
La muralla de 
Montblanc

El tradicional poder militar francès a l’època Moderna es basava fonamentalment en el 

coneixement del terreny i del sistema defensiu de les poblacions que els seus exèrcits 

trobaven en el seu avenç i que sovint havien de posar setge. Per això, fou tant important 

el paper dels seus enginyers. 
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El cavaller de Beaulieu, Sébastien de Pontault (ca. 

1612-1674), fou un dels més destacats del segle 

XVII.  Fou, a més, geògraf, dibuixant i impressor, 

a banda dels càrrecs militars que exercí durant els 

regnats de Lluis XIII i Lluis XIV de França. Se’l 

considera un dels creadors de la topografi a militar. 

A aquest enginyer francès –que dibuixà vers la 

dècada dels quaranta del s. XVII diversos mapes i 

plànols de les principals poblacions catalanes del 

Principat, Rosselló, Confl ent i Cerdanya-, li devem 

un dels primers dibuixos impresos de Montblanc. El 

principal element que destaca en el gravat –elaborat 

en plena Guerra dels Segadors (1640-1652)-, fet a 

vista d’ocell, és el cercle emmurallat amb les seves 

característiques torres –n’hi dibuixa quinze ressaltant 

així la seva importància estratègica i la seva funció 

poliorcètica-. Òbviament que hi apareixen altres 

elements de la vila com Santa Maria dins el clos, i 

ja a fora, els convents de la Serra, Sant Francesc i la 

Mercè i l’Hospital de Santa Magdalena.

El fet sorprenent i curiós rau en què el visitant que 

avui arriba a Montblanc per qualsevol punt d’accés a 

la Conca, té la mateixa sensació i es troba igualment 

amb el mateix panorama que Beaulieu: davant 

seu apareix la vila, on destaquen notablement les 

muralles, gairebé, després de les intervencions del 

segle passat i actual, restaurades en la seva totalitat, 

juntament amb les seves corresponents torres.

Les muralles, s’han confi gurat ja com un dels signes 

més visibles i identifi cadors de Montblanc, i la seva 

silueta integra fi ns i tot els segells turístics i logos de 

la vila. 
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LA MURALLA DE 
MONTBLANC

El carrer Major és l’artèria 
principal de Montblanc. 

Va de l’antic Portal de 
Sant Francesc al de 

Sant Antoni, de sud a 
nord. És l’antic pas que 
comunicava Tarragona 

amb Lleida.

L’antic Hospital de Santa 
Magdalena -actualment  
seu de l’Arxiu Comarcal 

de la Conca de Barberà- 
es troba situat fora del 
recinte emmurallat de 
Montblanc, a tocar del 
Pont Vell. Al gravat de 

Beaulieu, s’hi veuen dues 
torres i un altre portal.

El Portal de Sant Jordi és 
on se situa la llegenda de 

Sant Jordi, amb el drac 
i la princesa. Entrant, a 

mà dreta, s’hi pot veure 
un gran plafó amb la 

famosa llegenda. És el 
portal on fan cap tots els 
enamorats: passar-hi per 

sota o fer-s’hi un petó 
amb la persona estimada 

porta bona sort.

DESCRIPCIÓ FÍSICA

El recinte emmurallat 

de Montblanc és avui 

el més ben conservat 

i més complert de 

tots els existents a 

Catalunya. D’una 

longitud de gairebé 

1.500 metres, forma 

un pentàgon irregular, 

els costats del qual són 

de longituds diverses. 

Disposa de trenta 

torres conservades, tot 

i que potser n’hi havia 

hagut una de més. La 

voluntat del promotor, 

Pere el Cerimoniós, era que els recintes emmurallats 

disposessin, per tal de donar la sensació d’una forta 

solidesa, del màxim nombre de torres. Ho prova el 

fet que a les autoritats de Vic els manés que bastissin 

quaranta torres. El recinte estava envoltat d’un fossat 

que actualment no es percep degut als canvis que hi 

ha hagut a l’espai adjacent a les muralles. 

Segur que la vila disposava d’un sistema de defensa 

anterior a les muralles del segle XIV que deuria 

ser més petit i menys operatiu i com format per 

les façanes posteriors de les cases. Quan es bastí el 

recinte, al segle XIV, en algunes parts s’adaptà a les 

construccions anteriors que podien ser aprofi tades 

i integrades a la muralla, com esdevingué al mur de 

ponent, amb la capella de Sant Marçal.

Dos portals s’obrien al camí ral que travessava la 

població: el de Sant Francesc a la part del migdia, 

davant el convent homònim, i el de Sant Antoni, a 

la part del nord, els dos a banda i banda del carrer 

Major; a solixent s’hi troba el Portal de Barcelona, 

conegut també per Font de la Vila i de Bové, el nom 

actual; al cantó oposat, hi ha el de Sant Jordi, que 

portava als camps d’aquest sector del terme.

A més d’aquests portals, corresponents als quatre 

punts cardinals, la muralla oferia altres obertures: 

l’anomenat del Castlà, per a ús privat d’aquest 

ministre reial, que té a la dovella central de l’arc 

l’escut de Montblanc. Estigué tapiat durant molt de 

temps, obrint-se novament al públic el 3 de juny de 

1917.

El portalet de la Serra, era una obertura sense porta, 

una mena d’esportell amb reixes de ferro per conduir 

l’aigua al Riuot, que 

disposava de la seva 

sortida al costat del 

Portal de Bové.

En èpoques posteriors 

s’obriren els Portals de la 

Tressona o del Dissabte, 

situat al nord del Portal 

de Bové, i el Foradot, 

obertura que es practicà 

durant la Guerra del 

Francès, al baluard de 

Santa Anna.

