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E L POBLE 

El pöble és el meu esforg i el vostre esforg 
és la meva veu i la vostra veu, 
és la meva petita mort i la vostra petita mort. 

El poble és tu i tu i tu 
i tot d'altra gent que 110 coneixes, 
i els teus secrets 
i els secrets dels altres. 

El poble és tothom, 
el poble és ningu. 
El poble és tot: 
el principi i la fi, 
l'amor i l'odi, 
la veu i el silenci... 

M I Q U E L M A R T I I P O L 
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Vista del poble. 



I. GENERALITÀTS 

1 . N O T Ì C I E S GEOGRÀFIQUES 

El terme: situació i extensió 

E1 terme de Maspujols, municipi del Baix Camp 
i partit judicial de Reus, és situat a uns 12 kms. del 
peu de la Serra de la Mussara i al vessant sud-est 
del Puig de Rocabruna, conegut popularment com 
La Feredat. 

La seva extensió és de 3,5 kms. 2 i és el terme 
més petit de la Comarca del Baix Camp. Limita amb 
el de: Les Borges del Camp per l'oest, amb el de 
l'Aleixar pel nord i per l'est, amb el de Riudoms pel 
sud i amb el d'Alforja pel nord-oest. 

És lleugerament aturonat i guanya progressiva-
ment algada des de la cota 201 al llit de la Riera fins 
a la cota 541 al cim de la Feredat. En tres quilò-
metres llargs s'eleva uns 250 metres. 

Un 60 % del terme es dedica a terres de conreu, 
l'altre 40 % són boscos i terres de seca abandonades. 

El terme és drenat pels barrancs de Rocabruna o 
Torrent, per l'est, i el de Les Canaletes o dels Parrots 
per l'oest. Ambdós desguassen a la Riera de Maspu-
]ols, que limita el terme pel sud. 
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El clima 

El clima es típicament mediterrani, amb hiverns 
s LUI us i estius calorosos, d'una calor enganxosa, car-
rogada d'humitat a causa de la proximitat del mar. 
Col-laboren a aquesta suavització del clima els con-
traforts de la Mussara i Prados que proteigeixen el 
poblé de les extremitats climatiques de l'interior. La 
temperatura mitjana anual és de 14\ La mitjana de 
l'hivern és de 7\ 

Les glaçades hi són poc freqüents i es redueixen 
gairebé a una dotzena de dies de desembre, gener i 
algún de febrer. Les gebrades s¡ que hi sovintegen. 
Les pluges són molt irregulars. Teuim uns \ alors plu-
viométries de 500 a 550 mm l'any, caiguts sobretot 
a la primavera i a la tardor. Solen ser importants i 
sempre inoportunos les tamborinades de finals d'agost 
i comonçaments de setembre ja que hi ha la collita 
d'avellancs a punt d'arreplegar i manta vegades s'ha 
destruït. Són aqüestes tempestes les que fan baixar 
els torrents, barrancs i rieres amb violencia, i arriben 
a produir fins i tot desgracies personáis. 

La neu poques vegades hi apareix i els maspujo-
lencs, si la volem veure, hem de mirar cap a les mun-
tanyes de Prades o la Mussara. El mateix podem dir 
de la boira, gairebé inexistent al terme. Un tipus de 
boira de molta anomenada és la Geperuda que s'estén 
per la Mussara i que predili un temps plujós. 

Els vents sí que es deixen sentir, cora en tota la 
Comarca, a Maspujols. sobretot el seré o mostrai, fort, 
huracanat moites vegades. i que ocasiona, gairebé 
sempre, malifetes a les collite-; i aL arbres; val a dir. 
al seu favor. però. que afavoreix la poMiiiit/.ació deis 
avollaiiers i neteja l'atmosfera de la poMuciô que prové 
de la zona costanera industrial. 
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Sóli ooneguts també el vent de l'oest (dit del Coli), 
la tramuutaua i la mariuada. un airei fresquet que 
arriha cup al migdia alleugerint la xafogor dels estius. 
També tenini el llevant. vont molt huniit i que uor-
rnalment acompanva pluges. 

Sòl i vcgctació 

El sòl del terme 110 és uniforme i mentre, a la 
base, la Partida Parrots és de tipus neutre amb abun-
dor de llicorell, a mesura que s'eleva rap a Rocabruna 
guanva acidesa, amb predomini dar del soldo més o 
menys descompost de la roca mare, el granit o ull 
de serp. Això fa que els pendents siguin pobres per 
raó de la lixiviació de la pluja; els millors sòls es tro-
ben als petits replans o a les fondalades. 

Pel clima mediterrani i per les coordenades geo-
gràfiqnes hi correspondria una vegetació ben concre-
ta: el bosc perennifolli, escleròfil (alzines) amb sota-
bosc acidòfil; però, com a la major part del pais, 
l'home ha substituit el bosc autòcton d'alzines per un 
de més productiu ecouòmicament: els pinars. que 
junt amb el garric, el bruc i l'arbog fa quo considerem 
avui, com a normals, aquesta classe de boscos. 

Les espècies arbòries i arbustives més corrents 
sóli: l'alzina (quaercus ilex), el pi blanc (Piimus Iia-
lepensis), l'arboc; farbustus unedo). el coscoll o gamie 
(quaercus coccifera ). 

Al sotabosc i descampai. hi tenim les espècies que 
ens corresponen. espècies (¡uè s'han adaptat a l'ari-
ditat estivai desenvolupant fulles petites. piloses o ce-
roses cargolant-se sobre elles mateixes o substituint-
les per punxes. F.n són tic[uipcs: el .umani, la farigola. 
la botja groga. l'argot, l'esparreguera. l'argelaga. l'arit-
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jol, l'esbarzer, la botja olivarda, el roldó, el fenàs, el 
roser bord, el fonoll i la ruda entre altres. 

Les especies conreados mediterrànies també hi 
sóli: l'olivera, la figuera, el garrofer, l'ametller, la 
vinva i el més comú, l'avellaner, encara que despla-
çat completament del seu Hoc propi que és l'Atlàntic. 

Els buscos 
Els hoscos més importants del terme de Maspujols 

es podien situar a la part nord i nord-est del terme. 
Però el mes d'agost passat (1984) el foc els va destruir 
gairebé per complet. Un 90 % deis nostros boscos 
actualment són cremats. Es recorden entre d'altres 
el de la Feredat, el del Ferraté, el del Torra, el de la 
Vila, el del Pepet Escola, el de la Civada, el del Pas-
tisser, el del Salvadoret, el del Gebellí, el de la Per-
ruca, etc. 

Actualment s'estan fent tràmits per a replantar-
los i donar altra vegada vida a aquella zona. 

La fauna 

La fauna de Maspujols és la típica de la comarca. 
Els animais més corrents són: el conili, la guineu, 
l'esquirol, el lluert, la sargantana, algún tipus de serp 
petita i de quan en quan algún porc senglar. En bas-
ses i llocs d'aigua estancada trobem granotes i serpe-
tes d'aigua com també els petits insectes aquàtrics o 
voladors que viuen en aquest ecosistema. 

Entre les aus més corrents podem assenvalar: 
l'oreneta, el pinsà, el tord, la merla, el rossinyol, el 
jiardal, el gaig, la garça, la tórtora, la puput, la per-
dili, el mussol, la cadernera i altres petites espècies. 
Cal remarcar que cada vegada els ocells són més es-
cassos al nostre rme per culpa deis pesticides i. a 
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vegades, de les caceres furtives i sense escrúpols que 
es porten a terme. 

2 . N O T Í C I E S H I S T Ò R I Q U E S 

Primers records histories 

No s'han trobat al nostre terme, encara, vestigis 
de vida de l'època prehistórica. El que sí es pot afir-
mar amb totes les garantios és que en aquell temps 
estava habitat. La Riera que va de Vilaplana a Cam-
brils estava vorejada de petits nuclis de l'època neo-
lítica i ibèrics, les restes deis quals s'han certificai ja 
en set. o vuit llocs dins els termes de Riudoms i 
Cambrils. 

Cal fer esment de les excavacions i troballes 
d'aquest tipus fetes a la Timba del Mas de Barenys, 
com a restes arqueològiques de l'època neolítica mes 
properes al poblé, ja que encara que estiguin en terme 
de Riudoms, el terrenys és propietat de cal Barenys 
de Maspujols. 

L'època dels Romeáis 

Una de les manifestations de la romanització del 
Camp de Tarragona es fa palesa amb la quantitat de 
vil-Ies romanes que s'hi han trobat. una de les quals 
és enclavada a la partida de terra anomenada Mas 
del Comandi, que si bé és terme de Riudoms queda 
molt a prop del nudi urbà de Maspujols situat riera 
amunt. 

La gent de Maspujols coneixia la situació d'aques-
ta villa romana, des que les obres del ferrocarril, ara 
fa més o menvs 125 anvs. la va posar al descobert. 

Es tenen noticies cortes que taut el metge Sr. To-
más Barenys com el Rector. Mn. Ramon Mata, ha-
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vien recollit fragments de cerámica i monedes ro-
manes i ho havien donat a conéixer al Director del 
Museu Arqueológic de Tarragona, Sr. Hernández 
Sanahuja. Áquest senyor ens afirma que «no puede 
dudarse de que la actual población de Maspujols (o 
part del seu terme) fue durante el periodo romano 
una Villa o Pago o Granja de algún rico propieta-
rio...». Confirmen l'existéncia d'aquesta villa la 
«...multitud de monedas halladas cultivando las vi-
ñas de sus contornos, los trozos de tejas romanas, de 
ladrillos, tiestos de ánforas i fragmentos de barros 
saguntinos hallados por sus alrededores». 

Les peces mes curioses del forn del mas del Go-
mandí (Mas de Coll, per alguns autors) son les ante-
fixes, unes peces de cerámica que representaven di-
vinitats i que es collocaven al capdamunt de la fagana 
de la casa, arran de teulada, com a ornament. 

També s'lii han trobat diverses marques de ce-
rámica, la més característica del forn esmentat és la 
«GALLIC». 

Del scgle XII al XVII 

Les primores noticies que tenim de Maspujols da-
ten de i'any 1172, i es refereixen a la donació que 
el rei Alfons I i la reina Sancha feren a Berenguer 
d'Oms i a la seva muller Guillermina, i ais seus suc-
cessors perpétuament, de la térra de Rocabruna, 011 
després s'edificará al poblé de Maspujols. En aquesta 
carta de donació, s'especifiquen les afrontacions del 
termo de Rocabruna, i s'hi indica que tots els anys, 
el día de Sant Miquel. havien de pagar-se al Rei 
24 sous barceloneses. de censal. 

El pobló s'ana coustriiint al vollant d'una masía 
principal, cal Pujol, pero és gairebé segur que hi havia 
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també aleshores altres masos habitats, perqué de molt 
antic els habitants eren anomenats «habitatores de 
Rocabruna». 

Trobem diversos documents que reflecteixen les 
dues teories. Un pergamí de l'any 1320 ens cita «sín-
dicos seu procuratores Universitas hominum de Ro-
cabruna». També en manual d'actes notaríais trobem 
«Manso podiolorum» (Mas deis Pujols), «Manso deis 
Pujols termini d'Alexario»; «Guillermus Pujol et Uxor 
María habitatores mansi deis Pujols» (1303-26). 

Pero aquesta petita llenca de terra, que és el nos-
tre terme, fou annexionada al terme de l'Aleixar, i 
sembla ser que per força, ja que moites de les refe-
rèneies que trobem deis auys segiients, ens parlen 
de situations dels «homens de Rocabruna» amb vo-
luntat clara de ser independents. Així, per exemple, 
una sentencia del 6 de juny del 1320 «Sententia en 
que condamne als homens de Rocabruna que estiguen 
subjectes a les Ordinacions de la vila de l'Aleyxar». 

Del 1337 eu trobem una altra que diu: «declara 
que lo Batlle del Alevxar pot posar pena als homens 
de Maspujols en dit lloch, de sine sous i deu sous i 
executar aquella». 

En formar-se, l'any 1 324, el Comtat de Prades, el 
nostre terme, inclos en el de l'Aleixar, en formara 
part. El senvor feudal será Ramón Berenguer, a qui 
el sen pare, el reí Jaunie II, donà aquest tí toi l'any 
1 324, créant així un comtat que comprenia l'antiga 
baronía d'Entença. amb capital a Falset. Junt amb 
Maspujols formaren part del comtat de Prades: L'Alei-
xar. Arboli. Capafonts. Cornudella. Farena. la Fe-
bréi. Mas d'Angles. la Mussara. Prades. la Riba. Sa-
mmità. Siurana. Ulldemolius. Vilanova de Prades i 
Yilaplana. 
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Les poques noticies del segle xiv les trobem do-
cumentades ais arxius de l'Aleixar. El nombre d'ha-
bitants era reduït. Unes notes ens parlen d'unes 17 fa-
milies en aquesta primera época. El concepte de poblé, 
pero, sembla que ja era viu, car els maspujolencs llui-
ten per a aconseguir els serveis més necessaris per al 
poblé. Així, del 1378, trobem documents que demos-
tren la Yoluntat de bastir una carnisseria. la qual cosa 
els jurats de l'Aleixar, en una sentència, els prohi-
beixen. Malgrat tôt, els esforços continúen i l'an}-" 1391 
ja s'ha aconseguit una carnisseria propia al poblé, 
sota la jurisdicció deis mostassafs, de l'Aleixar, que 
poden sancionar al carnisser de Maspujols sempre 
que calgui. La carn era servida peí carnisser de l'Alei-
xar. A poc a poc, els altres serveis també son assolits. 

Juntament amb el terme, també la parroquia de 
Maspujols depenia de l'Aleixar, n'era sufragània i ho 
será fins a l'any 1786. 

Els maspujolencs pagaven els seus impostas, tant 
al comte de Prades com a la batllia de l'Aleixar, im-
postos que moites vegades es consideraven desmesu-
ráis: en trobem força referéncies durant el segle xvi. 
Una sentencia donada el 15 30 per Jaume Oller. batlle 
General de Prades. en confirniació d'una altra del 
Batlle de l'Aleixar, deia que els habitants de Mas-
pujols podien ésser obligats a pagar els talls de fo-
gatge. En defensa deis drets, Bartomeu Vilanova i 
Joan Pujol, de Maspujols, contestaven adduint les 
següents raons: deien (pie el batlle de l'Aleixar acos-
tumava a nomenar lloctinent al de Maspujols perci 
que no están obligats a pagar altra cosa que «los fo-
gatges e oficis e càrrechs de la Iglesia Parroquial com 
a parroquians d'aquella». AMegen. ;i més. que «tenen 
costum d'elegir cada any un jurat, encara que no 
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tinguin mostassaf i que per tant aquest nou impost 
era injust». 

L'an)' 1556 hi torna a haver un altre plet. Joan 
Vilar i Anton Garriga, de l'Aleixar, diuen que tenen 
dret a nomenar batlle i mostassaf de Maspujols i tenir 
cura de l'administració d'aquest lloc. Els de Maspu-
jols responen invocant les raons de les sentències an-
teriors; finalment, en no posar-se d'acord el dia 1 d'oc-
tubre del 1556 Alfons Ramón d'Aragó, comte de Pra-
des, sentencia que «essent Maspujols i Rocabruna 
dones al terme de l'Aleixar pugui el batlle d'aquesta 
vila exercir jurisdicció sobre Rocabruna i posar sots-
batlle, el quai exercirà en absèneia del de l'Aleixar», 
a mes, «els de l'Aleixar no puguin posar ais de Mas-
pujols cap càrrech de aver ni de fer a Nos i que els 
de Maspujols i partida de Rocabruna puguin convo-
car-se, presidits per un oficial del comte i elegir jurats 
los quais miren y agen de mirar per la pública uti-
litat». En la pronunciado d'aquesta sentèneia foren 
présents d'altres, a mes del Comte, Pere Mariner, 
síndic de l'Aleixar i Joan Pujol, síndic de Maspujols. 

Poe a poc s'anava formant la infrastructura del 
poblé, i els homes de Maspujols aconseguien, el dia 
9 de febrer del 1561, mitjançant una concordia amb 
el rector de l'Aleixar, signada pels jurats de Maspujols 
Joan Pontons i Joan Pujol, que «en l'església de Mas-
pujols puguin tenir fonts baptismals i cementiri i totes 
les coses necessàries per a l'administració deis Sants 
Sagraments i en les quais Fonts puguin batojar llurs 
infants que d'aqui en endevant naixeran i eu dit ce-
mentiri puguin enterrar els que morin en dit lloc de 
Maspujols i no serán obligáis d'anar a batejar, ni a 
enterrar, ni a rebre els Sants Sagraments a l'Església 
parroquial de l'Aleixar». 
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També trobem que ambdós jurats. en nom de la 
Universität de Maspujols, demanen la possibilitat de 
tenir vicari propi comprometent-se a: «Prinierament 
a fer-li una abadia amb tota decencia eu un plaç de 
dos anys i junt a l'església (antiga) —la quai es va 
fer—. També a donar-li sis quarteres de forment tots 
eis anys, el dia de Sant Jaume; tres carregues de vi 
vermeil bo, per Tots Sants. Tres quartans d'oli, per 
Cariiestoltes; més sis lliures —moneda barcelonesa— 
en diners contants, en la Festa de la Nostra Senyora 
de Febrer. També prometen donar-li comptes de tot 
el que es recaudará en lo baci de les animes». Aquesta 
proposta va ser acceptada, i fou nomenat vicari de 
Maspujols Mn. Joan Salvat, l'any 1562. La parroquia 
de Maspujols, però, continua essent sufragània de la 
parroquia de l'Aleixar. 

La historia va corrent i trobem que el dia 14 de 
setembre del 1578 hi ha una sentencia del comte de 
Prades que obliga el cari lisser de l'Aleixar a proveir 
de carn eis habitants de Maspujols. 

A poc a poc, eis maspujolencs van adcpiirint pri-
vilegi* (pie eis portaran, uns anvs niés tard, a poder-se 
constituir com a pöble indépendant. Aixi. Don Diego, 
duc de Cardona i comte de P r a d e s . el dia 9 de de-
sembre del 1599, eoncedeix a la Universität de Mas-
pujols de poder fer terna de batlle, elegir mostassaf i 
nomenar tres jurats. A q u o s t privilegi será confirmât 
i ratificai l'any 1610 per Lnric. duc de Cardona i 
comte de Prades, successor de l'anterior. el (¡nal con-
cedí, a més, unes «Ordinacioiis» signados per Guillem 
Voltes, batlle general del comlat de Prades. 

Arribem al dia 15 de març del 1629. data moli 
important per a l'esdevenidor (1(4 pöble. Aquell dia, 
Furie Fole de (tardona, due de Cardona i comte de 
Prades, dona sentencia, mitjauçant la (pial Maspujols 
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es converteix on municipi indepemlent segregant-se 
del de l'Aleixar i gaudinl de vida prôpia. despres de 
diversos segles d'obstinacié). En aquesta sentència s'es-
pecifiquen eis limits del terme que tindrà Maspujols, 
eis quais son eis mateixos que ja tenia concedits per 
la Carta de Donat io de l'auy 1172, i que la \ ila de 
l'Aleixar havia agrégat al seu terme. La part mes im-
portant de la sentència deia: «Pronumciem, senten-
ciem, declarem i arbitrem que la Universität i Hoch 
de Maspujols, i naturals i habitants en aquell i par-
tida de Rocabruna siguin mantinguts en la possessio 
de fer terna de batlle, elegir mostassaf i nomenar très 
jurats, i congregar-se i fer tot el demés que una vila 
sol i deu fer, i ells bail adquirit i fet fins avui, tant 
en virtut de la dita Donat io i Privilegis per ells exhi-
bits com altrament, i que el batlle nomeant per Sa 
Excelièntia, el Comte de Pratles, exercesca en dit 
Hoch i terra de Rocabruna en nom i veu de Sa Excel-
lència tota jurisdiccié) civil i criminal, conforme tots 
eis demés batlles de dit Comtat de Prades han acos-
tumat i acostumen a fer». 

