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PÒRTIC 

Ja he subratllat altres vegades que en els darrers 
anys creix l 'interès per la historia local. El fenomen 
es troba arreu de Catalunya. Hi ha com u n deler 
apassionat, com una pru'ija urgent per explorar aque-
lles arrels d'identitat on, en principi, no arriba la 
historia general. Pobles que mai no havien tingut ni 
una monografia parcial, en poc temps disposen de 
diversos estudis o llibres sobre la propia historia. 

És veritat que sobre L'Aleixar ja hi ha via alguns 
treballs dedicats a aspectes concrets, però cap amb 
una visió global com ens dona la Guia que teniu a les 
mans. L 'han escrita dos joves, molt joves, Fina An-
glès, filia de la vila, i Joan Miquel Ventos, que en 
descendeix. He seguit el seu esforQ, la seva illusió per 
arr ibar a escriure una sintesi breu, gens fácil. Han 
resseguit la bibliografia i han fet una recerca d'arxiu 
amb el mateix esperii amb qué ho fan els que són 
de l'ofici. L 'amor i la dedicado que hi han esmergat, 
verificant dados, transcrivint documenti , recollint la 
tradició oral de la gent del mateix poblé, buscant les 
fonts mes disperses, han donat un fruit ben fona-
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mentat historicament, llegidor i pie de noticies inédi-
tes per a tothom. Els autors sovint només apunten 
les qüestions, dibuixen ràpidament un fet o un per-
sonatge, pensant d'ampliar-ho en un altre llibre més 
extens... 

L'Aleixar té trésors histories o artístics ben antics: 
des de masies d'origen medieval o una de les comu-
nitats jueves més importants del Camp de Tarragona, 
fins a una església que és un conjunt monumental, 
salvada sortosament de la devastació de 1936, i que 
ha merescut recentment un llibre de Mercè Vidal. 
I encara tres filis illustres, un bisbe, un «indiano» 
i un capitost carli que assenyalen una projecció 
d'aventura. 

El 1984 s'escauran els vuit-cents anys en qué te-
nim el primer document escrit de l'existència de 
L'Aleixar com a poble. Crée que fóra una bona oca-
sió per celebrar aquest aniversari de la vila, la his-
toria de la quai posen tant en relleu els autors de la 
Guia de L'Aleixar. 

A L B E R T M A N E N T 
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ASPECTES GEOGRÄFICS I GENERALS 
DEL TERME I DE LA VILA 

El terme de L'Aleixar, municipi del Baix Camp, 
partit judicial de Reus, está situat en un terreny tren-
cat per una vail sota els darrers contraforts de la serra 
de la Mussara, creuada per les rieres de la Vila i de 
la Mussara. Té una superficie de 1.965 ha., de les 
quals 1.707 són de seca i 258 de regadiu. A una al-
gária de 264 m sobre el nivell del mar , esta situat 
a 41a 12' 05" de latitud N i a 1° 02' 45" de longitud E. 
Limita al N amb el de Vilaplana, al NO i al N E amb 
l 'antic terme de la Mussara, al N E amb el de L'Al-
biol, a l 'E amb eis de la Selva del Camp, Almoster 
i Castellvell, a l'O amb els d 'Alforja i Maspujols, 
al S amb eis de Riudoms i Reus, al SE amb el de 
Castellvell i al SO amb el de Maspujols. És un deis 
termes municipals més grans de tota la comarca 
(26,09 km2) . Dista de Reus 12 km, centre comarcal 
per excelléncia, Hoc on els de L'Aleixar van a treba-
llar, a mercat, a estudiar ensenyament mi t jä i a sol-
ventar tota mena d'assumptes. Els seus mit jans de 
comunicació són: la carretera que travessa el terme 
de N a S i que baixant de La Mussara l 'uneix amb 
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Vista general de la vila de L 'Aleixar des de Sant Antoni. 



Vilaplana i Maspujols i amb la carretera d'Alcolea, 
i les estacions de ferrocarril de Reus i de Les Borges 
del Camp. Diàriament hi ha establert un servei de 
cotxe de linia que cobreix el trajecte Vilaplana-L'Alei-
xar-Maspujols-Reus y viceversa, el quai transporta 
també el correu. La parròquìa de L'Aleixar depèn 
de l'Arxiprestat de Les Borges del Camp i de l'Arque-
bisbat de Tarragona. 

L'economia de L'Aleixar es bàsicament agrària, 
tot i que part de la població treballa a Reus compa-
ginant l'activitat agricola amb alguna altra. Les colli-
tes principals són l'avellana i l'oli. La vinya, un cultiu 
molt arrelat abans a la vila, s'ha perdut quasi total-
ment d'ençà que a finals del segle passai aquest sector 
entra en crisi per l'accio fulminant de la filloxera. 
L'oliver es en retrocés des de la glaçada del 1956. La 
superficie cultivada es divideix: 1.629 ha. dedicades 
a l'avellana, 285 a l'oliver, 21 ha. a la vinya i 30 ha. a 
altres cultius (hortalisses, arbres fruiters, patates, gar-
rofers, ametllers, etc.). Quant al règim de tinença de 
la terra, cal dir que predominen eis petit propietaris, 
tot i l'existència de grans explotacions lligades als 
masos. És freqüent el conreu per parceria. 

Diverses circumstàncies, com el treball fora vila 
0 el desequilibri demografie, han motivât una dava-
llada de població segons ens mostren eis padrons al 
llarg del present segle. El darrer cens de 1981 donà 
un balanç de 651 hab. que, confrontât amb el de 1900 
(971 hab.), revela una pèrdua de 320 hab. en 81 anys. 
En analitzar aquesta davallada hem de tenir en comp-
te l'absorció de població per part dels grans nuclis 
Urbans (Reus, Tarragona, Barcelona i d'altres) al 
llarg de tot el segle, accentuada fortament eis anys 60 
1 com a contrapartida la inmigració (12 % a L'Alei-
xar) entre 1950 i 1960. 
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El terme de L'Aleixar és situât al peu de les mun-
tanyes de La Mussara (1.051 m) . Aixi doncs, L'Alei-
xar es troba a mig carni del que tradicionalment es 
coneix com la plana i la muntanya. El seu relleu, 
tot i ser lluny del caracteristic de l'alta muntanya, 
té elevacions remarcables com Rocanys (570 m) i el 
Puig d'En Gulló (580 m ) , situais a la banda E i N E 
del terme respectivament; als limits dels termes de 
L'Aleixar i de La Selva del Camp s'obre pas a través 
de la serra de La Mussara el Coli de la Batalla (468 m) 
que comunica les valls de la riera de La Selva i els 
barrancs de les Trilles i de Mascabrés. Els punts 
mes baixos es troben a l'entorn dels 240 m. El clima 
és el tipic mediterrani i és factor decisiu en la seva 
formació la protecció dels contraforts de Prades i de 
La Mussara que deslliuren la vila de les inclemències 
del temps, caractéristiques de les comarques de l'in-
terior. La temperatura mitjana anual oscilla entre 
els 13° i 14°. El règim de pluges és irregular i es dona 
una constant pluviomètrica de l'ordre dels 500 a 
550 mm l'any. L'època més plujosa acostuma a ser 
la tardor, per contra la més eixuta és l'estiu. Les pre-
cipitacions en forma de neu quasi bé no es donen, 
solament son visibles a les muntanyes de Prades i 
de La Mussara. Igualment succeix amb la bcirina. 
El vent és un dels factors més condicionants del clima. 
Els vents que bufen a la vila son: la tramuntana, 
conegut també amb el nom de «Joanet de Prades». 
És vent fred, sol anar acompanyat de pluja i a voltes 
de neu. Bufa durant l'hivern i part de la primavera. 
El llevant o vent de pluges; el tarragoni o vent del SE, 
bufa per primavera i tardor i és humit; no acostuma 
a portar pluges. El vent del sud o marinada és fré-
quent durant els mesos de febrer, març i abril; a l'es-
tiu, suau i humit, alleugereix les fortes calcrs estivals. 

12 



S'anomena popularment «l'aire de Quaresma». El 
xaloc, vent del SO, es de poca intensitat. A L'Aleixar 
s'anomena també «vent de Morella» perquè prové 
de la zona on és enclavada aquesta població. Rep 
també el nom de «l'aire de la fam» puix que bufa 
en époques de secada. La meteorologia diu que quan 
bufava aquest vent, les flors del garrofer es boiraven. 
El vent de l'O quasi bé no bufa mai i, quan ho fa, 
l 'acompanyen fortes pluges i pedregades. El mestral 
o serè (vent del NO) és vent fort, huracanat, pro-
dueix destrosses i bufa sovint. És molt perjudicial per 
l'avellaner, sobretot durant l'abril, puix que malmet 
els brots tendres. Tanmateix no podem oblidar l'accio 
benèfica de l'aire en la floració silvestre dels avella-
ners, arbres el fruits dels quais és la base de l'eco-
nomia aleixarenca. Una partida de terra anomenada 
«El Camp del Vent» ens explica la incidència d'aquest 
factor meteorologie en aquesta zona. 

La vegetació dels boscos i muntanyes del terme 
de L'Aleixar respon al tipus mediterrani. Abunden 
els boscs de pins i alzines on predomina el pi blanc 
sobre les altres varietats. És frequent la garriga: es-
pigol, fonoll, margalló, l'atzavara, el bruc, el coscoll, 
l'argilaga i l'esbarzer, aixi com un sotabosc format 
per plantes com la farigola i el romani. 

La naturalesa del sòl aleixarenc, format en gran 
part per roques permeables, permet la filtració de les 
aigiies de pluja i dona Hoc a la formació d'un gran 
nombre de capes freàtiques que formen a la vegada 
bosses d'aigua subterrània, que afloren a la superficie, 
bé naturalment, o bé gracies a l'accio de l'home. Al 
ternie existeixen gran nombre de fonts i mines d'aigua 
que en donen prova. Presideixen el sòl aleixarenc ro-
ques pissarroses i granitiques, producte de les erec-
cions géologiques del passat, fàcilment esmicolables 
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(soldó) i que, gracies a l'accio de l'home, s'han tornat 
terres cultivables. Són també freqüents les terres ar-
giloses, rosades o groguenques, que apareixen a la 
superficie amb abundancia de còdols (roques arrodo-
nides per la fricció del rodament a qué són sotmeses 
per les aigües deis torrents) i que a L'Aleixar són 
també anomenades «cocous». 

L'aspecte hidrogràfic del terme de L'Aleixar es 
redueix a: la Riera d'Alforja que, en arribar al po-
blé, és anomenada Riera de la Vila i s'aiguabarreja 
amb la Riera de La Mussara sota mateix del nucli 
urbà al Hoc anomenat «La Bassa Nova». En haver 
passat la vila i ja unificades totes dues rieres, s'anome-
nen «Riera de Maspujols» i, a partir d'aquest poblé, 
«Riera de Riudoms». La mós abundosa és la Riera 
de La Mussara; hom pot dir que mai no s'eixuga. 
Hi ha tolls amb peixos i l 'aprofiten molt els regants 
de les veres. Cal esmentar finalment «La Riera de 
Salvia» (popularment Suvià), continuació natural del 
barrane de l'Aigua Sana que pren aquest nom a 
partir de l'espadat del Sait. 

La fauna aleixarenca respon a les caractéristiques 
generáis observados a tota la comarca. Els animais 
més fàcils de trobar pel terme són: el conili (bastant 
cornu), la guineu, l'esquirol, el lluert, la sargantana 
i excepcionalment el porc senglar. És freqüent de 
trobar granotes i serps d'aigua ais llocs d'aigua es-
tancada. A les rieres hi ha peixos, serps i crancs. Entre 
les aus esmentarem: la merla, el tord, el gaig, la tor-
tora, l'creneta, l'oriol. la puput, la perdiu, el mussol, 
el gali carboner, la cadernera i una nombrosa varietat 
de petits moixons com el pardal, el gafarró i d'altres. 
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EVOLUCIÓ HISTÓRICA DE LA VILA 

Les primeres concrecions historiques de la vila de 
L'Aleixar comeocen a prendre forma un cop conso-
lidada la reconquesta de Siurana. Sembla que L'Alei-
xar estigué compresa en els emprius de la carta de 
població de Siurana i del seu castell (1153), que feia 
els seus pobladors jurídicament lliures, amb dret a 
tcts els emprius del poblé i deis que renvoltaven, 
comprenent-hi boscs, prats i aigües. Són moites les 
versions que parlen de l'origen etimolôgic o tradi-
cional del nom de la vila. Les mes freqüents i també 
les més acceptades són les que donen un origen àrab 
del topónim «L'Aleixar». Asín Palacios en el seu 
llibre Toponimia Árabe de España, diu que el to-
pónim prové de l 'àrab «Al-aisar» amb el significat 
de «el fertilíssim» o també el de «terra fértil». Es 
diu també que L'Aleixar va néixer a l 'empara d'una 
masia alarb amb el significat de petita fortalesa sar-
raïna. La tradició eus conta que, estant els sarraïns 
en aqüestes contrades, els nadius decidiren fugir cap 
a les muntanyes , pero, donada la forta persecució a 
qué foren sotmesos, es pararen a l'alçada de Rocanys 
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i lliuraren una forta batalla amb els escamots sar-
raíns del cabdill Al-Eixem els quals, en ser guanya-
dors i per celebrar la victoria, fundaren un poblé: 
L'Al-Eixar. Es coneixen també versions que ens par-
len del possible origen llatí del topònim aleixarenc. 
Concretament el diccionari Alcover-Moll el deriva 
del nom propi llatí «Aleixanu». I encara en el camp 
de les llegendes populars, podem esmentar la que 
considera Riudarenes com a vila situada a l'altra 
banda de la Riera de la Vila, concretament a la Par-
tida del Pouador, però que un aiguat arrasa de tal 
forma que va caler aixecar-ne una altra que, per 
raons que desconeixem, s'anomenaria L'Aleixar i es-
taría situada precisament al lloc que és avui. Una altra 
llegenda ens parla d'una epidèmia de pesta que as-
solà la vila; d'aquest fet naixeria el nom de «lo 
lleixat». Tot i això, les teories més acceptades són 
les que parlen de l'origen àrab de la vila i són les 
que es corresponen més amb la historia d'aquestes 
contrades. 

És quasi segur, dones, que la vila comenta la seva 
historia com a comunitat cristiana damunt les ruñes 
d'una antiga fortalesa sarra'ina. 

Les primeres noticies de L'Aleixar, concretament 
d'una part del seu terme, daten del 1174. Es refe-
reixen a la donació de Salvia, mas feudal amb grans 
possessions i que encara és viu a la toponimia locai. 
El primer document escrit que parla de la vila és 
un de datat el juny del 1184, exhumat del «Liber 
Feudorum Maior», que diu: 

«Carta donationis quam fecit dominus Ildefon-
sus rex Aragonensis, comes Barcinonensis, Fer-
dinando de Alexar, super tribus paritiatis terrae 
in eadem Alexar». 
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Es tracta d'una donació del rei Alfons I a un tal 
Ferdinando de L'Aleixar de très parelladas de terra 
que, segons Font i Rius, no fa pensar que fos la carta 
de franquesa que es concedia als llocs per repoblar, 
sino una donació «ad populandum» del mateix estil 
de les que es van lliurar a la majoria dels pobles del 
Camp. L'any 1194 la vila de L'Aleixar surt esmen-
tada a la Butlla de Celesti III i com a parròquia su-
fragània de l'Arquebisbat de Tarragona. El 1276 el 
Llibre Verd de la Mitra Tarragonina, parla de L'Alei-
xar com a lloc que pagava el delme corresponent a 
l'Arquebisbat de Tarragona. El 1279 tenim noticia 
del «rectore de Alexar» i el 1280 de la «ecclesia de 
Çalexar». 

