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Un HOME dE LA COnCA dE BARBERÀ

Llicenciat en Dret amb vocació social

Albert Talavera Sabater va néixer a Sarral el 24 de maig de 1888 i va 
morir a Tarragona el 7 d’octubre de 1970. És fill de Miquel Talavera Ferré, 
de Sarral, i Josepa Sabater Bayarri, de la Pobla de Benifassà (Castelló de 
la Plana).1 

Suposem que va cursar els seus primers estudis a Sarral, però no en tenim 
constància documental. Va començar el batxillerat a l’Institut de Barcelona, el 
curs 1902-1903, amb un excel·lent amb premi en cal·ligrafia, però va suspendre 
aritmètica. El curs següent hi continuà: un altre excel·lent amb premi en llatí, 
però amb qualificacions desiguals en les altres matèries. El curs 1904-1905 es 
va presentar als exàmens lliures i va continuar a la Ciutat Comtal encara el curs 
1905-1906.2

En els dos cursos següents no consta en el seu expedient acadèmic que hagués 
fet cap assignatura i el curs 1908-1909 s’examinà a Reus on, sorprenentment, 
va suspendre agricultura i tècnica agrícola. Va tornar a fer exàmens lliures a 

1 Els avis paterns eren Josep Talavera Massagué i Teresa Ferré Escoda (Sarral). I els avis materns, 
Dionisio Sabater Benet i Carme Bayarri Querol (la Pobla de Benifassà).

2 D’aquesta etapa ens en proporciona ell mateix algunes dades en un article a Aires de la Conca 
(AdelaC), núm. 94 (10-2-1929), p. 12, que dedicà a l’obra de narcís Oller. Parlava de l’avidesa amb què 
intentaven llegir algun llibre d’Émile Zola, creador del naturalisme en la novel·la i autor de La Terra 
(1887), que ell cita i de com ho havien de fer d’amagat del canonge director de l’Institut, Clemente 
Cortejón, que els empenyia cap a la prosa cervantina. En aquell temps, Talavera va descobrir narcís 
Oller i confessava que l’havia captivat. 
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Barcelona en els cursos 1909-1910 i 1910-1911 i va obtenir definitivament el 
grau de batxiller en els exàmens del gener de 1911 i el títol el mes de maig 
d’aquell any.

Durant aquell darrer curs, amb 22 anys, fa ja algunes assignatures de la car-
rera literària i segueix l’ensenyament oficial a la Facultat de Filosofia i Lletres. 
Ja havia aprovat ètica i “rudimentos del derecho”, i el juny obtingué excel·lent 
en lògica fonamental i aprovats i algun notable en altres assignatures. Residia 
a Barcelona, al carrer Llorer, al Poble-sec, 53, 2n 1a.

Durant el curs 1911-1912 va superar les assignatures de dret: romà, polític, 
canònic, administratiu, història del dret i elements d’hisenda. Va continuar els 
dos cursos següents, 1912-1913 i 1913-1914, amb qualificacions normals: notable 
en dret polític i excel·lent en el segon curs de dret civil. Va obtenir el grau de 
llicenciatura el 26 d’octubre de 1914, però el títol no li fou expedit fins el 
10 de desembre de 1918. 3

Va retornar a Sarral, on es va començar a moure entre els propietaris locals 
per a la formació d’una associació agrícola que contrarestés el pes que prenia 
el sindicat local dels pagesos, d’arrel republicana, que ja hi havia al municipi: el 
Sindicat Agrícola. Entre els anys 1913 i 1914 va dedicar part dels seus esforços 
a la constitució del Sindicat de Vinyaters de Sarral.

3 Arxiu de la Universitat de Barcelona. Hi consta la seva residència a Sarral, primer al carrer Major, 24 
i el darrer any al carrer de l’Aurora, 12, 1r 2a.
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Encaminà la seva activitat cap a la propagació de les bondats del cooperati-
visme agrari i aviat trobà camins que li permetrien desenvolupar el seu objectiu: 
la premsa que s’editava a Montblanc i la Federació Agrícola de la Conca de 
Barberà constituïda el 1916, de la qual Josep M. Rendé el féu conseller des de 
bon començament.