Del mateix any 1629 trobem encara una altra 
sentència del comte, que diu, referint-se al terme 
créât de Maspujols: «Pronunciem, sentenciem i de-
clarem que el dit Hoch i Universität de Maspujols té 
terme de per si, dividit, separat i desgregat del terme 
tle l'Aleixar, que és la dita terra de Rocabruna i que 
per terme de dit Hoch de Maspujols >igui tingut, repu-
tat i conservât; i que eis batlles que d'aqui en en-
devant es posaran en dit Hoch, potlen exercir en dit 
Hoch i terme de Maspujols tenint tota jurisdiccié) civil 
i criminal, en virtut del privilegi a ells concedit pels 
Excellentissims senyors Don Diego i Donna Joana. 
conjugues i ratificai i confirmât per Dom Henrich, 
Duc de Cardona i Comte de Prades». 
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Vist això, els jurats de l'Aleixar demanaren als 
de Maspujols, com a récompensa per la cessió de la 
part del seu terme, 400 lliures que els hauran d'ésser 
donades en quatre anys, a raó de 100 lliures cada any. 
Protestaren els jurats de Maspujols, i hagué d'inter-
venir de HOU el comte de Prades, el quai sentencià 
que solament es paguessin 200 lliures i en un periode 
de temps de vuit anys, a raó de 25 lliures cada paga. 

La vida segueix al poble, ja independent. Les se-
giients noticies que en tenim són de l'època de la 
guerra dels Segadors (1650-52). Aleshores el poble 
es tancava, a les nits, per a una millor defensa. Hi ha 
constància d'uns portais d'obra amb unes portes de 
fusta, dos dels quais són localitzats al carrer de Baix 
—Corredor del Banc (cal Portaler) i l'altre al Canto. 
L'any 1642, els Jurats de Maspujols, Joan Pujol de 
l'Era (que sera nomenat ciutadà honrat l'any 1682 
per Caries II) i Onofre Bonet, han pagat très sous 
per haver fet adobar «la porta del portai». Un altre 
document ens diu: «Dits jurats han pagat cinc sous 
els quais són per a pagar un pany pel portai del 
Cantò». Lin altre: «s'han comprat claus i guix per 
adobar els portais». En aquestes dates també trobem 
com a persona important i propietari Josep Salvat, 
anomenat «el Portai», anys mes tard «Portaler». 

La vida 

La vida del poble, en acpiesta època, era com la 
de tots els pobles petits com el nostre: senzilla, basada 
principalmente en l'agricultura (la major part de 
secà) i en una ramaderia de subsistència. Amb dos 
o très propietaris i la resta, jornalers. Les primeres 
noticies d'aprofitament d'aigiies per a regadiu les tro-
bem el 1504 quan gent de Riudoms que tenien el do-
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mini útil damunt els molins do Reverter i del Puial 
a Maspujols, acusaren els de l'Aleixar (recordem que 
Maspujols en acjuest any 1504 encara pertany a 
l'Aleixar) d'utilitzar tres dies a la setmana, i quatre 
a la primavera, l'aigua de la Riera d'Alforja, amb la 
quai cosa perjudicaven Reus i Riudoms i deixaven 
sec el terme de Cambriis; en vista d'aixó, intervé el 
comte de Prades, Joan Ramón Foie, que dictamina 
quatre dies d'aigua a la setmana, els mesos d'abril i 
maig per ais de l'Aleixar, Maspujols i Rocabruna; 
aixô significa el pas de part del terme erm a terreny 
regat, d'horta. Els cultius principáis són: olivera, 
vinya, garrofers, ametllers i cereals (faves, fesols, ci-
grons, guixes) i també el roldor. 

Quant a ramaderia, tenim constancia d'ovelles i 
bous i animais de labor (rues, someres, mules i algún 
cavall). També cabres i porcs, en petits ramats. 

Els oficis més corrents són el de llaurador (pagès), 
també hi ha, perô, peraires (treballadors de la llana), 
carnisser, cantarer i pastors. 

Corria l'any 1653, exactament el dia 17 de no-
vembre, quan un ban de Felip IV de Castella obligà 
que, en el termini de deu dies. hom havia de lliurar 
a la Tresoreria reial tota la moneda d'argent encu-
nyada entre el 1641 i el 165 3, per a bescanviar-la per 
moneda espanvola. Algú de Maspujols no va obéir 
l'ordre, sigui perqué no podía trobar els diners de tan 
ben amagats que els tenia, sigui perqué els oculta pre-
cisament per escapar de l'obligació; aquest fet el de-
mostra una troballa de l'any 186 3. en fer un sot «para 
construir un escusado» en una casa de Maspujols en 
qué es va descobrir «una vasija llena de monedas de 
plata en perfecto estado de conservación, siendo la 
mayor parte de ellas de las llamadas de cali, de varios 
pesos i formas», segons paraules del Sr. Hernández 
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Sanahuja, qui va adquirir-ne algunes. Les monedes 
pertanyien a diferents encunyacions realitzades en 
temps de Felip III de Castella, Lluís X I I I de Franca, 
algunes de les quals foren fetes a les seques de Bar-
celona i Tarragona. 

Diversos aspectes del segle XVIII 

Els jurats i el poblé s'havien proposat construir 
un temple nou i ho van aconseguir. Però les dificul-
táis econòmiques eren obvies. Com era costum gene-
ral, per a recaptar diners l'Ajuntament llogava una 
sèrie de serveis a unos llogaters que li pagaven una 
part deis guanys. La carnisseria, la ferreria, la ta-
verna, la tenda de queviures eren llogats pel Comú 
el dia 29 de desémbre de cada any i per tot l'any a 
diversos llogaters. El forn de pa, també propietat del 
Comú, es llogava per dies solts i a persones diferents 
que pagaven l'impost corresponent. Molts d'aquests 
diners van haver de ser destináis a pagar les despeses 
de les obres de l'església durant bastants anys, la qual 
cosa va constituir un esforg considerable per al poblé. 

Un altre mitjà emprat pel Comú per a recollir 
diners era l'arrendament del carratge (ús de transport 
en exclusiva) per a portar vi ais ports de Cambrils, 
Salou i Tarragona, i aiguar.dent a Reus. Totes les 
tradicions diuen que a Maspujols hi va haver la pri-
mera olla de destillar i fabricar l'aiguardent. 

La regulació de la convivència i de l'economia va 
ser dirigida per les «Ordinacions» fetes per l'Ajunta-
ment o Comú i aprovades —en el nostre cas pel Barò, 
senyor del Comtat de Prades—. Les Ordinacions que 
trobem a Maspujols l'any 1791 són còpia gairebé 
exacta d'unes del 1760 i són formades per 66 capítols 
que contemplen els aspectes següents: a) referents 
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a la ramaderia, b) regulaciô de l'aigua destinada als 
conreus i molins, c) referents a l'agricultura, d) ordi-
nacions de caràcter administratiu, e) assumptes de 
menor importància. En podem extreure la proteccio 
clara dels avellaners i la constatacià que en aquella 
època es cultivaven cireres, prunes, albercocs, raïms, 
nous, figues i també blat, civada, altres llegums i 
roldor. 

Estudiant els capitols dedicats a la ramaderia es 
descobreix que el tipus de bestiar que sovintejava al 
poble, aleshores, era: cabres, bous, vaques, porcs, ca-
valls, mules, ases i aus de corral, i queda palès que la 
ramaderia era una activitat de segon ordre, sotmesa 
a les directrius de l'agricultura, ja que moites de les 
ordinacions son prohibicions a la ramaderia en favor 
de l'agricultura. 

Com a fet historié d'importància, remarquent que 
l'any 1720 i durant el mes de maig, hi hagué forts 
combats entre els anomenats carrasclets i els soldats 
voluntaris botiflers que els perseguien. Les lluites 
foren guanyades per aquests ultims, els quais es de-
dicaren, després, a saquejar el poble, d'on s'endugue-
ren or, plata, roba i tota classe de queviures de la 
gent, que fou robada sense pietat. 

En un altre ordre de coses, l'any 1734, el poble 
vei de l'Aleixar feiat esculpir el seu retaule major. 
Com que necessitaven diners, l'Ajuntament va as-
signer un impost a tots els propietaris de terres del 
seu terme. Aixô va provocar que bastants maspujo-
lencs, propietaris de terres en terme de l'Aleixar, pro-
testessin ja que ells, com a veïns de Maspujols, es-
taven pagant el retaule de l'església del poble, cons-
truit l'any 1720, i creien que no era just pagar dos 
impostos alhora pel mateix concepte. L ' a L . acabà 
amb un plet entre abdôs pobles. 
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Els veïns de Vilaplana també es trobaren en una 
situado idéntica. 

Com a fet destacable també d'aquest segle trobem 
l'empedrat deis carrers del poblé, vers l'any 1750. 
Amb el vot unànim dels veïns, l'obra es porta a terme 
per un empedrador, i el dia 8 de setembre d'aquell 
any, 1750, els carrers principáis del poblé ja havien 
canviat de fesomia i tenien un bon empedrat. L'obra 
costa 28 lliures, més les despeses de l'operari mentre 
duraren les obres. 

L'Ajuntament va aprofitar aquesta circumstància 
per a comprar un terreny al carrer de la Botiga per 
a poder fer un traçat més recte que fins llavors no 
tenia. 

Recordem que a finals d'aquest segle es comença 
la construcció de Termita de sant Antoni. L'obra 
trigarà uns anys a acabar-se, ja que les possibilitats 
économiques d'un poblé de tres-cents habitants, en 
aquella época, eren minses i, altra banda, feia poc 
que s'havia fet una església nova i un retaule mag-
nifie, tôt daurat de dalt a baix. 

Data important d'aquest segle és l'any 1786, quan 
la parroquia de Maspujols passa a tenir personalitat 
propia i deixa de ser sufragània de l'Aleixar. 

El segle XIX 

Les primerees noticies que tenim del poblé durant 
el segle xix són referides a la guerra del Francés. 
Maspujols fou saquejat pels francesos, dirigits per 
Mac Donald; mentrestant Manuel de Grau va orga-
nitzar grups armats de resistencia a l'invasor. Consta 
també que els exèreits francesos i la seva cavalleria 
van passar uns quants dies al poblé, i en alguns es-
tables particulars van fer reposar els seus cavalls. 
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Durant la primera guerra carlina va començar a 
fiorir a Maspujols el tarannà carli que sempre tindrà 
i que en la tercera carlinada es farà evident sense 
discussió. Durant aquesta primera guerra hi havia 
ja una quarantena de voluntaris carlins, que for-
maven l'anomenada «compaiïia de Granaderos», el 
comandant de la quai era de Maspujols: en Josep 
Llauradó Ferrate. 

Josep Anton de Grau, senyor de cal Pujol, va 
aixecar els seus homes jornalers en armes a favor del 
prétendent. També la familia Barenys ja se signifi-
cava com a dirigent carlina, la quai cosa quedarà 
confirmada amb escreix en els aconteixements de les 
altres dues guerres i en el grau de dirigents que van 
aconseguir, tant en Pere com en Josep Maria Barenys. 

De la vida del poble remarquem, en aquesta època, 
l'explotació d'unes mines de coure i la producció d'ave-
llanes, cereals, llegums, vi, oli, liana i sumac. Es co-
mercialitzava l'aiguardent i hi havia quatre molins 
d'oli. 

Les condicions sanitàries, durant el segle xix, no 
eren massa bones; a les cases hi havia corrals de porcs, 
galliners amb aviram, estables amb animais de la-
bor, etc., amb tot el que això comporta de maies olors 
i d'insalubritat. 

L'any 1884 es rep a Maspujols, com a molts altres 
pobles, una notificació d'unes normes sanitàries per 
a prevenir el còlerà, malaltia contagiosa. L'Ajunta-
ment prohibeix tenir tocinos i cabres per les cases i 
també fer munts de fems a les entrades i carrers. 
Malgrat això, el còlerà es declarà al poble el dia 12 de 
juliol del 1885. Es prengueren una sèrie de mesures 
higièniques i s'avisa els veïns que les seguissin estric-
tamcnt, vigilant tota persona que vingués de fora. 
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El trienni liberal (1820-23) i els aixecaments 
reialistes a Maspujols 

El dia 9 d'abril del 1820 és elegit Ajuntament 
Constitucional a Maspujols, el qual prengué posses-
sió el dia 12 del mateix mes. Nou dies després, eren 
désignais els set compromissaris de la Junta Parro-
quial, entre els que figurava el rector Mn. Tomas 
Pedrol. Segons les actes municipals: «es va cantar a la 
parroquia una solemne missa en acciò de grades i en 
l'ofertori, després que el capellà hagués fet un diseurs 
propio de las circunstancias, es va oferir la Constitució 
de la Monarquía Espayola i després de la missa es va 
prendre jurament a tots els fidels, acabant l'acte amb 
el cant d'un solemne Te Deum. 

Els pronunciaments reialistes del maig, ajudats 
pel suport popular, van consolidar-se en una sèrie de 
punts de Catalunya, un deis quais fou Cornudella. 
Els habitants d'aquestes zones es van insurrecionar 
cada vegada més contra les tropes governamentals i 
en tra ven pels pobles de les rodalies a demanar tributs 
a la gent. 

Malgrat això, i segons crònica de l'època, al Baix 
Camp es vivía en certa tranquillitat gracies a la tropa 
permanent i a grups de milicians. 

Tot i això, grups o escamots de reialistes també 
sorgiren a la nostra zona, així el 17 i 18 de juliol un 
grup d'aquests grups va voler assaltar Reus per la 
part de Castellvell i no ho aconseguí. L'endemà varen 
ser atacats a Maspujols per forces governamentals. 
En arribar al poblé varen sorprendre el sentinella 
reialista que hi feia guardia, el van matar i van poder 
dispersar la resta de l'escamot. 

Alforja, Mont-Roig, l'Aleixar i Riudecols eren els 
pobles on s'havien fet forts els reialistes; com es pot 
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veure, tots els voltants del poble. Amb tota seguretat, 
el nostre poble i terme eren punt de xoc entre amb-
dues forces. 

En un dels enfrontaments l'exèrcit matà cinc reia-
listes: un de Lleida, un de Vilaplana, un de la Vilella 
Alta, un d'Ulldemolins i un d'Alforja. També fou 
enterrât al poble un cadàver la identitat del quai es 
desconeixia. 

Coincidint amb les lluites de Reus, els mesos d'oc-
tubre i novembre, a Maspujols, hi hagué xocs altra 
volta. El 15 d'octubre del 1823 es varen trobar très 
cadàvers als voltants del poble (un de Cornudella, 
un de la Selva i un de Reus —aquest era d'un fari-
ner—). El mateix dia 15 fou afusellat a l'Ermita de 
Sant Antoni i en presència del capellà, el Regent i 
Escolta de Tropa Regular Governamental, en Fran-
cese Juncosa, anomenat Robé. 

Aquest ûltim fet sembla provar que Maspujols en 
aquesta època ja era en poders dels absolutistes, donat 
ja havien format fins i tot ajuntament. 

Una sèrie de causes allunyaren els reialistes de 
llur idol Ferran Vllè. i d'aci ve el descontentament 
que es produi. A Maspujols van ser escollits com a 
consellers persones que ja ho havien estât en època 
lliberal, la quai cosa eneara fa mes paies eJ desencis 
dels antics realistes davant la nova època de govern 
del rei. Com a fet curiós, el 1824 es posa a la Plaça 
el nom de Plaza del Rey i totes les actes de l'ajunta-
ment que durant el trienni lliberal eren fetes en ca-
talà, ara ho son en castella. 

Els vuluntaris reialistes 

Durant els anvs 1824-27 perviuen encara al nos-
tre poble els voluntaris reialistes, persones que s'ha-
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vien aixecat en armes del 1821 al 1823, en contra del 
govern constitucional i que ara no trobaven cabuda 
dins les files i la graduació de l'exèrcit, cosa que feia 
que es mantinguessin com una organització sostin-
guda pels ajuntaments. 

Diverses cartes d'autoritats provincials es reben 
a Maspujols, les quais indiquen que al poble hi havia 
una d'aquestes bandes. Consten les llistes d'aquests 
voluntaris que s'agrupaven sota el nom de «Compa-
ñía de Granaderos. Batallón de Las Borjas del Campo 
del Corregimiento de Tarragona de 1827». Aquest 
grup es compon de 72 homes: 54 voluntaris i 18 «man-
dos», la majoria d'edats compreses entre 21 i 30 anys. 
Trenta-un eren del poble, trenta-un de les Borges i 
la resta d'altres pobles. Seixanta-vuit eren pagesos, 
generalment, camperols arruïnats per la crisi i per 
la càrrega deis impostos i que s'apuntaven al eos de 
voluntaris, on rebien un sou, armes i algún poder i 
dignitat. 

Vist aixó, qué va passar l'any 1827 durant la co-
neguda révolta deis Malcontents una ordre del Rei 
Ferran creava uns nous impostos ais ajuntaments 
deis pobles, i, a mes, s'havia de fer una llista-relació 
deis que havien pagat i les quantitats. Aixó va caure 
malament al poble, com a tot el Camp, i va ajudar a 
fer mes vius els propers aixecaments. Diverses comu-
nicacions impositives trobem a la correspondéncia 
del poble, que revifaren cada cop mes els alçaments 
contra el Rei; aquest, veient que les lluites internes 
no s'acabaven, ell mateix decideix venir a Tarragona. 
A Maspujols li es comunicada la visita el día dos d'oc-
tubre amb una recomanació expressa a l'Ajuntament 
que evites l'allistament deis veïns amb els voluntaris, 
i amb l'obligació de presentar les armes i els vestuaris 
militars ais reialistes de Reus. 
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A poc a poc es va restablir una certa pau i el gener 
del 1828 es cauta un solemne Te Dcum a Reus donant 
les gracies al rei per haver fet cessar les inquietuds de 
Catalunya. 

A Maspujols arriba l'ordre de fer cantar el Te 
Deum per la pacificano, el 26 de desembre. 

Durant toi: aquest ;my els voluntaris sublevats 
continuaven sotmesos a control perquè la revolució 
encara era -v iva. Les autoritats maspujolenques es van 
afegir a algunes manifestacions de révolta, i foren 
destituïts très consellers del Consistori, entre ells l'al-
calde. Són, amb tota seguretat, els problèmes écono-
mies abans esmentats, i nascuts de la crisi, els que 
han produit l'aixecament al nostre poble, mes que no 
pas la lluita ideològica per un règim absolut. 

Els voluntaris maspujolencs reialistes, després de 
la revolta, van continuar existint. A Maspujols tro-
bem encara llistes, de l'any 1830, formades, quasi per 
complet, pels mateixos homes que els del 1827. 

La incidèucia d'aquest moviment es pot considerar 
important a Maspujols, ja que en una població de 
més o menys 700 habitants tenim una relació de 87 
voluntaris. La gent rica del ]>oble, però, no hi figura, 
sino que son pagesos, petits propietaris i jornalers els 
que la integrai. Alguns dels ries propietaris els tro-
bem en aquesta època dirigint l'Ajuntament i fent 
costat als aixecaments. Entre ells, Jose]) Anton de 
Grau (senvor de cal Pujol) i Josep Llauradó (anome-
nat Torre). 

El preu de venda del blat. el de l'oli i el de l'aiguar-
dent havien baixat gairebé un 50 % de mitjana. Si a 
això afegim uns impostos desmesurats i continus no 
('•s estranv que bona part de la població pagesa pren-
gués partit niés endavant pels Carl,.(s. tot buscant una 
alternativa de vida. 
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La tercera carlinada a Maspujols (1872-1876) 

Aquesta tercera guerra va tenir un resso impor-
tant a Maspujols. Fou una guerra de guerrilles a tôt 
el Camp de Tarragona. La seva estratègia consistí a 
tallar el ferrocarril i mantenir la inseguretat al camp 
i a les poblacions. Una de les primeres partides aixe-
cades a la nostra comarca va ser la de Maspujols, a 
les ordres de l'antic lluitador carlí, Josep Maria Ba-
renys, el mes d'abril del 1872. 