El segle xiv es el que. ens aporta mes informació 
sobre la història de la vila; efectivament, els docu-
ments escrits d'aquesta època constitueixen una font 
d'informació d'indubtable valor testimonial, que fan 
referenda a tot un seguit de situacions tipiques del 
règim senyorial i municipal d'aquestes contrades. 
Aquesta mena de règim local dura des del segle xiv 
fins el segle xvin amb l'adveniment dels Borbons, fet 
que canvià de forma sistemàtica l'administració del 
Principat. Per espai de més de quatre-cents anys, la 
persistència del dret consuetudinari i del règim se-
nyorial forma una època que cal estudiar profunda-
ment, car constitueix un temps d'esplendor de les ins-
titucions i costums catalans, que cal tenir en compte 
a l'hora de determinar la història de les petites co-
munitats locals com es la nostra. 
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a ) R È G I M M U N I C I P A L 

El règim municipal de la vila de L'Aleixar, el 
constituïren principalment: la Universität (avui ajun-
tament) , el Batlle, eis Jurats i eis Consellers. Pel que 
fa als ordenaments municipals tenim noticia que hi 
havia unes Ordinacions medievals de la vila, però 
malauradament no se'ns han conservât; en queden 
petites allusions en algunes actes i pergamins, com 
aquest del 1320 que diu: 

«Ytem una sentència en què comdamne als 
hòmens de Rocabruna que estiguen subjectes 
a les Ordinacions de la vila del Aleyxar pu-
blicada a sis de juny de 1320». 

La institució local mes important fou, des de sem-
pre, la Universität. Era una mena d'assemblea de 
veïns presidida per un batlle. El càrrec de batlle era 
atorgat pel senyor de les muntanyes de Prades i des 
del 1324 pel Comte de Prades. Pel que fa als altres 
càrrecs publics, jurats i consellers eren elegits demo-
cràticament per una assemblea de veïns, caps de casa 
de la vila. Uns i altres, juraven i prometien assistir 
al batlle i aconsellar-lo en tot alió que fos matèria 
de jurisdicció municipal. Com a exemple de la juris-
dicció municipal de L'Aleixar i de la seva afirmació 
tenim aquesta sentència datada el 1337 que diu: 

«Ytem altre sentència en què declara que lo 
Batlle del Aleyxar pot posar pena als hòmens 
de Maspujols en dit Hoch de sine sous i deu sous 
y executar aquella publicada a 10 de agost de 
1337». 
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b ) R È G I M J U D I C I A L ( P R O H O M E N I A J U D I C I A L ) 

Des de temps molt remots la justicia aleixarenca 
s'executava conforme al privilegi del «Juy de Pro-
homs» (Prohomenia judicial), que dictava i aplicava 
sentència a la mateixa vila. Cal distingir des de bon 
començament les sentències del «Juy de Prohoms» 
(sentències de sang) i les imposaeds pels mostassafs 
de la vila (multes o sancions), car aquestes darreres 
corresponen a un altre tipus de jurisdicció municipal. 
El privilegi del «Juy de Prohoms» fou sempre molt 
reivindicat pels homes de L'Aleixar, els quals sempre 
procuraren que fos observât i respectât pels poders 
comtals. Són nombroses les referències escrites al res-
pecte, com aquesta sentència donada el 14 de març 
de 1363 que diu: 

«Ytem una sentència en favor del privilegi que 
tots los delats y delinquents que delinquerai! 
en lo terme del Aleyxar fosin punits y castigats 
en dit terme y no en altre part del Condat pu-
blicada en Prades a 14 de mars any 1363». 

Per al compliment de les sentències i penes im-
posades pel «Juy de Prohoms», L'Aleixar gaudia de 
preso pròpia, aixi com d'un escarceller. Els documents 
de l'època són prou explicits: 

«Ytem un privilegi o sentència que conta que 
tots los delats y delinquents que delinqueran 
en lo terme del Aleyxar sien encarcellats en les 
presons de dita vila del Aleyxar y en ella cas-
tigats a Juy de pròmens, concedit per lo infant 
Don Joan a 14 de mars de 1363». 

Les penes i càstigs imposats als lladres i malfac-
tors eren aplicats póblicament i consistien en assots 
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o mutilacions. Per a l'aplicació d'aquests càstigs venia 
el botxi de Tarragona o d'un altre Hoc. Era freqùent, 
però, que el «Juy de Prohoms» commutés per gaieres 
les penes de mutilació. 

C) D E F E N S A DELS PRIVILEGIS 

La Universität de L'Aleixar sempre procura que 
tots eis seus privilegis i drets propis de la vila, des 
de temps immemorials, fossili respectats i observats: 

«Ytem un protest donat per los hòmens y jurats 
del Aleyxar a Pere Castellar y Ramon Massa-
guer, ciutadans de Barcelona, sors (senyors) de 
dita vila acerca de la observància del privilegi 
de Juy de prohoms, dat en Barcelona en lo 
mes de febrer any de 1330 està senyallat ab la 
lletra i». 

En altres casos és el mateix comte de Prades qui fa 
un acte d'afirmació dels esmentats privilegis: 

«Ytem un acte de con firmario de privilegis usos 
y costums de la vila del Aleyxar concedit per lo 
infant Don Pedro a 10 de mars any de 1342». 

d ) SERVEIS COMUNALS 

L'establiment dels emprius (béns comunals) i el 
seu lis era perfectament regulat per les antigües Or-
dinacions de la vila. Són nombroses les situacions i 
causes que aquelles abastaven a l'hora de reglamen-
tar l'ús dels béns comunals: 
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Molins fariners 

Per a moldre el blat hi havia antigament gran 
nombre de molins fariners, una part dels qual són 
rònecs. Un pergami del 1314 ens en parla. Donat 
que tots eis molins de la vila funcionaven amb el 
mateix cabal d'aigua, s'havien de vigilar molt serio-
sament per tal d'unificar-ne l'us. Un pergami del 1601 
ens parla d'un moli en eis següents termes: 

«Creació d'un censal de 280 lliures que fa la 
Universität de L'Aleixar per pagar el moli i la 
terra que ha comprat per dit preu Joan Salvat». 

Aquest pergami fa referència al Moli de la Roca, 
situat a la vora de la riera de La Mussara, prop del 
Mas del Pelat. Sembla que aquest moli quedà desha-
bitat a primers del segle xix; com a nota curiosa, 
direm que es creu que s'hi fabricava moneda falsa. 

Eis plets d'aigües 
Són nombroses durant el segle xiv les referències 

documentals sobre plets d'aigües, principalment amb 
eis homes de Riudoms: 

«Ytem una concordia feta y firmada entre los 
hòmens del Aleyxar part una y los de Riudoms 
part altre acerca del plet de les aygues feta en 
lo mes de abril de 1316». 

L'administració del Comtat de Prades tingué sem-
pre molta cura a l'hora d'establir l'üs de les aigües 
dels termes del Comtat: 

«Ytem un acte en paper en lo qual hi ha tres 
provisions del infant Don Pere acerca de les 
avgues v partions del terme publicades lo any 
de 1342». 
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Forn de pa 

El forn de pa era un dels serveis comunals mes 
importants d'aquells temps. Generalment, el control 
dels forns de pa de totes les viles tarragonines cor-
responia als représentants del poder comtal. A L'Alei-
xar, la importancia d'aquest servei comunal queda 
palesa en aquest petit extracte de les Ordinacions del 
forn de pa de la vila: 

«Petrus Laurador et Jacobus Tost, jurats. 
En la reunió dels consols tinguda a l'Església 

parroquial, un cop acabada la missa, la Univer-
sität de L'Aleixar accepta els capitals i ordina-
cions referents al forn de pa de la vila; les quals 
foren aprovades pel Comte de Prades i signades 
a Falset el 13 del mateix mes i any (no és legible 
el mes, perô, sabem que foren promulgades l 'any 
1368)». 

D'un llibre d'actes de la vila copiem l'acta d'esta-
bliment del forn de pa: 

«Ytem un acte de stabliment del forn de pa de 
la vila firmada per Joan de Santafe thezorer deis 
Sors (senyors) Duchs, dada en Mora a 9 de mars 
de 1554». 

El forn de pa de L'Aleixar sembla localitzable al 
carrer del mateix nom a la vila. 

La carnisseria i la ferreria 

L'any 1330 es concedia als jurats de L'Aleixar 
l'us de l'empriu de la carnisseria. Una sentència de 
1378 prohibeix explicitament que ìiingu no pugui 
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bastir carnisseria a Maspujols (aleshores, Maspujols 
depenia administrativament de L'Aleixar). Aixi una 
altra sentència, el 1391, establia que els mostassafs 
de L'Aleixar podien sancionar sempre que calgués 
el carnisser de Maspujols. 

Pel que fa a la ferreria tenim noticia de dues actes 
d'establiment a la vila, l 'una datada el 9 de maig 
de 1554 i l 'altra de 2 de desembre de 1593, ambdues 
promulgades pel comte de Prades a Môra i Falset 
respectivament. 

e ) E L S MOSTASSAFS 

Aquest era un dels càrrecs policials municipals 
que totes les universitats tarragonines tenien esta-
blertes per a la bona observància de les ordenances 
comunals. La seva feina consistia, a mes d'observar 
el compliment de les ordenances comunals, a fixar les 
taxes del peix, de les fruités, de les verdures i d'altres 
articles, objecte de venda i comerç a la Plaça de la 
vila en dies de mercat. Normalment, les ordenances 
comunals objecte de control dels mostassafs es reco-
llien en els anomenats «Llibres dels Mostassafs», 
compendi de normes a observar per tots els vilatans 
i comerciants. Contenien prohibicions com: jugar a 
determinats jocs d'atzar, fer bugades pels carrers, 
llençar aiguës brutes, fer foc al clos de la vila, etc. 
També era prohibit que els ramats pasturessin i sor-
tissin de la vila abans de la sortida del sol, que pas-
turessin pels camins i senderons distints dels establerts 
i especialment que no es trafegués vi ni es collis herba 
ni fruit en dia de festa. La no observància d'aquestes 
normes era penada amb multes i sancions diverses, 
establertes per les ordenances. 
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L'activitat a L'Aleixar dels mostassafs és recollida 
en algunes actes i pergamins com una del 1355 que 
estableix que aquests podran exercir el seu ofici sense 
que ningú no s'exclami al batlle de la vila. Una altra 
sentència datada el 1363 declara que els mostassafs 
de la vila poden executar les seves sancions dins la 
franquesa de Rocabruna i el Hoc de Maspujols i una 
del 1391 estableix que els mostassafs de L'Aleixar 
podran multar el carnisser de Maspujols sempre que 
s'escaigui. 

f ) E L S J U E U S DE L ' A L E I X A R 

La comunitat jueva de L'Aleixar assoli, ja a co-
mengaments del segle xiv, una certa preponderancia 
dins l'àmbit de les jueries tarragonines. Existeixen 
cinc, «Liber Judeorum» (labres dels jueus) relatius 
ais jueus de L'Aleixar, així com nombroses referèn-
cies escrites en pergamins que ens demostren la im-
portancia de la jueria aleixarenca del segle xiv. Els 
cinc «Liber Judeorum» esmentats romanen a L'Ar-
xiu Historie Arxidiocesà de Tarragona i comprenen 
el període 1324-1348. El seu ús comengà a defallir a 
la segona meitat del segle xiv, coincidint amb l'apa-
rició de les ej)idèmies de pesta, la crisi agraria, la 
fam i una certa aversió general ais jueus en consíde-
rar-los causants mater ;als dels mais de la població. 
Segons Gabriel Secali, el contingut teniàtic d'aquests 
llibres compren anotacions transitòries, compres, ven-
des i citacions de l'aljama (jueria), hi apareixen també 
els dots matrimoniáis i altres transaccions entre jueus 
i cristians. Els llibres deis jueus de I/Aleixar recullen 
molt clarament els dots amb qué les jueves d'aquesta 
vila contribuien en temps de nú])cies i que, segons els 

24 



Ketubot (contractes matrimoniáis) inspirais en la le-
gislado judaica, anaven a parar a mans del nuvi. Els 
casaments, generalment, es feien entre gent de la ma-
teixa vila encara que es donaren emparentaments en-
tre jueus i cristians d'altres llocs del Principat, prin-
cipalment amb els de Valls. 

Entre els llinatges mes pròspers de la jueria de 
L'Aleixar cal distingir alguns noms que destaquen 
com els d'Isach Monsó, Isach Cap de Pebre, Astruch 
Caravida, Bonjuà Mercadell, Salmo dez Mestre, As-
truch Perfeyt, tots ells, dotats d'un significai especial 
que, segons la tradició judaica, donava sentit a la vida 
de les persones. 

L'àrea comercial dels jueus de L'Aleixar s'estenia 
a Prades, Alforja, Falset, Valls, Castellò d'Empúries 
i diversos pobles del ponent català. Aqüestes relacions 
comerciáis s'establien indiferentment entre jueus i 
cristians, sense cap mena de problema. La comunitat 
jueva de L'Aleixar arriba a relacionar-se amb mes 
de trenta localitats. El fet que L'Aleixar gaudís des de 
l 'any 1319 del privilegi atorgat per Jaume II de ce-
lebrar mercat cada dimarts de l 'any, ajudà notable-
ment a intensificar més aqüestes relacions comerciáis. 
Tal és així, que molts jueus tenien casa parada a dues 
viles, fet molt freqüent entre els jueus de L'Aleixar 
i de Valls que, relacionats entre si per vineles de sang, 
portaven a terme relacions comerciáis molt intenses 
i sovintejades que motivaren aquesta duplicitat d'ha-
bitatge. 

Pel que fa a la celebrado de la liturgia, sembla 
ser que els jueus de L'Aleixar gaudien d'una sina-
goga propia que ells mateixos havien bastit. També, 
i atenent la prohibido establerta d'enterrar jueus i 
cristians junts, bastiren el seu projii cementiri. L'obli-
gació expressa d'adquirir terrenys fora del clos de la 
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vila a tal efecte, es provada en el nostre cas puix que 
existeix, molt a prop de l'actual cementiri, una partida 
de terra anomenada «El Fossar dels Jueus». 

La comunitat jueva de L'Aleixar la conformaven 
160 o 180 persones; posteriorment, a meitats de se-
gle xiv sobretot des de l 'any 1348, aquesta començà 
a minvar de forma considérable fins a desaparèixer 
quasi totalment. Una de les informacions mes estima-
bles de totes les que hem trobat sobre eis jueus de 
L'Aleixar es la que correspon al seu lloc d'assenta-
ment a la vila. Essent manifest que la comunitat 
jueva vivia en certa forma aïllada de la resta de la 
poblaciô, el barri jueu podria ser localitzable al carrer 
del Forn. Aquesta afirmaciô és en part hipotètica, 
pero, tenint en compte que en un moment determinat 
del segle xiv es produeixen successives vendes de 
cases, totes de jueus, en un mateix lloc «Vico del 
forn» (carrer del Forn) i tenint present que aquest 
carrer reuneix totes les caractéristiques d'un call jueu 
(carrer llarg, quasi de ronda, tocant a la muralla i 
amb una eixida a un antic escampat plegat de ca-
mins), a ningû no se li escapa la possibilitat de pen-
sar que aquells indrets fossin la seu de la jueria aleixa-
renca del xiv. 