Per les fotografies que coneixem, i per l’únic record personal que en tenim, 
la seva era una mirada entre la malícia i la tristesa. Ja de gran, l’expressió d’un 
home frustrat.

Eixos de participació

Albert Talavera va participar en sis grans eixos locals, comarcals i nacio-
nals:

1) El Sindicat de Vinyaters de Sarral.
A Sarral el 1907 la Societat de Treballadors Agrícoles es va legalitzar a l’em-

para de la Llei de sindicats agrícoles de 1906. El 1912 va adquirir un immoble 
per bastir-hi un celler comunal per als seus membres. El 1913, Albert Talavera, 
esperonat per les seves mateixes inquietuds i l’exemple de pobles veïns com 
Cabra, Alió o l’Espluga, engrescà els propietaris del poble per crear l’associació 
anomenada Sindicat de Vinyaters.4 Ell mateix en presidí la junta directiva de 
1916 a 1919.

2) Talavera s’involucrà de valent en la campanya de la Junta de Defensa 
Vinícola, va presidir la del seu poble i va participar en els actes que es desen-
volupaven arreu de la comarca al costat dels líders comarcals Josep M. Rendé, 
Joan Poblet, Josep Cabeza, Ferran Chaparro, etc.5

3) La fundació de la Federació Agrícola de la Conca de Barberà (FACB) 
entre els anys  1914 i 1916 fou viscuda per Talavera al costat dels homes que 
incitaven el cooperativisme més conservador. Com a conseller tingué un paper 
destacat: primer, com a tresorer i, després de la mort de Poblet i Teixidó, com 
a secretari i gerent al cap i a la fi.6

4) Podem dir que en la fundació de la fassina fou l’home fort i en el trasbals 
que seguí al seu fracàs va ser qui més va sentir el pes dels desencisats, de manera 
molt especial pels seus antics coreligionaris de Sarral.

4 Mayayo i Artal, A. (director). L’empenta d’un poble. Centenari de la Cooperativa Vinícola de Sarral 
(1907-2007), Sarral, 2008, p. 33 i següents.

5 Sobre la Junta de Defensa Vinícola, vegeu Vallès (2009), p. 19 i següents.
6 Repassa aquells temps en dues entrevistes: “L’obra cooperativa de la Conca de Barberà”, AdelaC, 

núm. 53 (23-4-1927), p. 4-5 i La Publicitat, núm. 16.561 (19-4-1927), p. 1.
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Col·laborà estretament amb Josep Cabeza, que esdevingué president de la 
Federació quan hagué mort Rendé el 1925, i amb Manuel Miró Esplugas7 hi 
trobà un bon suport amb inclinacions polítiques incloses.

5) Féu conferències pels pobles de la comarca i els va assessorar en la 
formació de sindicats. Va publicar articles i redactar informes adreçats al 
Govern estatal i als diputats i senadors referits a projectes de llei que podien 
perjudicar la viticultura.

6) En l’àmbit local, a Montblanc, on fou regidor i alcalde, va concentrar 
esforços en aspectes culturals, en la premsa i tota mena d’iniciatives catalanis-
tes, etc.

La campanya pel Dret català

El mes de novembre de 1911 el ministre espanyol de Gràcia i Justícia, Antonio 
Barroso,8 promulgà un decret que atemptava directament contra el Dret català. 
D’una banda, centralitzava la convocatòria de les notaries i anul·lava l’aplicació 
del Dret català en l’exercici professional dels notaris.

En aquell moment, Albert Talavera estudiava a Barcelona i visqué de prop 
les repercussions del Reial Decret. Els estudiants es mobilitzaren en contra 
d’aquella visió centralista de l’Estat que surava cada dos per tres.9

Per al jove Talavera, catalanista i atrevit, el decret era el fruit de segles 
de “volguer medir tota cosa que dugui el segell d’una vida regional pròpia i 
que en el fons no faria un altra cosa que congriar l’inquina de tots aquells que 
surten de les aules universitàries centrals, amb el cervell farcit de malaltisses 
concepcions de la vida espanyola desenrotllant-se baix el peu d’una grisa i 
mortífera uniformitat”.10