El govern ja havia destituït l'Ajuntament del po-
blé, i el dia 5 de maig una columna de l'exèrcit era 
a Maspujols per a facilitar el sorteig de la quinta. El 
primer enfrontament de la partida carlina amb l'exèr-
cit Iliberal va tenir lloc la marinada del 7 de maig, a 
la Riera de Maspujols; hi participaren uns dos-cents 
voluntaris carlins. A Maspujols, els carlins tenien un 
nucli fidel a la ideología i a la tradició carlina, i gent 
que els donava menjar i els assenyalava dreceres, 
coves o amagatalls de tota mena. No hi ha noticies 
que ens indiquin la formació de cap nucli de resis-
tència Iliberal al poblé, i per tant, les partides carlines 
hi van entrar i fins i tot s'hi van allotjar moites ve-
gades. 

Una de les estades carlines a Maspujols amb mes 
significació fou la del dia 25 de desembre del 1872, 
quan la partida encapçalada per Barenys, Valls i 
Basquetas va decidir celebrar-hi el Nadal. Segons el 
«Diario de Reus», la majoria de la població els va 
preparar una rebuda propia d'herois, amb un sucu-
lent banquet, acompanyat de dues portadores de vi. 
Va ésser tanta l'alegria de la població que els carlins 
no van tenir necessitat de preocupar-se peí seu allot-
jament ja que la °nt se'ls emportava a les seves cases. 

30 



Per aquell temps, les partides carlines van per-
noctar diverses vegades al poblé, i els dies 30 de maig 
i 5 de juny del 1873 hi hagué tiroteigs amb la tropa. 
Aqüestes partides, encapçalades pel capellà de Flix, 
es van concentrar al pöble per a celebrar la festa de 
la Mare de Déu d'Agost, el 1873. 

A finals d'aquell mateix any, Barenys i els seus 
homes es dirigien a Maspujols per a passar les festes 
amb les seves families quan van tenir una escara-
mussa, no gaire sagnant, a la Riera, amb la tropa. 

Durant els mesos segíients, la insurrecció carlina 
es va intensificar a les nostres comarques i tot sovint 
les partides entraren al poblé. Será el dia 20 d'abril 
del 1874 quan es produeix a Maspujols un dels fets 
més destacats de la guerra. Per tal de tallar l'abasta-
ment d'aigiies a la ciutat de Reus, població eminen-
ment Iliberal, els carlins van xafar a Maspujols la 
mina que conduïa les aigiies a aquella ciutat. Les 
autoritats militars van decidir que la reparació l'havia 
de fer l'Ajuntament del pöble, però amb operaris de 
Reus, tot amenaçant-los que si s'hi resistien els im-
posarien una multa de cinc-cents rais. Naturalment, 
les autoritats maspujolenques van ignorar l'ordre i la 
mina no es va reparar. Llavors, el dia 27, una co-
lumna de l'exèrcit es dirigí a Maspujols, encapçalada 
pel coronel Fernando Sola. Van agafar molts veïns 
del pöble, entre els quais hi havia l'alcalde, el capellà, 
el metge i altres, tots distingits per la seva ideologia 
carlina, i els obligaren a reparar la mina. A més, 
imposà als maspujolencs una multa, corresponent a 
tres mesos de contribució, obligant a pagar el doble 
a les families que tenien individus a la faccio carlina. 
El fet era una venjança pels assassinats que la partida 
de Maspujols havia realitzat uns dies abans a Alforja. 
Finalment, van amenaçar d'expulsar les families car-
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lines del poble. Malgrat tot, la mateixa nit les partides 
tornaren a enderrocar la mina. 

El fet va motivar represàlies 1 l'endemà, dia 28, va 
tenir lloc un sagnant enfrontament entre les partides 
i l'exèrcit. Els carlins es trobaven parapetats als ser-
rets que hi ha damunt de la Riera en direcció a les 
Borges. L'exèrcit, amb uns 900 homes, va anar pre-
nent posicions atacant amb la baioneta, ajudats de 
dues peces d'artilleria. Malgrat l'aferrissada resistèn-
cia carlina, els voluntaris van haver de retirar-se cap 
a Les Borges. Les pèrdues dels carlins foren impor-
tants i, segons fonts lliberals —evidentment exage-
rades— es parlava, a la premsa, de trenta voluntaris 
carlins morts. 

A partir d'aquest fet la guerra va agafar més vi-
rulència i crueltat, i aixi, per exemple, els carlins, 
gairebé amos del poble, van expulsar l'estanquer que 
es negava a despatxar segells de Don Caries, el Pré-
tendent. 

El dia 22 de maig, una secció de cavalleria de Reus 
va entrar a Maspujols i hi va trobar una partida. Va 
matar el sentinella, Isidre Mas, fili del poble i empre-
sonà l'alcalde per no haver avisat de l'existència, al 
poble, d'aquella partida. La resta de mesos de l'any 
1874 els carlins recorregueren els pobles no fortificats 
de la comarca, especialment: l'Aleixar, Vilaplana, 
les Borges, Maspujols, Castellvell... El dia 13 de de-
sembre l'exèrcit s'havia preparai, junt amb les ron-
des lliberals dels altres pobles, per a sorprendre les 
partides carlines a la Rocabruna, damunt de Maspu-
jols, entre les Borges i l'Aleixar. Amb un pia pre-
concebut els van rodejar i es va sostenir un dur com-
bat que dura més de quatre hores; finalment els car-
lins van aconseguir escapolir-se cap a Prades. Els dies 
seguents, els carlins van esser continuament perse-
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guits, i es produi un enfrontament entre Maspujols i 
les Borges on moriren dos voluntaris. 

L'any 1875, l'exèrcit mena una decidida campa-
nya contra les partides. Aquestes, malgrat tot, deci-
diren resistir, mes per principi i per disciplina que 
per convicció en la Victoria que altres vegades els 
havia semblât propera. 

El dia primer d'abril es produi l'anomenada «Sor-
presa de l'Aleixar» en què els lliberals encerclaren 
diverses partides carlines dintre la vila i les atacaren 
per tots costats. Els carlins hi foren esclafats; aquesta 
fou la darrera accio important dins la comarca. La 
desfeta provoca la lenta agonia de la Guerra Civil. 
El febrer del 1876, les darreres forces de Don Caries, 
no acollides a l'induit, que se'ls havia concedit, tras-
passaren la frontera francesa. 

La guerra va provocar la mort, la preso i l'exili 
de bastants voluntaris carlins, entre els quais també 
n'hi havia de Maspujols. Aixi, trobem que el dia 30 de 
juny del 1872, quan els carlins entraren a Reus, va 
morir en combat Francese Mas i Barenys. EU maig 
del 1874, mori a la part del terme de Riudoms, anome-
nat Gomandi, Francese Rebascall i Llaveria, fili de 
Maspujols. El mateix mes moria Isidre Mas, a l'en-
trada del poble. L'abril del 1875, a la «Sorpresa de 
l'Aleixar», queia presoner Antoni Llauradó i Rius, 
maspujolenc. 

Desamortització dels béns eclesiàstics i municipals 

La Liei de la Desamortització dels béns de l'Es-
glésia, de l'any 1836, va afectar la nostra parròquia, 
ja que en aquells moments era propietària de quasi 
vuit hectàrees de terreny repartides entre diverses 
finques: très a la partida de Rocabruna, dues a la 
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dels Parrots, dues a Les Fonts i dues a la partida dels 
Monterais, les quais foren subhastades i varen ser 
adquirides per particulars. 

El dia 26 de maig del 1869, a les dotze del migdia, 
a l'Ajuntament del poble i davant del jutge de primera 
instància i de l'escrivà d'Hisenda, tot seguint les lleis 
dictades pel ministre Pascual Madoz, de l'any 1855, 
es van posar a subhasta pûblica i foren adquirits els 
segiients béns, propietat de l'Ajuntament: una casa, 
un moli d'oli i un pati, un forn de pa (que va ser ad-
quirit per un riudomenc). 

També es posà a la subhasta un terreny de dos 
j ornais, propietat de les monges que residien a Mas-
pujols. 

Igualment un terreny procèdent del cornu de veïns 
del poble. Totes aquestes propietats passaren a mans 
de particulars. 

La filloxera 

Durant el segle xix va continuar essent la vinya 
un dels cultius mes importants a Maspujols. D'aquesta 
importància son testimonis muts, encara avui, els 
nombrosos marges que hi ha pel terme, sobretot en 
terres de Rocabruna, ara coberts d'erm i abandonats, 
i les parades i paradetes aprofitades i guanyades en 
altre temps al bosc o la garriga. 

Però una plaga catastròfica destrui totes les vi-
nyes: la filloxera. Aquest petit insecte arribà al nos-
tre terme l'any 1891, importât, segons es creu, d'unes 
redoltes de vinya de Lleida. Va destruir gairebé la 
totalitat dels ceps. 

Un sens fi de provatures es feren per a combatre-
la (aplicacions quimiques, sulfur de carboni, planta-
cions amb arena, inundació de les vinyes..., fins i tot 
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amb electricitat es van fer proves en certs indrets de 
Catalunya), pero cap d'elles no va donar résultat. 
Una greu crisi económica al poblé en fou la conse-
qûència mes immediata. 

El periode republicà. La Guerra Civil 

Les eleccions municipals, que facilitaran la pro-
clamado de la Segona República Espanyola, del dia 
14 d'abril del 1931, també porten a Maspujols un 
canvi d'Ajuntament, de l'actuació del quai podem 
destacar, en el terreny de la política catalana: l'apro-
vació del projecte d'Estatut de Catalunya i la recollida 
de signatures de suport de les dones (ja que llavors 
encara no votaven) a l'esmentat projecte; la declara-
do de festa Nacional el dia 11 de Setembre; el redactat 
en català de totes les actes i altres documents, i també 
la rotulado en català dels noms deis carrers; l'adhesió 
del poblé a l'homenatge a Rafael Casanova, fet a 
Barcelona, etc. 

Quant a realitzacions, tenim: la collocació del te-
lèfon; tots els tràmits i la compra de Les Eres per a la 
construcció de les Escoles; les classes d'adults, que 
s'impartien els vespres; la consecució de metge propi 
en la persona del Sr. Royo. 

No es nota a Maspujols en aquest periode l'anti-
clericalisme oficial que formava part del programa 
republicà, ja que trobem diverses autoritzacions al 
rector de la parroquia per a celebracions de diversos 
tipus en les festes d'aquests anys. 

Del periode governat per les dretes (1934-36) des-
taquem dos fets: la continuado dels tràmits necessaris 
per a aconseguir la construcció de les escoles, i la 
subscripció, començada pel mateix Ajuntament, a fa-
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vor de l'exèrcit i la força pública que «sufocaren la 
temptativa revolucionaria de 1934». 

L'Esquerra Repúblicana de Catalunya i el Partit 
Socialista Unificat de Catalunya guanyen les eleccions 
l'any 1936 a Maspujols. Malauradament s'entra, des-
prés de l'aixecament del General Franco, en la guerra 
civil. Una guerra que va ser en molts casos una desen-
frenada rècula d'odis i enveges que regaren de sang 
els pobles i comarques de tôt l'Estat. 

A Maspujols, els fets mes tristament significatius 
són: la crema i la destrucció del magnifie retaule 
barroc de l'Església i de la major part de la seva de-
coració, i l'assassinat, a mans d'elements incontrolats 
de fora vila, de Mossèn Estanislau Sans Hortoneda, 
fill del poblé i rector aleshores del barri marítim de 
Torredembarra, el qual era a casa seva de Maspujols 
des que va començar la guerra. El seu eos fou trobat 
mort a la carretera de Montbrió. 

Durant el període de guerra, l'església fou con-
vertida en magatzem i la rectoria va servir per acollir 
refugiats de guerra que vingueren al poblé, com també 
per a fer-hi collegi. 

La penúria económica de la gent era obvia i es 
va haver de fabricar moneda d'una pesseta, 0,50 cèn-
tims i 0,25 cèntims per a facilitar el canvi. 

Una trentena de joves i pares de familia marxaren 
ais diversos fronts de la guerra; cinc deis quals, des-
graciadament (Lluci Llauradó, Josep Domènech, Jo-
sep Ma Salvat, Josep Ma Vilanova i Josep Gebellí), 
ja no tornaren més. Cal remarcar també com a morts 
violentes les deis germans Josep Maria i Lluís March 
Barenys. Des d'aquestes ratlles, un record d'amistat 
per a tots ells. 

De bombardeigs reals, al poblé, no n'hi va haver. 
Els refugis que s'habilitaren (un al terreny on hi ha 
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la Sala Parroquial, uns altres a diversos llocs del car-
rer de Sant Antoni i l'altre al campanar) es van fer 
servir diverses vegades tan sois per precaució. 

Entre escassetat d'aliments, famílies angoixades, 
por institucionalitzada i un llarg etcétera (registres, 
incautacions...) passà aquest període de la historia. 

L'avenç de les tropes de Franco va fer que alguns 
soldats maspujolencs haguessin de traspassar la fron-
tera de França i foren portats a camps de concentració 
francesos. Fets els tràmits i passats uns mesos, uns 
amb més dificultats que altres, anaren tornant al po-
blé, un cop acabada la guerra. 

Les tropes de Franco arriben a la nostra zona el 
gener del 1939. El dia 21 d'aquest mes és nomenada 
una gestora que governarà el poblé fins que arribi 
l'Ajuntament definitiu. 

Comença a poc a poc la descatalanització del poblé 
i la col-Iaborarió amb els decrets del nou régim: se 
suprimeix l'Estatut, amb tot el que aixo comporta 
d'eliminació de llengua, bandera, historia... Es can-
vien els noms deis carrers; alguns maspujolencs ad-
dictes a partits d'esquerres són fets presoners; és dic-
tada una pena de mort contra un d'ells, commutada 
per cadena perpétua uns mesos després; es controla 
ideolôgicament tota persona resident al poblé, etc. etc. 
Els aliments escassegen i apareixen les cartilles de 
raccionament. La barre ja político-religiosa del nou 
régim es nota al poblé amb festes commemoratives 
de caire estatal, subscripcions a monuments, compres 
d'objectes i símbols, etc. 

A partir deis anys quaranta es va reconstruint 
l'església amb treballs voluntaris i amb donacions 
d'imatges per part de famílies o entitats. L'enderro-
cament, l'any 1942, de part de Termita de Sant An-
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toni fa que aquest lloc tipie de Maspujols quedi gaire-
bé abandonat. 

La insuficiència d'aigua al nostre terme és una 
condicio gairebé crònica i que s'agreuja a mesura que 
les necessitats del poblé van augmentant i els cabals 
que l'alimenten són tan minsos. La situació mes crí-
tica, històricament parlant, és la que es coneix com 
«el problema de l'aigua de la Font de la Bessona», 
que es .va produir els anys cinquanta i que com totes 
les situacions extremes va desbordar els plantejaments 
iniciáis i va enfrontar els vei'ns. Per sort, el poblé té 
un tarannà bo i, més ràpidament del que hom creia, 
les situacions angoixoses es van anar oblidant, i en 
l'actualitat, sortosament, sois és una pàgina de la 
nostra historia. 

En farem una breu memòria: l'aigua de la Font 
de la Bessona raja d'una mineta que està situada al 
Barrane de les Roquesbrunes, a unos dos kms. del 
poblé. El poblé bevia l'aigua que una mina antiga 
aportava i que en els anys de secada era del tot insu-
ficient, de manera que es crearen unes situacions 
límit que els respectius ajuntaments tractaren i trac-
ten de solucionar. 

L'any 1936, és incautada aquesta aigua de la Bes-
sona i afegida a la del poblé per l'Ajuntment. L'any 
1939, és restituida ais veïns regants. 

A partir de l'any 1941, l'Ajuntament inicia trà-
mits dificultosos per a obtenir nous cabals, i aconse-
gueix permisos i subvencions per a aprofundir la ga-
lería de la mina. Els résultats no són suficients. A co-
mençaments de l'any 1950 i vistos els problèmes de 
manca d'aigua, l'Ajuntament, aliegant que ja d'antic 
la font de la Bessona era aprofitada per a abastir el 
poblé (ja que mitjançant una séquia rudimentaria 
era conduïda l'aigua a un rentador i d'allí a uns mo-
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lins d'oli, i que l'Ajuntament en temps de Primo de 
Rivera —1923-29— ja va impedir que els regants 
tanquessin la deu al public), acordà demanar al Go-
vernador Civil de Tarragona l'expropiació temporal 
de la Font. Per la seva part, els regants de la Bessona 
manifestaven que tenien al seu poder documents an-
teriors i posteriors a les dates al-ludides en els que 
s'especificaven les hores d'aigua setmanals de què 
disposava cadascu d'ells i que confirmaven la seva 
propietat. 

El permis fou denegat per part governativa ja que 
—deia l'ofici del Govern Civil— amb aquella mesura 
s'ocasionarien greus perjudicis als veïns que utilitza-
ven les aiguës per a regar les seves terres; a canvi 
podien accedir a la possibilitat de l'expropiació parcial 
de l'aigua de la Mina del Camp. 

El 1950, a finals d'any, l'Ajuntament fa el pro-
jecte de proveïment d'aigiies del poble, l'aprova i de-
cideix expropiar l'aigua de la Font de la Bessona, 
mitjançant un decret del 26-3-1951. L'obra es porta 
a terme el juliol del mateix any i l'aigua és conduïda 
de la Bessona a la xarxa del poble. 

Els regants, per la seva part, varen buscar tots els 
ressorts legals per a impugnar el decret esmentat, per 
considerar que amb aquella mesura s'infringia la Ilei 
i es veien perjudicats en gran manera. 

Entre allegacions d'una i altra banda, desestima-
cions, plets, recursos i contrarecursos i accions gover-
natives, el dia 26 de maig del 1952, el Tribunal Pro-
vincial del Contenciós, de Tarragona, doua sentència 
anullant el decret de l'Ajuntament de Maspujols i 
tornant el dret d'us de l'aigua als regants, sentència 
que ratifica el Tribunal Suprem el dia 10 de febrer 
del 1954. 
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S'arribà a una primera solució comprant l'Ajun-
tament una altra mina, anomenada «Mina del Ma-
teu», emplaçada gairebé al capdamunt del terme de 
Maspujols, a la partida de Roquesbrunes, cosa que 
va palliar momentàniament la situació, fins a l'any 
1975, en què l'Ajuntament compra aigua del pantà 
de Riudecanyes ampliant aixi el cabal, fet que possi-
bilità la distribució d'aigua corrent a les cases par-
ticulars. Aquest any, 1985, amb ajudes importants 
de la Diputació Provincial, l'Ajuntament ha adquirit 
aigua de la Mina del Camp; amb això sembla que 
s'haurà solucionat definitivament el problema. 

Retrocedint una mica, sembla ser que la vinguda 
d'un nou rector, l'any 1952, i la bona voluntat de la 
gent del poble, com hem dit, van ser els eixos fona-
mentals de la ràpida reconciliació de les families. La 
construcció de la Sala Parroquial ajudà a llimar de-
savinences. Era l'any 1954; un bon estol de gent 
treballà i va aconseguir aquell lloc que el poble ne-
cessitava, i, de retruc, que els maspujolencs recupe-
ressin la vida normal. 

En un altre ordre de coses, trobem, l'any 1956, 
les glaçades, que varen representar per al poble un 
gran flagell economie; totes les oliveres, tots els gar-
rofers són morts i s'han de tallar de soca-rel. Les co-
llites queden a zero i la recuperació serà lenta i pe-
nosa. L'Ajuntament arriba a fer una petició al minis-
teri d'Hisenda per obtenir aquell any la condonació 
de les contribucions, la qual cosa demostra la gra-
vetat de la situació. 

La década dels seixanta es comença amb la inau-
guració de les noves escoles, un veli somni que es feia 
realitat. Anys després, durant els setanta, les obres 
més importants seran: la pavimentació dels carrers 
i places del poble, amb la construcció de la xarxa 
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d'aigua potable, la de clavegueram, l'enllumenat pu-
blic, la pavimentaciô del cami que porta a l'Ermita, 
la construcciô de ninxols nous, l'agençament del ce-
mentiri, l'arranjament del campanar a fi de conso-
lidar-lo i deixar-lo en bones condicions, la inauguraciô 
de les obres de pavimentaciô fetes a l'antic cami de 
Les Borges (amb ajuts de la Diputaciô Provincial), 
l'automatitzaciô del telèfon, etc. 

