i Barrera), sense descurar les donacions i compres
de mobles vells (cadires, taules, armaris i llums) i roba i elements litúrgics
per celebrar l’Eucaristia, a més de la plantació de xops al voltant del recinte.

No hi manquen referències a l’oposició de diversos tarragonins, com
Francesc de Paula Ixart i de Moragas i Mn. Joan Serra i Vilaró, per la
dedicació de recursos a la rehabilitació del monestir populetà i encara més
a la devolució de les peces emblemàtiques del cenobi, que es conservaven
a la catedral (tapís) i  biblioteca de Tarragona (llibres de Pere Antoni d’Aragó),
manifestada sobretot a través de la premsa de la capital (Diari de Tarragona
i La Cruz).

El 1935 s’esmenta el trasllat de la mòmia del princep de Viana a
Poblet. De la comarca, a Barberà de la Conca es documenta la troballa d’una
mitra brodada del segle XVIII procedent de Poblet, i aprofitada com a cortina
del sagrari i vestit per al nen Jesús a la parròquia; de Montblanc s’informa
del lliurament d’un joc de canelobres alts platejats, en bon estat procedents
de l’ermita de Sant Joan, a més de sacres i altres objectes d’esglésies de
la vila ducal; de l’Espluga de Francolí es porten cinc quadres a l’oli en
mal estat, conservats a l’ermita de la Santíssima Trinitat.

En una carta del novembre de 1939, llegim la idea manifestada pel
director general de Belles Arts, Arxius i Museus de Madrid, sobre la possibilitat
d’instal·lar al Palau del Rei Martí, els arxius cistercencs de la Corona d’Aragó,
fet que malauradament pels catalans, mai es portà a terme.

El 1940 es parla de la compra de sermons pobletans del segle XVIII
i altres llibres de l’ordre del cistell del segle XVII, a més de l’arribada dels
monjos italians.

Completa el volum un acurat índex onomàstic i un ampli estudi
introductori a càrrec del professor de la Universitat de Lleida, Dr. Joaquim
Capdevila Capdevila (p. 11-30).

El llibre és una nova oportunitat per recordar el mecenatge d’Eduard
Toda i la seva decissiva i fonamental aportació en la restauració del monestir
de Poblet, que creiem mereixeria un major reconeixement en l’actualitat.

Josep M. Grau i Pujol
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- Antoni Gavaldà Torrents: L’articulació sindical a la Conca de Barberà
(1939-1944), Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, 2013,
246 p.

No es pot parlar del franquisme com a règim monolític. Altrament,
és incomprensible el seu continuisme després de la mort del dictador sota
diferents llenguatges i estratègies. En aquest sentit, el període explícit de
feixisme franquista es pot establir fins el 1945, amb l’esfondrament del
nazifeixisme europeu. Posteriorment, el mode de producció capitalista s’ha
legitimat amb la democràcia formal liberalburgesa (socialdemocràcia inclosa,
és clar).

Dic això per a situar el text redactat pel Dr. Gavaldà Torrents. La
tesi de construcció de xarxes de suport, de fidelitats, de delacions, a favor
del nou estat sorgit de la guerra d’ocupació de 1939 comptava amb un doble
àmbit: urbà i rural. El sindicalisme vertical maldava per amarar la vida social
dels principatins. Però què passava al camp? És aquesta la línia de recerca
que aprofundeix Antoni Gavaldà, que ha aprofundit d’ençà dels anys vuitanta
en les formes de cooperativisme agrari a l’àrea del Camp de Tarragona.

Aquest treball sobre el sindicalisme agrari entre 1939 i 1944 analitza
què s’esdevé després de la legalitat republicana i catalanista vençuda. Interessava
de fixar la ruptura envers unes formes associatives (polítiques) del camp -Unió
de Rabassaires- que funcionaven amb un ideal de comunitat camperola: el
sindicat era el tot (sociabilitat, solidaritat econòmica, món de vida).

El text ara publicat analitza amb total minuciositat el funcionament
del nou sindicalisme agrari: els quadres, els fluxos de socialització,  el
comandament (jeràrquic), l’arrelament corporatiu. En definitiva el lector
podrà fer-se cabal de la construcció d’una nova comunitat política agrària
(concebuda com a igualitària) legitimada des dels principis agraristes que
junyien l’assentiment a l’estat espanyol nacionalsindicalista. Tot plegat, la
monografia de Gavaldà esdevé l’estudi de l’engranatge de domini personal
i productiu» (p. 23).

En aquest sentit, la recerca contextualitza la legislació i l’organització
política dels jerarques governatius a la demarcació de Tarragona (p. 23-54)
i radiografia sociològicament el funcionament intern de les Hermandades
agrarias, Cámaras Oficiales agrarias i dels gremis -com a baula de sociabilitat
de proximitat (conclusió setzena, p. 224)- en l’àmbit de la Conca, tot destacant
les localitats que actuaven com a centres difusors de l’articulació sindical
al camp: Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt.

Així, de l’estudi es dedueix que, efectivament, el sindicalisme agrari
feixista esdevenia (com no podia ser d’una altra manera) comunitarista: com
a Societat a través de la qual es generava activitat econòmica: feina. Es
tractava, doncs, de la construcció d’una xarxa d’interessos construïda des
de la base amb nous eixos ideològics que tal vegada caldria estudiar
monogràficament, més enllà del treball de camp estricte.
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En aquest sentit, les conclusions del text tracten de les procedències
polítiques que bastiren els quadres sindicals agraris a la Conca i es comenta
el fet de la col·laboració de la Lliga. Se’n diu que el règim no en destaca
la filiació, «més com si fos un demèrit que un mèrit» (conclusió novena,
p. 222). Fins que no tinguem una monografia de la Lliga al Camp de Tarragona
(o, en concret, a la Conca) no podrem precisar les evolucions cap al
sindicalisme agrari corporatiu francofalangista. Alhora que aquesta mancança
també es podria minimitzar amb biografies de líders agraris conservadors:
de la Lliga i de la CEDA (que no eren el mateix, malgrat que hi podia
haver, és clar, coincidències tàctiques).

Xavier Ferré Trill (URV)
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