7 Manuel Miró i Esplugas, advocat, es va llicenciar en Dret el 1919 i fou conseller de la Federació 
Agrícola de la Conca de Barberà. Políticament, s’apropava a la Lliga Regionalista, tot i que de jove 
s’alineava en el republicanisme autonomista i federalista. Col·laborà estretament amb Talavera en 
l’afer del plet amb els sindicats de Sarral. El 1924 va ser fiscal a l’Audiència de Tarragona. nebot de 
Josep Esplugas i Moncusí, va ser candidat en diverses eleccions abans de la Guerra Civil. En el període 
franquista va ocupar diversos càrrecs a Tarragona i fou una persona molt propera al règim.

8 Antonio Barroso va ser ministre de Gràcia i Justícia en el govern de José Canalejas del 3 d’abril de 
1911 i a partir del 29 de maig del mateix any, ministre de Governació. Carteres en les quals va repetir en 
altres períodes.

9 El notariat es regia per una llei de 1862, sensible a les particularitats de Catalunya. El 1903 Eduardo 
Dato ja féu un intent de desnaturalitzar el Dret català perquè tinguessin accés a les notaries catalanes 
aspirants d’arreu de l’Estat, malgrat la seva absoluta desconeixença del dret del país, la llengua i els 
costums ancestrals.

10 Gazeta de la Conca, Montblanc, núm. 34 (25-11-1911), p. 1.
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Amb paraula fàcil rebrega la jerarquia política i administrativa d’Espanya, i 
denuncia que tan bon punt els estudiants madrilenys de dret deixen les aules 
els fa nosa el Dret català.

Com que el nostre Dret no es modernitzava “convertint-lo els seus enemichs 
en perenne anacronisme, li infireixen la punyalada més traïdora i certa, con-
demnant-lo, en plás més o menys llarch, a una segura desaparició”.

La campanya durà mesos. El gener de 1912 a Tarragona es féu un míting per 
protestar contra els atacs que des de Madrid s’inferien al Dret català.11

Aspirant a notari i casament

El mes d’abril de 1917 es presentà a unes oposicions a notaria a Saragossa en 
les quals obtingué el primer lloc, però que mai va arribar a exercir com a tal.12 
Intuïm que fou a conseqüència de la seva vocació cooperativista i la vinculació 
a la Conca i la premsa local de Montblanc, en línia amb la seva personalitat un 
pèl utòpica.

El 5 de juliol d’aquell any es casava amb la també sarralenca Antònia Bonet 
Puig.13 

Uns mesos, doncs, en què la seva activitat periodística és nul·la, fins que la 
mort de Prat de la Riba el mou a escriure una breu necrològica sota el títol 
“L’apòstol català”. no cal dir que per a  ell, com per a tants i tants catalans, Prat 
de la Riba representava el mestre del nacionalisme i el seu definidor.14

11 Tarragona Federal, núm. 95 (20-1-1912), p. 1. La crida a l’assistència que es feia als tarragonins la 
signaven l’Ajuntament, la Diputació, el Col·legi d’Advocats, procuradors, metges, Cambra Agrícola i 
un seguit més d’entitats tant polítiques com socials i els periòdics La Cruz, Catalunya Nova i Tarragona 
Federal.

12 L’Escut, núm. 71(21-4-1917), p. 3.
13 La Conca de Barbarà, núm. 177 (7-7-1917), p. 5. (LCdeB) notícia que, per cert, no hem trobat 

publicada a L’Escut.
14 L’Escut, núm. 87 (4-8-1917), p. 3.
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Queda, a més a més, ben justificat aquest parèntesi pel seu viatge de 
noces. no tindria res de particular que els novells esposos haguessin anat 
a la Costa Brava, però Talavera deixa una pàgina escrita, “Tossa la bella”, 
on se’ns mostra amb inquietuds també literàries i per sobre de tot amb 
una vasta cultura. 

L’octubre de 1918 naixia la seva filla Laura.15 Aquell mes moria Joan 
Poblet i Teixidó, i Albert Talavera fou nomenat secretari de la Federació 
Agrícola de la Conca de Barberà. Va traslladar el seu domicili professional 
a Montblanc, a la casa on aquell amic exercia l’advocacia, i en fou també 
el continuador.