De les obres realitzades els anys vuitanta desta-
quem: la construcciô de l'edifici destinât a Casa de 
Cultura al carrer de Sant Roc, amb l'aprovaciô del 
projecte de fer-hi l'Arxiu Municipal, unes dependèn-
cies per als vells i unes altres per a Biblioteca i per a 
ûs de les diverses entitats del poble. Cal també asse-
nyalar com a obres importants: la compra dels ter-
renys per al Polisportiu, la construcciô de les dues 
piscines, complertada amb l'arranjament de les zones 
que les envolten i, finalment, la portada d'aigua po-
table de la Mina del Camp a la xarxa général. 

A mes d'aquestes obres publiques, la democràcia 
ens dugué uns représentants escollits pel poble, amb 
un tarannà català assumit, que s'ha fet palès amb: 
la catalanitzaciô dels carrers, el suport a l'Estatut, el 
retorn de la senyera catalana a la Casa de la Vila, 
l'ajut de l'Ajuntament a la recuperaciô de les festes 
i actes populars, etc..., és a dir, realitats que van fent, 
a poc a poc, que la vida dels maspujolencs, dintre 
de les dificultats, estigui mes ben arrelada al poble 
i al Pais. 

Mn. Higini Angles i Pamies 

Mossèn Higini Anglès i Pàmies nasqué a Mas-
pujols el dia 1 de gener del 1888. Als 11 anys ingressà 
al Seminari Diocesà de Tarragona on cursà la carre-
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ra eclesiástica. Ordenat sacerdot el mes de setembre 
del 1912, es traslladà a Barcelona per estudiar música 
sacra. 

La Diputació de Barcelona li concedí una beca 
per a ampliar eis seus estudis de musicologia i es 
traslladà a estudiar a Friburg i Gottingen, a Suïssa 
i Alemanya, respectivament. 

El desembre del 1917 fou nomenat Director del 
Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya. 
Fou professor de música del Conservatori del Liceu 
de Barcelona, des del 1927. De l'any 1933 al 1936 
fou professor encarregat de la Historia de la Música 
a la Universität de Barcelona. Durant el període de 
la guerra civil (1936-39) residí a Munie i aprofita 
aquest trienni per elaborar la seva obra cabdal: «Las 
Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso el Sabio». 

De nou a Barcelona, l'any 1943 és nomenat Di-
rector de l'Institut Español de Musicologia; des 
d'aquest lloc va portar a terme l'obra musicològica 
més important que Espanya pot oferir al món de la 
cultura i de la investigado musical. 

El dia 21 d'octubre del 1947, arran de la mort 
del Pare Gregori Maria Sunyol, Mn. Higini és, per 
nomenament pontifici, director de l'Institut de MÚ-
isca Sacra, de Roma, al mateix temps que obté la cá-
tedra de Musicologia, càrrec que ocupà fins dos mesos 
abans de morir. 

Mn. Higini es dedicà durant la seva joven tut a 
recollir centenars de cançons populars per totes les 
terres, tant catalanes com de l'estat espanyol; la seva 
obra consta de més de 250 treballs, publicats en re-
vistes especialitzades de tot el món, i de més de 30 
volums. 

La producció musical de Mn. Higini és molt abun-
dant, com hem dit; en destaquem, entre d'altres: 
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«Els Madrigals i la Missa de Difunts d'en Brudieu» 
(1921), «Els cantors i organistes franco-flamencs i 
alemanys a Catalunya els segles xiv i xvi» (1925), 
«Les melodies del trobador Guerau de Riquier» (1926) 
i les ja citades «Cantigas del Rey Alfonso el Sabio» 
(1936-39) «La música a Catalunya fins al segle xm» 
(1931), «El códice Musical de las Huelgas» (1931), 
«La música en la Corte de los Reyes Católicos», «La 
Música en la Corte de Carlos V» (1941-44), «Opera 
Omnia de Cristóbal Morales i de Tomás Luis de Vic-
toria», etc., etc. 

El papa Pius Xllè li concedí el títol de Prélat 
domèstic i Protonotari, i fou distingit pels papes 
Joan XXIII i Pau Vlè amb lletres apostoliques i 
autógrafes d'un valor altament significatiu. 

Mn. Higini morí a Roma el dia 8 de desembre 
del 1969 i se li dona sepultura, després d'un solemne 
ofici religiós, a Maspujols el dia 14 del mateix mes. 

L'any 1981 se li dedica un carrer al poblé. 

Josep Maria Barenys i Cavallé 

Fou fill de Pere Barenys i de Josepa Cavallé. Nas-
qué a Maspujols el dia 12 de setembre del 1819 i morí 
també al poblé el dia 4 de setembre del 1893. Es casà 
amb Josepa Anguera, filia de l'Espluga de Francolí. 

Josep Maria Barenys fou un destacat element 
carlí com ho demostra el fet que participa a les tres 
guerres carlines. 

Quan tenia 15 anys, sorti de casa seva a Maspu-
jols «cal Barenys» en companyia del seu pare i altres 
voluntaris per lluitar al costat de les tropes de Car-
ies V, germa del difunt rei Ferran \ lié; durant aquest 
període prengué part en nombroses accions d'armes. 
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El deu de març del 1837, fou nomenat tinent i el 
dia 20 de juny del 1839 ascendí a capita, i es féu car-
ree de la Tercera Compañía de Tiradores de Tarra-
gona, de l'exèrcit carlí. 

Durant la Revolució de Setembre del 1868, i per 
indicado del seu pare, que era comissari de guerra, 
Josep Maria es traslladà a Tarragona per organitzar 
una «Junta del Partido», d'acord amb la Junta Su-
perior de Barcelona. El seu pare formà part de l'es-
mentada Junta com a vocal i eli s'encarregà d'estruc-
turar les Juntes pels pobles de la Provincia. 

El dia 5 de maig del 1872, amb motiu de la ter-
cera guerra carlina, reuní 123 voluntaris de Maspu-
jols, l'Aleixar i Vilaplana per enfortir les tropes car-
lines. 

És nomenat Comandant Militar de la zona de Reus 
i Falset, i elevai, el dia 22 d'octubre del 1874, a la 
categoria de tinent coronel, i amb aquest càrrec dirigi 
nombroses batalles i accions de guerra. 

Un dels fets més importants en els quais participa 
va esser l'entrada a Reus el dia 30 de juny del 1872, 
amb les forces carlines a les seves ordres, encara que 
l'ocupació de la ciutat no es va portar a terme. Ramon 
Pallejà en el seu llibre «Crònica de Reus» ens diu: 
«Les forces carlines pujaven pel carrer del Carme 
i hi anava al cap de l'escamot un home muntat en 
un cavali negre i portava al cap una boina blanca 
amb borla daurada. Ens assebentarem després que 
era en Barenys de Maspujols...». 

Àngel Grau i Mata 

L'escriptor Àngel Grau i Mata va néixer a Mas-
pujols el dia 3 d'agost del 1887. Era mestre de pro-
fessió, i desenvo) pà la seva activitat a Barcelona. EU 
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dia 12 de noviembre del 1917, va casar-se amb Julia 
Aldaz i Demay, a l'església de Sant Francesc de Paula 
de la ciutat comtal. 

L'any 1931 va ser un dels signants del document 
Fou un deis fundadors del periôdic barceloni «El 

fundacional del partit «Unió Democrática de Cata-
lunya». 
Matí» al quai collaborà amb diversos articles. Publica 
molts articles al diari «La Ñau» que era l'órgan por-
taveu d'«Unió Democrática». Cal remarcar, entre les 
seves collaboracions en aquest últim periôdic, un ar-
ticle duríssim que escriví el dia 24 d'agost del 1932 
contra l'ex-capità General de Catalunya, Sr. Barrera, 
militar a les ordres de Primo de Rivera. 

És autor de diversos articles de la Revista «La Pa-
raula Cristiana», com també d'un llibre titulat «El 
repós imaginari», d'Edicions «Proa». 

L'any 1947 guanyà el premi del Sindicat de Pa-
gesos de Vilafranca del Penedés amb un treball sobre 
el bisbe Torres i Bages. 

Angel Grau va ser una persona que no va estar 
mai d'acord amb les idees republicanes peró que tam-
poc no volgué apuntar-se al franquisme. 

Morí a Maspujols el dia 23 de març del 1953. 

Demografía i població 

Les primeres dades que tenim són del fogatge 
del 1553, del dia 21 de juliol, quan a la vila de Pra-
des, en Joan Llauradó, jurat de l'Aleixar, va denun-
ciar els següents focs (les cases de Maspujols les in-
dica com a «masos» i són: 

Joan Pujol 
Bernât Pujol (dos) 
Mateu Vilanova 
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Joan Pontons i Pobill 
La Viuda Pámies (dos) 
Joan Pontons 
Joan Bartomeu 
Joan Borras 
Jaume Mestre 
Pere Llauradó 
Joan Llauradó 
Joan Pámies 
Joan Llauradó 
Gabriel Llauradó 

En total 16 cases o focs que si les multipliquem 
per 4 persones de mitjana surten unes 64 persones, 
aproximadament. 

El fet de pertányer Maspujols al Comtat de Pra-
des fa que no tinguem dades fiables i escrites fins ais 
inicis del segle X V I I I . 

Any Cases Habitants 

1708 50 200 
1716 60 240 
1718 — 200 
1732 72 250 
1763 78 312 
1787 — 583 

Dues petites apreciacions: de l'any 1732 es conserva 
un cens breument explica t; ens cita 51 cases de ter-
cera categoria, 15 de segona i 6 de primera. La ma-
joria de la gent viu en cases pròpies. Es destaquen 
com a professions no pageses: un peraire, un cirurgiá, 
un sastre, un forner i un moliner. La segona es re-
fereix a l'augment que en 24 anys fa el poblé 
(1763-1787) de 291 habitantes. 
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El segle xix es presenta així: 

Any Habitants 

1819 
1830 
1842 
1857 
1860 
1874 
1877 
1887 
1897 

725 
726 
725 
652 
639 
645 
625 
629 
623 

Com es pot observar, a partir de mig segle xix la 
població comenta a poc a poc una davallada que arri-
bará fins ais nostres dies. Cal destacar que el punt 
álgid del poblé s'escau el 1830. Tenim un cens molt 
detallat de l'any 1874, i en podem extreure el següent: 
hi havia 111 nens i nenes en edat escolar (17,76 % ) ; 
177 llauradors, que sumats ais 39 jornalers resulten 
216 persones que treballen la terra (un 34,56 %) ; la 
resta són: 2 ferrers, 1 capellá, 2 barbers, 3 propietaris, 
2 servents, 3 pastors, 3 pastissers, 1 metge, 2 paletes, 
1 mestre, 1 sastre, una mestra, i la resta, dones —unes 
270—, és a dir, el 43,2 %. També ens indica que la 
casa de Termita estava habitada per una familia de 
8 membres. 

Passant al segle actual les dades queden així: 

Any Habitants 

1900 
1910 
1920 
1930 
1936 

629 
557 
595 
530 
531 
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Any Habitants 

1940 536 
1950 466 
1960 481 
1970 490 
1973 499 
1975 424 
1978 435 
1981 407 
1985 403 

Tenim una descripció de primers de segle que ens 
indica que hi havia 150 edificis: 8 d'un pis, 24 de dos 
pisos i 118 de très; té, a més, 4 cases de pagesia en 
son terme i 18 albergs per a sopluig. Constitueixen 
el nucli de la població 10 carrers i una plaça. 

El segle xx no ha fet més que anar posant en 
evidència la pèrdua i l'envelliment, alhora, de la 
població. Es distingeix bé l'augment produit per 
l'onada d'immigració a partir dels 60 i la recessió 
des del 1975. Les causes puntuals d'aquest descens 
les podem trobar en un creixement urbanistic de 
signe zero; Maspujols no creix, i també a la migra-
desa dels mit] ans de vida que aporta l'agricultura, la 
quai cosa ha fet que les joves generacions que haurien 
de ser les que nodrissin la demografia del poble han 
hagut de buscar-se feina en altres llocs i han desapa-
regut com a habitants. Actualment hi ha trenta cases 
tancades totalment i vin-t-set habitades tan sols en 
époques de vacances o caps de setmana. És obvi que 
el poble, durant la setmana, es limita a esser dormitori 
de molta gent que treballa fora i que quan és el mo-
ment de formar una nova familia es situen fora de 
la vila, en ciutats properes. Per aquesta raó la pobla-
ció s'està envellint, ja que un tant per cent molt petit 
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de parelles viuen al poblé, la qual cosa fa que la mai-
nada siguí poca, també. Últimament hi ha un lleu 
revifament que es tradueix en l'arranjament d'alguna 
que altra casa vella per posar-la en condicions, pero 
el fet no és ni de bon tros representatiu. 

3 . E L M A S P U J O L S ACTUAL 

Els cultius 

La vinya i els cereals han estat els cultius mes 
estesos del nostre terme durant la major part de la 
historia. L'olivera, el garrofer i l'avellaner tenien 
menys importancia. 

L'any 1900 trobem escrit que unes 70 Ha. son 
dedicades a la vinya (un 40 % del conreu). Els sem-
bráis ocupen unes 10 Ha. (8 % de tot el conreat); 
les oliveras i els garrofers, 4 Ha. cadascun, i el re-
gadiu unes 5 Ha. La resta del terme és dedicada a 
boscos, pasturatges de seca o són terres ermes. 

Les dades del 1954 són mes fiables i es mostren 
més completes. Així, tenim que els avellaners de seca 
ocupen 110 Ha. i són els capdavanters deis cultius. 
La vinya és en segon lloc, amb 60 Ha. Les oliveras, 
en tercer lloc, ocupen 50 Ha. i els garrofers, 14 Ha. 
(Aquests dos últims cultius, dos anys després queda-
ran gairebé a zero a causa de les glagades del 1956.) 
El regadiu ha augmentat a 20 Ha. (10 d'vellaners i 
10 de cereals) i el sembrat de seca conserva les 10 Ha. 
que tenia a comengaments de segle. Els ametllers en 
últim lloc ocupen 3 Ha. 

Actualment l'avellaner és al primer lloc, seguit 
de les oliveras. La vinya gairebé no existeix i els sem-
brat han desaparegut totalment. Els garrofers i els 
ametllers tenen una minsa representació. El que ha 
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millorat una mica són els cultius de regadiu, gracies 
a la modernització del regatge (sistemes de goteig) 
i a l'arribada d'aigua del pantà de Rídecanyes en 
alguna zona del terme (Parrots). El seca s'ha aban-
donat gairebé tot i, per tant, han augmentai les zones 
de brolla, bosc i garriga, i moites terres han quedat 
ermes, terres que algunes vegades han estât adquirides 
per gent de fora per a construir-hi una petita casa. 

La propietat de la terra del terme és ben distri-
buida, i explotada generalment pels seus propietaris. 
Cada vegada són mes els pagesos que abandonen la 
terra perqué no rendeix. S'ha de fer notar una vegada 
mes, que el 80 % deis beneficis que es poden treure 
de l'agricultura provenen de trossos de terra que són 
propietat de veïns del poblé pero situats en termes de 
í'Aleixar, Riudoms o Reus limítrofes del nostre, amb 
l'avantatge de ser terres de regadiu. 

LTns 4.000 sacs d'avellanes, com a mitjana, es 
cullen a Maspujols. D'oli se'n fan uns 100.000 kg. 
anuals, i de vi uns 20.000 litres. Dades, aqüestes, 
considerades sempre tenint en compte que són gene-
ráis i no especifiques del terme, per la qüestió, abans 
dita, de la propietat de terres en termes veïns. 

El métodes i els estris de treball han anat evolu-
cionant; s'han substituí gairebé tots els adobs orgà-
nics pels químics, i els animais de bast han deixat 
pas ais tractors i motocultors. Actualment de tractors 
en podem comptar una quarentena. 

Les granges i la ramaderia 

Els minsos beneficis de l'agricultura en époques 
anteriors venien sostinguts per uns animais que les 
cases tenien per a consum de les families (gallines, 
galls, porcs, conills...). 

50 



Actualment, en no ser rendibles, han desaparegut 
totalment de les golfes i corrals de les cases particulars. 

Très son les granges principals del poble: una de 
porcs, i les altres dues de gallines, pollastres i conills, 
explotades com a negoci familiar. 

La ramaderia, en altre època existent a Maspujols, 
ara ha desaparegut totalment. 

Serveis i comunicacions 

El poble compta amb dues tendes de queviures: 
cal Miravall, a la Plaça, i de molta anomenada, i una 
altra al local que té l'Ajuntament al carrer de la Bo-
tiga i que ha canviat de llogater diverses vegades. Els 
diumenges és oberta una altra al carrer de Sant Isidre, 
dita ca la Maria. 

També hi ha una pastisseria al carrer de Sant Roc 
i una tenda de roba al carrer de l'Església. 

Dos bars, el de la Cooperativa, al carrer de Sant 
Antoni, i «cal Mingo» al de Sant Isidre, serveixen 
el poble. 

Hi ha dues perruqueries: una al carrer de l'Es-
glésia i l'altra al carrer de Sant Roc. 

Hi trobem també dos establiments bancaris: la 
Caixa Rural, situada a planta baixa del local de la 
Cooperativa, al carrer de Sant Antoni, i el Banc de 
Bilbao, al carrer de Dalt. 

Cada dia hi ha servei de recollida de Correus i 
repartiment, també diari, de la correspondència. El 
trasllat d'aquesta correspondència és a càrrec de 
l'autobus de linia que enllaça Vilaplana, l'Aleixar i 
Maspujols amb Reus, i que fa dos viatges cada dia. 

Dos tallers de fusteria, un serraller i un taller 
d'electricitat de l'automôbil van complétant els ser-
veis del poble. 
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Al Replà és oberta una farmàcia, i el consultori 
del metge el trobem al carrer de la Botiga. 

La recollida d'escombraries, gracies a un acord 
entre l'Ajuntament de Maspujols amb el de Les Bor-
ges del Camp, des del 26 de juliol del 1979 es fa pel 
brossaire de Les Borges que passa per Maspujols uns 
dies a la setmana. 

L'electricitat arribà al poble entre els anys 1921-22 
i a poc a poc es va anar introduint a les cases i carrers. 

El telèfon 

L'any 1931 i en una llista de necessitats basiques 
feta per l'Ajuntament, apareix per primera vegada 
el telèfon. 

Feta la peticiô, la CTNE ofereix, el juny del 1932, 
les condicions per a la installaciô. Aquestes eren: 
Maspujols havia de contribuir amb 4 abonats, l'Alei-
xar amb 6 i Vilaplana amb 5. Cada abonat havia de 
pagar 10 pessetes mensuals durant els dos primers 
anys, a mes de les conferències. Al cap de dos anys 
l'abonat quedava lliure per a donar-se o no, de baixa. 
Les condicions no foren acceptades pel poble. 

El desembre del 1932 hi ha, per part de la Com-
panyia, una altra oferta: es proposa al poble ser un 
abonat de Les Borges del Camp, amb la condiciâ que 
la CTNE pagarà 2 kms. de linia, i el poble, 1.250 pes-
setes per cada km. o fracciô que els excedeixi. 

L'Ajuntament acorda el dia 29-7-1933 acceptar 
aquestes condicions i instaHar el telèfon, cosa que es 
realitza a finals d'any. 

L'any segiient es fan unes gestions entre l'Aleixar 
i Vilaplana amb l'Ajuntament de Maspujols per ac-
ceptar les primeres condicions. El poble no les creu 
adients i segueix essent un abonat de Les Borges fins 
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a finals de l'any 1978, en qué ja s'installa l'automàtic 
particularment a cada domicili i un de public, en una 
cabina, a la Plaça de la Vila. Actualment el pöble 
compta amb 86 abonats. 

L'escolarització 

Com a la majoria de pobles, l'escolarització fou 
deficient i poc organitzada durant molt de temps. Les 
primeres dades que tenim son del febrer del 1836; 
aleshores, de 700 habitants que tenia el pöble sabien 
llegir 20 homes i 2 dones, i llegir i escriure 20 homes 
i 1 dona, és a dir llegien un 3,14 % i llegien i escri-
vien un 3 %. 

Hi havia en aquells moments dues mestresses que 
privadament feien classe a l'Ajuntament. Cobraven 
266 rais i 20 maravedisos, perô molt aviat es deixaren 
correr aqüestes classes. 