Els materials utilitzats 

en la seva construcció 

foren la pedra i el 

morter de calç i en alguna part s’usà la tàpia. Les 

cantonades de les torres i els elements més singulars, 

com ara portalades i algunes parts dels merlets eren 

de pedra treballada. Un pas de ronda permetia el 

recorregut de tot el recinte. Estaven coronades per 

merlets als quals s’hi adaptaven portelles basculants 

de fusta. Totes les torres, que sobresurten dels 

panys de muralla, són de base rectangular, llevat de 

l’anomenada dels “Cinc Cantons”, situada a l’extrem 

nord-est. Construïdes dels mateixos materials de la 

muralla, les cantonades, espitlleres i altres elements 

singulars ho són amb pedra treballada. Deurien tenir 

tres o quatre nivells, els terres dels quals eren de 

fusta, així com les escales que els comunicaven. Eren 

coronades com les muralles amb merlets i portelles 

de fusta. 

Bona part del recinte interior és absent i es pot 

recórrer. Així mateix rep el corresponent nom. Des 

de la Torre dels Cinc Cantons fi ns al Portal de Bové, 

s’anomena Muralla d’Alfons III; des d’aquí al Portal 

de Sant Francesc,  Muralla de Jaume II; des d’aquí 

fi ns a l’angle del mur procedent del Portal de Sant 

Jordi, Muralla d’Alfons I; des d’aquí fi ns a la Torre 

de Sant Marçal, Muralla de Pere III, i des d’aquí fi ns 

a la torre dels Cinc Cantons, rep el nom de Baluard, 

potser perquè en algun moment aquesta zona més 

alta disposà d’alguna mena de fortifi cació especial o 

albergà un giny militar. 

Donada la seva importància històrico-monumental, 

aquest recinte, que incloïa, a més, tot el cas antic del 

seu interior i els edifi cis extramurs del convent de 

la Serra, l’església de Sant Francesc i el carrer Major 

fi ns al Pont Vell, fou declarat Conjunt Monumental i 

Artístic el 26 de desembre de 1947.
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ELS PORTALS

Entre els portals, bastits a les torres, destaca el Portal 

de Bové. Està situat a la banda oriental de la muralla 

en la cara més llarga del pentàgon; disposa d’un 

matacà damunt la porta. Juntament amb el Portal de 

Sant Jordi són els més emblemàtics i singulars de tot 

el recinte. 

Aquesta torre/portal, el 1744 fou cedida a un 

particular amb l’obligació de conservar-la en bon 

estat. Amb tot, els avatars de les guerres civils del 

segle XIX i l’abandonament posterior malmeteren 

molt l’edifi ci.

Les primeres actuacions per protegir el recinte les 

dugué a terme el Servei de Catalogació, Conservació 

del Patrimoni Artístic Nacional, creat el 1914 

per l’Institut d’Estudis Catalans per encàrrec de 

la Diputació de Barcelona. El seu director Jeroni 

Martorell i Terrats va fer els primers estudis, 

aixecaments i plànols del conjunt i concretament del 

Portal de Bové. L’espai fou donat a la Mancomunitat 

de Catalunya, representada pel president del consell 

permanent, en Josep Puig i Cadafalch, el dia 12 

de febrer de 1922, per la senyora Nativitat Sabaté 

Poblet, esposa del pròcer espluguí Josep Maria Rendé 

i Ventosa, amb la voluntat que aquesta institució 

“tingui cura, conservi i perpetuï la torre Portal de 

Bové”, que li havia pervingut a la donadora per 

herència familiar. La donació es dugué a terme a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament de Montblanc, on 

presidí l’acte en Josep Puig i Cadafalch, el qual tenia 

a la seva dreta la donant i a la seva esquerra el seu 

marit. Era alcalde de la vila el senyor Jaume Foguet 

March.

El president de la Mancomunitat va complir 

ben aviat la voluntat de la donant encarregant 

a l’arquitecte Jeroni Martorell el projecte de 

restauració. Entre el 1922 i el 1925 es va intervenir 

en aquest portal, els treballs del qual consistiren 

essencialment en la consolidació dels elements: tapar 

les escletxes del mur exterior, refer els tres pols dels 

pisos, construir l’escala interior i eliminar el taulat 

postís, acabant la torre en una terrassa.

A la banda esquerra del mur hi ha una inscripció, 

sense data, que recull un passatge del “Llibre dels 

Feyts” del rei en Jaume.

La Torre de Sant Jordi està situada a la banda de 

ponent de la vila, al començament del llenç de 

muralla sud-occidental. És també la més famosa per 

la tradició que s’hi vincula i perquè ha estat l’element 

més important per a la creació i promoció de la 

“Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi”, 

que va ser organitzada per primera vegada el 1987. 

Aquesta llegenda, aplegada per Joan Amades, ubica 

a Montblanc l’escenari del drac, la princesa i Sant 

Jordi. Precisament a l’interior del portal, a la paret 

lateral esquerra, hi ha un mosaic commemoratiu amb 

una inscripció que recull l’esmentada llegenda.

Els elements escultòrics exteriors, principalment 

una barana de ferro confeccionada pel mestre ferrer 

montblanquí Vicenç Basulto, representen els tres 

esmentats elements.

Des del mes de setembre de 2010, coincidint amb 

les festes de la Serra, s’ha obert un tros del pas de 

Ronda, d’uns 120 metres de longitud que inclou el 

Portal de Sant Jordi.

Una altra torre destacable és la de Poblet. Quan 

es projectaren les muralles, el monestir es va 

comprometre el 1374 amb els representants de la vila 

a fortifi car la casa que tenia a tocar a la denominada 

Muralla de Santa Tecla convertint-la en un element 

de defensa. L’edifi cació va respectar les dimensions de 

l’edifi ci primitiu, constituït per una sala rectangular 

amb coberta sostinguda per arcs de diafragma.

Al seu costat hi havia una de les antigues fonts de 

la vila, conformada per una estructura rectangular 

amb dues estances amb voltes de mig punt que, 

connectades entre si, servien de cisternes de recollida 

d’aigua, una, la més gran, per beure les persones, i 

l’altre per als animals.

