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Benvolguts espluguins,

Aquí us presento aquest llibre, on faig la recopilació d’un grup d’Espluguins 
Exemplars, per tal que, seguint el seu exemple, nosaltres els puguem imitar. 

Sé ben bé que aquesta selecció és molt difícil i molt compromesa de fer. Car, per 
una banda, del tot segur que hi ha hagut moltes altres persones, tant homes com do-
nes, que haurien d’ésser també esmentades en aquesta selecció per haver esdevingut 
persones exemplars, humanament parlant. 

Però, per altra banda, he de manifestar que jo totes aquestes persones no les he co-
negut i que, per tant, no en tinc notícia, ja que, si no fos així, certament, les inclouria. 
Cal dir, també, que m’he cenyit a esmentar només les persones des del principi del 
segle xx fins avui en dia.

Igualment he de subratllar que no he volgut fer ni distincions ni favoritismes de 
cap classe. No. Ni rics, ni pobres. Ni famosos, ni excel·lents. Ni aquells que han fet 
grans edificis i monuments. Ni aquells que són d’esquerres o de dretes. Ni creients o 
no creients. Ni comunistes ni catòlics. Aquí només pretenc esmentar aquelles perso-
nes que molt he conegut, de les quals tinc molts escrits i fets constatats, i que han estat 
“molt exemplars i humanament honrades”.

Així, doncs, aquí teniu aquests bons antecessors nostres espluguins, per tal que, se-
guint els seus bons exemples d’honradesa i bondat, en honor del nostre estimat poble, 
l’Espluga de Francolí, puguem reproduir en les nostres vides les seves petjades. 

P. Jordi M. Bou i Simó

presentació
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El gran patrici Trinitat Boquer i Gibert, espluguí de soca-rel, estudià al Col·legi 
Oriola dels pares jesuïtes de Barcelona, on rebé una fonda educació religiosa i huma-
nística. Es va casar amb Pura Martori, del mas d’Alerany, al Baix Priorat, i tingueren 
cinc fills: Magdalena, Mercè, Josep M., Ricard i Maria dels Dolors (Lola). 

Trinitat Boquer, home d’una fe profunda, tenia una grandíssima devoció envers 
la Santíssima Trinitat, motiu pel qual anava molt sovint a la nostra estimada ermita 
de l’Espluga. 

Trinitat Boquer i Gibert fou un dels fundadors de la Cambra Agrícola (entitat 
purament catòlica) junt amb Josep M, Cabeça, Ramon Bou i Llorens, el senyor La-
cort (notari), Agustí Roig… Trinitat Boquer fou el primer subscriptor de la patriòtica 
publicació La Renaixença. 

Fou membre destacat del Centre Catòlic, fundat el 1885, i de l’Associació Clam 
Catalanista (1887).

Escriu mossèn Zoilo Massó, rector de l’Espluga de Francolí: 

[…] És de notar, que fora d’una persona, D. Trinitat Boquer que’m donà una limosna de 
cinc duros, ningú més ha contribuït en ses obres, ni en treball, ni en metàlich en lo cost 
de la Capella del Sant Àngel. Espluga de Francolí, 17 d’agost de 1896. Rubricat  per Zoilo 
Massó, rector [Arxiu Parroquial].

Fou col·locada una nova Campana al campanar […] al 26-X-1902. Va ésser beneïda an-
tes, conforme el Ritual, essent padrins de l’acte D. Trinitat Boquer, propietari y abogat, i 
Teodora Blanc de Bernat. Posaren a dita campana los noms de Maria de la Trinitat […].
Zoilo Massó, Rector [Arxiu Parroquial].