Dels últims 25 anys del segle tenim constancia 
que hi havia a Maspujols un mestre estatal, coordinat 
per una junta d'ensenyament, dita de «Instrucción 
Pública», de caire municipal. A finals de segle aquest 
mestre depén de la Universität de Barcelona. 

Hi ha documents, a partir del 1869, de l'existéncia 
d'unes monges dedicades a l'ensenyament de les nenes 
i deis pàrvuls; aqüestes monges romangueren al poblé 
fins a l'any 1924. 

L'ensenyament es feia per separat, nens i nenes, 
llevat del període 1936-39 en qué fou mixt; llavors les 
classes es feren a la rectoría. 

Després de l'any 1939, un mestre i una mestra 
(eis nens a l'Ajuntament i les nenes a l'antic local 
del carrer de Dalt, llogat al Sr. Pàmies), tindran cura 
de la mainada del poblé, fins que l'any 1960 s'inau-
guararan les Escoles actuals. 
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Les Escoles. 



Les escoles actuals 

L'Ajuntament república del 1931, en la seva llista 
de necessitats enviada a Tarragona, citava en segon 
lloc la construcció d'unes escoles noves ja que els 
locáis que s'habitaven aleshores eren inadecuats. 

Es fan els tràmits oportuns, s'encarreguen els 
plànols, i es decideix fer una aula per a nens i una 
per a nenes, al lloc anomenat Les Eres. Aquest edifici 
n'ocuparà dues d'Eres, propietat del Sr. Joan Grau i 
Mata i de la Sra. Rosa Barenys, els quals les venen a 
l'Ajuntament el dia 10-4-1934. L'agost d'aquest ma-
teix any es lliuren les escriptures del terreny al mes-
tre, aleshores Sr. Josep Royo, el quai les porta a Tar-
ragona, al Ministeri d'Instrucció, tràmit indispensable 
per a rebre el permis. 

Mentrestant, el novembre s'aplanen els terrenys 
i es fa una paret per a delimitar la zona. Mitjançant 
uns préstecs es van pagant les despeses. Però el permis 
no arriba. Durant el període de la guerra civil l'escola 
es fa mixta i ocupa la rectoría. Passada la guerra, 
l'any 1943, arriba la resposta de Tarragona a l'escrit 
del 1933, notificant que l'han rebut i que quan hi 
hagi pressupost ja es faran les escoles. 

L'any 1947 es torna a demanar ajut a l'Estat i no 
hi ha resposta. Els anys 1952 i 1954 es fan noves peti-
cions, amb résultat negatiu. Per fi després de 27 anys 
de la primera petició, es rep, l'any 1958, el permis 
per a construir un edifici escolar amb dues aules uni-
tàries. El dia 25 de març del 1960 s'inauguren. El 
juliol del mateix any s'aprova, per part de l'Ajunta-
ment, el tancament del pati. 

De llavors enç les escoles han acomplert la seva 
funció. Actualment hi ha un mestre i una mestra amb 
un total de 25 alumnes. 
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L'Agrupado Coral «La Dalia». 



A partir de l'any 1972-73 funciona al pöble una 
guardería per als més petits, situada a les antigües 
golfes de l'Ajuntament habilitades per a aquesta 
tasca. 

Contraria del Nom de Jesús 

Fou fundada el dia 9 de juny del 1620 per Fra. An-
tonino Garcia, de l'Orde de Predicadors, a petició de 
Lluís Besora, aleshores rector de Maspujols i l'Aleixar. 
L'any 1624, el mateix rector dona permis als con-
frares per a edificar una capella dedicada al eulte 
d'aquesta Confraria, al costat de l'antiga església. 
L'escultor Rafel Roca fou l'encarregat de construir 
la imatge, i Rafel Rocafort, de Reus, en va fer el 
retaule. 

La confraria del Nom de Jesús tingué molta anome-
nada al poblé i fins fa pocs anys encara existia. Són 
de remarcar les festes patronals que se celebraven 
per Cap d'Any. 

Confraria de la Verge del Roser 

Aquesta confraria es fundà el dia 12 de setembre 
de l'any 1655, sota eis auspicis de Vicenç Fabra, prior, 
aleshores, del convent de Nostra Senyora del Roser, 
de Tarragona. Va donar un gran impuls al desenvo-
lupament espiritual del poblé i a la devoció dels fidels 
maspujolencs vers el Sant Rosari. 

La Hermandad de San Marcos 

L'any 1911 s'aproven uns estatuts d'una German-
dat que tenia com a finalitats basiques: 

1) El socors mutu deis socis o germans inscrits, 
en cas de malaltia o mort. 
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JAZZ Orchestra Vila. - Maspujols 



2) Els serveis personáis nocturns ais socis ma-
lalts i l'ajut amb mitjans pecuniaris. 

Com es pot deduir, era una agrupació d'assistència 
al malalt o necessitat, que va funcionar durant gairebé 
una cinquantena d'anys. 

El Conseil Parroquial 

Seguint les directrius del Concili Vaticà II, sobre 
l'organització de les parrôquies i la tasca deis seglars, 
es forma al poble l'any 1973, concretament a la Par-
roquia, el Conseil Parroquial, que es una junta re-
presentativa de totes les edats, de persones creients 
que assumeixen les tasques organitzatives de tots els 
quefers de la Parroquia, tant els de la Catequesi, com 
els de l'economia, liturgies, assistencials, etc. Val a dir 
que la feina feta és força intéressant i important. 

T' Agrupació Coral «La Dàlia» 

Portant a terme un vell somni, la nit del 23 de 
juny del 1899 (nit de Sant Joan) feia el seu primer 
concert L'Agrupació Coral «La Dàlia» a la Plaça de 
la Vila. Aquesta agrupació era composta de 38 mem-
bres cantaires mes el director, mestre aleshores a Mas-
pujols, Sr. Pau Sanromà i Bertrán. 

Molt diverses i ben acurades actuacions al poble i 
fora del poble són el llegat músico-vocal que ens ha 
deixat. Actualment es conserva el seu estandart a 
l'Ajuntament. 

El Sindicat d'Agricultor s 

Aquest Sindicat fou fundat l'any 1908. Tingué, 
com a primer local, la casa núm. 4 de la Plaça. Més 
tard es traslladà al carrer de Sant Roc, i per aquest 
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motiu era anomenat «Cafè de Sant Roc» i també 
«Cafè de Dalt». 

E1 dia 21 de novembre del 1908, s'aprovava el Re-
glament del Sindicat per part del Govern Civil de 
Tarragona. 

La Junta rectora es renovava cada any, amb una 
elecció secreta feta per sufragi universal dels socis. 
A partir dels setze anys es podia ser soci pagant una 
cuota mensual. A la Sala de la Societat, el reglament 
no permetia parlar d'assumptes politics ni religiosos. 
Va ser vigent al poble fins a l'any 1939. 

La Jazz Orchestra Vila 
Malgrat alguns intents de formació d'un grup 

musical, no és fins a l'any 1929 que els anomenats 
«nens dels pantalons curts» formen la Jazz Orchestra 
Vila. Els seus components van ser: Bernardi Vilanova, 
com a director, i Josep Maria Domènech, Josep Maria 
Llauradó, Joaquim Domènech, Carles Barenys, Fran-
cese Vilanova, Santiago Salvat (aquests dos ultims 
substitu'its per Josep Salvat, i Francese Bonet) com 
a musics. 

L'orquestra va actuar fins el 1936, a comenga-
ments de la guerra civil. Ulldemolins, Constanti, l'Ar-
boli, i un llarg etcètera encapgalat pel nostre poble 
poderi donar fe de les seves actuacions. 

La Cooperativa Agricola 
L'any 1984 va fer 75 anys que un grup de mas-

pujolencs fundava la Cooperativa Agricola de Maspu-
jols, primerament anomenada Sindicat Agricola, nom 
que porta fins a l'any 1942, en el qual, en èsser apro-
vada la Liei de Cooperació, tots els Sindicats Agricoles 
canviaren el seu nom pel de Cooperativa Agricola. 
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Poe temps després de promulgar-se aquesta Ilei, 
el 28 de gener del 1906, ja començaren a Maspujols 
les primeres reunions i els treballs amb la finalitat de 
crear un Sindicat agricola, per tal de revaloritzar els 
seus fruits; fou Maspujols, en aquest aspecte, un dels 
pobles capdavanters. El que podriem anomenar la 
partida de naixement del Sindicat porta data de 
4 d'abril del 1909. La seva escriptura de fundació 
fou signada per 40 socis. El gener del 1913 es procedí 
a la compra d'un solar per a edificar el local del Sin-
dicat, cosa que es porta a terme aquell mateix any. 
El local era situât al carrer de Sant Antoni i per-
tanyia a Josep Anglès, propietari aleshores del Cal 
Gebelli. 

La Cooperativa va installar la seva primera prem-
sa l'any 1916, i funcionava mitjançant un motor de 
gasolina, ja que encara no havia arribat el corrent 
elèctric al poble. El nombre de socis anava augmen-
tant i, l'any 1932 es procedí a la construcció de quatre 
cups per a oli, situats a la planta baixa de la Coope-
rativa. Una vegada acabada la guerra civil, l'any 
1939, s'adquirí una segona premsa hidráulica, ja que 
la que hi havia aleshores era insuficient. 

En crear-se, el 26 d'octubre del 1942, la Unió de 
Coopératives del Camp de la Provincia de Tarragona, 
la Cooperativa de Maspujols s'hi integra. L'any 1974 
i d'una manera arbitraria, la Cooperativa de Maspu-
jols era expulsada de la Unió per no lliurar l'oli fruitat 
que es produïa a Maspujols. La guerra oberta entre la 
Unió, més concretament el seu président i un conegut 
exportador d'oli de Reus a qui Maspujols venia el seu 
oli a un preu molt més avantatjós, va ser el «leit 
motiv» per a l'expulsió. Aquesta fou, com hem dit, 
arbitraria perqué els altres productes (vi, avellanes, 
oli de premsa, etc., es podien vendre al mercat lliure). 
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En una votació feta entre els socis, majoritàriament 
es va optar per continuar portant l'oli fruitat al mer-
cat lliure malgrat l'expulsió. Passais uns anys, actual-
ment es torna a formar part de la Unió, a la qual s'ha 
reingressat per voluntat dels socis. 

Reemprenent el fil històric, la Cooperativa va 
comprar un locai conegut per la «premsa dels rics», 
situât al carrer de Sant Antoni, davant mateix de la 
Cooperativa. Era l'any 1955; s'hi construïren onze 
cups per a vi i s'hi installa la maquinària per a la 
seva elaboració. Seguint amb la puixança cooperati-
vista, l'any 1962 s'adquiri i s'edifica un solar tocant 
al carni de l'Ermita on s'emmagatzemen adobs, pes-
ticides i altres productes i on també s'ha installât, fa 
poc, una màquina per a netejar avellanes. 

Les ultimes i més importants réalitzacions de la 
Cooperativa han estât l'adquisició d'una moderna 
premsa d'oli «Pieralisi» l'any 1979 que produeix un 
oli extra-verge de dues décimes d'acidesa; i l'altra és 
la inauguració de les oficines de la Caixa Rural que 
es port a terme el 14 de novembre del 1981. 

L'obra que fa 76 anys començaren els nostres 
avantpassats continua en peu i representa una de les 
tasques sòcio-econòmiques més importants, ja que 
aplega 103 socis i comercialitza, de mitjana, uns 
400.000 kg. d'olives que produeixen uns 100.000 kg. 
d'oli, i uns 25.000 kg de raïm que suposen uns 20.000 
litres de vi destinais al consum dels socis, i en el cas 
de l'oli, a la venda lliure. Cal remarcar que, al con-
trari de l'oli, la sección del vi està en decadència. 

La Mina del Camp 

La major part del terme de Maspujols és de secà. 
Tan sols petites lines i rescloses són aprofitades en 
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bassots i basses per a poder regar uns pocs bancals 
destinais a la verdura de consum. Sens dubte la de 
mes anomenada en la historia és la Font de la Bes-
sona i li dediquem un capítol a part. 

N'hi ha una altra que no neix al nostre terme perô 
que constitueix la deu mes abundosa i la que aplega 
més regadiu propietat de maspujolencs en termes 
veïns, és coneguda pel nom de Mina del Camp. Les 
aigiies d'aquesta mina començaren a aprofitar-se 
l'any 1798. Actualment és el cabal d'aigua més im-
portant que abasteix les necessitats del poblé de Mas-
pujols, al mateix temps que constitueix una font de 
riquesa molt important per a una gran part de la 
poblado que es beneficia d'aquesta aigua per a regar 
els seus camps. L'any 1961 la Junta rectora de la So-
cietat, d'acord amb els socis, adquirí un altre cabal 
d'aigua conegut com la Mina Hidroforica (situada a 
uns centenars de métrés més amunt que la Mina del 
Camp, i que li nodreix i augmenta el cabal d'aigua 
en benefici dels regants, els quais tenen garantit el 
regatge tôt l'any. 

El Grup de loves 

La necessitat intrínseca de reunió que tenen els 
pre-adolescents i adolescents es concreta a Maspujols, 
des de fa temps, en el Grup de Joves. Un petit local 
amb uns jocs, situât ais baixos de la rectoría, és el 
seu eau. Una de les activitats que més acceptació té 
és el teatre i els espectacles en general; de tant en 
tant, la Sala Parroquial és escenari d'una representa-
do d'aquest tipus. 

L'afecció al teatre a Maspujols arrenca de lluny i 
ha arrelat al poble molt més que altres mamfesta-
cions artistiques, tant a nivell d'actors com d'especta-
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dors. És per aixô que gairebé sempre hi ha hagut 
grups que n'han fet, aprofitant diversos locáis del 
poblé, Café de Sant Roe, l'esmentada Sala Parroquial 
0 també a l'aire lliure com pot ser el Replà. Actual-
ment continua essent una activitat viva que aglutina 
molt jovent del poblé. El grup Sardanista, El Cau, 
L'Olla, l'Aixada de l'Eixerit, són diversos noms que 
han près aquests grups. 

El Club de Fútbol 

El Club de Fútbol de Maspujols ha existit durant 
molts anys, tot lluint, al poblé i en altres pobles ve'ins, 
la samarreta a ratlles grogues i vermelles de la senye-
ra catalana. Fins i tot l'any 1967-68 estava federat i 
es jugava una competició oficial en categoría d'aficio-
nats. L'uniforme s'ha transformat i ara és una sa-
marreta a ratlles verticals grogues i negres i panta-
lonet negre. El terreny de joc ha canviat diverses 
vegades: davant els arbres de la maquina, a la Riera, 
enfront on és ara actualmente, a la riera tocant al 
pont de la via del tren i finalment al lloc actual, to-
cant a la riera, a la part dreta, en un terreny comprat 
per l'Ajuntament l'any 1982, que forma part del futur 
complex polisportiu. La manca de jovent ha fet que, 
en l'actualitat, tan sois es jugui per la Festa Major. 

El Grup Excursionista de Maspujols 

Va ser fundat l'any 1972, instituït dins del Grup 
de Joves aleshores existent, units en un començament 
1 després ja deslligats i autônoms l'un de l'altre. Lega-
litzen els seus estatuts l'any 1982 amb el nom de 
Centre Excursionista de Maspujols i passa a formar 
part de la Federació d'Entitats Excursionistes de Ca-
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talunya, i és també membre de la «Federación Es-
pañola de Excursionismo». 

Les activitats que desenvolupen són principalment 
les sortides, tant dominicals com de cap de setmana i 
també en époques de vacances estiuenques, orienta-
des totes elles a conèixer, a més deis indrets del nostre 
terme, les diferents contrades de les comarques veines 
i de tot Catalunya en general. A més, porta a terme 
altres activitats relacionades amb l'excursionisme: 
projecció d'audiovisuals, pellicules, organització de les 
festes de la Natura, i de l'Arbre, marxes, acampa-
des, etc. Ültimament s'ha marcat el camí de mun-
tanya Arbolí-Maspujols i també s'édita un butlletí 
informatiu periodicament. 

Tant el poblé com les rodalies com l'Aneto, el Po-
sets, el Mont Perdut, etc., etc., són testimonis de l'ac-
tivitat d'aquest grup que té el seu petit local ais baixos 
de la rectoría. En parlar d'aquest grup s'ha de fer 
especial menció de Joan Rabascall i Domingo que 
fou un deis nois fundadors i que va morir en accident 
de muntanya l'any 1976 (E.P.R.). 

El grup Escolta i de Colonies de Maspujols 

L'any 1973 es va formar a Maspujols l'Agrupa-
ment Escolta Rocabruna, dedicat a l'educació deis 
nens i nenes en temps de lleure. Seguint els métodes 
d'escoltisme, una série d'activitats es desenvolupen 
tots els caps de setmana durant el curs, que concloïen 
en una acampada, a l'estiu, d'uns 15 dies. Barruera, 
Gessa, Poblet, Capafonts en són testimonis, a més 
d'altres, de la tasca pedagógica d'aquest grup. 

La seva evolució el va portar a federar-se dins del 
Servei de Colonies de Vacances diocesà en el que está 
inscrit actualment i que organitza i coordina els di-
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versos torns de colonies estiuenques deis infants —en-
tre ells els del poblé— conjuntament amb els de 
l'Aleixar i Vilaplana, pobles que es van afegir al grup 
poc després de la seva primitiva organització i que 
han continuât treballant conjuntament. 

La Societat de Caçadors 

L'any 1968 es funda al poblé la Societat de Caça-
dors «Ermita de Sant Antoni», les funcions de la qual 
es limiten a poder disposar d'un terreny del terme 
per caçar, per la qual cosa han fet zona privada de 
caça el terme, i allí, durant les époques de cacera, 
desenvolupen aquesta activitat. 

La Junta del Polisportiu 

Aquest estiu passat (1984) s'ha portât a terme, 
després d'uns tràmits amb els propietaris deis ter-
renys, la construcció de dues piscines municipals; 
una per a adults i una altra per a petits. Están situa-
des a la part sud del poble, tocant a la Riera. Amb 
la subvenció de la Generalitat de Catalunya i amb 
l'aportació de 403 socis del poble, coordináis per les 
conselleries corresponents de l'Ajuntament, es va en-
degar l'obra, i s'elegí, per a dirigir el treball, una 
junta plural de socis. 

El complex té actualment dues piscines, un espai 
al seu voltant amb gespa per a descans, dutxes, un 
grup que depura i clora l'aigua, amb tota la maqui-
naria corresponent. Hi ha també una construcció al 
costat que servirà de vestidors i de servei de bar. A to-
car, hi ha el camp de Fútbol i és previst, per a més 
endavant, fer-hi pista de tennis i una altra de polis-
portiva. El dia 23 de juny de 1985 ho inaugurà el 
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Molt Honorable Jordi Pujol, President de la Genera-
litat de Catalunya, en una visita que va fer al poblé. 

La Junta Sardanista de Maspujols 

La década deis anys 70 es forma a Maspujols la 
Junta Sardanista amb l'objectiu de l'ensenyment i la 
promoció de la Sardana i l'organització d'actes popu-
lars a les Festes Majors (vetllades a la Sala Parro-
quial, diades sardanistes, etc.). Actualment no existeix 
i l'organització deis actes populars és a cárrec d'altres 
grups del poblé. 

L'Associació de Pares d'Alumnes 

És formada per uns pares i mares representatius 
deis nivells que s'imparteixen a Leseóla. La seva tasca 
és de suport a totes les iniciatives que pertanyin a 
l'ámbit escolar: provei'ment de material, organització 
de sortides coordinades, etc. Com a última realització, 
amb el suport de l'Ajuntament, podem esmentar l'ade-
quació, al pati de les escoles, d'un espai per a prac-
ticar el Mini-Básquet amb els taulers reglamentaris. 

La Junta Recreativa de la Cooperativa 

Es constituí l'any 1970 per desig deis socis a fi de 
fer-se cárrec de les activitats del bar de la Cooperativa. 
Depén de la Junta de la Cooperativa que li ha cedit 
uns locáis per organitzar diversions al poblé. 