El 2010 s’han iniciat les obres d’excavació de l’indret 

i consolidació d’ambdós elements. Reempreses el 

2012, han aparegut diverses troballes arqueològiques, 

entre les quals una llosa de pedra calcària, –de 2 

metres de llargada i mig d’alçada aproximadament- 

on hi ha esculpides dues torres afrontades. Forma 

part d’una de les parets de la font més gran.

MOTIUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES 

MURALLES

La construcció d’un recinte murat a un castell 

o a una població, des dels temps més reculats, 

responia a la necessita de garantir la seguretat dels 

habitants del seu interior. Les actuals muralles de 

Montblanc degueren el seu origen a una època 

relativament convulsa del segle XIV, corresponent 

al regnat de Pere III el Cerimoniós, dit també “del 

Punyalet”(1336-1387).

LA MURALLA DE 
MONTBLANC

El Portal de Sant Antoni, 
a l’extrem nord de la 

muralla, és el que dóna 
entrada a la vila closa des 
del Pont Vell. La Torre dels 

Cinc Cantons se situa a 
l’esquerra d’aquest portal.

A la dreta, el Portal de 
Bové, una de les torres 

més emblemàtiques de 
Montblanc. Era l’antiga 

entrada des del camí de 
Vilafranca que anava a 

Barcelona. 
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l’efi caç recinte emmurallat 

de Tarragona, havia desistit 

d’assaltar aquesta ciutat. 

Convençut de l’efi càcia 

defensiva de les muralles de 

cara a garantir la seguretat 

dels seus súbdits, el 1363 va 

ordenar la reparació de les 

muralles de Tarragona i va 

manar que se’n bastissin  a 

les poblacions del Camp més 

importants, com ara la Selva, 

Alcover, Valls i Constantí.

Davant sobretot dels perills 

representats per l’actitud 

agressiva castellana, Pere 

III desenvolupà una àmplia 

política poliercètica i de 

defensa en tot el territori 

català, en la qual implicà, a 

més de la corona en les ciutats 

i viles reials, els nobles i l’Església en les poblacions 

que senyorejaven. A Catalunya, durant aquest 

període es fortifi caren unes noranta poblacions, entre 

ciutats –destaquen Barcelona, Girona i Lleida-, viles 

–entre les quals Vic, Cervera i Montlblanc-, pobles 

–com la Selva, Constantí i Cambrils- i monestirs 

–com els de Santes Creus i Poblet-.

ELS INICIS DE LA CONSTRUCCIÓ

És molt probable que la fortifi cació de Montblanc 

s’iniciés poc abans del mes d’agost de 1366, com ho 

palesa el fet que Pere III escrivís al seu veguer a la 

vila, encarregat aleshores de dirigir l’obra, instant-lo 

a apressar-se en la construcció i aprovant totes les 

mesures preses fi ns a aquell moment.

Aquest ofi cial reial exigí la col·laboració econòmica 

de les poblacions veïnes, especialment aquelles que 

no disposaven de defenses que poguessin fer front 

a un atac exterior. El manament del veguer, però, 

provocà la queixa de l’abat de Poblet al rei, al·legant 

que l’ofi cial obligava a contribuir a les despeses de 

les muralles els vassalls del monestir que residien 

a poblacions de la vegueria i que no habitaven el 

terme estricte de Montblanc. Per consegüent, el rei 

el febrer de 1367 s’adreçà al seu ofi cial manant-li 

que només fes col·laborar econòmicament els homes 

de Poblet que habitessin a Montblanc ja que volia 

que els vassalls de Poblet residents a altres llocs els 

fortifi quessin, fos ampliant els castells o potenciant 

les muralles.

El seu llarg regnat es caracteritzà, entre d’altres 

aspectes, per la seva política expansiva i militar, 

que l’enfrontaren amb diversos reis, alguns fi ns i 

tot parents seus, com ara Jaume III de Mallorca 

(1324-1349). Tingué guerres a l’interior, com la de 

la Unió (1347-1348), que l’enfrontà amb un sector 

de nobles i classes populars dels regnes de València i 

Aragó; i a l’exterior, com la que dugué a terme amb 

Gènova (1351-1355), o el sofocament de la rebel·lió 

dels Arborea de l’illa de Sardenya (1364-1386). El 

confl icte bèl·lic més llarg, però, i que va tenir més 

conseqüències fou amb el veí regne de Castella 

(1356-1375). 

Les pretensions del monarca castellà Pere I el Cruel 

(1350-1369) sobre les terres del sud del regne 

de València motivaren l’enfrontament, que el 

desencadenà l’episodi en què nou galeres catalanes, 

armades per Francesc de Parellós, van capturar 

en aigües de Sanlúcar de Barrameda dos vaixells 

genovesos. Això provocà que el 1357  Pere el Cruel 

declarés formalment la guerra al català, que amb 

moments de treva, pau i hostilitat no va acabar fi ns a 

la mort de Pere I, el 1375.

Els atacs i les conquestes territorials es donaren 

principalment al sud del regne d’Aragó i al llarg de la 

frontera valenciana amb Castella. 

Si Pere I va comptar amb el suport i l’aliança 

de Portugal, Anglaterra i Granada, a més de la 

República de Genova, el Cerimoniós tingué com 

aliats  Enric de Tratàmara, germanastre del rei 

–que pretenia el tron de Castella- qui aportà a 

les actuacions militars les Companyies Blanques, 

dirigides per Bertrand Du Guesclin–, sense objectiu 

després de la pau de Brétigny (1360), que posava una 

treva a la primera etapa en el confl icte de la Guerra 

dels Cent Anys (1337-1453).

Tant les possibles accions militars de Pere I a terres 

catalanes –havia atacat amb anterioritat places i viles 

a València i Aragó- com el pas de les Companyies 

Blanques, com al cap de pocs anys, l’exèrcit de 

Jaume IV de Mallorca el 1374, el del comte Bernat 

d’Armanyac vers 1390 i el de Foix l’estiu de 1396, 

ja en temps dels successors de Pere III, posaven el 

Principat a una situació de possible invasió o camp 

de batalla amb exèrcits estrangers.