Algunes de les relacions administratives entre eis 
jueus de L'Aleixar i la Universität de la mateixa vila, 
surten clarament tipificades en alguns pergamins de 
l'època, com en un de datat el 1301 que parla del re-
coneixement que fa la Universität de L'Aleixar del 
deute de 2.700 sous, deute contret amb eis jueus «del 
Acrimonte» (Agramunt). El 1333 es té noticia d'un 
compromis entre eis jurats de L'Aleixar i eis jueus 
del mateix lloc sobre eis impostos que aquests ha-
vien de pagar per les cases de propietat que tenien 
a la vila. El 4 de novembre de 1337 un pergami ens 
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parla del pagament de 640 sous barcelonins que fa 
la Universität de L'Aleixar als jueus de Montblanc. 

g ) E L T R E B A L L I E L C O M E R Ç 

L'agricultura, de sempre, ha estât la primera font 
de riquesa de L'Aleixar. Entre el segle xiv i el se-
gle XIX, però, advertim que la dualitat agricultura-
ramaderia es converteix en la principal font de ri-
quesa de la vila. Les collites basiques eren: el blat 
i altres cereals, el vi i l'oli. El cultiu de l'avellana, 
aleshores, no tenia gaire importancia si bé tampoc 
no era un arbre d'ornament, fet que demostra la pau-
latina i progressiva implantació d'aquest cultiu a les 
nostres contrades des de temps molt antics. Pel que 
fa a la ramaderia, cai dir, que era abundant i que 
es componia de bestiar de liana, bovi, porquí i també 
cavallar. Aquesta época d'esplendor de la ramaderia 
ha quedat fixada i viva avui encara en topònims, ja 
que hi ha partides de terra que es toquen com El 
Camp de Vaques, Els Prats i Els Corrals. 

Dins del camp dels oficis manuals i menestrals 
el fogatge de 1553 ens forneix de dades suficients 
com per a fer-nos una composició adequada de la 
situació. Trobem esmentats: una petita menestralía 
que ben segur compaginava les seves activitats ma-
nuals amb la pagesia i la ramaderia, un ferrer, un 
boter, un forner, nombrosos paraires (treballadors de 
la l lana), alguns teixidors, un sastre i altres ocupa-
cions com carnisser, cabrer i molirier. També al se-
gle XIV es troben documentats a L'Aleixar, joglars i 
músics i al segle xvii (1687) una cobla. 

La activitat comercial de la vila es derivava di-
rectament de l'agricultura i la ramaderia i també, 
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però eii menys importància, de la petita i rudimen-
tària artesania manual. L'expressió màxima del co-
merg aleixarenc des del segle xiv, la constitueix el 
mercat dels dimarts. Efectivament des del mes de 
gener de 1319 i en virtut d'un privilegi reial concedit 
per Jaume II a la vila, aquesta, tenia facultat de cele-
brar mercat cada dimarts de l'any. Eis productes co-
mercialitzats a mercat ereii: blat, civada, farina, vi, 
vitualles (queviures sense especificar), cabirons, cà-
nem, bacallà, espardenyes, draps, etc., etc. El control 
del mercat corresponia als mostassafs de la vila. 

IL) L ' A L E I X A R I E L C o M T A T DE PRADES 

L'any 1324 es constitueix la jurisdicció del Comtat 
de Prades en la persona de l ' infant Ramon Beren-
guer, el fili més petit de Jaume II; L'Aleixar en forma 
part tot seguit. Un dels fets més singulars d'aquesta 
època és l'acte de la venda de la vila a uns homes 
de Barcelona. L'any 1 327, concretament el 6 de gener, 
la vila de L'Aleixar és venuda per 80.000 sous a Ar-
nau Messeguer, Pere Castlarino i Francese Bastida, 
ciutadans de Barcelona. L'acte de la venda estableix 
la cessio de totes les jurisdiccions pròpies del comte 
de Prades, menys la del «Juy de Prohoms» que, com 
hem vist abans, va ser defensada i exigida per la Uni-
versität de L'Aleixar, fos qui fos el senvor de la vila. 
Aixi mateix, s'estableix un pacte elitre el comte de 
Prades i eis homes de Barcelona mitjangant el qual, 
el comte de Prades podrà recuperar la vila en el ter-
mini d'un anv contra el pagament dels 80.000 sous 
rebuts. La vila restà en poder dels barcelonins fins 
l 'any 1332 en qnè el comte de Prades la recupera 
gràcies a la comtessa Bianca, la seva esposa, qui in-
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vertí joies per valor de 47.000 sous i passa a ser-ne 
usufructuaria. En agraïment l ' infant Ramón Beren-
guer donà a la seva esposa el senyoriu de la vila de 
L'Aleixar. Un acta del 8 de març de 1332 confirma 
els privilegis, usos i costums de la vila, concedits per 
la nova senyora. 

El 1335 Ramón Berenguer obtingué del rei un 
nou permis per vendre la vila i el 1342 es produeix 
l'acte de la permuta del comtat de Prades per el d'Em-
púries. El nou comte de Prades será l ' infant Pere, 
germa de Ramón Berenguer i, tan aviat com pren 
possessió, tenim noticia d'un acte de confirmació, 
signât per ell, de privilegis, usos i costums de la vila 
de L'Aleixar. D'aquest mateix any és un pergamí 
que ens informa sobre el castell de L'Aleixar: 

«...in nostro castro et villa ac termino Allexario 
qual sunt de comitatum nostro montanearum de 
Prades...». 

No és coneix la situació on podría haver estât en-
clavai aquest castell, hom especula la possibilitat que 
fos situât al lloc ocupat actualment per l'Església 
Parroquial de San Martí, o que fos només una casa 
fortificada. 

Que L'Aleixar era una de les viles més prosperes 
de tot el Comtat de Prades ho demostren unes anota-
cions de l 'any 1371. Segons elles, L'Aleixar contri-
buía amb 2.000 sous i, si tenim en compte que la suma 
total de recaptacions i contribucions del comtat pu-
java 7.000 sous, no podrem pas considerar exagerada 
aquesta afirmació. 

Un deis aspectes a estudiar en relació ais temps 
medievals és el de les controbucions i ajudes al rei 
en concepte de despeses ocasionades per guerres i 
croades. El 4 de febrer de 1360 tenim noticia que 
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eis jurats de L'Aleixar contribuïen amb 165 sous, 
que eren lliurats al col-lector de les muntanyes de 
Prades, a les despeses de guerra entre el rei d'Aragó 
i el de Castella. Pel que fa a les croades, eis delmes 
de la diòcesi de Tarragona, entre el 1354 i 1355, es-
menten com a tributaria L'Aleixar. La recaptació es 
feia per trienis i l 'import total es repartía entre el rei 
d'Aragó i la Cambra Apostòlica. Quant a la rectoría 
de L'Aleixar, les anotacions al respecte son prou 
clares: 

«Rector de Allexario XXXV solidorum solvit» 

o sigui, L'Aleixar pagava 35 sous en concepte de 
delme (tribut imposât pel Papa a la Corona d'Aragó) 
com a contribució, entre altres coses, a sufragar les 
despeses de les croades contra eis infidels. 

El transit de l'Edat Mitjana es fa a L'Aleixar 
sense canvis remarcables. La vida continua éssent 
difícil fins al segle xvin en què es produeix un esclat 
economic i demografie important. Es mantenen les 
antigües senyories del comte de Prades sobre la vila, 
però, amb el carivi d'administració a començaments 
del segle xvni, aqüestes es veuen molt retallades i 
seriosament reduïdes. El canvi imposât per la nova 
organització administrativa deis Borbons suposà per 
a L'Aleixar passar a formar part del Corregiment de 
Tarragona. 

El segle XVIII 

Aquest segle fou d'especial importancia per a Ca-
talunya, puix que suposà l'inici del seu redreçament 
economic, tot i haver hagiit de claudicar en acabar 
la guerra de Successió (1701-1714) davant un enemic 
que suprimí totes les institucions que configuraven 
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la seva identitat; ho és també per a la vila de L'Alei-
xar, car suposà la consolidado demogràfica i eco-
nòmica. De 320 hab. que tenia l 'any 1719 passà a 
1679 hab. el 1787. Realment, l 'increment demografie 
és espectacular i amb tota seguretat irrepetible. L'agri-
cultura i la ramaderia continúen essent els pilars fo-
namentals de l'economia aleixarenca. El predomini 
de la sembradura (blat, civada, espígol, etc.) sobre 
totes les altres collites, entre les quals cal destacar 
l'avellana i el ra'im, és manifest. L'avellana, tot i 
essent ja un cultiu molt arrelat a la vila, no assoleix 
el grau d'importància de l'actualitat i era, de sobres, 
superada per la producció de raim. El cultiu de la 
vinya, aleshores, travessava un bon moment i la cen-
tralització del seu mercat a Reus va propiciar encara 
més que els pobles de les rodalies es dediquessin in-
tensivament al seu conreu. Avui que aquest cultiu 
és quasi un record perdut en la historia de la vila, 
es fa difícil imaginar-se Les Costes i Rocanys, plan-
tades de ceps, però realment va ser així. 

Una imatge bastant aproximada de com era la 
vila de L'Aleixar del segle xvui la obtenim de l'es-
tudi de les «Ordinacions de la vila de L'Aleixar», 
promulgades pel due de Medinaceli (aleshores Comte 
de Prades) l 'any 1791 i que, a més de constituir una 
font d'inestimable valor testimonial, ens ofereix tam-
bé, una panoràmica clara i precisa de la vila en aquells 
temps. Les Ordinacions en qüestió, estableixen una 
sèrie de normes que poden condensar-se en aquests 
punts: 1) normes ben precises per ais pastors i els 
bestiars; 2) regulado de l'ús de les aigües destinades 
a regar i ais molins fariners; 3) prohibicions formáis 
de tallar certs arbres i plantes, de collir i arrencar de-
termináis fruits, d'espigolar sense l'autorització opor-
tuna, de collir llenya escampada pel terme, etc., etc. 
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En conjunt, aqüestes normes ens donen la idea d'una 
vila dedicada quasi exclusivament a la pagesia on la 
ramaderia tenia especial importancia, on el comte 
de Prades, ara el duc de Medinaceli, ostentava el 
regisme baronial, amb un terme molt gran, tot i que, 
des del 1625, eis homes de Rocabruna s'havien sepa-
rat després de segles i segles de pledejar per a crear 
el terme independent de Maspujols, i que una part 
del terme de L'Albiol no seria agrégat al de L'Aleixar 
fins el segle xix; amb una puixança econòmica pro-
vada pel fet que el 1728 s'acabava la construcciô de 
l'Església Parroquial de Sant Marti i que son datades 
en aquest segle, el 1702 l'escut de vila, en relleu, a 
la Font Velia i moites de les cases (totes de grans di-
mensions) del Carrer Major-, Ca l 'Arquet 1767, Cal 
Jesús (abans Cal Peret Bordet) 1781, Cal Blai de 
l'Úrsula 1798, i amb una població jove que fa pensar 
en conjunt en la vila pròspera i gran a l'estil de la 
majoria de les viles importants del Camp de Tarra-
gona del segle xviii. 

El segle XIX 

La historia del segle xix a L'Aleixar corre para-
Iella als esdeveniments més importants de l'Estat Es-
panyol en aquesta centuria, és a dir, la Guerra del 
Francés, la desamortització de Mendizábal i les Guer-
res Carlines. Caldria, com diu Ferran de Soldevila, 
en parlar de la Guerra del Francés, tornar enrera 
en la historia, i situar-se al segle ix per a trobar tanta 
miseria arreu del Principal Les requises de diners 
en efectiu i de queviures, foren especialment greus 
al Baix Camp al llarg de 1'aiiy 1812. El 26 de gener 
d'aquest any, el corregidor de Tarragona ordena l'aca-
parament de totes les existéncies de garrofes, palla 
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i ordi de tots els pobles del Baix Camp. Aquesta si-
tuació genera, com és logie, la depauperació econò-
mica i social de la població camperola. La terra resta 
abandonada i erma per espai de molts mesos; la gent 
abandonava les cases i fugia cap a Ilocs mes segurs 
i la fam i la misèria constituyen la tònica general a 
les nostres contrades. La situació a L'Aleixar és fácil 
d'imaginar i més tenint en compte aquests prece-
dents. La vila, aleshores, era un lloc on la pobresa 
i la fam regnaven sobre una població castigada eco-
nòmicament i física pels estralls de les freqüents re-
quises de béns, així com pels enfrontaments entre 
escamots francesos i catalans. Un altre deis aspectes 
característics del segle xix és la desamortització de 
la propietat eclesiástica que, pel que fa a L'Aleixar, 
no va teñir gaire importancia. El clergat secular te-
nia a L'Aleixar, unes propietats de 3,19 ha. que no 
es van veure afectades per la desamortització. Cal 
teñir present que L'Aleixar, juntament amb altres 
viles del Camp (L'Argenterà, Capafonts, Castellvell, 
Vilanova d'Escornalbou, Colldejou, Maspujols, Mont-
roig, Prados, Riudecols i Vilaplana), eren feu senyo-
rial bé del comte de Prades o bé de la Baronia d'Es-
cornalbou (els casos de Castellvell i Mont-roig són 
una excepció, puix que essent feu de l'arquebisbe de 
Tarragona tampoc no van sofrir els efectes de la 
desamortització), fet que teòricament les havia de 
deslliurar de l'acció desamortitzadora, si bé, la pro-
pietat de l'església existia com a tal a totes aqüestes 
viles. I ja que parlem de les jurisdiccions senyorials, 
cal destacar que l 'any 1807 encara tenim noticia del 
poder comtal a la vila. Efectivament aquest any el 
due de Medinaceli, aleshores també comte de Prades, 
dona autorització a Blai Pàmies del Mas de Cercos 
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per a construir un molí fariner i obrir una mina al 
Barrane del Sait (segurament Tactual Font de Ferro). 

El diccionari geografic-estadistic i historie de Pas-
cual Madoz, ens dona una perfecta visió de L'Aleixar 
a mig segle xix. En la descripció de la vila, Madoz 
diu que tenia les cases ben construidos, els carrers i 
les places empedráis i disposava d'un hospital per ais 
pobres, una casa municipal o ajuntament, escoles, 
una carnisseria, un escorxador, l'església parroquial 
de Sant Martí de la qual cal destacar, com remarca 
el propi autor, la capella i la reliquia de Santa Fim-
bria, Termita de Sant Blai que té habitatge per a Ter-
mita i Termita de Sant Antoni (enderrocada a la pri-
mera guerra carlina). Pel que fa a l'aspecte economie, 
Madoz ens diu que L'Aleixar és un terreny fértil i 
productiu i que les collites principáis són: el blat, 
l'ordì, els llegums (aleshores L'Aleixar produïa uns 
fesols de gran acceptació i cotització ais mercats del 
Camp), l'oli, el vi i l'avellana. Cal destacar també 
una petita industria dedicada a la producció d'aiguar-
dent, que posteriorment es comercialitzava al mercat 
de Reus, així com molins d'oli i de farina i un jaci-
ment en explotació de manganés. 