Actualment la Junta es limita a preparar els balls 
de la Festa Major, a contractar els espectacles i or-
questres, com també procura que la sala del bar es 
conservi en bon estat fent-hi les millores que li siguin 
necessáries. 
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L'Olla 

Durant els anys 1981-83 va haver-hi, al poble, 
un grup anomenat l'Olla, que va sorgir de la inicia-
tiva d'uns quants joves, conjuntament amb la regidora 
de cultura, per tal de revifar l'aspecte cultural i de 
diversió del poble. 

Com a grup es van fer moites activitats, entre les 
quais es poden destacar: la publicació d'una revista 
bimensual local, dita «L'Olla», diverses obres de tea-
tre, organització d'algunes festes populars: Castanya-
da, bail de Carnaval, posada en marxa, novament, 
de la projecció de pellicules de cinema a la Sala, col-
laboració en els aplecs de sardanes, i moites d'altres. 

4 . F E S T E S , COSTUMS I TRADICIONS 

Feste i costums 

Les manifestacions festives mes importants han 
estât sempre les Festes Majors: la d'estiu, el 15 d'agost 
(la Mare de Déu d'Agost), i el 25 d'abril, Sant Marc, 
si bé aquesta ha canviat de dia i s'ha passat, mitjan-
çant una votació popular, a l'ultim dissabte d'abril. 
La mes important és la de l'agost ja que de bon co-
mençament el poble ha tingut per patrona la Verge 
Assumpta. 

La Festa Major de Sant Marc fou instituïda 
per votació popular l'any 1687. La causa fou una 
gran plaga de llagostes que es menjava tota la co-
llita, fins i tot els arbres del terme. Els nostres avant-
passats, reunits en Conseil General convocat a la 
Casa de la Vila, amb l'assistència dels caps de casa, 
Jurats i consellers, acordaren votar un Sant perquè 
fes d'intercessor devant Déu i els alliberés de la plaga 
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de llagostes que tenien. Escolliren els Sants de mes 
devoció al poblé, posaren el nom de cadascun en uns 
paperets, els collocaren en una bossa i un minyó del 
poblé n'escollí un; fou Sant Marc el que la sort va 
decidir, i des d'aleshores, dones, Sant Marc fou l'ele-
git per a fer d'advocat davant Déu per alliberar-los 
de tan malèfica plaga. 

Com se sap, l'any 1972 i per conveniències deis 
temps actuals, la festa es traslladà al darrer cap de 
setmana del mateix mes d'abril. Són diversos els actes 
que se celebren però sobresurten els religiosos (Missa 
Major i processò), els esportius (fútbol) i els balls de 
tarda i de nit. També s'hi afeigeixen cucanyes i en-
treteniments per a la mainada. 

El segon cicle important és el nadalenc. Un re-
guitzell d'actes li donen vida i sentit. L'ambient ja 
es nota quan els petits i grans de les cases fan els seus 
pessebres. Tots hi col-laboren, en la seva mesura, i la 
vigilia de Nadal ja ha d'estar fet. Els més petits tin-
dran cura que les figuretes avancin cap a la cova se-
gons vagin passant els dies. L'any 1974 es va fer un 
pessebre vivent, tot aprofitant racons adients del po-
blé; els actors i actrius eren nois i noies del grup es-
colta que varen anar escenificant el relat evangèlic. 

Algunes llars han introduit el costum forani de 
l'arbre de Nadal. Com a fet public podem remarcar 
la plantada del pi al Replà (encara que l'any passat, 
1984, pel fet luctuós de la crema deis boscos del nostre 
terme el poblé determina de no plantar-lo). Un pi 
que estava illuminât ais peus del qual la mainada 
del poblé posava un pessebre fet de figuretes de fang 
i recobert de molsa, collida a les barrancades del 
terme. Arribat el dia 24 i abans d'anar a la Missa del 
Gali, per les cases, la quitxalla més menuda fa «cagar 
el Tió», la soca que durant un temps abans l'han ben 
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alimentada i que en aquest moment ens donará les 
petites i dolces satisfaccions en forma de llaminadu-
res, torrons, neules, etc., i tot seguit a Míssa del Gali, 
celebració religiosa que cada cop es va récupérant 
mes. En sortir, cantada popular de nádales i un petit 
ressopó a la saleta de la Rectoría. 

La diada de Nadal se centra en la Missa Major, 
acabada la qual els fillols van a captar els «guilan-
dos» tot félicitant les festes ais padrins. El bon dinar 
no hi falta (encara que al poblé no és massa costum 
fer l'anomenada escudella i carn d'olla, sino uns bons 
canelons, amb pollastre farcit o una sarsuela de peix). 
A mitja tarda, si no cada any, si molt sovint, el grup 
de teatre del poblé representa «Els pastorets», que ens 
acaben de fer passar una vetlla agradable i feliç. 

El dia de Sant Esteve era aprofitat antigament 
per anar a menjar els «guilandos». El Sait, la Font 
de la Bessona i altres llocs eren els escollits. Actual-
ment ja no es fa massa. 

Les bromes i les innocentades del dia 28 han per-
dut xispa conforme ha anat evolucionant la vida, en-
cara que sembla que aquests últims anys reneixen. 
Els vells n'explicaven cada una! 

L'arribada de l'home dels Nassos, el dia 31, és 
una celebració que a Maspujols no ha tingut mai 
ressò, en canvi si que l'ha tingut des de fa anys l'ar-
ribada, per Cap d'Any, del patge dels Reis Mags per 
a recollir les cartes que els petits han dirigit als Reis. 
A la Plaça de l'Esglósia, a la sortida de Missa Major, 
el patge arriba i recull les missives que es transfor-
maran el dia 5, i gracies a l'arribada dels Reis, en 
joiosa realitat. 

La cavalcada dels Reis, la nit del dia cinc, és la 
data esperada. Sempre venint de l'Orient (la Riera 
del Salvia o la Carretera), la caravana recorrerà tots 
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eis carrers del pöble 1 una vegada visitats eis nens o 
el grans, malalts, van a la Sala Parroquial i un per 
un fan realitat, gairebé, tots eis somnis eserits a les 
cartes uns dies abans. 

La Candelera i Sant Blai eren celebrats antiga-
ment amb les manifestacions religiöses adients, sobre-
tot amb la benedicció dels fruits. 

I s'arriba a les Festes de Carnaval, una vegada 
recuperades després dels anys de prohibició. Un bon 
ball de disfresses amb concurs inclòs fa passar una 
vetlla distreta on cadaseli, principalment el jovent, 
deixa anar la seva imaginació i canvia el seu aspecte 
normal per un altre més adient a la festa. 

Amb el Dimecres de Cendra s'obre la Quaresma 
que finirà amb el Cicle Pasqual, molt celebrai al pö-
ble des de sempre, ja que Maspujols té un tarannà 
religiös manifest. 

Amb la benedicció de palmes, palmons i rams de 
llorer (antigament decorats amb dolgos), feta a la 
Plaga de Les Escoles, al Replà o a la Plaga de la Vila 
—segoris les circumstàncies— comencen les cele-
bracions. 

Les festes han anat evolucionant i hau desapa-
regut algunes manifestacions. LTna de les que ja no 
se celebren és el Sai Pas: el rector, amb uns escolans, 
passava per les cases del pöble i en beiieia eis llin-
dars. Seguidament eis amos de les cases eis douaveii 
alguna almoina destinada a la «mona dels escolans». 

El Dijous Sant al mati. la gent es reuneix a fer el 
«Monument», a la capella del Santissim, aprofitant 
les palmes i palmons del Diumenge de Rams que les 
families han cedit; es munta un decorat amb uns 
ciris, tot rodejant el Sagrari que guardarà la Reserva 
després de la Missa del vespro. 
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La Missa del Sant Sopar, amb la rentada de peus 
i l'Hora Santa, després de sopar, seguits ambdós actes 
molt devotament, completen el dia Sant. 

L'ofici de Maitines i el Via Crucis (les Creus) 
pels carrers del poble fin a Termita de Sant Antoni 
eren els actes que obrien les celebracions del Diven-
dres. Després, el Sermó de les Set Paraules a TEs-
glésia. Actualment solament se celebra el Via Crucis 
i algún any hi ha una estona de reflexìó amb algun 
audiovisual adient. 

Un dinar lleuger (cigrons i bacallà a la Cassola) 
per guardar el dejuni i l'abstinència preceptiva, i a 
les quatre, TOfici de la tarda. Finalment, la Processò 
de l'Enterrament amb —antigament— moltes per-
sones amb vesta, portant motius de la Passio (el gali, 
les cadenes, la corona d'espines, etc.). Actualment 
aquesta processò ha esdevingut —com tots els altres 
actes— menys folklòrics i més autèntics, buscant la 
senzillesa bàsica que va més d'acord amb esl origens 
i amb el pensar actual. 

Pel que fa a la gastronomia, cal esmentar «les 
orelletes». una pasta dolga feta per aqüestes dates. 
També el Menjar Blanc arriba com a postres aquests 
dies a les llars maspujolenques. 

La Veti la de Pasqua (festa religiosa) cada any 
va a més i és més concorreguda, donant sentit pie a 
la Setmana. 

Del dia de Pasqua, el fet popular més característic 
és anar a buscar la «mona». Els fillols s'arriben fins 
a les cases deis padrins i els feliciten la Pasqua; 
aquests els obsequien amb el pastís. abans típicament 
casóla, ara segurament de la pastisseria. 

El pantà de Riudecanves era el Hoc majoritària-
ment escollit per anar l'endeinà. Dilluns de Pasqua, 
a menjar la «mona». Actualment i amb els mitjans 
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de transport propis, les diverses colles van escampant-
se segons llurs possibilitats i omplen el terme i roda-
lies de cassoles fumejants o de graelles plenes. 

Una festa que ha nascut fa pocs anys és la de 
l'Arbre; s'aprofita per a replantar zones ermes o de 
bosc. Consisteix en un esmorzar popular a base de 
pa torrat amb oli verge nou i sardines a la brasa, amb 
avellanes torrades, de postres. Després es planten els 
arbrets amb la clara intenció que tothom prengui 
consciència que la natura és imprescindible. El Grup 
Excursionista completa la festa amb algun acte adient, 
el dia anterior, acte de tema ecolôgic o de natura. 

El primer dia de maig es fa l'Aplec de Sardanes 
a la Plaça de Les Escoles, que es vesteix de festa, amb 
senyeres i alegria. Les cobles van llençant a l'aire les 
notes alegres buscant anelles que ballin i ballin sense 
parar la quai cosa sempre aconsegueixen. Ma tí i tarda 
són per a la Sardana. 

La Festa de Corpus veia els carrers de Maspujols 
encatifats de flors. Diverses capelles esperaven el pas 
de la Processó del Santíssim amb la Custodia. Seguint 
les directrius de l'Església, avui se celebra amb més 
senzillesa. 

La Capvuitada o l'Octava del Corpus era una de 
les festes instituïdes per votació popular. L'any 1758, 
una gran plaga d'orugues anava destruint els ceps de 
manera implacable, i en una reunió que va fer-se a 
l'abadia on assistiren la majoria de caps de casa de la 
vila s'acordà celebrar aquesta festa cada any, perqué 
«la misericordia divina s'apiadés d'ells i els lliurés 
de tal plaga d'orugues». Actualment aquesta festa 
s'ha suprimit. 

La foguera de Sant Joan no ha faltat mai a Mas-
pujols. Fustes i mobles vells són cremats a la Riera 
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donant un alè purificador a la festa. Els coets de tot 
tipus fan de bon acompanyament a la diada. 

Durant uns anys es va celebrar a Maspujols 
l'anomenada «Festa deis Vells», dedicada a les per-
sones més grans del poblé. Un bé de Déu de joves i 
mainada es disfressaven de personatges d'època. I es 
feia una cercavila tot passant a buscar per les cases 
els avis homenatjats. Quan arribaven al Replà hi ha-
via un refrigeri i una festa popular. 

De la nostra Festa Major principal, per la Mare 
de Déu d'Agost, ja n'hem parlat en un altre apartat. 
Arribem, dones, a l'última setmana d'agost en què, 
aprofitant els darrers retrucs de l'estiu, se celebra «el 
Ball de la Collita». Un bon ball, lluit, a la Plaga de 
les Escoles, acompanyat de coca i avellanes torrades 
i bon xampanyet fresquet ens fa passar una vetlla 
agradable. 

La Festa de Tots Sants, amb les castanyes i els 
panellets, el dia primer de novembre, és una diada 
festiva que a Maspujols gairebé sempre se celebra en 
familia o en petites colles. Durant un pareli d'anys 
es va commemorar comunitàriament a la Sala Parro-
quial, «la Castanyada» amb un sopar i una petita 
festa que va resultar molt agradable. La tradició de 
visitar el Cementiri es conserva i les tombes familiars 
es veuen adornades amb poms de flors en record dels 
difunts. 

Finalment cal remarcar les festes que ja han 
desaparegut però que encara es conserva el record. 
D'entre moltes n'hem triat aqüestes: La Festa dels 
Quintos, que va ser tradicional molts anys, amb al-
gunes variants segons la lleva que l'organitzava. EU 
dia 27 de desembre passaven els quintos amb un corn 
pels carrers del poblé anunciant la festa. Seguidament 
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s'anava pel terme a arreplegar llenya i es feia una 
gran foguera a l'entrada de la vila per a fre carn a 
la brasa. L'endemà, Dia dels Imiocents, els quintos 
es posaven a la carretera i feien «pagar» la voluntat 
a tots els que passaven i els convidaven a un xerric 
de mistela o una altra beguda. Després passaven per 
tots els masos habitats per arreplegar el que els vol-
guessin donar. Tot s'acabava per Cap d'Any amb 
una gran «cocada», coincidint amb la Festa del Nom 
de Jesús. Moltes vegades se celebrava la festa a casa 
d'algun dels pertanyents a la Confraria del Nom de 
Jesús. 

Es recorda també la Festa deis Fadrins i sobretot 
la processò, amb la gran bandera que portaven. Una 
festa religioso-popular molt concorreguda. Sembla ser 
que la installació de l'electricitat pels carrers, els anys 
vint, dificultava el pas de la bandera i a poc a poc va 
anar desapareixent. 

No oblidem tampoc la Festa de Sant Antoni, amb 
la benedicció deis animals i la de Sant Isidre, patró 
dels pagesos, amb la processò pels carrers del poble 
amb la imatge del Sant tot portant les avellanes i 
d'altres fruits primerencs. Festes que lentament han 
anat deixant pas a unes altres més d'acord amb la 
vida moderna, però que per a molta gent continúen 
essent vives. 

El ball de Diables 

A Maspujols, com a molts altres pobles de Cata-
lunya, hi havia hagut el tipie ball de Diables. 

Per Sant Joan i per la Festa Major es tiraven 
carretilles i sortien els Diables al Cc»i rer. Era els joves, 
els que ho feien. Anaven a llogar els vestits i les mas-
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ses o «crosses» a Reus, i tiraven les carretilles de coets 
pels carrers del poble, amb la gent corrent al davant 
0 al darrera. 

S'havien representat, a l'antigor, alguns balls par-
lais, com el de «Marcos Vicente», o el de Sant An-
toni... En aquests balls, hi participava un dimoni que 
anava vestit elegantment. Es conserva encara una 
curiosa maça que devia haver servit antigament per 
algun bail parlat. Feta d'arrel de bruc, aprofitant la 
forma natural, té un aspecte força diabolic, accentuat 
per una llengua afegida que li surt. 

Per la Festa Major d'Agost del 1983, un grup de 
joves feren reviure altre cop aquest ball. L'any 1984 
1 amb vestits ja propis, han actuat, a més del poble, 
a Mora d'Ebre i a la Trobada Comarcal de Diables. 
Enguany, 1985, hi ha previstes altres actuacions; en 
sobresurt la Trobada de Diables de tot Catalunya que 
es farà al Vendrell. 
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II. DESCRIPCIÓ DEL NUCLI URBÀ 

El nucli 

El poblé s'ha anat créant a profitant el lieu pen-
dent d'un petit turonet; és per aixo que la majoria 
de carrers reflecteixen aquesta inclinació, llevat del 
carrer de Dalt i el de Sant Isidre que son relativament 
pians. 

Eis carrers han anat canviant el seu nom segons 
i'època. Noms populars o noms de diversos polítics 
de diferents tendències eis han presidit. Ks evident, 
perô, que la «vox populi» té uns noms que tothom 
coueix i que estan al marge de qiiestions politiques. 

El poblé té dues entrades: una, la principal, per 
la part de la carretera que uneix el poblé amb Reus i 
l 'A'eixar i Vilaplana, i l'altra que comunica el pöble 
amb la carretera que condueix a les Borges del Camp 
i al cami de les Roquesbrunes. 

La primera zona que trobem entrant per la car-
retera es «L'Entrant de la Vila». lloc on en époques 
anteriors es rebien les autoritats, tant civils com re-
ligiöses i on desde fa anvs té parada l'autobus de linia 
que uneix eis pobles esmentats anteriorment. És un 
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Carrer de Baix (foto retrospectiva). 



deis extrems del carrer de Baix, que continua fins a 
la Plaça. 

El carrer de Baix, en époques anteriors anomenat 
carrer del Llaurador del Pou (1655), Abajo, Francese 
Macia (1936) i Generalísimo Franco (1939), ha ré-
cupérât el seu nom popular: de Baix. Hi destaca, a 
uns 150 métrés de l'entrada i a ma dreta, el local de 
la Sala Parroquial, edifici ja descrit en un altre apar-
tat. Seguint el carrer s'arriba a un petit corralo, a mà 
dreta, que s'anomena Corralo del Banc, antigament 
carrer del Portai (1644) ja que és segur que hi 
havia una porta que tancava el poble per aquesta 
part. La casa que fa cantonada és cai Portale, molt 
esmentada en documents antics amb el cognom «del 
Portal», sobretot per diversos pagaments que la casa 
de la Vila feia de jornals o compres per tenir cura de 
la porta del «Portal». Seguint la lieu pujada arribem 
a la Plaça de la Vila (1979), antigament de la Cons-
titució (1820), del Rei (1824), de la República (1931) 
i Plaza José Antonio (1950). Aquí trobem l'edifici 
de l'Ajuntament, encara que la porta d'entrada la 
té pel carrer de la Botiga. Uns jardins i la Font 
de la Plaça tanquen el conjunt. Antigament hi ha-
via l'abeurador dels animais, el calabós, uns ar-
bres voltant la plaça i un llum al mig en forma de 
globus. 

De la plaça i gairebé en forma radial surten altres 
carrers; els seguirem, començant per ponent. El de 
Saut Antoni, antigament dit Raval, Manuel Azaña 
(1936) o San Antonio (1939). No sempre ha comen-
çat aquí, abans s'iniciava a la Raseta. Cal destacar-hi 
la primer casa a l'esquerra, cal Barenys, casa pairal 
de Pere i Josep Maria Barenys destacats capitostos 
carlins. La gent encara recorda la silueta de la tor-
ratxa que coronava la casa antiga. Al seu davant 
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Portalada de Cal Barenys (1771). Avui no existeix. 



trobem, avui enderrocada, la premsa dels pobres, edi-
fici amb un moli on portava a moldre les olives la 
gent mes humil del poble. Se l'anomena aixi per a 
contraposar-la a la Premsa dels Ries, ubicada al ma-
teix carrer però mes amunt. A mig carrer, a ma es-
querra, hi ha l'edifici de la Cooperativa Agricola, 
amb locals per a premses d'oli, oficines de la Caixa 
Rural i el Cafè-Bar, propietat de la Cooperativa i ac-
tualment arrendat. Davant trobem les premses i els 
cups d'emmagatzement del vi. El carrer es divideix 
a dreta i a esquerra, per l'esquerra s'arriba al carrer 
Joan Rabascall Alpinista, d'on neix el carni que porta 
a l'ermita; aquest carrer, en altre temps «La Paz de 
Franco», dona el tomb en direcció nord fins a trobar 
el de Sant Isidre. Si seguim el carrer de Sant Antoni 
cap a la dreta i després d'un lieu pendent, al capdavall 
del quai hi ha un petit abeurador d'animals, arribem 
a una cruïlla d'on surten: en direcció nord-oest, el 
carrer de Sant Isidre, en altre temps dit carrer de la 
Font (1798), carni de les Borges, camino de Borjas, 
que mor als afores del poble, en direcció a les Borges 
del Camp i Rocabruna. Cal recordar com a ultima 
casa l'antic escorxador, avui inexistent. També hi 
trobem actualment un dipòsit de l'aigua del poble i 
la paret que afronta amb el pati de les Escoles, des-
crites en un altre apartat. Seguint la direcció nord, 
des de la cruïlla, pugem al carrer Josep Tarradellas, 
abans carrer de les Eres (nom donat per l'existència 
en altres temps d'unes eres de batre), calle de las 
Eras (1923-1939), carrer Ferrer i Guàrdia (1936) i 
calle Calvo Sotelo (1950). És un carer curt i amb 
una petita sortida als afores del poble. Hi ha la porta 
principal del pati de les Escoles. 