Sembla que la primera iniciativa de fortifi car les 

ciutats i viles pròximes al Mediterrani l’adoptà el 

Cerimoniós davant els atacs de l’esquadra marítima 

castellano-genovesa de mitjans 1359 que, davant 

LA MURALLA DE 
MONTBLANC

Montblanc ha sabut 
conviure amb la muralla; 
per això encara té vida 
pròpia. Aquí es pot 
veure una casa integrada 
dins la muralla, però 
que conserva tot el seu 
encant. 

A l’esquerra:
El Portal de Bové en una 
fotografi a anterior a la 
restauració de 1922. Dalt 
de tot encara s’hi pot 
veure la teulada. Arxiu 
Comarcal de la Conca de 
Barberà.

Acte de donació del 
Portal de Bové per part 
del matrimoni Rendé i 
Sabaté a la Mancomunitat 
de Catalunya, el dia 12 de 
febrer de 1922. 
Fotografi a de Josep Maria 
Sagarra, reporter gràfi c, 
Barcelona. 
Arxiu de Joan Rendé i 
Masdéu.

La privatitació de bens públics, que ara escandalitza una part ja 
important de la població, és una pràctica antiquíssima i constant, 
amb la qual les administracions de qulsevol color han volgut 
alliberar-se de càrregues patriminials massa feixugues o bé hi han 
procurat capitalitzacions i bescanvis més o menys explicables. Cal 
tenir en compte, d’altra banda, que el que avui ha de ser considerat 
com a patrimoni històric o monumental pot haver estat, en temps 
passats, només construcció funcional i fi ns i tot obstacle urbanístic. 
És clar que totes aquestes 
consideracions són sempre 
subjectes a la sensibilitat 
cultural de la població i a 
l’honestedat dels poders.

El cas del Portal de 
Bové de Montblanc n’és 
paradigmàtic. El 1744 va 
ser atorgat en propietat a 
Francesc Sabaté, desener 
del sometent de Montblanc 
i avantpassat meu. La cesió 
de la torre-portal  no sembla 
del tot gratuïta, perquè es 
féu sota la condició que 
el meu recontrabesavi 
la reconstruís. Ignoro la 
destinació que la família va 
donar, al llarg dels segles, a 
aquest immoble, però, per 
les caracterítiques amb què 
ha arribat als nostres dies 
(sense accés per a carruatges 
i mancat de fi nestres per a 
la il.luninació natural), no 
sembla que hagués tingut 
un aprofi tament gaire útil.

El cas és que el 12 de febrer 
del 1922, la meva àvia 
paterna, Nativitat Sabaté 
Poblet, i el meu avi, Josep 
Maria Rendé Ventosa, van 
fer donació de la torre-
portal a la Mancomunitat 
de Catalunya. El fet es 
va produir en un acte 
solemníssim a la sala de 
plens de l’ajuntament de la vila i en presència del president de la 
Mancomunitat,  Josep Puig i Cadafalch.

Tot això queda plasmat en una fotografi a de l’acte que, en gran 
format i ben emmarcada, a casa va tenir sempre un lloc d’honor 
a la paret del despatx. De tota manera, quan jo vaig néixer, 
el meu avi feia gairebé vint anys que era mort i la meva àvia 

parlava molt poc de l’esdeveniment. Ella no era una persona de 
gaire iniciativa ni de gaires idees; més aviat un pubilla rica i molt 
discreta, fi lla del Francisquet del Mas, hisendat que havia estat 
alcalde de Montblanc.

El senyor Eduard Contijoch i Miquel, ve a dir, en un article seu, 
que la decisió fou presa pel meu avi (consort de la propietària 
legítima), que s’havia presentat com a candidat a diputat a corts, 

pel districte de Valls, a les 
eleccions del 1919 i no 
n’havia aconseguit l’acta. 
Coincideixo amb el senyor 
Contijoch que la decisió 
més aviat va ser d’ell. Però 
el motiu de propaganda 
política que insinua no el 
veig gens clar, tota vegada 
que Josep Maria Rendé 
Ventosa era cap d’Acció 
Social Agrària de la 
Mancomunitat i professor 
de l’Escola d’Agricultura i 
potser comptava amb recursos 
més efi cients per afi ançar la 
seva carrera política. A la 
fotografi a hi surt el senyor 
Albert Talavera Sabater, 
advocat de l’Ajuntament 
i també advocat i col.
laborador cooperativista 
del meu avi. La devolució 
del Portal de Bové a 
propietat pública potser 
va ser més un acte induït 
per l’entusiarme patriòtic 
que aleshores es gastava, 
particularment en aquest 
grup d’activistes, entre els 
quals hi havia hagut també 
el momblanquí il.lustre Joan 
Poblet Teixidó, cosí germà 
de l’àvia, amic inseparable 
de l’avi i historiador 
apassionat de Montblanc i 
de les seves muralles. Poblet 
havia mort el 1918, als 41 
anys, i havia deixat un buit 

molt dolorós en aquest cercle d’intel.lectuals nacionalistes.  Poc 
després, el senyor Talavera va perdre la confi ança del meu avi, per 
discrepàncies polítiques i econòmiques. Jo l’havia vist, ja cap als 
anys cinquanta, passejant-se per la Rambla de Tarragona com un 
ciutadà notable, vellet i respectat (bé que a una certa distància) 
per les autoritats vigents. ■ 

EL PORTAL DE BOVÉ, 
UNA DEVOLUCIÓ
JOAN RENDÉ MASDÉU. Escriptor
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Aquest interès del monarca s’estengué poc després al 

monestir, no només motivat per la seguretat dels seus 

habitants, sinó d’una manera especial “perquè, Déus 

no vulla, no puxen ésser tretes les relíquies e joyes 

qui y són meraveyloses, ne los corssos de nostres 

predecessors allí soterrats no puxen ésser dessoterrats, 

transportats ne barrejats”. La voluntat del 

Cerimoniós en relació a la fortifi cació del monestir 

es va materialitzar l’any 1369 quan va manar a l’abat 

Guillem d’Agulló (1361-1393) que fes construir una 

muralla i un fossat al voltant del monestir, d’acord 

amb la manera que havia de determinar l’hospitaler 

Guillem de Guimerà, comanador de Barberà. El 

monarca encomanava a l’esmentat frare el projecte 

i la direcció de les obres de la muralla i els valls 

de Poblet, tot manant-li, a més, que es traslladés 

personalment a Poblet i que concretés i delimités 

sobre el terreny el sistema defensiu més adient per al 

monestir.