Catalanista i activista cultural

A més de la seva vessant cooperativista, a Montblanc va desenvolupar una 
intensa activitat cultural:

1) La Joventut nacionalista de Montblanc va preparar abans d’acabar l’any 
1919 una tanda de conferències en la qual hi van participar destacades figures 
de la intel·lectualitat catalana. A més, es plantejava fer una classe setmanal 
d’història de Catalunya a càrrec d’Albert Talavera, i una d’ortografia catalana 
impartida per mossèn Pau Queralt.16

2) Quan a tot Catalunya s’engega la campanya per la defensa de la llengua 
catalana, el 1922 organitza una delegació a Montblanc en col·laboració estreta 
amb mossèn Pau Queralt, de la Protectora de l’Ensenyança Catalana.17 El seu 
despatx fou l’escenari de la constitució de la delegació local. Elegit president, 
va emprendre una interessant campanya en favor de la llengua.18 

3) En aquella mateixa línia estigué amatent a la consecució de signatures de 
les entitats agrícoles de la comarca en suport del manifest que es volia lliurar al 
rei Alfons XIII en el seu viatge a Barcelona de 1924, en el qual se li demanava 
respecte a l’ensenyança de la llengua catalana.

4) Formà part de la Junta del Centre Català de Montblanc quan es va consti-
tuir aquella entitat catalanista, el 1930, continuadora de l’Orfeó Montblanquí, 
dissolt o suspès per la dictadura.19 

15 L’Escut, núm. 152 (10-10-1918), p. 3 i L’Escut, núm. 155 (2-11-1918), p. 3. Per nadal de 1927 naixia 
un altre fill del matrimoni.

16 La Nova Conca, núm. 54 (20-12-1919), p. 7. (LNC)
17 El mes d’octubre de 1922 es va fer un acte a la Vila Ducal de propaganda de la Protectora de 

l’Ensenyança Catalana.
18 La Nova Conca (LNC), núms. 178 i 179 (22 i 29-4-1922), p. 5 i 3 respectivament. 
19 Aires de la Conca, núm. 123 (30-5-1930), p. 3 i 7. 
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5) El 1930 presidia la Junta de l’Hospital de Montblanc. Intentà esmenar 
les irregularitats que s’havien produït en aquella junta d’ençà de la dictadura 
i que feia temps que no funcionava. També procurà restablir les relacions amb 
l’arquebisbat de Tarragona i mirar de retrobar els objectes que havien sigut 
espoliats.

A l’Ajuntament de Montblanc: Cambó com a referent

En les eleccions municipals de 1922 a Montblanc es presentà per la candida-
tura de la Joventut nacionalista i entrà a la corporació essent nomenat síndic.20 
Hi va romandre fins a la destitució de les corporacions el 13 de setembre de 
1923 pel dictador Primo de Rivera.

La seva ambició política, que, des de bon començament, l’havia apropat a la 
Lliga Regionalista de la mà de Rendé, després de la mort d’aquest, l’encimbellà 
als màxims llocs de responsabilitat pel que feia a l’agricultura en la formació 
política que conduïa Francesc Cambó.

El 26 de febrer de 1930 tornava a l’Ajuntament de Montblanc com a regidor 
associat, en compliment del Reial Decret del 15 de febrer. Segons ell hi havia 
anat per una disposició legal i per reemplaçar els regidors que havien cessat:

[…] significando la terminación de una época de arbitrariedad, de los tenebrosos 
tiempos de antes, deseando que el paso sea lo más breve posible para devolver 

20 LNC, núm. 175 (1-4-1922), p. 5.

Caricatura a Aires de la 
Conca (ACCB). 
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al pueblo la libertad de la elección, aceptando el cargo con satisfacción porque 
constituye un paso hacia la legalidad.21

Afegia que calia fer un control fiscalitzador de l’administració de “la pasada 
época que se hallaba inaccesible a la comunidad de vecinos”.22