Un detall important, a l'hora de jutjar la historia 
del segle xix, és la tradició carlina d'algunes famílies 
aleixarenques com les de Cal Solà, Cal Grau i Cal 
Cercos, que col-laboraren intensament al costat de les 
forces légitimistes. La familia amb més tradició car-
lina de L'Aleixar fou la de Cal Cercos. L'any 1837, 
tenim noticia d'un tal FYancesc Pàmies, avi d'Isidre 
Pàmies, més conegut per «Cercos», sens dubte, la 
figura més destacada del carlisme aleixarenc. Un deis 
fets més rellevants de la segona guerra carlina a les 
contrades tarragonines, té lloc el dia 1 d'abril de 1875 
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quan els libérais ataquen per sorpresa, a la matinada 
i des de diversos angles, la vila de L'Aleixar on s'ama-
gaven les partides carlines. El combat fou cru i sag-
nant, va morir-hi molta gent; els carlins en sortiren 
seriosament derrotats i comença aixi, amb aquesta 
acciò coneguda com «la Sorpresa de L'Aleixar», la 
que seria posterior i definitiva derrota carlina a les 
comarques tarragonines. Com a esdeveniments també 
importants durant la segona meitat de segle, hem 
d'esmentar l'ampliació del terme amb parte del de 
l'Albiol, el 1854, la constitució el 2 de gener de 1889 
de la «Sociedad de Socorros Mutuos La Unión, bajo 
la denominación de la Santa Fimbria Túnica del Sal-
vador» per tal d'auxiliar i socorrer els individus que 
la composaven, en cas de malaltia o bé de mort, la 
construcció, gracies a la donació de Don Josep Guar-
diola i Grau, de l'asil-hospital-escola de Sant Josep, 
inaugurat el 24 de juny de 1892, i del cementiri 
(1897) i, com a fet excepcional anotar l'aiguat de 
Santa Tecla de l 'any 1872, que féu estralls al terme. 

El transit del segle xix al xx ve marcat, pel que 
fa a les comarques tarragonines, per l'aparició de la 
filloxera. Al terme de L'Aleixar devia aparèixer-hi 
entre 1895 1 1896 i suposà la pèrdua massiva deis 
ceps, cosa que propicia el fet que l'avellana passés a 
ser la collita principal. La vila, a principis de segle, 
no diferia pas gaire de la de la centùria anterior. 
Emili Morera ens en dóna una visió aproximada 
quan ens parla de L'Aleixar, l 'any 1910, com una 
vila en la qual hi havia escoles d'ensenvament pú-
blic i una secció de monges paiiles per a donar ins-
trucció a les noies pobres de la vila. Pel que fa a l'eco-
nomia, Morera ens diu que s'hi collien els següents 
productes: blat, ordi, moresc, cigrons, faves i fa vous, 
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fesols, veces, guixes i altres llegums. També s'hi collia 
molta ametlla, avellana i garrofa, aixi com una gran 
quantitat de ra'im i d'oliva, patates i altres fruits sense 
especificar. L 'any 1910 L'Aleixar tenia 1.015 hab., 
la xifra més elevada assolida en aquest segle, era una 
vila próspera relativament, amb una població i una 
economia estables. 
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EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA 

Les primeres noticies relatives a dades de poblaciô 
de L'Aleixar daten del fogatge del 1497. En aquest, 
L'Aleixar surt fogatjada amb 55 focs (uns 220 hab.) . 
Ja per aquells temps la vila era una de les més po-
blades del Baix Camp i tan sols era superada per 
Reus, La Selva del Camp, Cambrils, Prades, Mont-
roig i Alforja. El fogatge de 1515 ens dôna un balanç 
de 81 focs (uns 330 hab.) perô, sera el fogatge de 1553 
el que ens aportarà dades més importants al respecte. 
Aquest fogatge té la particularitat d'incloure els noms 
dels caps de casa de la vila i per aixô, hem considérât 
necessària la transcripciô d'aquesta part: 

Fogatge de 1553 
Nombre de focs: 111, dels quais 109 son laies i 
2 capellans 

LALEXAR (transcripciô) 

Dit dia (21 de juliol de 1553) en dita vila de Pra-
des en Joan Laurador jurât de Lalexar denuncia los 
fochs de dit loch ab los masos com se segueix apar. 
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L'alzina del Mas de Borbó; a la dreta, el mas. 



Primer mossèn Miquel 
Pallares, vicari 

Joan Martí 
Gabriel Pallares 
Gabriel Miralles 
Joan Laurador 
Guillem Mariner 
Jaume Cardona 
Jaume Guerau 

(avui Grau) 
Joan Gili 
Joan Cumes 
Jaume Cardona 
Joan Forester 
Pere Rebull 
Joan Matia 
Pere Alberich 
Gabriel Sans 
Mossèn Joan Salvat, 

bénéficiât 
Joan Borras, ferrer 
Joan Salvat 
Bertomeu Pàmies 
Antoni Mariner, pera}'re 
Joana Gebelli 
Miquel Sangenis 
Pere Pasquali, boter 
Guillem Matia 
Pere Gras 
Matheu Matia 
Gabriel Gebelli 
Bernat Alberich 
Joan Miralles 
Jaume Laurador 
March, forner 

Pere Puig 
Antoni Gebelli 
Joan Salvat, moliner 
Pere Porqueres 
Pere Vinyes 
Joan Vilar 
Artés, sastre 
Antoni Peyrons 
Franci Fàbregues 
Jaume Miralles 
Pere Roca menor 
Loren(g) Cabrer, perayre 
Miquel Salvat 
Antoni Pasquali 
Antonio Laurador 
Bertomeu Roca 
Pere Roca 
Jaume Miralles 
Lorens Anglada 
Joan Perpinyà 
Pere Salvat 
Joan Roca, teixidor 
Jaume Gebelli 
Antoni Salvat 
La viuda Porqueres 
Pere Miralles 
Pere Fay 
Joan Hieus 
Jaume Muntés 
Antoni Garriga major 
Antoni Garriga 
Nofre Salvat 
Pere Pasquali 
Jaume Roca Moreta 
Pere Nat 
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La Tor re Regina, la masia més antiga del te rme de L'Aleixar . 



Antoni Vinyes 
Jaume Sans 
Gabriel Laurador 
Pau Soldevila 
Antoni Matia 

Jaume Siurana 
Pere Artells 
Guillem Matia 
Gabriel Gassò 

LOS MASOS 

Joan Pujell 
La viuda Pàmies 
Joan Borras 
Bernat Pujol 
Bernat Matheu 
Matheu Vilanova 
Bernat Pujell 
Joan Barthó Correu 
La viuda Pàmies 
Jaume Mestre 
Antoni Mestre 

(Oli trobem Matia, voi 

Joan Pontons Pubiii 
Pere Laurador 
Joan Pàmies 
Gabriel Laurador 
Joan Guasch 
Steve Cabrer del Mulo 
Joan Laurador 
Joan Laurador 
Joan Cabrer 
Pere Farrets 

dir Macià.) 

La població dels Masos comprenia eis petits nuclis 
dispersos pel terme de L'Aleixar (Rocabruna o Mas-
pujols, el Mas de Cercós, la Torre Regina, el Moli 
del Pàmies i Mascabrés). En aquell temps el Mas 
de l 'Anguera, el Mas de Borbó i el de Moixi 110 per-
tanyien al terme de L'Aleixar, car estaven enqua-
drats dins el terme de L'Albiol i fins el segle xix no 
serien agrégats al terme de L'Aleixar. 

Des del fogatge de 1553 fins a començaments del 
segle xvin, hi ha un gran buit informatili de dades 
de població que tan sols és explicable si tenim en 
compte la inestabilitat social que el Principat va viure 
en aquell espai de mes de 150 anys (epidèmies de 
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pesta a finals del xvi al Camp de Tarragona, crisi 
agrària i guerra dels Segadors). La tasca d'estudis 
demogràfics doncs, es reprèn el segle XVI I I amb la pre-
cisici que aporta el fet que eis censos ja no es feien 
per focs sino per veins i cases. 

Vegem a continuació l'evolució demogràfica de 
L'Aleixar al llarg del segle XVII I : 

Any Cases Vei'ns 

1708 121 
1716 150 220 
1717 147 — 

1719 150 320 
1763 180 — 

1773 173 — 

1787 — 1.679 

El cens de 1716 es el primer a oferir-nos slmul-
tániament dades de població i de cases. El de 1719 
ens ofereix, a mes, una descripció de la vila-. 

Ale zar 

Es lugar, las jurisdicciones son del Duque de 
Cardona, Conde de Priego, tiene ziento y zin-
quenta casas, con trescientos y veinte habitantes. 
Su situación es al principio de las montañas, 
país barrancoso y boscoso, linda por Levante con 
la Selva, a mediodía con Maspujols y las Borjas, 
a poniente con las Borjas, Alforja y Vilaplana 
y a Tramontana con Vilaplana y Albiol. 

Entre 1719 i 1787 L'Aleixar experimenta un in-
crement de població excepcional, car, un percentatge 
d'increment del 424,68 % respecte del cens de 1719, 
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es pràcticament imposible que es repeteixi. L'estat de 
la población al cens de 1787 era el següent: 

un capellà 
un bénéficiât 
un ordenat de menors 
10 estudiants 
100 pagesos propietaris 
141 jornalers 
20 menestrals 
la resta de la població es reparteix entre veils, 
infants i dones sense activitat fixa. 

L'evolució de la població de L'Aleixar del segle xix 
és bastant irregular, i insinua ja les primeres tenden-
cies a la davallada que s'accentuaren en la centùria 
següent: 

Any Habitants 

1830 
1842 
1844 
1857 
1860 
1877 
1887 
1897 

862 
1.143 

886 
1.054 
1.081 
1.053 

979 
956 
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El segle xx no ha fet mes que confirmar les ten-
dencies advertides: 

Any Habitants 

1900 971 
1910 1.015 
1920 944 
1930 879 
1936 870 
1940 806 
1950 675 
1960 706 
1965 734 
1970 695 
1975 676 
1978 669 
1981 651 
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DESCRIPCIÓ DE LA VILA 

a ) E S T R U C T U R A G E N E R A L DE LA VILA 

La vila de L'Aleixar, per la seva situació a la vora 
de la carretera que va en direcció a Vilaplana, és una 
vila de pas cap a les muntanyes de Prades. Aplegada 
en un planell alteros (264 m de al t i tud) , está situada 
al bell mig d 'una petita valí de muntanyes just al lloc 
on conflueixen la riera de la Mussara i la de la Vila 
0 d'Alforja. Per la seva situació i les cases aglomera-
des és descrita així per la corranda popular: 

«Vileta de L'Aleixar, 
rodona com una poma, 
los fadrinets que hi ha dins 
mereixen palma i corona». 

El nucli de la vila és delimitat, com podem veure 
al plánol, per la carretera o Avinguda Joaquim Mir 
1 la Mural la . El punt més alt és la Plaga de la Vila, 
que constitueix el centre neuralgic del clos de la po-
blado i de la qual deriva una petita xarxa de carrers 
empedrats o pavimentats, segons els casos, i normal-
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La Plaça de L'Aleixar amb eis porxos i al fons l'Església. 



ment amb molt de pendent. Si haguéssim de destacar 
els carrers que formen la xarxa urbana interior, es-
mentariem en primer lloc tots aquells que neixen o 
acaben a la Plaça i després els que successivament 
hi van entroncant. 

Un padró datat el 1871, en parlar deis carrers 
de la vila, n'esmenta els següents: Carrer de Fora 
(233 hab.), Carrer Major (149 hab.), La Plaça 
(66 hab.), Carrer Mitjà (122 hab.), Carrer del Forn 
(149 hab.) i Carrer de l'Aigua (107 hab.); hi surten 
també esmentades dues concrecions locáis de pobla-
do: El Despoblat, amb 22 hab. (segurament es deu 
referir ais nuclis de població dispersos pel terme, ais 
masos en general i a la Rápita) i un carrer que, cu-
riosament, té el nom de «Calle Cuartel del Norte» 
amb 26 hab. i que hem localitzat, mitjançant infor-
mado oral, a Mascabrés. Tots aquests carrers, a ex-
cepció del Despoblat (actualmente la población dis-
persa pel terme de L'Aleixar és escassa) i de la «Calle 
Cuartel del Norte» són vius encara en els toponimics 
aleixarencs. De tots en parlarem llargament, puix 
que la historia documental de la vila ens n'ha fornit 
dades. 

Parlarem primer de la Plaça de la Vila, nucli de 
formació (sembla que hi bastiren el primitiu castell, 
esmentat ja en un pergamí del 1342, l'antiga església 
i el primer nucli d'habitatges) on trobem l'Església 
Parroquial de Sant Martí, la Casa de la Vila, la Font 
Pública del 1864 i els Porxos, que cal remarcar per 
la seva singularitat. La Plaça de la Vila és centre de 
reunió, de realització d'activitats civiques i festives 
en dies de festa assenyalada i lloc de mercat on ins-
tallen les parades els venedors ambulants. 

El Carrer Major comença a l'extrem oest dels Por-
xos i baixa amb pendent progressiu fins arribar a la 
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Cai Fernando, Casa dels Guardiola. 



Placeta. Baixant a mà dreta, trobem en primer Hoc 
la seu social de la Cooperativa Agricola i Caixa Rural; 
mes avall, quasi a mig carrer i a l'alçada de la car-
nisseria, neix un petit corralo (aixi és com es coneixen 
a la vila els atzucacs). De les diverses cases del carrer 
que llueixen un escut i caracteritzades per les seves 
dimensions, podem remarcar la del nûm. 28 (escut 
de l 'any 1781), puix que fou el primer estatge de la 
Societat Recreativa «La Unió». Aquest carrer fineix 
a la Placeta, davant per davant de la casa pairal dels 
Guardiola, «Cal Fernando». A aquest llinatge, per-
tanyé don Josep Guardiola, fili illustre de L'Aleixar. 
És familia de grans possesions i de pes a la vila. 

Prenent novament com a punt de partença la 
Plaça i en direcciô NE trobem el carrer de l'Aigua 
que s'acaba al lloc anomenat «El Portai» puix que 
és precisament aquest un dels punts de la muralla 
per on es tancava la vila durante la nit, com a mesura 
de defensa i aïllament de l'exterior en temps dificils. 
Fou enderrocat l 'any 1953. Aquest carrer és una sor-
tida de la vila en direcciô als Masos i, baixant a mà 
esquerra, hi ha també un atzucac o corralo. 

A l'extrem est dels porxos i paraflel al carrer 
Major, hi ha el carrer Mitjà, empedrat, amb pendent 
i que configura una cruïlla amb el carrer del Forn i 
el Raval de Dalt, coneguda amb el nom de «Elis Quatre 
Cantons». La casa que ocupa l'angle, format pels car-
rers Mitjà i del Forn, és la que fou casa pairal i Hoc 
de naixença d'Isidre Pàmies, «Cercós», famés guerri-
11er carli del Baix Camp. 

El carrer del Forn que s'estén entre els «Quatre 
Cantons» i «El Portai», és un dels més llargs de la 
vila i té la particularitat de fer de muralla interior. 
Tant la configurano com l'alçada de la banda exterior 
de les cases el converteixen en fortificació naturai. 
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«El portal de la vileta», reproducció d 'una pintura de J. Mir . 