La participació econòmica dels habitants de diverses 

poblacions de la Conca a la construcció de les 

obres de Montblanc foren contestades per aquells 

llocs que ja disposaven d’un castell o unes muralles 

sufi cientment efi caces com ara els Omells de Na 

Gaia, de la senyoria del monestir de Vallbona, o les 

poblacions de Barberà, Pira, Ollers, Vallverd, Biure i 

Montbrió, que ho eren de l’Hospital.

La pèrdua de la major part de la documentació 

municipal anterior a 1651, degut a la implacable 

repressió exercida contra la vila pel general espanyol 

Juan de Pallaviccino, motiva que no puguem 

conèixer alguns dels principals aspectes de la 

construcció d’aquesta obra descomunal, que per a la 

Conca de Barberà representà la construcció civil més 

important del darrer terç del segle XIV.

Resulta, per tant, impossible saber el cost de la 

construcció de les defenses montblanquines. 

Disposem, però, de xifres molt parcials que poden 

suggerir algunes idees al respecte. Una carta del 14 

de març de 1374 del Cerimoniós als jurats i prohoms 

de Montblanc els diu que en endavant només hauran 

d’aplicar anualment 6.000 sous en la construcció de 

la muralla i no els 12.000 amb què estaven obligats 

fi ns a aquell moment. 

LA MURALLA DE 
MONTBLANC

Torre de la muralla 
d’Alfons I, situada davant 

de la plaça de Sant 
Francesc.

La Setmana Medieval, que 
se celebra cada any pels 
volts de Sant Jordi, és un 

espectacle continu digne 
de visitar. La muralla de 

Sant Jordi es transforma 
en un autèntic carrer 

medieval amb tot tipus 
d’activitats. Aquells dies 

la vila closa és un gran 
mercat i un gran aparador 

d’activitats culturals i de 
tota mena.

Una construcció tan gran, que comportà tantíssimes 

tones de pedra i argamassa i en la qual hi treballaren 

tants operaris, segur que va tenir un cost elevadíssim 

i motivà que els successors del Cerimoniós es 

preocupessin també pel seu acabament i pressionessin 

la vila per accelerar les obres.

Aquesta obra tan important, la construcció de la 

qual s’allargà en el temps, juntament amb altres 

causes, tingué unes conseqüències negatives per a 

l’economia de la vila. El rei Martí, qui davant la 

precarietat econòmica del municipi a començament 

del segle XV manifestà les raons que l’havien 

motivat: en primer lloc el tracte que tingué el comte 

de Trastamara, que “la exposà quaix a total vastitat e 

ruïna”, després “per les grans mortalitats e esterlitats 

de fruyts de temps passat” i fi nalment “per les grans 

pensions de censals morts a que la universitat e 

singulars de la dita vila de lonch temps a ençà són 

obligats”. 

Les càrregues econòmiques que havien de suportar 

els veïns –a fi nal del segle XIV es fi xà en 451 focs 

la població a efectes fi scals i de repartiment de 

contribucions- determinaren un degoteig constant 

d’habitants que anaren a residir a les poblacions 

del costat i fi ns i tot a altres més llunyanes, com 

ara Lleida. La situació econòmica de la vila fou tan 

lamentable que, a començament del segle XV, la 

universitat hagué fi ns i tot d’empenyorar als seus 

creditors les imposicions sobre la venda de pa i vi, 

que representaven un dels principals ingressos del 

municipi.

LES MURALLES AL SERVEI DE LA SEGURETAT 

DELS MONTBLANQUINS

Al voltant de les muralles montblanquines es dóna 

un fet paradoxal: durant el seu període inicial 

pràcticament no foren utilitzades perquè llevat de 

la primera guerra civil catalana (1462-1472), entre 

la Generalitat i Joan II, en els segles XV i XVI el 

Principat gaudí d’una certa tranquil·litat i el territori 

no fou camp de batalla de cap exèrcit. 

Tot i el canvi poliorcètic que implicà la utilització 

dels canons de bateria que feien les muralles de 

Montblanc poc aptes per a resistir un setge, així 

LA MURALLA DE 
MONTBLANC

El portalet obert a la 
muralla, a tocar de 
l’Església de Sant Marçal, 
comunica la vila amb el 
Santuari de la Mare de 
Déu de la Serra.
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com també la mancança d’una ciutadella o baluard 

–que els montblanquins trobaren  en l’emplaçament 

i solidesa de l’església de Santa Maria-, el recinte 

emmurallat de la vila mantingué la seva fi nalitat 

defensiva en els segles XVII i XIX, garantint encara 

la seguretat dels seus habitants. Aquesta seguretat 

no afectava només a situacions militars, sinó que les 

muralles representaven un element profi làctic davant 

la propagació de possibles epidèmies. Un exemple 

clarifi carà el que acabem de dir. A començament 

de 1490 la pesta feia estralls a la Ciutat Comtal, 

de manera que els membres dirigents de la 

Generalitat decidiren per evitar el contagi traslladar 

el “consistori” –els esmentats més el personal 

administratiu, notaris, regents, assessors, escrivans, 

advocats, porters, etc.- a Vilafranca del Penedès i 

després a Montblanc. Mentre estaven al convent 

de Sant Francesc els diputats i oïdors arribà Gaspar 

Vilana, procedent de Barcelona per exercir el seu 

comès d’advocat i assessor de la Generalitat. Com 

que la seva dona havia mort a aquesta ciutat a causa 

de la pesta, els diputats li ordenaren que per a major 

seguretat i per evitar qualsevol contagi no entrés 

encara a Montblanc sinó que passés alguns dies a la 

Guàrdia o bé a la Casa del Tallat. L’advocat es deturà 

un temps a la Guàrdia essent-li tancades les portes de 

la vila. 