Seguint de la cruïlla abans dita, en direcció nord-
est arribem al carrer de Dalt, en altres temps calle de 

81 



Carrer de la Botiga, on es pot apreciar el pendent. 



Arriba (1923), Largo Caballero (1936) i calle Alta 
(1939). Remarquem, a ma dreta, cal Gebellí, casa 
pairal de Mn. Higini Anglès, l'eminent musicòleg 
maspujolenc, la biografía del qual és descrita en aquest 
llibre. Tocant a cal Gebellí i fent cantonada amb el 
carrer de la Botiga, trobem cal Po, construida l'any 
1888 per un india; és de color granatós amb unes 
balconades de ferro. A l'altre extrem del carrer i en 
un petit replanet anomenat popularment «la Placeta» 
hi ha cal Pujol, la casa que ha donat nom al poblé. 
Té una portalada blasonada, de línies simples. Sembla 
ser que bon espai del que avui ocupa aquest carrer 
de Dalt, en un principi eren eres i estables de la ma-
sía de cal Pujol. Baixant en direcció sud-est trobem 
el carrer de l'Església, que en l'actualitat arriba fins 
la Plaça de la Vila. Antigament rebia dos noms ja que 
eren dos carrers: de la Plaça al Replà de l'Església 
en deien: carrer Major, Mayor (1923), Lluís Com-
panys (1936), calle de la Iglesia (1939). L'altre tros, 
des del Replà al carrer de Dalt, era anomenat Raval, 
García Morato, carrer de l'Església. Gairebé més de 
la meitat del carrer, en la seva primera part, baixant 
és ocupada a la part esquerra per l'Església, amb uns 
petits jardinets. A la part dreta i a uns 10 métrés 
abans d'arribar al canvi de direcció que pren el carrer 
vers la Plaça, trobem un petit corralo, antigament 
anomenat corralo del Rom, o del Pixum, nom que li 
venia de les aigües vermelloses que sortien deis esta-
bles i corráis de bestiar que hi havia ais baixos de les 
cases. 

A mà esquerra ens queda el Replà o Plaça de l'Es-
glésia, zona gairebé quadrada, amb unes moreres. Una 
senzilla barana de ferro collocada l'any 1932 forma 
un bonic mirador ais camps i a la Riera, cap a la part 
sud-est. Uns petits corralons acabats en atzucac tan-
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quen la plaça per la part nord-est. Una escala de 
pedra facilita l'entrada des de la Plaça a l'Església. 

Arribats de nou a la Plaça de la Vila, un cop donat 
el tomb al poble en sentit de les agulles del rellotge, 
ens queden per citar dos carrers que neixen gairebé 
els dos a la Plaça, són: el carrer de la Botiga, dit en 
altre temps de l'Obrador (1586), Botica (1923), Fer-
mín i Galan (1931) i General Sanjurjo (1950), que 
enllaça la Plaça amb el carrer de Dalt a l'alçada de 
cal Po. És molt costerut. Com hem dit, hi té entrada 
la Casa de la Vila. Remarquem, davant de l'Ajunta-
ment, cal Pàmies, actualment deshabitada, mansió 
d'un antic terratinent de la vila. Una mica mes amunt 
hi ha un corralo molt estret dit Corralo de cal 
Pere Mas. 

L'altre carrer paral-lel a aquest per la part de po-
nent comença a la cruïlla que formen el carrer de 
Baix, La Plaça i el carrer de Sant Antoni. S'anomena 
carrer de Sant Roc, abans San Roque (1923-1939), i 
Felipe Diaz Sandino (1936). És també molt costerut, 
i enllaça amb el carrer de Dalt. Hi destaquem, a uns 
10 métrés del començament i a mà dreta, la Casa de 
la Cultura, de la quai ja hem parlat en un altre apar-
tat, i a mig carrer l'antic Café de Sant Roc, lloc d'es-
barjo durant molts anys. 

Per completar el poble ens queda el carrer de 
Mn. Higini Angles, que neix al de Sant Antoni i pren 
la direcció sud-est, i finalment «Els Darreres», per la 
part nord-est del poble i El Passeig de Lluis Corsini, 
nom que pren la carretera en el tram que passa pel 
poble. Allí hi ha la petita caseta anomenada L'Olla, 
on es feia l'aiguardent, i que és propietat de cal Pujol, 
i els «Garatjos» uns edificis de començaments de se-
gle, a l'alçada de l'entrada del poble, a l'altre costat 
de la carretera. 
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A partir de l'any 1967 tots els carrers, gracies a la 
iniciativa de l'Ajuntament, presidit per Ramon Llau-
radó, a les aportacions del poble, tant économiques 
com de jornals, i a subvencions de la Diputació, són 
pavimentats amb voreres ben acabades, i tenen al sub-
sòl les conduccions d'aigua potable i de clavegueres, 
realitzades a la mateixa època. 

Les esglésies 

Poques noticies concretes tenim sobre l'església 
primitiva de Maspujols, molt probablement situada 
on és la sacristia actual. 

Sabem del cert que l'any 1501 ja era construïda, 
perquè el dia 6 de setembre d'aquest any va fer-se un 
contracte amb el pintor Jaume Segarra de Reus pel 
quai aquest es comprometia a fer un retaule de la 
Verge Maria, patrona de Maspujols. 

La petita esglesiola depenia de la parròquia de 
l'Aleixar i durant molts anys el vicari aleixarenc hi 
anava a dir missa els dies de festa, unie acte que s'hi 
celebrava. Està documentât l'any 1561 que fins aquest 
any els maspujolencs havien de celebrar els bateigs 
i els enterraments a l'Aleixar. Per la concordia feta 
pels jurats del poble i el rector de l'Aleixar, a partir 
d'aquesta data (1561) es podran «batejar i enterrar 
en lo dit lloc de Maspujols». 

A mes a mes, a partir d'aquesta data els jurats 
també accepten uns compromisos, els quais els per-
metran tenir un vicari resident al poble; un dels com-
promisos principals era el de construir una rectoria, 
cosa que va dur-se a terme. 

L'ultima noticia de la primitiva església la trobem 
l'any 1703, quan ja la nova estava gairebé acabada. 
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Es mana al mestre d'obres Sr. Josep Abat que «adobes 
la teulada de l'església velia». 

El dia 29 de maig del 1695, festa de la Santissima 
Trinitat, «se benei i posa la primera pedra en la igle-
sia nova del lloch de Maspujols, i la benei el Rv. Fran-
cisco Nogués vicari de dit lloch». Assistiren a l'acte 
els jurats del poblé i tots els fidels. La pedra és col-
locada al mig de l'entrada principal. El lloc triât per 
a la construcció de la nova església era un fossar que 
rodejava l'església primitiva (avui la sagristia). 

S'encarregà l'obra al mestre tarragoni, Sr. Josep 
Abat, que treballà a preu fet amb un pressupost de 
1.650 lliures, comprometent-se a acabar-la en 5 anys. 

Tota la fusta necessària fou portada de la Febró, 
segons un acord entre els jurats de Maspujols i pa-
gesos de la Febró. Per finançar les obres, els maspu-
jolencs s'imposaren un quinzè (impost) sobre els fruits 
de la collita. Ara bé, no devia ser fácil la realització 
d'una obra de tanta envergadura, i, per tant, tampoc 
la seva resolució econòmica. L'any 1698 tan sols s'ha-
vien pagat al Sr. Abat 200 lliures. Més tard, trobem 
documents que ens mostren com veïns del poblé han 
de fer préstecs als jurats de la vila per a poder fi-
nançar les obres. Així, durant l'any 1703, el cons-
tructor vol abandonar l'obra perqué se li deuen 50 lliu-
res, i perqué aixó no succeís, Josep Salvat del Portal 
i la vídua Rosa Pujol es determinaren a aportar ca-
daseli 25 lliures, que no cobrarien fins a la collita del 
vi de l'any següent. El dia 28 d'abril del mateix any 
i el dia 29 de juliol ens trobem en identiques situa-
cions; aleshores els fiadors foren altres maspujolencs. 

L'església és d'una sola ñau, de 30 metres de llarg 
per 16 d'ample. L'estil emprat és el barroc. El mate-
rial de la façana és de pedra i calç amb nervis de pe-
dra polida. Les parets murais son de pedra treballada 
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i rajóles'. Les columnes, de pedra en el basament i la 
resta de rajóla. Les voltes, de rajóla amb nervis i re-
forços d'aquest mateix material. La teulada és de fus-
ta, coberta amb teules. El paviment era en un prin-
cipi de rajóla rústica i les cobertes de les tombes eren 
lloses. És també de pedra la gradería del presbiteri i 
la d'accès de la Plaça de l'Església a l'interior. 

Per fi l'obra arriba al seu acabament (exterior) i 
fou beneïda el dia 23 de desembre del 1703 pel rector 
Mn. Domingo Dalmau i el vicari Mn. Joan Palme-
rola. El campanar es va anar fent a poc a poc durant 
una cinquantena d'anys després. 

A l'interior del tempie hi havia, al presbiteri, 
l'aitar major, de fusta amb motllures barroques en 
el marc frontal; damunt de la taula, un petit sagrari 
de fusta treballada i daurat de dins, i dossat a la paret 
s'hi trobava el sagrari gran, ben treballat i daurat per 
a l'exposició del Santíssim, construit per l'escultor 
Espinalt, i collocat el dia 15 d'agost del 1704. Durant 
aquest mateix any els jurats concertaren amb l'es-
mentat escultor de fer un retaule Major per a l'es-
glésia, de 74 pams d'alçada i 35 d'amplada. La seva 
complexitat o bé les poques disponibilitats économi-
ques del moment fan que no es posi la primera anda-
nada fins el 16 de juny del 1707 i que no s'acabi defi-
nitivamen1 fins el dia 2 de juny del 1720. 

El retaule tot eli era de bona fusta, d'estil barroc, 
i podem dividir-lo en dues parts: la inferior, de sis 
métrés d'alçada, amb la imatge de la Verge Assump-
ta, de fusta policromada, de dos métrés d'alçada, i les 
dels apòstols Sant Pere i Saut Pau a banda i banda. 
La part superior amidava 8 métrés i s'hi trobava la 
imatge de Sant Blai al centre i acabava amb la imatge 
del Pare Etern. Unes columnes salomôniques deco-
rades donaven cos al retaule. El dia 20 de febrer del 
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1775, és a dir 55 anys després de ser acabat, es con-
certa daurar-lo pel preu de 1.200 lliures. El daurador 
será el Sr. Anton Boldú, de Bellpuig, i enllestirà l'obra 
el dia 15 d'agost del 1777, festa Major del Poblé. L'im-
port és pagat mitjançant donatius dels maspujolencs. 

Diverses famílies o associacions, fins i tot abans 
de la inauguració oficial de l'església, financen també 
els altars i els retaules de les capelles laterals. Trobem 
que Pau Pujol i Josep Barenys, sagristans de la Con-
fraria del Nom de Jesús, acorden amb l'escultor Es-
pinalt la construcció d'un retaule per a la capella del 
Nom de Jesús, per 264 lliures. També les Sres. Rosa 
i Anna Maria Pujol, amb el compromis de fer-se càr-
rec de totes les despeses, demanen ais jurats del po-
blé una capella, la quai cosa fou acceptada per les 
autoritats. Aquesta capella fou dedicada a Sant Joan 
Baptista i es benei el dia 4 d'abril del 1703. Lentament 
es van anar acabant les altres capelles fins arribar a 
les nou que hi havia, l'any 1936, quan foren des-
truïdes. 

Com a més representativa podem esmentar la ca-
pella del Santíssim Sagrament. Segons consta a l'ar-
xiu parroquial, el dia 23 de març del 1806, essent vi-
cari de la parroquia Mn. Josep Santa Creu, es posa 
la primera pedra d'aquesta capella, i el dia 25 d'abril 
de 1824 s'acabà l'obra, i es féu gran festa, amb sis 
balls, còpia de grans músics i predicador famós: el 
P. Joan Gibeman, francisca. A començaments de 
l'any 1824 tots els ve'ins cediren l'oli dels lladrets per 
acabar de satisfer les despeses, i nomenaren una co-
missió formada per: Ramon Aimamí, Francese Ba-
renys, Joan Bonet, dit de la Llúcia, i Isidre Barenys, 
els quals recaptaren una suma proporcionada per aca-
bar de pagar el mestre de cases i fer de nou la mesa 
i el sagrari, incloses les despeses del daurador. Per 
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absència d'el vicari perpetu beneí la capella Fr. Benet 
Cavalle, fili de l'Aleixar, missionista d'Escornalbou 
i ecònom de Maspujols. 

Aquesta capella és de linies impecables. És dedi-
cada al Sagrat Cor de Jesús, la imatge del quai tenia 
un metre i mig, de bona fusta i ben decorada. En 
construir-se la capella, al centre de l'aitar, es posa el 
Sant Crist que avui es troba a l'entrada de l'Església, 
tocant al Baptisteri. 

Durant els anys 30 i essent rector Mn. Tomàs 
Galve es construí i daurà el frontis i la fornícula on 
hi havia la imatge del Sagrat Cor, procurant que for-
mes un tot amb la gradería i el sagran. Treballà 
l'aitar l'escultor de Reus Sr. Domènec Segarra, i cobrà 
per l'obra 310 pessetes. El mateix escultor va fer un 
combregador de fusta decorada i daurada, amb taula 
de marbre blanc. L'esmentada reforma de l'aitar del 
Santíssim s'inaugura solemnement el dia del Sagrat 
Cor, el 23 de juny del 1933, amb una missa de comu-
nió general amb plática que féu el Rector de Fontcal-
des, Mn. Josep Tomàs. 

En aquesta mateixa capella hi havia, a més, l'aitar 
de la Purissima, construit l'any 1870; era senzill; la 
taula, de fusta amb motllures; la imatge, també de 
fusta, d'una metre trenta centimetres d'alçada, ocu-
pava el centre en forma de vitrina. L'any 1905, fou 
daurat. 

Una altra capella, la historia de la qual sabem, 
és la de la Verge del Roser. Fou beneïda l'any 1703 
juntament amb la de Sant Joan Baptista, abans de la 
inauguració oficial de l'església. La devoció del poble 
per la Verge del Roser era òbvia. Amb el temps, Testât 
de l'aitar havia arribat a ser precari i l'any 1863 es 
decidí fer una collecta per pagar la restauració i la 
construcció d'un retaule, la qual cosà es portà a terme 
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gràcies ais donatius del poblé, i es beneí el 28 de maig 
del 1864. EU cost de les reformes fou de 4.120 rais. 

Tant en l'aspecte erterior com en l'interior l'es-
glésia ha sofert modificacions però potser la més tris-
tament significativa és la destrucció, l'any 1936, del 
magnifie retaule barroc de l'Aitar Major, que ja hem 
descrit; de les imatges i els objectes de la resta de ca-
pelles, en una gran foguerada de la qual, segons tes-
timonis, rajava l'or fos fins a terra, fins a quedar gai-
rebé completament destruïts, llevat d'uns pocs re-
cords que algunes families s'endugueren a casa seva 
d'amagat. 

L'any 1939 s'inicià una lenta restauració. Es féu 
l'aitar Major senzill. Una Verge Assumpta, doatiu 
de la familia Llauradó Prats, presidia el presbiteri 
fins que es construí al relleu-imatge actual. Les altres 
capelletes, mitjançant les antigües confraries, van ser 
decorades senzillament, amb sacrificis. L'any 1940 
es canvià el terra de rajóla per mosaic. 

Després del 1939 l'església no ha sofert canvis en 
la infrastructura; és d'una sola ñau central que va 
des de l'entrada fins al presbiteri. Aquesta ñau és la 
que ocupen els fidels durant els oficis; hi ha collocats 
uns bancs de fusta. Al presbiteri, s'hi arriba per tres 
esglaons de marbre, de 9 metres de llarg. Al mig, hi 
ha la Mesa, de marbre llis, sostinguda per quatre co-
lumnetes del mateix material. Al fons hi ha una imat-
ge-relleu représentant la Verge Assumpta en actitud 
d'enlairar-se. Ais peus té dos angelets. Al capdamunt 
del conjunt, unes mans acullen la Verge. A la part 
de sota hi ha una inscripció pintada que diu: «AS-
SUMPTA ES MARIA VOS SOU L'HONOR DEL 
NOSTRE POBLE»; l'acompanya el signe maria ro-
dejat per un cercle de dotze estrelles. Tot és obra de 
l'escultor Lluis Montané. 
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A banda i banda del relleu hi trobem dues làm-
pades de ferro forjat, amb 18 llantioles cadascuna, 
connectades a la llum elèctrica. 

A dreta i esquerra del presbiteri hi ha dues en-
trades décoratives simulant una façana d'un edifici 
classic, amb dues columnes corinties, un fris i un 
frontô triangular cadascuna. La de la dreta decora la 
porta d'entrada a la sagristia i la de l'esquerra una 
porta falsa. Son obra del Sr. Espelta. 

A cada costat de la nau principal hi ha unes peti-
tes capelletes d'uns 4 metres d'amplada, dedicades a 
sants i santés de tradiciô al poble. Entrant al recinte 
i a ma dreta trobem la capella del Sagrat Cor, amb 
una imatge. Seguidament, la de la Mare de Déu del 
Roser amb un petit altar i una imatge dins d'una 
fornicula. A continuaciô trobem la de la Purissima 
—també amb altar, imatge i un petit baldaqui—. Des-
prés la Capella del Santissim, l'origen de la quai ja 
hem relatat. Actualment hi ha un petit altar i un 
retaule pintat on es veu el Crist vestit amb tunica 
blanca, i una inscripciô que diu: «JO SOC EL PA 
DE VIDA», obra del pintor Guillem Soler. Al da-
munt hi ha l'Alfa i l'Oméga amb una mà i el signe de 
Crist, també pintats. Al peu del re taule i adossat a la 
paret hi ha el sagrari on es guarda la reserva. 

La capella s'utilitza per a celebrar la missa algun 
dia feiner i també per a fer el «Monument» amb pal-
mes i palmons per Setmana Santa. 

Hi ha dos confessionaris de fusta i unes fileres de 
cadires. 

Tot just entrar, a la part esquerra, trobem el Sant 
Crist Processional i una Verge dels Dolors; després, 
les Fonts Baptismals amb una pica per als bateigs, 
tancada per una reixa de ferro. Lt,-s capelles que se-
gueixen son dedicades, per ordre segons vas entrant, 
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al Nom de Jesús, amb un petit retaule, un altar i la 
imatge del Nen Jesús; la de Sant Josep, amb les imat-
ges de Sant Josep, Sant Jordi i Sant Jaume que l'acom-
panyen, amb un petit altar de fusta, i finalment la 
de Sant Marc, amb una imatge feta per l'escultor 
Ramon Ferran, de Reus; una de Sant Isidre (donatiu 
de la Cooperativa l'any 1947), i una altra de Sant 
Antoni de Pàdua. En aquesta darrera capella, actual-
ment, s'hi colloquen els cantors. Hi ha un orgué elec-
trònic per acompanyar els cants. Una petita escaleta 
i una porta comuniquen aquesta capella amb el carrer 
de l'Església. 

Les parets del recinte són pintades de fa temps, 
llevat del presbiteri que és recent. A la part superior, 
hi trobem cinc flors esclatades que decoren el sostre, 
i una rosassa deixa passar la llum per la part de l'en-
trada principal. 