A primers de març els membres de l’Ajuntament començaren a acariciar 
la idea de fer un congrés o assemblea nacionalista encaminada a reivindicar 
el dret de Catalunya a l’autodeterminació, i Talavera n’era un dels promo-
tors: oficialitat de la llengua, servei militar voluntari, la recuperació de la 
tradició jurídica catalana, etc.23

Per la seva banda Talavera va mostrar la petja que deixava en la seva 
personalitat la retirada de Francesc Cambó de la política activa. Ho féu en 
l’article: “La retirada d’en Cambó. El sacerdot marxa i els fidels resten”.24 
Un veritable clam a la figura del seu líder a qui justifica tota la seva actitud i 
l’enalteix per haver sabut deixar aquella Espanya oficial de qui havia rebut 
tanta hostilitat.

Alcalde de Montblanc

Albert Talavera tingué un paper destacat en l’acte que la vila de Montblanc 
dedicà en homenatge a Enric Prat de la Riba el 27 d’abril de 1930. En el seu 
parlament donà la màxima importància “al treball de cada dia, conscient, perse-
verant, ferm, l’ull i l’esperit fits sempre en la dignitat, la cultura, l’enriquiment 
i el benestar de la terra i de tots. Aquella havia sigut l’actitud de Prat de la Riba i 
demanà que allò fos el que fes tothom”.25

El 4 de febrer de 1931 el Govern va disposar que els ajuntaments poguessin 
elegir el seu alcalde entre els regidors en actiu. Talavera obtingué 9 vots i fou 
proclamat alcalde. Era com un pas vers la democràcia, després de 7 anys de 
dictadura militar. 26 

Presidia la seva darrera sessió el 15 de març. S’havien convocat les elecci-
ons municipals per al 12 d’abril i en constituir-se el primer ajuntament de la 
Segona República a Montblanc en l’acte de traspàs de poders tingué paraules 

21 ACCB. Fons Ajuntament de Montblanc. Llibres d’actes. 
22 Vegeu també AdelaC, núm. 117 (1-3-1930), p. 7. La ressenya de la seva intervenció és molt més 

completa que la que figura en l’acta de l’Ajuntament.
23 LNC, núm. 172 (11-3-1922), p. 1-2. 
24 LNC, núm. 238 (16-6-1923), p. 1-2.
25 AdelaC, núm. 121 (3-5-1930), p. 3-4. També sobre l’acte vegeu AdelaC, núm. 122 (17-5-1930), p. 5.
26 ACCB. Fons Municipal de Montblanc. Llibre d’actes. Acta de 26 de febrer de 1930. Vegeu la 

crònica molt més extensa de l’acte i de la intervenció del nou alcalde a AdelaC, núm. 141 (7-2-1931), p. 
3 i 6, on apunta els seus objectius de cara a la Vila, i l’alcalde Talavera aprofita les Festes de la Serra i les 
condicions envejables de Montblanc amb les seves joies arquitectòniques, etc. Talavera ens mostra un 
montblanquinisme ranci, adequat al lloc que anava a ocupar. 
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d’encoratjament per als nouvinguts, tot i que amb el temps combatria la gent 
d’esquerres de manera ferotge.27

El primer de febrer de 1934 tornava a l’Ajuntament com a regidor de la 
minoria de la Lliga i cap de l’oposició. 

Política i República. Candidat a diputat a Corts

El 28 de juny de 1931 s’havien de celebrar eleccions a diputats a Corts, que 
foren les encarregades de redactar la nova constitució republicana. Albert 
Talavera formava part de la candidatura agrària que es presentava en coalició 
amb l’Autonomista Republicana.28 Fou derrotada de manera aclaparadora 
per Esquerra Republicana de Catalunya. L’home, ferit en el seu orgull, escriu 
“Les eleccions de la por”.29 Primer analitza els resultats globals i el descens de 
la seva candidatura i després menciona la “campanya intensa i extensa de difama-
ció que, en comarques senceres, va fer-se contra la meva humil persona”. Afirma 
que llevat de Marcel·lí Domingo el seu nom era el més conegut i popular a la 
demarcació, però que els interessos antiagraris i les conveniències polítiques 
s’havien conjurat contra ell. Els darrers paràgrafs del seu article són d’una no-
table visceral·litat contra Esquerra Republicana, a la qual titlla de feixista. En el 
seu poble, Montblanc, Talavera va obtenir 254 vots contra els 938 del candidat 
republicà Ramon nogués Biset. 