A partir del segle XVII, però, la situació política i 

militar canvià i en alguns moments les muralles foren 

destruïdes per minvar la seguretat dels habitants del 

seu interior, mentre que en d’altres per potenciar-la 

els seus murs foren reedifi cats, restaurats i reparats. 

Les muralles resultaren encara efi caces durant les 

campanyes de la Guerra dels Segadors concretament 

els anys 1642, 1647, 1649 i 1651, en què pogueren 

resistir algun temps els assalts dels enemics.

Una de les pitjors destruccions les patiren durant 

l’esmentat confl icte, quan els exèrcits francesos 

d’ajut al rei d’Espanya, comanats pel general Joan 

Palavicino, estigueren l’estiu de 1651 a la vila. Abans 

d’abandonar-la, la nit del 16 de juliol, s’obligà als 

montblanquins a enderrocar les muralles i les torres, 

a més d’una part de l’església de Santa Maria.

Les autoritats municipals havien perdut interès pel 

sistema defensiu perquè, a partir del segle XVII, la 

utilització de l’artilleria –que podia fer arribar les 

bales des de més lluny i saltant-se fàcilment l’alçada 

dels murs- exigia un altre tipus de defensa. Per aquest 

motiu, precisament, per la poca utilitat dels valls, els 

cònsols a començament del segle XVII arrendaren les 

pastures que havien crescut a les valls. 

Tot i això, encara mantingueren una certa 

funcionalitat al llarg del s. XVIII i durant les guerres 

civils del s. XIX. En el set-cents els muníceps per 

garantir la seva conservació i manteniment feren 

diverses cessions emfi tèutiques a particulars sota 

censos anuals moderats perquè s’hi instal·lessin. Per 

això, les defenses montblanquines no es pogueren 

oposar a la força i potència de l’exèrcit francès, que 

passà bastant de temps a la vila, establint el seu 

quarter general al convent de la Serra.

Durant les guerres civils del segle XIX, la composició 

en general de pocs homes integrants de les partides 

carlines i la dimensió petita dels suports reialistes 

motivaren encara la utilització de les muralles com a 

defenses de la població que fou constitucionalista i 

liberal. Durant els confl ictes es prengueren diverses 

mesures respecte a les muralles, com ara fer tapiar 

bona part de les obertures que donaven a l’exterior 

o fer construir una tronera a un dels portals. A 

fi nals d’aquest segle els muníceps feren aterrar les 

torres dels Portals de Sant Francesc i Sant Antoni, 

per deixar més expedites aquestes entrades/sortides 

principals de la vila.

LA RECUPERACIÓ DE LES MURALLES I 

L’APOSTA PEL PATRIMONI

Sempre s’ha dit que invertir en patrimoni artístic 

és invertir en present i en futur. Això ho han tingut 

clar els muníceps montblanquins des que el 1947 la 

població fou afavorida amb la protecció especial que 

afectà el recinte emmurallat de Montblanc, amb tots 

els elements del seu interior.

Així ho han entès els diversos  muníceps que al llarg 

del segle passat fi ns a l’actualitat han regit i regeixen 

els destins de la vila. Sota el seu impuls, i amb l’ajut 

d’altres administracions públiques, s’han restaurat 

panys de muralla i torres o s’han adquirit fi nques 

que possibilitessin la seva restauració posterior. En 

ares de la veritat, però, sense menystenir els altres, cal 

assenyalar els esforços i entusiasme duts a terme pels 

alcaldes Josep Gomis (1964-1983) i l’actual Josep 

Andreu i Domingo.

Avui no discuteix ja ningú l’interès cultural i artístic 

del recinte. Tothom l’ha assumit com un element 

inqüestionable d’atracció de visitants i s’ha arribat a 

convertir per la seva potència en una peça inseparable 

de l’imaginari col·lectiu de la vila. ■

LA MURALLA DE 
MONTBLANC

A l’interior de la muralla, 
Montblanc és una vila 

medieval amb una bona 
activitat turística i comercial 

que discorre entre palaus, 
casals, esglésies i cases 
nobles situades en uns 

carrers que conserven tota 
la seva personalitat. 

A la dreta:
Plaça de Sant Miquel, on es 
pot veure l’Església de Sant 

Miquel (s. XIII) i el Palau-
Fortalesa del Castlà (s. XV).

La plaça Major és el cor 
de Montblanc i una de les 

places més boniques de 
Catalunya. A banda de la 

Casa de la Vila (s. XIII), també 
s’hi pot veure el Casal 

dels Desclergue (s. XVI), 
reproduït al Poble Espanyol 

de Barcelona.

Interior de Santa Maria la 
Major (s. XIV), notable obra 

del gòtic ogival a Catalunya. 
Fou seu de Corts l’any 1333. 

De les seves capelles, cal 
destacar: el retaule gòtic 

dels sants Bernat i Bernabé; 
la Mare de Déu del Cor, una 

talla de fusta policromada 
del gòtic fl amíger de mida 

gran, i l’orgue del segle XVII.

L’anomenada Nit dels 
Museus, dins la Setmana 

Medieval, és un espectacle 
que omple la vila de 

quadres plàstics tematitzats 
amb gran encert i bellesa. 

És una manera molt 
singular de recórrer els 

racons més amagats de 
Montblanc.

Plaça de Sant Francesc. 
Totes les festes, fi res i 

mercats de Montblanc 
tenen un toc medieval molt 

característic. 
És fàcil trobar-hi tots els 

vins i caves de la comarca, 
productes agroalimentaris, 
artesania i una bona oferta 

d‘activitats culturals per a 
tots els gustos. Consulteu 

els programes al web 
www.montblanc.cat 

i els seus enllaços.