A mig carrer i a l'alçada de la Plaça, concretament 
al núm. 16 «Cal Meio», aigu hi situa l'antiga o una 
de les cases de «Cal Fernando», que en diuen Cal 
Guardiola; les caractéristiques senyorials d'aquest ha-
bitatge acompanyen la hipótesi. Mes avall, núms. 14 
i 12 (abans una sola casa), la informació oral hi situa 
també una casa de «Cal Fernando» o bé lloc on es 
celebraven les causes del comtat de Prades. Al carrer 
del Forn s'ha associat, i no sense motiu, la possible ubi-
cado del cali jueu aleixarenc. 

El Raval de Dalt va des de «Els Quatre Cantons» 
fins el carrer Major, el Raval de Baix li és parallel 
i es projecta com a part exterior del carrer del Forn, 
també en parallel perô fora vila, fins arribar a «El 
Portal» peí lloc anomenat «La Muralla». 

A l'extrem oest de la Plaça de la Vila neix el car-
rer del Pont de l'Abadia; el nom es deu al pont que 
enllaça l'Església amb l'Abadia o rectoria. Aquest 
carrer uneix la Plaça amb el carrer de Fora, és de 
poca llargada i és délimitât, baixant a ma dreta, per 
la paret de l'Església i a l'esquerra per l'Abadia i Tac-
tual «Casal Guardiola» ubicat a l'antic asil. Hem d'es-
mentar, de la paret de l'Església, diverses esteles fu-
neràries i de la façana de l'Abadia una finestra que 
eus descriu Tarqueôleg Manuel-Jaume Massé com a 
finestra geminada, sense columna central, amb llinda 
doble d'arcs trebolats, d'estil gôtic tarda, sostinguda 
per dues rebranques estretes, de la mateixa pedra 
que la resta de l'element, rematades per motllures 
de gola decorades amb roses en relleu. El conjunt re-
posa sobre una lleixa de dues peces planes simètri-
ques. una mica volades a Texterior de la façana, re-
baixades en forma de filet, acabades en angles rectes. 
A banda i banda de la finestra. a mitja altura i una 
mica separats de les rebranques, dos escuts en relleu, 
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El carrer Pont de l 'Abadia. 



pertanyents el de l 'esquerra a la Casa Comtal de 
Prades i el de la dreta a l 'Arquebisbe Pere de Clas-
queri (2." meitat del segle xiv) . Damun t la portalada 
de l 'Abadia una lauda fundacional, presenta els raa-
teixos escuts que trobem a la finestra, però collocats 
en ordre invers. Al mig la imatge de Sant Miquel i a 
la par t inferior una inscripció que pel fet d'estar molt 
malmesa, com la resta de la lauda, presenta moites 
dificultats i buits a l 'hora de la seva transcripció. De 
totes maneres, l 'historiador Antoni Pladevall ens la 
transcriu aixi: 

+ i A ^ T I C U S : M L ^ A G E ( N ) S ! RECTOR ; 
UIUS ; ECLIA ! CAPELLANUS QUI ! E T i 
A R N A L L ~ i V [ E R ] S A C O [ N ] S i H A N C : 
D O M U M •• OBRE[R]I ! ECC[LES]IA ; REATI ; 
M A R T I N I ; EPISCOPI : CONFESSORIS i 
e d i f f i ç a r e : f e ç i [ m u ] S ; a [ n n j o ; 
D [ O M I N I ] M ;CCC: U ; 

que vol dir: 

+ Antic (o Antoni, hi ha lletres picades) Mi...-
agens (també hi ha lletres picades) rector 
d'aquesta església i capellà i Arnau (el nom no 
es segur, hi ha molt tros picat) Versacons (el 
cognom també ofereix dificultats de lectura ) 
obrer d'aquesta casa, hem fet edificar l'església 
del beat Mart i , bisbe i confessor, l 'any del Se-
nyor M CCC cinquanta (hi ha una Lì que su-
poso que és una L de cinquanta, no una V de 
cinc. 

Disposent, doncs, d 'un document més que parla 
de l 'antiga església de L'Aleixar. 
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Finestra geminada d'estil gôtic tarda a la façana de l 'abadia. 



Justament a la dreta de la cruïlla entre el carrer 
del Pont de l'Abadia i el carrer de Fora, hi ha l'Abeu-
rador (fins no fa pas gaires anys encara hi abeuraven 
els animais), adossat a la paret posterior de l'Església; 
al final d'aquest s'inicia el Garni dels Masos, conegut 
en el fragment que el mena fins al Portai com a «Dar-
rera el Fossar», perqué al damuiit hi havia l'antic 
cementiri. També al començament del Cami dels Ma-
sos, enfront d'on neix el Cami d'Alforja, conegut a 
la vila com a carrer de Fora, fins arribar a la carretera 
i al lloc que ocuparen els rentadors publics antiga-
ment, hi ha la moderna plaça de l'Arc de Sant Marti, 
lloc d'esbarjo per ais més joves. 

El carrer de Josep Guardiola, conegut i anomenat 
pels vilatans com a carrer de Fora, és el comprès en-
tre la sortida a la carretera pel cami d'Alforja i la 
Casa Nova, situada a la primera entrada a la vila. 
És anomenat majoritàriament com a carrer de Fora 
l'espai comprès entre la plaça de l'Arc de Sant Marti 
i la Placeta i anomenat per alguns «La Rápita», el 
fragment entre la Placeta i la Casa Nova. 

Esmentarem en darrer terme els carrers exteriors 
de la vila: l'Avinguda Joaquim Mir o Carretera amb 
la vila situada a la sera dreta, rebé el nom en home-
natge a aquest famés pintor qui habita L'Aleixar en-
tre 1907 i 191 3, i aporta obres pictôriques de paisatges 
aleixarencs i maspujolencs a la VI Exposició Inter-
nacional d'Art de Barcelona, celebrada la primavera 
del 1911. pel conjunt de les quais li fou atorgada una 
Medalla de Primera Classe. Pujant a l'esquerra tro-
bem el Cami de la Font Sabatera i del Bosc de la Coma, 
se«uidament l'accès a la Casa del Metge i a le-; Escoles 
Publique^, a contmuació el cami de Sant Antoni i del 
Camp de Fútbol i ja a la fi del parallélisme establert 
amb el mu li urbà. coincideix amb el Cami d'Alforja 
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que prove com a Carrer de Fora de l'interior de la 
vila i segueix com a Carni dels Prats o d'Alforja fins 
a arribar en aqueix terme. 

Enfront del Carni de Sant Antoni hi ha una en-
trada a la vila que s'eixampla i configura una plaça 
on trobem els locals de l'antic escorxador. 

La Riba o Carni de Castellvell, avui prolongació 
del Carrer Major, és el fragment comprès entre la 
Placeta i els Rentadors Publics, situats baixant a l'es-
querra al final del carrer; com el seu nom indica és 
carni vers Castellvell i via d'accès a les partides anome-
nades: «El Collet», «Les Fonts» i «L'Hort de la Peixe-
ra» entre d'altres. 

b ) L ' A L E I X A R AVUI 

Els darrers vint anys han estât, per a la vila, els 
de consolidano d'una sèrie de millores socials i d'in-
fraestructura i acondicionament que, en definitiva, 
suposen el millorament de les condicions de vida dels 
aleixarencs. 

L'any 1963 es construïren les estacions depurado-
res d'aigua. el 1967 es pavimentaren aquells carrers 
de la vila que fins aleshores tenien un rùstie empe-
drat, el 1968 es construí la primera aula de l'Escola 
Pública, el 1969 s'inaugura el local social de la Coope-
rativa Agrícola i Caixa Rural de L'Aleixar, s'installa 
el modern enllumenat ais carrers i s'efectuaren les 
obres del nou camp de fútbol municipal, més tard, 
el 1973, s'edifica el dipòsit regulador d'aigua de ma-
nera que queda assegurat el subministre a totes les 
cases, en especial les de la zona alta; es construïren 
també els ponts dels camins que travessen les rieres 
en direcció ais Masos. El 1975 s'enllestí la segona 
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aula de les Escoles Publiques d'E.G.B. i l 'any segiient 
la tercera. El 1977 hom feu la remodelació de la Casa 
de la Vila, tot adequant-la als temps modems. Entre 
1977 i 1982 són nombroses les millores que es duen 
a terme a la vila i terme: es completa la pavimen-
tació dels carrers i de la sortida de la vila en direcció 
als Masos, es millora la xarxa de clavagueres, s'inau-
gura la Plaça de l'Arc de Sant Marti, al lloc ocupat 
pels antics rentadors, es fan les voreres de l'Avinguda 
Joaquim Mir, es consolida el servei de Guarderia In-
fantil, es fan périodiques remodelacions als camins 
del terme, es construeixen uns vestuaris al Camp de 
Futbol Municipal... 

També, lògicament, s'han donat, durant aquests 
vint anys, diverses iniciatives de tipus cultural, re-
creatiu, social, etc., entre els aleixarencs. Podem es-
mentar de la segona meitat de la década dels seixanta, 
la creació del Conseil Parroquial (el 1960 s'havia 
construit la Sala Parroquial). de l 'any 1968 una breu 
i intéressant monografia local feta pel jovent de la 
vila i l'inici d'activitats del «Forum», grup de joves 
aleixarencs interessats en afers culturals: del 1969 
la constitució de la Societat de Caçadors i la celebrano 
d'un homenatge a Pompeu Fabra, del 1970 i arran 
d'uns festivals de jovent. la creació del Grup de Dan-
ses de L'Aleixar. L'any 1972 es crea el Club de Joves, 
Hoc d'esbarjo i d'encontre pel jovent de la vila. L'any 
1973 es celebra per primera vegada la Festa dels 
Focs de Sant Joan: aquest mateix any començaren a 
Maspujols. i un any després a L'Aleixar. les activi-
tats del Grup de Colonies, que possibilità l'assistència 
a campaments d'infants i joves aleixarencs junt amb 
els dels pobles veïns: Maspujols i Yilaplana. També 
de l 'anv 1974, concretament del vint-i-sis d'octubre, 
és la constitució del Casal Josep Guardiola. Pel Sant 
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Blai del 1976 s'estrenà el gegant de la vila, fet pels 
nens de l'escola, que vingue a completar els nans 
estrenats l 'any anterior i tou posteriorment aparellat 
amb la geganta. Mes tard, el 16 de maig, s'inaugura 
el Casai Josep Guardiola ubicat a l'antic Hospital-
Asil-Escola; durant l'estiu es constituí un grup dins 
el Congrès de Cultura Catalana i el desembre d'aquest 
mateix any es presenta a L'Aleixar el sindicat «Unió 
de Pagesos», de lógica existència a la vila peí seu 
carácter agrícola, l a m b e de l 'any 1976 és el primer 
bail d'elecció de la Pubilla. El 19/7 ens aporta el pri-
mer Torneig Local de Tir al Plat orgamtzat per la 
Societat de Caçadors, el primer Aplec de Sardanes 
i la revista «Aixó Aleixarenc», primera publicació 
periódica editada a L'Aleixar i duta a terme per joves 
de la vila. El 1979 l 'Ajuntament inicia la publicació 
del seu Butlletí Iníormatiu i es creà l'Associació de 
Pares d'Alumnes de l'Escola Pública l'u de febrer. 
L 'any 1981 es constituí la Comissió Pro-restauració 
de l'orgue de la parroquia. 

De totes aqüestes miciatives, la majoria de les 
quals són encara vigents, de les organitzacions neces-
sàries en un ambient pagesívol: hortes de regants, 
comissions de camins, de mines d'aigua..., organit-
zacions de pagesos com l'Unió de Pagesos i la Coope-
rativa Agrícola i entitats oficiáis dins aquest àmbit 
com la Cambra Agraria Local, de les entitats existents 
a la vila amb molts anys d'história com la «Societat 
Recreativa La Unió» o tradició com el Club de Fútbol 
L'Aleixar, en podem configurar un ampli ventall de 
possibilitats obertes ais aleixarencs a l'hora de realit-
zar-se socialment i culturalment, que venen a de-
mostrar-nos com és la vida i el íuncionament de 
la vila. 

L'activitat económica de L'Aleixar continua cen-
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trada en l'agricultura i principalment en dues co-
llites: l'avellana i l'oli, que s'han erigit en dues fonts 
principáis de riquesa económica deis aleixarencs. Tot 
i aixó, s'adverteix cada cop mes la tendencia a aban-
donar la térra i treballar en altres feines o, també, 
la compaginació d'ambdues activitats. Valguin com 
a exemple aqüestes xifres: l 'any 1957 el 45 % de la 
població activa de L'Aleixar treballava al camp, vint 
anys després, el 1977, tan sois era el 19,8 %. Aquesta 
davallada espectacular té com a explicació la minvada 
demográfica en els darrers vint anys: de 706 hab. 
el 1960 s'ha passat a 651 hab. el 1981 i l'esclat in-
dustrial deis anys 60 que han contribu'it a l'abandó 
de terres de conreu. Tot aixó, unit a la progressiva 
mecanització de les feines del camp, ha comportat 
una minva de la má d'obra i com a conseqüéncia 
també la reducció d'hores de treball necessáries per 
a la producció. Actualment, pero, la forta crisi eco-
nómica que patim, ha fet que tampoc no sigui una 
solució segura cercar treball fora vila, puix que no 
se'n troba. Així dones, s'imposa un replantejament 
del futur del camp per tal d'evitar que la realitat 
social d'aquestes contrades no perdi alió que li és més 
característic: el conreu de la térra. 

Si bé l'activitat agrícola és. rom déiem. la primera 
i principal, no hem pas d'oblidar una serie de fun-
cions laborals que es fan a la vila. Hem d'esmentar, 
dones, la ramaderia, pero no aquella a qué ens refe-
ríem en tractar del segle xix. sino una ramaderia mo-
derna de bestiar de granja (oví. porcí i avícola) que, 
tot i haver ja superat l'etapa d'esplendor económic 
els anys 60. encara es manté. Afegir-hi també l'exis-
téncia de dos ramats d'ovelles i cabres. I^a resta d'ac-
tivitats laborals deis aleixarencs, desenvolupades a la 
vila, es resumeixen així: hi ha tres empreses de cons-
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trucció, una ferreria-taller mecànic, dos electricistes, 
una fusteria, un pintor, una industria familiar de 
pastisseria, tres comergos de queviures i similars, un 
de roba, una carnisseria, una peixateria, una farma-
cia, dos bars, dues perruqueries, un quiosc, un carter, 
tres corresponsalies de banca (Banc de Bilbao, Banc 
de Biscaia i Banca Catalana), les oficines de la Coope-
rativa Agrícola i Caixa Rural, les oficines municipals 
ateses per un secretarí, una guardería infantil i els 
serveis propis del municipi, atesos per un agutzil. 

c ) L ' E S G L É S I A P A R R O Q U I A L DE S A N T M A R T Í 

L'Església Parroquial de Sant Martí de L'Aleixar, 
apareix ja documentada en una Butlla Papal de l 'any 
1194, que parla de: «ecclesiam de Almogara, eccle-
siam de Alexar, ecclesiam de Monte reial...». L'any 
1279 L'Aleixar era un Hoc on es pagava el delme, 
tribut que tenia com a destinatari immediat l'arque-
bisbe de Tarragona, fet que demostra la relativa im-
portancia de la parroquia aleixarenca dins l'àmbit 
de les esglésies tarragonines del seu temps. Documents 
posteriors ens parlen sovint de l'església de L'Aleixar. 
Un pergami del febrer de 1323, esmenta la contri-
bució que fan els homes del terme de L'Aleixar a les 
obres necessàries per a adobar l'església. Un altre del 
3 de maig de 1396 diu: «Petrus Guiterres, magíster 
cimbalorum de Cerrera» i de l'encàrrec que se li fa 
d'una campana per a l'església de Sant Marti de 
L'Aleixar. Seguint a Salvador Vilaseca i Gabriel Se-
cali. podem dir que el 6 de setembre de 1501, es fir-
men uiis capítols entre Jaume de Segarra, pintor de 
Reus, i els jurats de L'Aleixar per tal de construir 
un retaule de la Verge Maria com el que ja tenien 
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els veïns de Vilaplana, «excepto que noy aje aver 
tabernacle sobre lo banc sino la pietat al mjg. Que 
lo dit retaula sia feyt de bon àlbe(r) que sia vn pam 
mes allt he mes ample que 110 lo de Villaplana...», 
pel preu de 33 lliures barceloneses. Sembla ser, però, 
que anava destinât a l'església de Maspujols. 