Divuit graons porten des de la Capella del Nom 
de Jesús al cor, on hi ha una barana de fusta. D'alli 
segueix una escala de cargol fins arribar al rellotge 
del campanar, a les campanes i ais balconets, últim 
pis, sempre passant per l'interior, del campanar. 

L'Església està orientada al sud-est. La façana 
principal presenta una gran portalada (amb dues por-
telles) de fusta amb claus de ferro forjat. Damunt, 
una fornicula amb una imatge de la Verge. Després 
la senzilla rosassa i acaba amb un espai triangular 
coronai per una campaneta. 

S'arriba a la porta principal des del Replà per 
uns graons de pedra. Al vértex oest de la façana, 
s'aixeca el campanar. És una construcció de 37 metres 
d'alçada, un magnifie exemplar barroc; construit en 
dues étapes: la primera al mateix temps que l'esglé-
sia, i l'altra part una cinquantena d'anys després. 
Sembla que s'ac '>à l'any 1757. Té tres cossos: l'in-
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ferior (fins a l'alçada de la teulada de l'església) es 
de prisma quadrangular, His, i els altres dos cossos 
són de prisma octogonal acabant en una pirámide 
també octogonal. Aquest dos darrers són decorats amb 
ornamentació barroca típica. 

Al primer cos, hi trobem, tot mirant la cara del 
Replà, una cerámica amb una poesía de Mn. Munta-
ñola, que diu així: 

Campanar de Maspujols 
meitat barroc meitat gôtic 
tu t'enfiles tant com vols 
i entens el parlar estrambôtic 
del ventet i els rierols 
del Salt i de Vilaplana. 

Saps el preu de l'avellana 
i el nial dels esparvers 
i et malfies dels xiprers 
que a desgrat de Sant Antoni 
feien pacte amb el dimoni 
d'enterrar-te pels diners. 

La teva fe te'n deslliura 
i tu mateix els absols 
commines bruixes i dois 
i satisfet del te riure 
dones el crit i el somriure 
pels voltants de Maspujols. 

R. Muntanyola. Agost 1978 

Mes amunt hi ha el rellotge, collocat l'any 1930; 
després, un escut amb una corona, i envoltant el pri-
mer cos a cada vértex del prisma hi havia una estatua 
de cada un dels quatre evangelistes. Actualment en 
queden solament tres; l'altre l'ha fet caure el vent. 
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Al segon eos hi ha les campanes. N'hi ha dues 
amb un magnifie so, que es deixen sentir per tot el 
terme. Foren fetes pel campaner de Reus Sr. Jaume 
Mestres l'any 1761. Les obertures on són col-Iocades 
están decorades amb unes senefes de pedra i porten 
una petxina al damunt. 

Més amunt hi ha una petita balconada, popular-
ment anomenada «balconets» amb 8 obertures. Les 
arestes estan ornades amb volutes classiques de l'or-
namentació barroca. També hi ha unes gárgoles. 

L'últim eos és piramidal, i té un pinacle en cada 
aresta. Queda separat el eos inferior per una barba-
cana. Acaba amb el parallamps i el penell. El pas 
del temps l'havia détériorât i algunes zones eren mal-
meses. Per tant, l'any 1978 es decidí arreglar-lo, cosa 
que es porta a terme aquell mateix any i queda en el 
magnifie estât actual, orgull del poblé, i que vetlla, 
a l'aguait, el pas de les generacions. 

L'any 1982 s'hi van col-locar uns altaveus per a 
avisos publics, dirigits des de la Casa de la Vila. 

La Rectoría Antiga 

Com hem dit tenim noticia d'una rectoría antiga 
construida a partir del 1561, gracies a la concordia 
feta pels Jurats i el Rector de l'Aleixar. L'any se-
güent, Mn. Joan Salvat, nomenat vicari de Maspu-
jols, fou el primer que com a tal residí al poblé. 

La Rectoría Actual (1'Abadía) 

L'actual abadía es començà a edificar l'any 1698 
i s'acabà el día 13 d'agost del 1700. Es construí a pe-
tició de l'aleshores vicari de Maspujols, Mn. Isidre 
Jover. 
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En principi es bastí d'una manera molt senzilla, 
ja que en aquells moments la vila estava fent unes 
despeses molt elevades, com era la construcció de l'es-
glésia. Es conserva un document de l'any 1703 segons 
el quai es pagaren 21 lliures al Sr. Josep Abat per 
fer una paret a l'abadia. Durant els anys ha sofert 
també diversos canvis en la seva estructura. El més 
significatiu és que a partir de l'any 1953 s'aixeca, 
aprofitant un bon tros de l'hort de l'abadia, la Sala 
Parroquial. Actualment el pis superior és destinât a 
usos multiples: unes petites dependències per al rec-
tor, saletes de catequesi, despatx... La part inferior és 
un local on els joves tenen unes habitacions per a ells: 
saleta, Grup Excursionista. 

La Sala Parroquial 

La construcció d'aquest local neix de la necessitat 
de tenir un lloc en condicions per al cinema i el teatre 
que fins llavors es feien a l'antic café de Sant Roc. 

Un grup de persones, coordinades per Mn. Lluis 
Bosch i amb l'ajut de tot el jovent del poblé, rebaixa-
ren el terreny i feren els fonaments de la Sala Par-
roquial, a l'antic fossar. Uns pilars de 7 metres aguan-
ten una nau rectangular amb encavallades de fusta 
i teulada de teula. Si bé el primer projecte era fer-ho 
amb bigues de ciment amb la coberta plana per a po-
der aixi engrandir la plaça de l'Església, després es 
cregué convenient fer-la com està actualment. 

S'inaugurava l'any 1954 i durant força temps ha 
estât l'unie local tancat de diversió del poblé. Immé-
diatement s'hi va installar una máquina de cinema, 
i combinant el pas de pellicules amb l'Aleixar i Vila-
plana, cada diumenge hi havia projecció. 
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L'any 1973 hom creu que cal renovar la velia 
maquina i se'n compraren dues de més noves a un 
cinema de Saragossa. S'hagué de fer un altre depen-
dència més ampia i amb més condicions per a ubi-
car-les. 

Amb el cinema, els festivals juvenils i les obres 
de teatre, la Sala va acomplint el seu fi. 

Diverses causes fan que a poc a poc vagi perdent 
aquella finalitat aglutinadora, i resta un temps sense 
activitat. Després d'aquest periodo en blanc, la capa-
citai organitzativa del grup l'Olla la fa reviure mun-
tant cinema per als petits, espectacles d'altres pobles, 
festes populars, etc. 

Actualment hi ha una junta plural que coordina 
els serveis amb l'ànim de retornar als origens buscant 
un lloc d'espiai que mantingui caliu al poble. 

L'Ermita de Sani Antoni 

L'Ermita de Sant Antoni de Pàdua fou construida 
a l'època de les grans realitzacions del nostre poble, 
és a dir al segle X V I I I . 

Amb data de febrer del 1760 es troba a l'arxiu 
parroquial una nota que diu: «Engracia Pujol, vídua 
aleshores i propietaria de "cal Pujol", Joseph Pujol, 
Melció Pujol, Joan Pujol, Mariana Pujol, mare i filis, 
gratis i certa ciència donen, concedeixen i cedeixen 
en la partida del Parrot en lo terme de Maspujols, 
tot aquell territori que ha menester per a fabricar a 
honra i gloria de Sant Antoni de Pàdua una Ermita 
i casa, los àmbits necessaris que's judica convenients, 
juntament plaga per lo concurs i lo carni necessari 
per anar a l'Ermita allá ahont està senyalat, ampia 
per a plantar en eli les Creus que han menester per 
a fer la Via Crucis. Juntament Paula Salvat, vídua, 

99 



Façana de l'Ermita de Sant Antoni. 



dona carni per lo mateix fi i piantar dites creus, fins 
encontrar lo carni deis dits Pujols assenyalat...». Aques-
ta escriptura fou signada el dia 3 de febrer del 1761. 

El dia 26 de febrer del 1762 es concedí el permis 
per a construir l'Ermita, per part de l'arquebisbat. 
A la instancia es feia constar: «... que todos los par-
ticulares del pueblo... han observado, una particular 
inclinación en fabricar una Ermita junto al mismo 
lugar (poblé) con un altar decente al glorioso San 
Antonio de Pàdua por término del Viacrucis...». En 
una nota del mateix dia vint-i-sis llegim: «se ha se-
nyalat lo territori per l'Ermita, casa, plaça, pou per 
la convivencia del poblé i camí per dita Ermita, as-
sistant en dita funció los donadors, dalt dits i la major 
part i comú del poblé, essent present jo lo referit 
Vicari de Maspujols per lo que tot lo poblé s'esmera 
en contribuir per la dita fábrica treballant en lo que 
los obrers los manian i se espera que ab la ajuda de 
Déu i devoció deis devots de Sant Antoni que se aca-
bará dita empresa». 

La construcció de l'Ermita no va èsser cosa fácil. 
Les obres començades, quedaren interrompudes molts 
anys. El 1775, la crònica parla de «l'Ermita comen-
çada de Sant Antoni...». El llibre de la Santa Visita 
indica que l'any 1792 encara s'hi treballava i amb 
molt d'entusiasme. 

La concessió del permis de benedicció, amb una 
sèrie de condicions, data del dia 28 de juliol del 1796. 
En rebre el permis, els maspujolencs es decideixen 
a fer el retaule de l'aitar, car tan sois tenien la mesa 
i la imatge de Sant Antoni de Pàdua. Aquest retaule 
fou executat per l'escultor Cristòfol Sancho, de Batea. 
Entre altres clàusules el contracte feia constar : «...al-
çària 30 pams, amplària 18 pams. De fusta de pi bona 
amb les figures següents: Al costat de Sant Antoni 
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principal que ja se li dona fet, a la dreta S. Francesc 
i a l'esquerra S. Antoni Abat amb l'algada correspo-
nent i al remate la Concepció i dos ángels un a cada 
costat i tot lo demés amb lo modo que indica la planta 
anyadint dos ángels un a cada costat de Sant Antoni». 

Era l'any 1796; llest el retaule, es fa una nova 
instancia en aquest sentit: «como en dicho pueblo se 
venere como sus especiales patronos a S. Marcos y 
S. Francisco Javier y les hagan anuales fiestas para 
cumplir con los votos de sus mayores, suplican ren-
didamente puedan en el presente año hacer la ben-
dición el dia 23 del corriente (abril?) para juntar 
este acto de su devoción a los que se celebran en los 
dias consecutivos en cumplimiento de dichos votos...». 
No tenim cap noticia de les festes de benedicció de 
l'Ermita, ni mes informació de les obres fetes poste-
riorment. Ens consta que durant el segle xix la casa 
de l'ermitá era habitada per alguna familia que vivia 
en aquell indret. 

El pas del temps deteriora la construcció i durant 
uns anys Termita amcnagá ruina. El dia 10 de juliol 
del 1940 s'ensorrava tota la teulada i la paret que dona 
al Cementiri. En una acta municipal del 5 de setem-
bre del 1942 trobem: «que al haberse derrumbado 
la Ermita de San Antonio se acuerda proceder al 
correspondiente desescombro y que los jornales sean 
provistos por los capítulos de imprevistos». En un 
oblit i abandonament total resta fins que el mes de 
febrer del 1962 caigué la faga na, la part davantera 
de la casa de Termita i el mur de contenció de la 
plaga, de manera que la impressió era desoladora. 
El poblé demaná la reconstrucció i immediatament 
es constituía una Junta i es comengaven les obres. 

Es treballá amb molt d'entusiasme, i foren in-
comptables els jornals i els ajuts de tot tipus, volun-

102 



tàriamente prestats. El 21 d'octubre del 1962 es podia 
beneir la magnifica Creu que corona l'Ermita com a 
record de la Santa Missió que es desenvolupà al poble 
en aquelles dates. 

La façana va esser dissenyada pel Sr. Enric Bai-
xeres; és d'estil eivissenc, de li nies fines i modernes. 
A l'espadanya hi van quatre campanes —una d'an-
tiga i très de noves— amb els noms de Maria de la 
Victoria, Tecla i Assumpta. 

El sostre ha quedat resoli amb unes encavallades 
especials i cairats vistos. El mosaic simula rajola an-
tiga. Com a retaule hi van dos relleus de 3 x 0 , 8 0 m. 
un de Sant Antoni Abat i l'altre de Sant Francese 
Xavier. Presideix la bella imatge de Sant Antoni de 
Pàdua, tot obra de l'escultor de Reus, Sr. Ramon 
Ferran. La mesa és de pedra i als costats hi ha uns 
canelobres de ferro forjat. 

A l'exterior, hi ha dues places amb seients i taules, 
una bona entrada i un cisterna. Una ampia escala 
de granit. 

El dia 13 d'octubre del 1963, el bisbe auxiliar de 
Tarragona, Mns. Laurea Castan Lacoma, la benei, 
essent rector de la Parròquia Mn. Lluis Bosch. 

Actualment el carni que arriba a l'ermita des del 
poble és pavimentat de formigó i s'han replantat els 
xiprers a banda i banda del primer tram; alcapda-
munt, resten els vells xiprers que tanquen l'Ermita. 

S'hi installa una font d'aigua potable, i diverses 
vegades s'hi han célébrât festes aprofitant de replantar 
els arbres i les plantes. Es conserva en bon estât i és 
un indret acollidor. 

103 



lioigs a Sant intoni de P a i a 
venerai a la seva ermita de Maspujols, arquebisbat de Tarragona (Baix Camp) 

Que la nostra veu ressorti 
i s'endugui lots els dois. 
Valgan's sempre Sant Antoni 
Ermità de Maspujols. 
T'escollires una terra 
opulenta de pa i vi, 
en El Camp, a peu de serra, 
amb xiprers i romani, 
i un sait d'aigua que l'aboni. 

Que la nostra 
Si eres noble de n 
no desdius en la virtut. 
Estimules la sementa 
dels intrèpids que han vengut 
les argúcies del Dimoni. 

Que la nostra. 
Proclamaves la Paraula 
amb el foc de l'Esperii, 
i aplegaves a la taula 
tot un poble enfervorit, 
sense un vot que desentoni. 

Que la nostra 

Dispersares l"heretgia 
amb carísmes i senyals, 
0 amb esclats d'Eucaristia, 
fera els peixos fraternals 
boca-oberts a qui els sermoni 

Que la nostra... 
Amb un lliri per senyera 
perfumares els camins, 
1 ens ensenyes la manera 
de somriure cor endins, 
ni que a fora el vent retroni. 

Que la nostra.. 

De Jesús i de Maria 
fores sempre confident. 
Ara et truca, cada dia, 
la parella adolescent 
per consells de matrimoni. 

Que la nostra 
Sobre un hàbit gris de frare, 
cor obert a peu descaí;, 
entre pedra i atzavara, 
has pujat ais cims més alts. 
Tens el cel en patrimoni! 

Que la nostra 
Al recer d'aquesta ermita, 
al voltant del teu altar, 
compartim I'ànsia infinita 
que tenies d'estimar, 
per benigne i per idoni. 

Que la nostra 
Vetlla el pas de la riera, 
tregui flocs l'avellaner, 
i que el cep i l'olivera 

n Pau i Bé. 

Mrr fc .mbxi - -¡vrm i Ta-m*-Tii liuuS*l't ¿Mçuac^w V i - ' Vo-uv Vi \ -
V Pregueu per nosaltres, Sant Antoni. B Perquè siguem dignes de les promeses de Crist. 

P R E G U E M 
0 Déu, que per la solemnitat de Sant Antoni, confessor vostre i doctor, ompli de joia la n Església. Protegiu-la sempre amb les vostres gràcies espirituals i feu-la mereixedora de gustar les joies eternes. Per Crist, Senyor nostre. - B Amén. 



El cementiri 

Fins a l'any 1561, els que morien a Maspujols 
eren enterrats al cementiri de l'Aleixar. A partir 
d'aleshores es comenta a enterrar al fossar antic, que 
era un terreny que rodejava la vella esglesiola. (Aquest 
terreny és on avui hi ha l'església actual.) Durant la 
construcció de l'església (1695-1703) els cossos s'en-
terraven al buit que fa la part interior del campanar. 
Una vegada acabada, alguns cossos foren posats en 
tombes familiars que hi havia al terra d'algunes ca-
pelles dins la mateixa església. El dia 7 de maig del 
1704 es comenta a enterrar al fossar del darrera de la 
rectoría, llavors dit fossar nou, fins a l'any 1854. 

L'actual cementiri s'acabá de construir l'any 1860 
pero s'hi comenta a enterrar ja el 1854 amb motiu 
d'una epidemia de cólera que s'escampá pel Camp de 
Tarragona. 

A Maspujols, el Fossar va resultar insuficient a 
causa d'aquella epidemia; aquest és el motiu pel qual 
es construí el cementiri actual. 

El rector, Mn. Josep M. Catalá, compra el terreny 
a Francesc Llauradó. Les obres foren dirigides pel ma-
teix rector i pel seu successor, Mn. Ramon Mata, i els 
treballadors eren tots veins del poble. 

Per facilitar les obres s'obrí un camí en terra de 
Josep Doménech, camí de Rocabruna, fins al mateix 
cementiri, «pas que cediren molt gustosos els propie-
taris» —ens diu el document— i per aqueix camí es 
traslladaren les pedres de la Torre de la Perruca per 
a bastir el cementiri, «les quals —continúa el docu-
ment— foren cedides i donades graciosament». 

L'Ajuntament, en prova d'agrai'ment a mossén 
Catalá pel fet d'haver comprat ell el terreny, li feu 
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donació del fossar antic, on avui hi ha la Sala Parro-
quial, en benefici seu i deis seus successors. 

L'any 1933, l'Ajuntament acorda municipalitzar 
el cementiri i fer un reglament, pero el rector aporta 
documents demostrant que el lloc pertany a la par-
roquia, i així queda fins a l'any 1962, en qué es mu-
nicipalitzen els serveis i el reglament es fa l'any se-
güent. Des de l'any 1977, un acord entre l'Ajunta-
ment de Maspujols i el de Reus permet que els serveis 
funeraris siguin portats a terme per una empresa 
d'aquesta ciudad, que té cura deis trámits i del trasllat 
deis difunts al cementiri. 
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P L À N O L DE M A S P U J O L S 
N U C L I DE POBLAClÓ ANY 1962 

Correi Mosse" Hiqrni Angles 



E L S L L I B R E S D E L A M E D U S A 

1 . T R E B A L L S H I S T Ó R I C S DE M N . SANG 
C A P D E V I L A I F E L I P ( 1 8 8 3 - 1 9 3 2 ) 

2 . G U I A D ' A L T A F U L L A 

3 . G U I A DE V I L A V E R D 

4 . G U I A DE L L O Á 

5 . G U I A DE S A L O M Ó 

6 . P E R C A T A L U N Y A ! 

7 . G U I A DE B O T A R E L L 

8 . G U I A DE V I N Y O L S I E L S A R C S 

9 . A N T O L O G Í A TARRAGONESA 

D ' A . R O V I R A I V I R G I L I 

1 0 . L A CASA DELS BANYS NOUS DE LA 

C I U T A T DE T O R T O S A 

1 1 . L E S G E M E S D E L M U S E U N A C I O N A L 

A R Q U E O L Ó G I C DE T A R R A G O N A 

1 2 . G U I A DE B E N I S S A N E T 

1 3 . G U I A DE P E R A F O R T 

1 4 . G U I A DE L A S E C U I T A 

1 5 . G U I A DE R E N A U 

1 6 . G U I A D ' A L C O V E R 

1 7 . G U I A DE M O N T F E R R I 

1 8 . G U I A D ' A S C Ó 

1 9 . G U I A DE L E S B O R G E S DEL C A M P 

2 0 . G U I A DE L A P O B L A DE M O N T O R N E S 

2 1 . G U I A DE V I L A N O V A D ' E S C O R N A L B O U 

2 2 . G U I A DE L ' A L E I X A R 

2 3 . G U I A J U E V A DE L E S COMARQUES 

TARRAGONINES 

2 4 . G U I A DE L A P A L M A D ' E B R E 

2 5 . G U I A DE T O R R O J A D E L P R I O R A T 

2 6 . G U I A DE C A P A F O N T S 

2 7 . G U I A DE G R A T A L L O P S 
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