Un consell: a Montblanc, 
s’hi menja molt bé; l’oferta 
és àmplia i els preus molt 

raonables. I no marxeu 
sense entrar a les botigues 

tradicionals... Montblanc 
amaga moltes sorpreses.
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A l’exalcalde de Montblanc, Josep Gomis, i a 

l’actual alcalde, Josep Andreu, els han acusat 

sovint de patir de “mal de pedra” per la seva sana 

obsessió de treballar per a la recuperació del 

patrimoni històric de la Vila. Entre l’estrena de 

l’alcaldia per part de Gomis, el 1964, i avui, han 

passat gairebé cinquanta anys durant els quals  

alcaldes i governs de Montblanc han treballat 

en diverses fases del procés de restauració de 

la Muralla, convertida ara en el principal símbol 

d’identitat de Montblanc. “Els diferents alcaldes 

hem treballat en el projecte amb més o menys intensitat, però tots, com a mínim, hem comprat 

alguna casa que ha permès alliberar una part de Muralla”, diuen durant una conversa conjunta 

amb Cultura i Paisatge. La continuïtat del projecte, doncs, ha estat una de les claus que ha permès 

a la Vila gaudir d’aquest valuós patrimoni.

“Necessitarem algunes generacions 
per tenir restaurada tota la Muralla”

Francesc 
Domènech

Periodista

Dos alcaldes. Dues èpoques. Dues concepcions 

ideològiques. Dos tarannàs diferents. Però una idea 

comuna: El futur de Montblanc ha de passar per 

dos eixos estratègics: La recuperació del patrimoni 

per convertir la Vila en un cas singular que permeti 

potenciar el Turisme, i la industrialització, que va 

començar en l’època de Josep Gomis a l’alcaldia i 

que els alcaldes posteriors han mantingut. “Això 

ens permet una economia equilibrada”, diu 

Andreu, “de manera que el disposar d’indústria ens 

permet pensar molt bé l’estratègia turística i que 

puguem anar a poc a poc i fer que tot plegat sigui 

sostenible”. Gomis assenteix, i recorda com “des 

del 1964 aquests han estat els dos eixos principals 

de l’actuació de l’Ajuntament, que han tingut 

continuïtat”.

Josep Gomis va accedir a l’alcaldia el 1964. Les 

primeres intervencions per a la restauració de la 

Muralla havien estat obra de la Mancomunitat de 

Catalunya. Durant els anys posteriors es va frenar 

aquest primer impuls. Només, durant la República, 

es van dibuixar plànols per poder recuperar el 

portal de Sant Jordi. Va venir la Guerra Civil i no 

va ser fi ns el 1947 que Montblanc va ser declarat 

Conjunt Monumental, una qualifi cació ofi cial 

que obria portes a projectes de recuperació d’una 

certa ambició. Amb Josep M. Abelló d’alcalde, es 

van començar obres de reconstrucció d’algunes de 

les torres que estaven escapçades, es van arreglar 

merlets... Però Gomis es va plantejar un programa 

més ambiciós: tenia clar que l’Ajuntament havia 

d’adquirir les cases que tapaven la muralla per fer-la 

visible i poder-la restaurar. La qüestió era com fer-

ho. Per garantir que el projecte fos possible es van 

fer les gestions necessàries que van permetre que , 

al 1971, es declarés d’utilitat pública, de manera 

que totes les cases adossades a la Muralla podien ser 

objecte d’expropiació.  Tor i aquest decret, Gomis 

recorda que “mai hem hagut d’utilitzar el decret 

d’expropiació, perquè estàvem convençuts que no 

era just que paguessin una obra que benefi ciava 

tot el poble només els afectats”. A partir d’aquesta 

idea, es van fer promocions de nous habitatges 

“que permetien acordar amb els propietaris de les 

cases un canvi de metre quadrat d’habitatge vell 

per metre quadrat d’habitatge nou”. D’aquí va 

néixer, per exemple, el conjunt de d’habitatges de 

Les Arcades. Tot això, però, no va estalviar que es 

generés un moviment d’oposició i que, fi ns i tot, 

“El Correo Catalán” publiqués un article crític que 

deia que volien convertir Montblanc en una vila “de 

cartró-pedra”. En qualsevol cas, l’adquisició de cases 

permetia començar a fer una tasca de restauració 

d’amplis trams de muralla. “Ara està clar que a la 

Vila hi ha un consens general sobre aquest tema”, 

assegura l’alcalde actual, Josep Andreu.

L’exalcalde Gomis i l’alcalde Andreu repassen junts el procés de restauració de la Muralla 

de Montblanc i el que hi ha pendent de fer.

LA MURALLA DE MONTBLANC

1 - El Foradot [ca. 1950]

2 - Muralla St. Jordi [ca. 1950]

3 - Baluard de Sta. Anna [ca. 1950]

4 - Portal del Castlà 
des del carrer Fusteria [ca. 1950]

5 - Congrés Nacional d’Arquitectura 
Típica Regional. Matias Solé amb 
Cèsar Martinell. (febrer 1969)

6 - Plaça i església de St. Francesc. 
[ca. 1950]

Fotografi es: 
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
- Fons Vicenç Baldrich
- Fons Ajuntament de Montblanc (5)

1

2

3 4

6

5

Josep Gomis i Martí i 
Josep Andreu i Domingo 

durant l’entrevista.
(maig de 2013)
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MATIES SOLÉ

En tota aquesta feina i la posterior, tant Gomis com 

Andreu destaquen la tasca duta a terme per Maties 

Solé, director del Museu-Arxiu de Montblanc 

fi ns el 2008. Havia acompanyat a Josep Gomis en 

molts dels viatges a Madrid a la recerca de suport 

i diners per restaurar la Muralla. Tants cops hi 

havien anat, que Andreu recorda quan, en una de les 

primeres visites que va fer com a alcalde a Madrid, 

el 2001, per reclamar que Montblanc fos inclòs 

en el llistat d’inversions de l’1% cultural que es 

destinava del pressupost de les diferents grans obres 

d’infraestructura de l’Estat, en arribar al Ministeri i 

després de presentar-se com a alcalde de Montblanc, 

el funcionari que l’atenia, li va etzibar: “De 

Montblanc? Abans venien aquí sempre un senyor 

molt elegant acompanyat d’una altra persona”. 