Tot i aquests documents, no s'han descobert fins 
a la data, segons eus diu Mercè Vidal en el seu llibre 
Descripció històrico-artistica de l'església de L'Alei-
zar, dades referides a la construcció de l'actual es-
glésia parroquial. «Les uniques referències —diu—, 
les tenim a través de César Martinell que esmenta 
la data de 1711 com a moment de realització d'obres 
i 1728 en què l'església estava acabada. La situació 
de l'antiga església —probablement medieval— ens 
és desconeguda». Seguint amb l'autoritzada opinió de 
Mercè Vidal, descriurem seguidament l'església par-
roquial de Saut Marti Bisbe, de L'Aleixar. L'edifici 
té la forma d'un rectangle d'uns 30 métrés de llarg 
per 19,5 métrés d'ample. Les parets son fetes de pedra 
i argamassa. Sis contraforts pel costat sud i quatre 
pel nord contraresten l'empenta de la volta de la nau 
central coberta amb una teulada a dos vessants. La 
portalada és barroca i porta la data de 1725 al peu 
d'un ben conservât escut de la vila. A la part dreta 
de la façana de l'edifici hi ha enclavat el campanar. 
De dimensions reduïdes quant a l 'altura, és format 
per très cossos quadrangulars del mateix material 
que la resta de l'edifici. Per les dimensions i manca 
de decoraciô sembla que resta inacabat. 

L'interior de l'església és dividit en très naus: la 
central, mes ampia i dues de laterals. amb retaules 
a cada tram simulant capelles. Tanca la capçalera 
del temple un absis poligonal. L'edifici és cobert per 
una volta de canó seguit. penetrada per llunetes i re-
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forçada per arcs torals que s'estintolen damunt pilas-
tres per mitjà de l'eiitaulament que recorre tot el 
temple. Entremig dels arcs torals i al damunt de la 
cornisa hi ha unes finestres rectangulars que donen 
pas a la Hum. 

Els arcs que s'obren a les naus laterals per a acce-
dir a les capelles són de mig punt, exceptuant-ne els 
de les dues primeres capelles a ma dreta, per causa de 
les dimensions de l'orgue i l'existència del cor. 

Des del portal d'entrada i seguint per la nau es-
querra, trobem la capella que fou dedicada a Sant 
Joan, avui sense culte; seguidament la del Sant Crist, 
la de la Verge dels Dolors (en principi possiblement 
dedicada a la Santa Fimbria), la de la Verge del Ro-
ser, el retaule de la quai es deu a l'escultor Isidre 
Espinalt. de Sarral, segons contracte del 30 de maig 
de 1704, i, a la mateixa linia del presbiteri, la del 
Sagrat Cor. Al costat dret, després de la porta d'accès 
al campanar. podem esmentar primer el baptisteri; 
seguidament la Capella de les Animes del Purgatori 
amb un retaule de Lluis Bonifàs, de Valls, la Capella 
de la Santa Fimbria, la dedicada a Sant Isidre i Sant 
Cristòfol, i la de la Purissima, a l'alçada del presbiteri. 

L'aitar major és dedicat a Sant Marti; el seu re-
taule és tot de fusta d'àlber daurada i policromada, 
obra de Pere Costa, gran escultor català (1735). I.a 
part central del cos principal és ocupada per una gran 
fornicula que cobricelava la custòdia dins el sagrari 
major els dies d'exposició. damunt la quai i en si-
tuació prominent hi ha la imatge de Sant Marti, em-
marcada per vuit columnes. d'ordre dérivât del com-
post i adornades amb garlandes enrotllades al seu fust 
en forma hélicoïdal, que al seu torn serveixen d'em-
marcament a les quatre figures modernes de Sant 
Josep. Sant Antoni de Pàdua, Sant Roc i Sant Se-
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bastià. La part superior del retaule, envaïda en part 
per la fornicula on és collocada la imatge de Sant 
Marti, va rematada amb un complex frontis curvilini 
que presenta els seus dos extrems enroscats i en el 
centre dos petits angelets que suporten una tarja on 
figura l 'any 1857 que és la data en què es va daurar 
el retaule (sembla que cent anys després d'haver-se 
construit). Les parts extremes del cos principal, són 
ocupades per dos relleus policromats que representen 
escenes de la vida de Sant Martí. Sobremunta el eos 
principal del retaule una petita socolada amb dues 
mènsules que feien de suport a les imatges de Sant 
Francesc Xavier a l'esquerra, i Sant Blai, a la dreta, 
desaparegudes amb la revolució de 1936. 

Corona el retaule un eos més réduit amb una for-
nicula central que avui és buida i que abans de la 
guerra era presidida per una imatge de la Verge i 
després per una creu formada per llums de neó. Els 
elements decoratius vénen donats aquí per unes vo-
lutes enroscades molt prôpies del barroc. Sis ange-
lets petits, a la coronado del retaule, són l'únic record 
de les figures de volum que hi féu Pere Costa. Dos 
d'ells seuen sobre cada una de les volutes del cim; 
els altres dos emmarquen l'escut del poble, sobremun-
tat per una corona, i dos més emmarquen la data de 
dauració del retaule. 

La devoció dels aleixarencs per Sant Martí ve de 
molt antic; també és molt profunda (millor dit: ha 
estât) la devoció per la Santa Fimbria. (Fimbria és 
un mot procèdent del llatí fimbria; de fiber, rematar, 
amb el significat: la vora més baixa d'un vestit talar). 
Es tracta, dones, del fragment d'una túnica, i segons 
la tradició de la de N. S. Jesucrist, que fou portada 
per un soldat de les croades de Terra Santa que cai-
gué malalt a L'Aleixar i prometé que, en cas de 
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guarir-se, deixaria tan preuat trésor a la vila. Ocor-
regué el fet, i per a custodiar-la els aleixarencs es 
procuraren una reliquia. Aquesta fou robada dues 
vegades. La primera el lladre que se l'emporta no 
pogué sortir del terme, tôt i haver caminat durant 
la nit. En arribar la matinada i per tal d'amagar-la 
i no ser descobert amb la reliquia a les mans, la di-
posità enmig d'un tamarit a la riera de Maspujols. 
Dies més tard plogué molt, la riera baixà i a Mas-
pujols es sorprengueren de veure Huir quelcom enmig 
d'un tamarit peí qual 110 passava l'aigua. Tan aviat 
com pogueren s'hi aproparen, descobriren la reliquia 
i volgueren salvar-la pero pesava tant que no pogue-
ren arrencar-la del lloc. Assabentats del fet prodigios 
els de L'Aleixar, baixaren en processó i fàcilment po-
gueren fer-se càrrec de la reliquia. La tradició també 
eus diu que la segona vegada que fou robada desapa-
regué la cadena d'or del reliquiari. 

Tôt aixô que hem referit sobre la Santa Fimbria 
sembla ser, segons el «Boletín Parroquial - La Santa 
Fimbria» núm. 1 del març de 1947 i segons opinió 
del Dr. Josep Boada, M.I. Sr. Canonge arxiver de la 
Catedral de Tarragona, que s'explicava en un docu-
ment que era a l'Arxiu Parroquial de L'Aleixar el 
qual, el rector d'aleshores, Francesc Martinell, havia 
demanat al Dr. Boada que reconstruís, «lamentando 
que en el período rojo desapareciera el solo documento 
que contenía algún precioso dato sobre nuestra vene-
rada reliquia». Tanmateix, tôt allô que conta la tra-
dició. es diu també ais goigs. 

La capella de la Santa Fimbria, és del segle pas-
sat; té una planta poligonal coberta amb una cúpula 
que corona un llanternó a través del qual entra la 
claror. A cada un deis costats de les finestres obertes 
a la part exterior del llanternó, van adossades unes 

71 



Restes de Termita de Sant Antoni . 



grans volutes de pedra. La pianta és cruciforme. La 
decoren unes pintures que representen els atributs de 
la passio de Jesucrist: claus, espines, martells, etc. 
Deis tres retaules que posseeix la eapella, el centrai 
és de fusta; els altres dos de guix i sóli pintats amb 
tons verdosos i daurats, a imitació de fusta o jaspis, 
com les quatre fornícules que envolten la eapella i 
que contenien les allegories de la Fe, l'Esperanga, 
la Caritat i de les Bones Obres. Darrera el retaule 
principal hi ha un cambril decorat amb estuc de guix. 
L'actual reliquiari data del 1786 i es feu amb argent 
i joies aportades per cada familia aleixarenca. També 
i mitjangant el «Llibre de Comptes de l'Orgue Par-
roquial», podem constatar la profunda devoció a la 
Santa Fimbria, puix que entre les obligacions exi-
gides a l'organista el 1737, n 'hi ha una de referida 
a l'obligació de tocar l'orgue per la Festivitat de la 
Santa Fimbria. 

Altres Sants de devoció deis aleixarencs han estat 
o són Sant Roc, Sant Sebastià, Santa Llúcia, Santa 
Susagna, Sant Cristòfor i Sant Antoni de Pàdua. 

d ) L E S ERMITF.S DE S A N T B L A I I S A N T A N T O N I 

Sant Blai és junt amb Sant Marti patró de la vila. 
L'ermita dedicada en aquest Sant és situada a ma 
dreta de la carretera que puja en direcció a les mun-
tanves de Prades, a uns deu minuts del centre de la 
vila. Les referéncies més antigües ens les proporcio-
nen uns cairons de fusta policromada que en revelen 
un origen medieval. Posteriorment surt esmentada 
en un pergami del 15(11 i més tard el 1738 l'arque-
bisbe Pere Copons, en una visita pastoral a la vila, 
fa esment de la necessitat de reformar Termita de 
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Saut Blai, tot establint les fonts de finançament de 
les obres i advertint de la necessitai que siguin en-
llestides en el termini d'un any, ja que de no ser aixi, 
en manaría l'enderroc. L'any 1735 el canonge Fran-
cese Baldrich en una visita a l'ermita fa elogis de la 
capella en procès de construcció, tot i manifestant 
també l'estat precari de la vivenda de l'ermità. 

I ja mes properes a nosaltres, hem d'esmentar de 
l'abril del 1966 la installació del l lum elèctric a l'er-
mita, el 1981 es refeu la teulada i per Sant Blai de 
1983 s'estrenà la conducció d'aigua, fet que conver-
teix l'ermita en lloc adient per a passeigs i excursions. 

De l'ermita de Sant Antoni només se'n conserven 
unes parets rònegues. És situada a ponent del poblé 
i a deu minuts a peu. Apareix documentada el 1733. 
Desconeixem l'època d'enderrocament però, segons 
documents de l'Arxiu Parroquial, podem esmentar 
que el «Dia 13 de juny de 1817 fou reconciliada la her-
mita de S. Antoni de esta, profanada per las tropas 
enemigas francesas y nostras en la guerra passada...» 
(Guerra del Francés, 1808-1814); posteriorment, en 
una visita pastoral del 1853, ja solament es parla de 
l'ermita de Sant Blai, i en una del 1870 es diu: «no 
existiendo la ermita de San Antonio de muchos años 
en esta parte». Són molts, dones, els anys que fa que 
l'ermita és en runes. 

Es conserven encara les capelles-ermites modernes 
(segle xx ) del Mas de Borbó i del Mas de l'Anguera. 
Hem de citar també la capella del Xalet del Sans 
(1940) i l'Oratori de la Casa Nova, a la Rápita (1949). 
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e ) L ' O R G U E DE L ' E S G L É S I A P A R R O Q U I A L 
DE S.AZVT M A R T Í 

El 22 de gener de l 'anv 1733, els regidors de la 
Vila de L'Aleixar concertaren amb el mestre orgue-
ner Joan Baptista Ferrer, de Falset, la construcció 
de l'orgue parroquial. La façana i tribuna foren cons-
truïdes pel mestre fuster Jaume Joan Astrada, de La 
Selva del Camp, i assenta el moble de l'orgue el mestre 
de cases Pere Jaume Alberich. El primer organista 
documentât que hi hagué a L'Aleixar, un cop assentai 
l'orgue, fou Francese Sariñana, de La Selva del 
Camp. L'orgue barroc de L'Aleixar, un dels pocs que 
es conserven per aqüestes ccntrades, és en procès de 
reconstrucció, puix que durant la guerra civil i pocs 
anys després desaparegueren els tubs. 
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FESTES, COSTUMS I TRADICIONS 

A L'Aleixar, i sembla que a diferencia d'altres 
viles de la comarca, tenim tres Festes Majors: la de 
Sant Blai, el 3 de febrer, que és la d'hivern i també 
la de més anomenada; la de la Santíssima Trini tat 
que no té data fixa, pero que acostuma a ser a finals 
de primavera i ve a ser la d'estiu. i la de Sant Mart i , 
I ' l l de novembre. que és. junt amb Sant Blai, patró 
de la vila i celebrem un cop plegada la collita d'ave-
llanes. També i. com a molts altres indrets, les con-
diciona socio-económico-laborals, han motivat que les 
Festes Majors hagin estat traslladades al dissabte més 
proper a la data de la festa. 

Com déiem, la Festa Major de Sant Blai és la més 
Huida, pero podríem aventurar-nos a af i rmar que 
aquest caire de Festa Major entre les Festes Majors, 
li ve per la tradició i el renom que ha merescut durant 
el temps que ens ha precedit. 

Tanmateix per Sant Blai els filis de la vila porten 
els fruits a beneir i s'apleguen a Termita del sant per 
a adorar la reliquia i cantar els goigs. el text dels 
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quais ens prova, junt amb la corranda que copiarem, 
la devoció deis comarcans pel Sant Blai de L'Aleixar. 

Goigs: 
«La vila de L'Aleixar, 
amb sa comarca, us visita 
en sa molt antiga Ermita 
que fou précis renovar; 
per Vós esperan lograr 
fruits, salut, gracia i fervor...» 

Corranda: 
«Una missa en tinc promesa 
a Sant Blai de L'Aleixar 
que si em caso i trobo sogra 
amb ella no vull pas estar». 

No hi manquen activitats recreatives: des del bail 
i cinema o teatre organitzats per la Societat «La 
Unió», al partit de fútbol concertât pel Club de Fut-
bol L'Aleixar; a voltes un concert de cant coral, la 
tronada patrocinada per l 'Ajuntament, castells, sar-
danes, curses de motos, tir al plat organitzat per la 
Societat de Caçadors, récitals de danses a càrrec del 
Grup de Danses de L'Aleixar i sempre alguna acti-
vitat per ais mes petits: cinema infantil, titelles, cu-
canyes... 