Catalunya engegava la campanya per a l’Estatut d’Autonomia, i Talavera s’hi 
apuntava de manera incondicional i compromesa. El 2 d’agost anava a Solivella 
a fer-hi una xerrada de propaganda del text autonòmic.30

Considerada ja una personalitat de relleu entre els seus coreligionaris, en 
qüestions sindicals i agràries Talavera fou proposat com a candidat en les elec-
cions a diputats a Corts del 19 de novembre de 1933, però les vaques sagrades 
barcelonines de la Lliga que dirigien la campanya li argumentaren que fóra 
millor candidat per al Parlament de Catalunya quan es tornessin a convocar 
eleccions.31

27 AdelaC, núm. 146, sobre el 14 d’abril de 1931.
28 Vegeu l’editorial d’AdelaC, núm. 151, p. 1, segurament escrit per ell mateix, on repassa les diferents 

opcions que es presentaven per la “província” de Tarragona. Havia estat proclamat en una assemblea a 
Reus, al Teatre Bartrina, el 14 de juny, com a candidat agrari per la Unió de Sindicats i Pagesos de Catalunya 
(USPC). En algun cas, la mateixa entitat és anomenada Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya (USAC). 
Vegeu l’entrevista a Talavera publicada a DIC, Barcelona, núm. 8 (8-8-1931), p. 6, sobre l’entitat.

29 AdelaC, núm. 152 (4-7-1931), p. 1-2. Vegeu més comentaris sobre les eleccions a les Corts 
Constituents de la República del 28 de juny en la mateixa edició a les p. 3, 4, 6 i 7 i sobretot les reaccions 
del seu periòdic a la campanya que es féu contra la seva persona. Encara en l’edició del 18 de juliol hi 
apareixen més textos relacionats amb el tema.

30 AdelaC, núm. 154 (2-8-1931), p. 7.
31 AdelaC, núm. 211 (4-11-1933), p. 6.
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Tot i la seva personalitat, no podia escapar-se de les misèries humanes. La 
gent d’Esquerra Republicana de Montblanc havia creat el seu portaveu escrit, 
Saba Nova. Es va nomenar director Joan Blavi i Folch, comptable de la Federació 
Agrícola de la Conca de Barberà. En la reunió del consell de l’entitat agrícola 
del 8 de desembre se’l destituí després de vuit anys en el càrrec. Talavera no 
devia voler gent d’esquerres al seu voltant. Blavi havia signat un article a La Veu de 
Catalunya que tampoc no degué ser del gust del gerent. El substitut fou Xavier 
Pedrol i Sabater, fill de l’hisendat i metge de Montblanc Francesc Pedrol i nebot 
del canonge Jaume Sabater.32

Reivindica el seu catalanisme en un article el 1932 a Aires de la Conca: “Els 
enemics de l’Estatut”,33 on criticava obertament la feina feta per la Generalitat 
republicana, i l’acusava de manca de patriotisme en haver deixat el patriotisme 
polític de banda davant els interessos partidistes en no afrontar la presentació 
de l’Estatut a l’aprovació de les Corts. El text respira un ressentiment que no 
tindrà res de positiu en la carrera política del cooperativista.

Manifesta la por que la República pogués esdevenir un cau de comunisme 
llibertari en el seu article “El cos infectat”,34 que continua en la mateixa tònica 
a “Un panorama i una silueta”, on també s’hi endevina el seu temor a l’anar-
quisme.35 

La Unió Catalana d’Estudis Polítics

Els seus contactes amb els cercles de poder barcelonins també donaven el seu 
fruit. En constituir-se la Unió Catalana d’Estudis Polítics, que presidia Ferran 
Valls i Taberner, company d’estudis de Talavera, el nomenaren vocal.36