Eren Gomis i Solé, que s’havien fet ja familiars 

al Ministeri de tantes visites com hi havien fet. 

“Maties Solé ha estat un personatge molt important 

en la restauració de la Muralla, perquè ha fet de fi l 

conductor de les diferents èpoques en què des de 

l’Ajuntament hem treballat el tema”, coincideixen a 

afi rmar Gomis i Andreu. A la següent visita a Madrid 

d’Andreu, ja va demanar a Josep Gomis, aleshores 

Delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, que 

l’acompanyés. Les gestions van tenir el seu efecte 

perquè Montblanc va aconseguir fons econòmics 

provinents d’aquesta partida de l’1 % cultural.

Justament, una de les particularitats de tot aquest 

procés de restauració és que les obres fetes han costat 

molt pocs diners a l’Ajuntament de Montblanc. 

“Sempre hem anat a buscar recursos a fora”, explica 

Gomis, que ja durant la seva etapa d’alcalde va 

aconseguir diners de Madrid. Amb la recuperació 

de la Generalitat, van començar a arribar diners 

de Barcelona. Al 1992, l’alcalde, Andreu Mayayo, 

signava un conveni amb la Generalitat que garantia 

fons per a la compra de cases i la restauració de 

la muralla. I, Andreu, després d’aconseguir l’1% 

cultural, feia entrar el nucli antic a la Llei de Barris 

i aconseguia també fons econòmics de la Direcció 

General del Patrimoni Històric del Govern de l’Estat.

EL FUTUR

“Això de la Muralla no vol pressa”, diu l’alcalde 

Andreu, ferm partidari de “l’anar fent” en la tasca 

de recuperació del patrimoni. Gomis intervé i, mig 

en broma, afi rma que “si el Pep Andreu és alcalde 

durant quinze anys, ho veurem acabat”, afi rmació 

a la que Andreu replica que “sempre ha de quedar 

alguna cosa per fer per als que vindran”. Ara, 

Andreu es mostra molt il·lusionat amb els projectes 

de la Cooperativa, l’entorn de Santa Magdalena 

i de l’edifi ci del Kursaal. Tot plegat, per afermar 

Montblanc com a conjunt Medieval i per dotar la 

Vila d’una infraestructura que permeti donar servei 

als turistes que la visitin.

Justament, el com treure profi t de tota la feina feta 

des del punt de vista turístic és un dels temes que 

cal plantejar de cara al futur. Andreu recorda que 

algunes de les torres restaurades ja s’han destinat a 

acollir la seu d’algunes entitats de la Vila i diu que 

“estaria bé que poguéssim destinar algunes de les 

torres a ser llogades com a allotjament turístic”. La 

remodelació de la Cooperativa “forma part també del 

projecte turístic, perquè és on els turistes acaben la 

seva visita i on poden comprar els nostres productes”. 

Andreu no és partidari d’infraestructures turístiques 

enfocades a una presència massiva de visitants 

(excepte els dies de la Llegenda de Sant Jordi). El 

seu model, “que és propi i que no volem copiar 

d’enlloc”, té com a referent el concepte de turisme 

cultural rural, basat en l’existència d’establiments 

d’allotjament petits i de qualitat, que serveixin de 

base per als visitants que, a més de Montblanc, 

vulguin visitar altres indrets de la Conca de Barberà.

CARTA ALS REIS

A Gomis i Andreu els proposem que facin la Carta 

als Reis. I el primer que demanen és que es perseveri 

en la continuïtat del projecte, que ja fa 50 anys que 

dura. Andreu, però, va una mica més enllà quan 

posa èmfasi en l’entorn natural, de manera que 

serveixi com a complement d’un desenvolupament 

equilibrat, i sense oblidar que “ens hem de convertir 

en la ciutat medieval de Catalunya per excel·lència”. 

Per aconseguir tots aquests objectius “no podem 

copiar de ningú i hem de crear un model propi de 

desenvolupament, adaptat a la nostra realitat”.

Andreu no vol córrer. Diu que el que queda de la 

muralla és la part més complicada de gestionar, i més 

ara, quan els recursos públics són molt més escassos. 

Això és el que li fa dir que en l’entorn emmurallat “hi 

ha feina per a un parell de generacions”. Tant Gomis 

com Andreu es mostren optimistes, perquè “el 

consens social existent a la Vila és molt més gran que 

no havia estat, i això facilita les coses”. En defi nitiva, 

poc a poc i bona lletra per a un projecte que, com 

cap altre, fa de Montblanc una vila singular. I, en 

bona part, gràcies al “mal de pedra” dels alcaldes. ■

LA MURALLA DE MONTBLANC

7 - Mossèn Josep Farré Fortuny, Plebà; 
Ramon Requesens Queralt;  
Rodríguez Acosta, Director General 
de Promoción y Turismo; Joan Jornet 
Altarriba; Josep Gomis Martí, Alcalde.
(20 de novembre de 1969)

8 - Josep Folch Folch; Josep Roca 
Garcia; Josep Gomis Martí, Alcalde; 
Molt Hble. Sr. Josep Tarradellas, 
President de la Generalitat; Robert 
Graupera, Governador Civil. (1978)

9 - El foradot en construcció.
(10 de setembre de 1970)

10 - L’alcalde Josep Gomis durant 
la visita del Sr. Falcón Rodríguez, 
Director General de Belles Arts. (22 de 
febrer de 1973) 

11 i 12 - Ensulsida d’una torre a 
la muralla de St. Jordi, al tram de 
muralla de Pere III.

Fotografi es:
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Fons Ajuntament de Montblanc

LA MURALLA DE MONTBLANC

La maqueta del recinte emmurallat 
de Montblanc està exposada al Casal 
dels Josa, seu del Museu Comarcal de 
la Conca de Barberà (MCCB)
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