I en el record encara: els romeus d'Alforja i els 
avis de Riudoms que mentre visqueren, any rera any, 
ocuparen el primer banc a l'església durant l'ofici 
solemne del mati, les mides del Sant (cinta de la llar-
gària d'una imatge venerada a algun santuari; solen 
ser beneïdes i els dévots les compren i veneren com 
a cosa santa. Vigent ais Països Catalans des del se-
gle xv) que, després de la processó i en acabar l'acte 
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religiós a Termita, les noies s'afanyaven a vendre i 
els nois cofois lluïen al trau de Tamericana, les cor-
redisses amb cistell per a anar de bon mati a beneir 
els fruits, els «forasters» d'obligada presencia a totes 
les taules i el concert de tarda i nit, presidit pels avis 
duent faixa negra i seguint amb molt d'interès sobre-
tot quan el trompetista feia el «solo» de «El sitio de 
Zaragoza», peça obligada i que, juntament amb un 
recull de cançons populars catalanes, satisfeia la con-
currencia. 

Antigament per Sant Blai es ballaven coques a la 
plaça. Segons dades que ens ha facilitai T«Equip de 
Recerca i Recuperado de Danses» del Grup de Danses 
de L'Aleixar, i que han estât extretes de converses 
mantingudes amb jaios i jaies de la vila, podem afir-
mar que el dia de Sant Blai a la tarda es treien els 
bancs de Tesglésia a la plaça i allí al so d'una orques-
tra (segons alguns l 'anomenada «Els Ceguets d'Ull-
demolins»), els majorais del Santíssim iniciaven la 
dansa, ballant la primera coca que després era subhas-
tada. Les coques eren dipositades en unes paneres de 
vímet; els majorais tenien cura directa tant de l'or-
ganització de la festa, com de les coques. Com és na-
tural. per a una festa tan assenyalada, tothom s'abi-
llava amb els millors vestits: sembla ser que les xi-
ques duien com ornament a les espatlles uns délicats 
«mantons» de color ciar i al cap un mocador possi-
blement groe; els xics: calça curta, espardenyes de 
vetes i potser polaines. Conforme s'anaven subhastant 
coques. augmentara el nombre de dansaires. 

També algunes persones ens han parlat del «Bail 
del Cantaret». dansat a L'Aleixar per Sant Blai. Té 
una estructura similar al de coques, pero el seu nom 
indica que se subhastaven cantareis. 

De cara al bon temps i segons estableix el calen-
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dari liturgie, el diumenge abans de Corpus, se celebra 
la festa de la Santissima Triuitat que té connotacions 
especifiques a L'Aleixar, més que peí fet de ser Festa 
Major, pel fet de celebrar-s'hi la festa de la Santa 
Fimbria, de molt antiga i profunda tradició, com ja 
hem explicat, durant la quai no fa pas gaires anys els 
vilatans s'aplegaven a l'ofici solemne de la tarda per 
tal de beneir l'aigua i adorar la reliquia i que actual-
ment és adorada la reliquia i beneïda l'aigua després 
de l'ofici del mati. Com és natural, puix que el bon 
temps acompanya en aquesta época, son també molts 
els actes recreatius organitzats per les entitat de la vila. 

La Festa Major de Saut Marti, tôt i ser la d'un 
dels patrons de la vila i de la parroquia, no té espe-
cial significació ni l'ha tinguda mai, almenys, en épo-
ques recents: no té ermita, no hi ha cap tradició lli-
gada amb la festa, no té anomenada a la comarca, 
són comptats els filis de L'Aleixar que duen aquest 
nom i per no tenir, fins l 'any 1969 gracies al rector 
d'aleshores mossèn Josep Raventós qui encarregà el 
text a Maria Manent, escriptor, poeta i persona esti-
mada i respectada pels aleixarencs i la música a mos-
sèn Josep Monné, musicóleg, no tingué goigs. 

Un fragment dels goigs agrada especialment a la 
gent de L'Aleixar i el reciten com els amies i vi-
sitants: 

«Rodoneta com la poma 
és la vila, L'Aleixar; 
Sant Martí, la vostra aroma 
ha sentit, terres enllà: 
allunveu la mala ortiga 
d'avaricia i malfiar». 
«Beiieïu la terra amiga 
i la gent de L'Aleixar». 
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Aitres festes que hem de remarcar per la seva 
importància i ja llarga tradiciô a L'Aleixar son les 
de Corpus i les de Setmana Santa, tôt i que avui se 
celebrin amb formes adequades al ta rannà actual de 
l'Església i en eonsequència no adoptin la magnifi-
cència natural en époques passades, continuen vives 
entre els vilatans. En el record encara les colles de 
majorais i majorales del Santissim o bé de gent de 
cada carrer que els dies abans de Corpus, s'escam-
paven pel terme per tal de collir ginesta, margarides, 
mata, roselles... amb que fer les «alfombres» i cape-
Iles ; també en el record el costum d 'anar a matar 
jueus que aplegava tots els xics amb els palmots (ma-
nat de vimets collits a la riera i lligats amb un filferro 
fent trena i que prèivament deixaven a l 'aigua per 
tal de reinflar-los i aixi poder donar cops més forts) , 
picant a terrât tôt formant cercle davant la capella 
de la Santa Fimbria i després davant l'església fins 
arribar a fer un clot molt profund, mentre les dones 
i els infants feien anar els carreus, en acabar l'ofici 
de Tenebres el Dijous Sant. Mencio especial mereix 
el «monument» antigament installât a l 'Altar Major 
i després a la capella de la Santa Fimbria. En té cura 
directa la Confraria del Sant Crist, la quai, junt amb 
la del Santissim i especialment la de la Santa Fim-
bria, és la de més tradiciô i relleu entre les moites de 
L'Aleixar. Aitres festes molt celebrades a L'Aleixar 
son la de la Purissima —ant igament s'hi estrenaven 
els abrics—, els diumenges de Rams i de Pasqua tôt 
i que el llorer hagi estât substituït per les «palmes», 
la mon a adobada amb ous durs, pels pastissos amb 
figures de xocolata, i, no se sentin caramelles pels 
carrers i també la Festa de Sant Isidre «favater» que 
ja no és sinônim de «robar faves qui no en té». El 
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bestíar —dos ramats— ja no es beneeix per Sant An-
toni, ni els cotxes per Sant Cristòfor. 

Des de l 'any 1973 i, a iniciatia d'un grup de joves, 
celebrem per Sant Joan la Festa deis Solstici d'Estiu 
o «Focs de Sant Joan», tal i com es va fent arreu deis 
Pai'sos Catalans i des de l 'any 1977 la Diada Nacional 
de Catalunya, l'onze de setembre. També el Casal 
Josep Guardiola organitza anyalment l'Aplec de Sar-
danes el primer diumenge de juliol. 

Ja en l 'apartat de costums i tradicions, podem es-
mentar-ne dos que són propis de L'Aleixar (almenys 
no tenim noticia que es duguin a terme en pobles 
ve'ins) ; ambdós pertanyen al Cicle Nadalenc i són la 
festa deis «Quintos» i l 'anada a esperar els Reis. 

La nit del 27 al 28 de desembre (diada deis In-
nocents) el «quintos» de L'Aleixar es proveeixen d'un 
corn cada un, que diverses famílies de la vila con-
serven i que sembla que procedeixen deis nombrosos 
masos que hi ha pel terme, i es passegen pels carrers 
fent-los sonar. La temperatura de l'època i la gatzara 
que sempre acompanya els quintos fa que sigui obli-
gada la visita a algún celler; tanmateix els vilatans 
que ja sabem destriar el missatge que el so del corn 
ens tramet, ens afanyem a fer-los arribar turrons, 
xampany... i algún dineret amb el qual l 'endemà or-
gan izaran un dinar. També d'uns anys engà s'ha 
recuperat el «Ball de Quintos» i per tal d'adequar-nos 
a la realitat deis temps moderns, la festa de Quintos-82 
ja l'organitzaren xics i xiques. Antigament els quintos 
comengaven la festa la vetlla de Nadal; durant la 
Missa del Gali preparaven, amb llenya que recollien 
pel terme, una gran foguera a la plaga, on s'escalfava 
la gent quan sortia de missa. Durant la nit gresca per 
carrers i cellers i, en arribar la matinada, es situaven 
a les sortides del poble, proveits del corn i d'unes peti-
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tes bótes de fusta amb vi o bé una beguda anomenada 
«holanda», a L'Aleixar «orlanda», que és un aiguar-
dent de 45°, i oferien beguda ais vianants, previ paga-
ment de la voluntat. No cal dir que qui no tenia vo-
luntat tampoc tenia sortida de vila. 

Malauradament l'altre costum propi de L'Aleixar, 
avui és perdut. Ha estât vigent fins els anys 60 i és 
d'esperar que es recuperi. Es tracta de l'anada a es-
perar els Reis d'Orient la tarda abans de la festa, ben 
proveïts tots els infants d'una creu de canya feta per 
l'avi o la tia... duent una taronja o bé una poma cla-
vada a cada una de les puntes, tot cantant: 

Els Reis de l'Orient 
porten coses, porten coses, 
els Reis de l'Orient 
porten coses per la gent. 

i caminant junts; antígament s'anava a la «Punta 
del Fernando» i més tard quan la circulació d'auto-
mòbils ho convertí en lloc perillos, cap a la «Font 
Sabatera». 

Del cicle nadalenc i ja com a costums propis ca-
talans, podem anotar encara com a vius: la represen-
tació deis «Pastorets» (abans interpretats per gent de 
la vila i ara per grups de pobles veüns), la collocació 
de l'arbre de Nadal o de l'Estel a la Plaça i de pes-
sebres a moites cases, el costum de fer cagar el tió i 
de recollir les estrenes (a L'Aleixar «guilandos») el 
dia de Nadal, la rifa per part d'alguna Entitat d'una 
cistella o d'algun objecte de valor, i la cavalcada deis 
Reis d'Orient, organitzada pel Casal Josep Guardiola, 
que els infants no contemplen tant cansats com anys 
enrera quan s'havien passat el darrer dia de l 'any 
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corrent d'una banda a l'altra del poblé buscant l'«home 
deis nassos» que en té tants com dies queden a l 'any. 

Ja de cara al Cicle de Pasqua, hem d'esmentar, 
com recuperada d'uns anys ençà, la festa del Carnes-
toltes acompanyada del corresponent bail de distres-
ses i notar com a fets en el record les añades a fer la 
berenada al Pi Gros o a l'Alzina del Mas de Borbó 
el Dijous Gras. En aquest apartat de costums i tradi-
cions podem anomenar, referint-nos ais de Quaresma, 
els que corresponen a la gastronomia: menjar blanc, 
orelletes, «rosquilles», cigrons amb salsa, bacallà, ... 
i transcriure com a vigent altres époques els següents 
versets recollits a L'Aleixar: 

«Carnestoltes quinze voltes 
i Nadal de mes en mes; 
cada dia fossin festes, 
la Quaresma mai vingués». 

En arribar l'estiu, el bon temps propiciava que la 
gent es reunís; d'aquí en sorgí el costum deis joves 
d'anar a rondar les fadrínes tot cantant-los les «Can-
çons d'anar a rondar», avui encara en el record de 
molts matrimonis de la vila. A l'época de la collita 
el poblé s'omplenava de plegadores d'avellanes, vin-
gudes d'altres comarques com el Montsià, la Ribera 
d'Ebre... i fins i tot de l'Aragó. Cada diumenge la 
Societat «La Unió» organitzava ball amb orquestra 
fins molt tard i durant la setmana, els joves ball amb 
tocadiscos, llavors anomenat «ball amb gramola». No 
cal dir que durant el setembre tot era bullici al poble 
i, naturalment, cares llargues de les aleixarenques 
puix que els fadrins es dedicaven a galantejar les 
plegadores. 
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Les «Cançons de Pandero», de llarga tradició a 
Catalunya, també han estât présents a la vida de 
L'Aleixar. Les Majorales del Santissim (Confraria 
de molta tradició), proveïdes d'un gros pandero en 
forma de quadro, recobert de peli per totes dues ban-
des, enflocat pel llom amb un llaç de cada majorala 
que havia deixat el servei, i amb un rast de cascavells 
posât sobre la banda de fora a manera de collaret, 
anaven a les cases on es celebrava un bateig, casa-
ment, etc., i alli, a petició dels présents, previ paga-
ment de la voluntat, cantaven la cançô que els era 
encarregada: per exemple d'un jove a una fadrina, 
als nuvis, a la mare de la mivia... Les majorales sos-
tenien el pandero amb les fonts dels braços i es do-
naven suport situant un angle del quadro en el seu 
cos, sota el pit; les mans, llavors, els quedaven lliures 
per a poder fer-lo sonar tot marcant el ritme d'acom-
panyament per la cançô que cantaven. Vegem-ne una 
com a mostra: 

«Qui és aquest cavalier 
que a l 'entrar me l'hai mirât, 
qui és aquest cavalier 
que l'atenció m'ha "llamat", 
que l'atenció m'ha "llamat". 
Això no és res d'estranyar 
que amb una sola mirada 
me n'ha fet enimorar 
me n'ha fet enimorar». 

85 



m i l i r >» i i f > f ! i 
qui ás a - q u e s t ca-va - l i e r que a l ' e n - t r a r me l ' h a i mi-

^ P ' ' I f ( g i f I f I f t [ r I 
r a t qui és a- . ¡uest ca-va - l i e r que l ' a - t e n - c i ó m'ha l i a -

^ ' ' J i v n i f f u l j l f M ' f | f , 1 f i 
mat que l ' a - t en - ció m'ha l i a - mat- a i - xî> n o ' s r e s d ' e x - t r a -

ftn n i , t u l l i r > >r If f t , i 
nyar qu'amb u- na s o - l a - mi- r a - da me n 'ha f e t e - na- mo-

ft^MJIi > , I J h II 
rar me n 'ha f e t e - na- mo- r a r 

i Ü ^ Ü Ü ^ p Ü i * ! 
C a r - n e s - t o l - t e s qu in-ze v o l - t c s i Na- dal de más a 

r e i s de 1 ' o - r i - ent p o r - t e n co-ses per la gent 



ENTITATS SINGULARS 

Societat Recreativa «La Unió» 

És l 'entitat centenaria de la vila. Fundada el dar-
rer terg del segle xix —el 1877—, tingué com a pri-
mer estatge la casa núm. 28 del carrer Major (abans 
cal Peret «Bordet» i avui «Cal Jesús»), i després se-
guí í t inerant per diversos edificis de la vila, tots, lógi-
cament, de grans dimensions: Cal Rebull, actualment 
Cal Senyor Quadrat; Cal Meio —alguns la sitúen 
també a Cal Blaiet Xamberg i a Cal Soronelles—, 
per a installar-se definitivament com a propietaria 
a Cal Rovellat l 'any 1912, c / . Forn 43, d'on passá a 
l 'antic Hospital-Asil on constituí, amb les altres en-
titats aleixarenques, el Casal Josep Guardiola el 26 
d'octubre de 1974, a l'antic, pati del qual, la Societat 
edifica i inaugura, l 'any 1976, la seva Sala d'Espec-
tacles, adequada ais temps actuals. La importancia 
de la «Societat La Unió» centenaria, radica tant en 
el fet que denota l'esperit associatiu deis aleixarencs 
com també les seves inquietuds recreatives i culturáis, 
puix que aquesta Societat privada, a la qual per tany 
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quasi bé tôt el poble, sempre ha tingut cura d'orga-
nitzar les Festes Majors, i els diferents balls durant 
l 'any, en especial els de l'època de collita. També 
hem d'esmentar les sessions de cinema i la intensa 
activitat teatral durant tota la seva historia. Actual-
ment és l'entitat motor de les activitats de la vila: 
organitza cinema, teatre, balls, festes per infants... 
i té un enorme pes en la vida del Casal Guardiola. 