La represa de l’activitat cultural del Centre Català de Montblanc37 es va 
fer amb una conferència d’Enric Sala, d’Unió Catalana.38 Començà la seva 
intervenció amb unes paraules d’afalagament per a Talavera “a qui nosaltres 
estimem, però a qui Catalunya encara no ha fet justícia. Crec, però, que no 
trigarà molt temps sense que la seva personalitat es destaqui arreu de la nostra 
terra i esdevingui un dels nostres millors conductors polítics”. Vet-ho aquí les 
paraules d’un amic, massa amic.39

32 Saba Nova, núm. 2 (12-12-1931), p. 1.
33 AdelaC, núm. 164 (9-1-1932), p. 2.
34 AdelaC, núm. 165 (23-1-1932), p. 1.
35 AdelaC, núm. 167 (20-2-1932), p. 1-2.
36 AdelaC, núm. 127 (26-7-1930), p. 6. De la seva relació amb Valls i Taberner, vegeu AdelaC (27-11-

1926), p. 5.
37 Havia estat clausurat en l’època de la dictadura.
38 Col·laborador de Joan Estelrich, director de la Fundació Bernat Metge, creada per Francesc Cambó.
39 AdelaC, núm. 129 (27-8-1930), p. 8.
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La Unió Catalana40 li havia encarregat una conferència sobre “La qüestió 
vitícola i les seves solucions”.41 Intel·lectuals conservadors de Catalunya for-
maven aquella entitat i era prevista la seva presentació en públic el dia 14 de 
gener.42 El periòdic de Montblanc publicà el contingut d’aquella ponència en 
un suplement al número 140 del quinzenal.43 

La Lliga Regionalista

L’any 1932 va crear la Mútua de Propietaris del Partit Judicial de Montblanc 
per oposar-se a les demandes dels parcers i a la imposició de la Llei de contractes 
de conreu, promulgada per la Generalitat republicana. 

Montblanc no s’escapava de les lluites internes locals, ni de les enveges per 
raons diverses: econòmiques o de posició social. El 9 d’octubre de 1932 es feia 
l’acte inaugural de la delegació local de la Lliga Regionalista. Talavera, però, no 
s’adonava que si el cooperativisme era un camí d’esbarzers, la política encara 
era més ferotge. O és que potser ell pensava, sincerament, que amb la seva 
autoestima en tenia prou per vèncer?

En aquell acte a Montblanc es veié envoltat de les personalitats més insignes 
del moviment conservador: Anselm Vilalta de Reus, Josep Ixart de Tarragona, 
Frederic Roda i Ventura, Ferran de Sagarra i de Siscart i Josep Garriga i Massó 
de Barcelona. En el seu parlament repassà els conflictes polítics d’aquell mo-
ment i va acabar amb la referència al problema agrari, que mai defugia davant 
qualsevol auditori. Augurà que el seny tornaria amb llibertat i Catalunya podria 
afrontar les solucions que calien.44

De cara les eleccions al Parlament de Catalunya, Talavera carregà contra Es-
querra Republicana en un article titulat “La Lliga Regionalista i les Esquerres”, 
ja que per a ell havia fet de Catalunya una terra esquarterada. És un text agre, 
ple de ressentiment, i concedeix totes les garanties de progrés i de concòrdia 
als homes que formaven les candidatures de la Lliga.45 Recordava l’acció de Prat 
de la Riba a la Mancomunitat per comparar-la amb l’autonomia republicana:

A l’hora que Catalunya recobrava una part de les seves llibertats i podia re-
construir-se, no s’ha pensat en fer una Catalunya triomfant, una Catalunya de 

40 Unió Catalana d’Estudis.
41 AdelaC, núm. 137 (24-12-1930), p. 3-4. 
42 Vegeu-ne l’anunci a AdelaC, núm. 139 (10-1-1931), p. 4.
43 El suplement duu la data de 29 de gener de 1931, tot i que el número 140 corresponia al 24 de 

gener. Forma 4 pàgines no numerades. Vegeu l’Annex III.
44 AdelaC, núm. 184 (22-10-1932), p. 2-3.
45 AdelaC, núm. 185 (5-11-1932), p. 2. Alguna discrepància degué ocasionà aquell text ja que en la 

mateixa edició, p. 6, es deia que es deixaven els articles de Talavera fins després de les eleccions.

Albert Talavera Sabater.indd   15 4/4/13   09:31:24