Club de Fútbol L'Aleixar 

L'afecció peí fútbol a L'Aleixar nasqué entre els 
membres de la Societat Recreativa «La Unió»; pos-
teriorment el grup s'installà damunt l'actual peixa-
teria. Ja més propers en el temps trobem el Club com 
a entitat constitutiva del Casal Josep Guardiola l 'any 
1974. Els anys 20 es demanà l 'arrendament a Cal 
Negret, del camp situât a mà dreta de la carretera 
a Vilaplana, enfront del Mas del Cobrador. Hi van 
treballar onze diumenges per tal d'aplanar-lo i al 
primer partit es recaptaren, per la voluntat dels as-
sistents, la quantitat de 72 pessetes. Els colors de 
l'equip eren els del Fútbol Club Barcelona. L'afecció 
continua i s'anaren concertant partits amb equips 
dels pobles de la comarca. L'equip vestí també els 
color del Sabadell i del Nàstic. Tôt i haver conegut 
époques de més o menys incidencia a la vila, l'afecció 
peí fútbol continua viva a L'Aleixar i l 'any 1969 es 
feren les obres del nou Camp de Fútbol Municipal. 
L 'any 1975 l'equip es federa i passa a formar part 
de la Categoría d'Afeccionats i la temporada 79/80 
passa a 3" Regional on roman. L'any 1976 queda 
Campió del «Trofeu de Primaera», disputât entre sis 
equips. L'any 1978 es construïren els vestidors al 
camp i periódicament s'hi van fent millores: grades, 
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xarxes protectores... L'afecció queda garantida pels 
grups infantil-escolar i el grup juvenil. Actualment 
els colors de l'equip sóli els del «Barga». Des de l 'any 
1974 es disputa cada any el trofeu cedit per Joan 
Llorens. Com a curiositat, esmentem un antic segell 
del Club amb la inscripció: «Foot-bol Club Aleixar». 

Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de L'Aleixar 

Fundada segons acta del 14 de novembre de 1957, 
la Cooperativa Agrícola i l 'any 1960 la seva «Secció 
de Crédit» Caixa Rural, és actualment l 'entitat agri-
cola de més historia a la vila, puix que té ja vint-i-cinc 
anys de trajectòria. Després d'installar-se a lloguer a 
diferents cases, l 'any 1964 fou inaugurai el magatzem 
propietat de l 'Entitat i l 'any 1969 les oficines i seu 
social al Carrer Major, núm. 4. S'integrà el 1957 a 
la Unió de Cooperatives amb seu social a Reus. Pe-
riòdicament, l'entitat, s'ha anat dotant deis serveis 
necessaris per tal d'afavorir els socis: cinta elevadora 
per a càrrega i descàrerga, maquines per a netejar 
avellanes i, recentment, l 'any 1982, s'instal-laren unes 
sitges per a avellanes i un sistema ràpid per a pesar-
les i netejar-les... És notoria la seva incidència a ì'hora 
de corner cialitzar els fruits recollits al terme: avella-
nes, oli, vi... i, durant els anys seixanta, tot allò que 
es relaciona amb l'avicultura. Actualment la compo-
sen 187 socis i és, com les altres entitats de la vila, 
constitutiva del Casal Guardiola l 'any 1974. 

Societat de Cagadors de L'Aleixar 

Fundada, segons acta del 14 de marg del 1969, 
actualment és integrada per 40 socis. A més dels 
serveis necessaris als afeccionats a aquest esport a la 
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L'antic Hospital-Asil-Escola i actual «Casal Josep Guardiola». 



vila i ais socis del vedat del qual és titular, organitza 
per la Festa Major, campionats locáis de tir al plat. 
Sempre s'ha caracteritzat per bona disposició a fi-
nançai' el material de manteniment dels camins del 
terme. Forma part del Casal Guardiola des de la seva 
coi isti tució. 

Grup de Danses de L'Aleixar 

Inicià les seves activitats, concretament el primer 
assaig. el 18 de juliol de 1970. Es dedica al conreu de 
danses folkloriques catalanes i a la recuperació de 
danses d'aquestes comarques. El formen actualment 
prop de cent dansaires repartits en tres grups: infan-
til, juvenil i eos de dansa. Ha fet actuacions a les 
comarques del Baix Camp, la Terra Alta, el Tarra-
go) lès. la Ribera d'Ebre. el Baix Penedès. el Baix Ebre, 
el Priorat, la Conca de Barbera, l'Ait Camp, Mallorca 
Occidental i en collaboració amb altres esbarts a Ma-
drid i Santander. L'any 1981 promogué l'enregistra-
menl d'una cassette de danses catalanes, mitjançant 
la (¡ual era récupérât el «Bail de Coques de Prados» 
per al folklore1 català. ball recollit per I. Bargalló. 
Ha participai i organit/.at actes i activitats culturáis 
diiis i fora vila. I-'.s membre fundador del Casal Josep 
Guardiola. 

Casa! «Josep Guardiola» 

Ks u b i c a i a l ' a n t i c H o ^ p i t a l - A s i l - E s c o l a . d o n a c i ó 
a la \ ila d e Di in J o s e p G u a r d i o l a i G r a u . F o n i n a u g u -
ra t l ' H o s p i t a l - A s i l - F . s c o l a . el J 4 d e j u n y del 1892 i 
de s d ' a q u e s t m a t e i x a n v e n t i n g u e r e n c u r a d i r e c t a les 
G e r m a n e s d e S a n t Y i c e n ç d e P a i i l . les q u a i s sota la 
|Ui'isdi( c io del P a t r o n a t d e I 'AmI. r a t e n g u e r e n e n to ts 
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els seus aspectes: docencia, infermeria..., fins el 1973 
en qué la donació feta fou cedida a la vila, prèvia 
constitució, per part de totes les entitats, del Casal 
Josep Guardiola el 26 d'octubre de 1974. El cons-
tituiren: l 'Ajuntament, la Societat Recreativa «La 
Unió», la Parroquia, la Societat de Cagadors, la Coope-
rativa Agricola i Caixa Rural, la Cambra Agrària, el 
Grup de Danses de L'Aleixar, el Club de Fútbol i el 
Club de Joves. A aqüestes s'afegiren posteriorment, 
al moment de la seva fundació, el sindicat «Unió de 
Pagesos» i l'Asosciació de Pares d'alumnes de l'escola. 

El Casal «Josep Guardiola» és l'entitat coordinado-
ra de totes les activitats organitzades per les entitats 
que la integren. Organitza la Cavalcada de Reis, 
l'Aplec de Sardanes, la Festa d'Homenatge a la Ve-
llesa i, des de l 'any 1983, la Festa de l'Arbre. Fou 
inaugurai com a «entitat», puix que la ubicado era 
ja existent, el 16 de maig de 1976 i representa la unió 
de totes les entitats aleixarenques. 
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FILLS IL LUSTRES DE L'ALEIXAR 

Simó de Guardiola i Hortoneda 

Nascut el 1773 fou eclesiàstic i polític. Fill d 'una 
familia de la petita noblesa, professa a Montserrat 
on estudia i mes tard ensenyà; del 1806 al 1814 fou 
capellà del convent de San Plácido a Madrid. Elegit 
Abat de Montserrat (1814-1817), hi començà la re-
construcció del monestir i reinstaura el culte i l'esco-
lania. Bisbe d'Urgell el 1827, fou el primer català 
a ocupar aquesta mitra en els temps modems. Co-
mençada la guerra carlina, dirigí la junta carlina del 
Principat abans que fos institucionalitzada peí pré-
tendent. El 1835, expulsât d 'Espanya, s'establí a Mont-
peller, des d'on governà la diócesi durant la guerra 
(arriba a ordenar clandestinament els séminaristes de 
la Sen, cosa que provoca un decret advers del govern 
liberal). Els andorrans li negaren la qiièstia per por 
de comprometre l lur neutrali tat , i la consignaren al 
bisbe d'Albi, el qual, amb consentiment papal, se 
subrogava així rom en la sobirania del bisbe príncep, 
cas i'inic en la historia andorrana. Al mateix temps 
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el govern espanyol maldava per suprimir el bisbat 
i intervenir directament en els afers d'Andorra; no-
menà un «comisario especial» per a les Valls i, pres-
cindint del bisbe, celebra convenis directament amb 
el sindic i el Conseil General; el bisbe es defensa cer-
cant suport en el copríncep francés. Tornà a la Seu 
el 1847 on morí el 1851. 

Isidre Pàmìes i Borras, «Cercos» 

Nascut el 16 de desembre de 1843, possiblement 
a la casa pairal deis Cercos, al capdavall del carrer 
Mitjà on avui és Cal Nap. La familia «Cercos» fou 
molt coneguda a L'Aleixar perqué al segle xix, molts 
d'ells, lluitaren al costat de les forces carlines. Els 
antecedents carlins deis Cercos daten del 1827, quan 
Francese Pàmies, avi del nostre personatge, participa 
activament a la guerra dels Malcontents o deis Agra-
viats. Així mateix, a la primera guerra carlina (1833-
1839) tenim noticia d'un tal Isidre Pàmies, probable-
ment germà de l'avi de «Cercos», i que va èsser capità 
caixer pertanyent al 13 batalló de la 5a. brigada de 
la 3* divisió del Camp de Tarragona. Així dones, 
«Cercos», mogut per la influéncia familiar i en part 
també motivat per la seva relació amb el capitosi 
carlí Barenys, natural de Maspujols, es convertí ben 
aviat en una figura rellevant del bàndol carlí a les 
comarques tarragonines, en el període de la segona 
guerra carlina. Les seves accions més conegudes són: 
l'ocupació de Vilaplana el 15 de maig de 1873; l'ocu-
pació de La Selva del Camp el 2 de juliol del mateix 
any; la batalla de Prades el 19 d'octubre de 1873 
on sembla ser que resultà ferit i morí tres dies des-
prés al Mas del Joan Pau (La Mussara), amb el grau 
de coronel, a vint-i-nou anys. 
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Josep Guardiola i Grau, «Don Josep?> 

Nascut el 17 de març de 1831, fili de Don Ramon 
Guardiola i Veciana, tienent de voluntaris Realistes 
d'aquesta vila, i de Da Josepa Grau i Gebelli, filia de 
Valls. Pertanyè a una de les families més importants 
de la vila: «Cal Fernando». Potser el fet de no ser 
hereu i les seves inquietuds personals el menaren, 
molt jove, a Guatemala on es dedica a l'explotació de 
finques; podem esmentar l 'anomenada «Chocolá» i 
possiblement a la importació de productes desconeguts 
a la península. La tradició el situa en la construcció 
del Canal de Panamá, però, les dades historiques no 
afavoreixen aquesta opinio. Per l'època i la seva ac-
titud vers la vila nadiua el podem considerar un «in-
dia». Don Josep, així és anomenat pels aleixarencs, 
construí per a L'Aleixar, i constituí una donació per 
al seu manteniment, l'Hospital-Asil de Sant Josep, 
i Escola per a nens pobres, inaugurai el 24 de juny 
de 1892 i que fou aixecat sota la direcció del mestre 
d'obres Angel Rev i Gallardo. Curiosament podem 
esmentar que les despeses de construcció i funciona-
ment de l'Asil pujaven 63.749,06 ptes. També donà 
a la vila Tactual Cementiri, segons projecte d'octubre 
del 1895 d'Adolfo Ruiz, amb presupost de 8.036,93 
pessetes. Casat, prop dels 60 anys, amb Da Rosario 
Segimon i Artells, reusenca, s'installa a París, on 
publicà, el 1893, una gramática d'un nou idioma in-
ventât: «Gramática uti nove prata kiamso Orba». 
Morí de manera repentina, un cop arribat a casa des-
prés d'assistir a una funció de teatre, a París, el 19 de 
novembre de 1901 i fou enterrât el 30 del mateix mes 
a la cripta del sen panteó particular al Cementiri que 
eli donà a la vila. 
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EL DESPOBLAT DE MASCABRÉS 

Mascabrés és un agrégat de L'Aleixar avui en 
runes. Situât al sector septentrional del terme, es des-
poblà definitivament a començments del segle xx. La 
darrera casa, enderrocada l 'any 1955, fou la de Cal 
Tonis i la tradicio hi situa el rètol en el quai es llegia 
«Calle Cuartel del Norte», nom el motiu del quai 
eus és desconegut. Mascabrés aportava un regidor a 
l 'Ajuntament de L'Aleixar; s 'estructurava en un sol 
carrer al mig del quai hi havia una placeta amb un 
pou, que fou glossat per Ventura Gassol en el seu 
poema dramàtic «La Cançô del Vell Cabrés» (1921). 
De les prop d 'una dotzena de cases que hi havia po-
dem esmentar: Cal Savall, Cal Guardiola, Cal Tonis, 
Cal Bilô, Cal Ponissô, Cal Carxot, Cal Marian, Cal 
Claret..., la major part de families de les quais, en 
despoblar-se s'establiren a L'Aleixar (també n 'anaren 
a Vilaplana). Mascabrés surt ja documentât al se-
gle xiv en diversos pergamins amb denominacions 
diverses: «Mas del Cabres, termino alexario» (1336-
1337). «Manso dels Cabreres» (1339-1343). La topo-
nimia local conserva el nom d'una quarentena de 
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masos escampats pel terme. La majoria son abando-
nats o en runes i pocs son els habitats, sia tot l 'any, 
sia durant l'època de la collita. Podem anotar entre 
els de mes anomenada: «La Torre Regina» que és 
la masia mes antiga del terme, documentada ja des 
del segle XIII , el «Mas de Salvia» (fou donat a repo-
blar l 'any 1174), el «Mas de Cercos», una de les 
grans finques del terme lligada a la coneguda familia 
del «Cercos», el «Mas de l'Anguera» (el cadastre de 
1733 li anota 112 jornals), el «Mas de Segimon» 
(1882), Hoc d'estiueig del conegut poeta Maria Ma-
nent, el Mas del Pelat. el Mas del Cobrador... i així 
fins a arribar a una quarentena, tot esmentant ara 
en darrer terme el de més anomenada: «El Mas de 
Borbó». El Mas de Borbó fou agrégat al terme de 
L'Aleixar segons una ordre de l'arquebisbe Francese 
Fleix i Solans, de l 'any 1854. Abans pertanvia al 
terme de L'Albiol. Tocant al terme de La Selva del 
Camp, no lluny del Carni de Prades, a cinc minuts 
de la Casa destaca la que és l'alzina més grossa i més 
antiga de Catalunya, «l'Alzina del Mas de Borbó». 
Té més de 1.500 anys i es conserva encara amb força 
vitalitat. Com fet curiós podem esmentar que calen 
més de quatre homes amb els braços estesos per abas-
tar-ne la soca. 
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ARXIUS I FONTS D O C U M E N T A L S 

Arxiu Municipal de 
dastres i padrons 

Arxiu Parroquial de 

L'Aleixar (pergamins, 
municipals). 
L'Aleixar. 
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