Escriu mossèn Lluís Saragossa, fill de l’Espluga:

Una d’aquestes persones [de l’Espluga] de força seny fou ja el mencionat Sr. Trinitat Bo-
quer. Ell fou el qui obtingué que la propietat de l’Ermita de la Stma. Trinitat, de la qual se’n 
volia apoderar l’Ajuntament, fos declarada ésser de la Parròquia, que vol dir també de tots. 

trinitat BOQUer i GiBert

Espluguins muntat.indd   11 14/7/08   18:20:18



12

P. Jordi M. Bou i Simó

Com hi aniríem a resar, si un altre ens la pogués tancar […] [Extret del seu llibre Records 
de la meva vida]. 

 
Lo balcó de sant Miquel 

Si totes les belleses que enclou la Conca nostra
voleu un jorn fruir-ne i contemplar son vel,
aneu cap a l’Ermita i en trobareu la mostra
si vostre pas s’atura, davant de sant Miquel.

Altíssimes muntanyes coronen l’ermitatge
cantat per les remors del líquid cristal·lí
que anguilejant-se llisca per dins son llit d’herbatge,
fins que abrasat es troba amb nostre Francolí.

Al peu s’estén la plana de verd endomassada
brodada amb mil joies de rica brillantor, 
els pobles de la Conca donant-se l’abraçada
com fills d’un sol fogar o fruits d’un sol amor.

Enfront la serra i temple que en diuen del Tallat
formant-ne la barrera d’aquell immens bressol
que el plor de la infantesa un jorn tingué callat
del gran fill de la Conca: Sant Pere d’Armengol.

A baix les aigües clares de l’enciser barranc,
a dalt un cel puríssim, arreu lo cant d’ocell, 
a dreta seu quieta la històrica Montblanc
tancada dins el cercle dels seus morats anells.

L’Espluga a l’esquerra veureu-la ben tranquil·la
mirant-se en el cristall del manso Francolí,
sentint la cançoneta que el rossinyol refila
amb el compàs dolcíssim de l’aigua i remolí.

Amunt el gran cenobi, l’històric Monestir,
preuat reliquiari del nostre temps passat,
arxiu de les grandeses que varen existir   
quan era Catalunya: casal de llibertat.

A dalt a frec del núvols, tancant la ponentada,
de Prades la gran serra amb sos turons gemmats,
teatre de mil gestes de l’època passada,
d’Almumanir, rei moro, els últims baluards.
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Si a sol ixent es mira, la vista mai es cansa,
l’esperit se n’extasia amb la immensitat del cel,
anant cap a l’Ermita, i no en tindreu recança,
si vostre pas s’atura davant de sant Miquel.

Trinitat Boquer i Gibert, 1903

Trinitat Boquer i Gibert morí en plena joventut el dia 7 de gener de 1911.
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Felip Cabeça, home estudiós i eminentment catòlic, fou procurador a Reus, entre 
els anys 1913 i 1915, i el director de la revista El Radical, de tendència carlista. 

Fou amic de Ricard Boquer i Martori, motiu pel qual podem llegir aquí aquests 
fragments que escriví en Felip Cabeça en la revista El Francolí amb motiu del seu 
traspàs, on podrem veure reflectida la seva ànima i el seu esperit autènticament cristià 
i bondadós mentre s’esplaia en l’admiració religiosa del seu íntim amic Ricard Boquer. 
Vegem-ho: 

En Ricard és al Cel!… Morí pensant en Déu i per la Pàtria […]. Que morí per la Pàtria ho 
sab tothom. En terres africanes ha lluitat valerosament per ella […]. Les bales i una enfer-
metat se’l varen emportar [sense] escatimar res per a servir a la Pàtria. 

Que morí pensant en Déu i elevant-li els sentiments més íntims del seu cor, ens ho diu 
palesament sa vida excel·lentment cristiana […]. En les seves cartes a la família i als amics 
s’hi resplendeix la seva Fe i el seu amor a les ensenyances de l’Església, [com també] en els 
seus articles a El Francolí, escrits en bellíssima forma literària i d’un fons cristià notabilíssim 
[…].   

Rellegiu l’últim article seu […] . Idees dedicades a Déu perquè en elles s’hi arremet 
contra la filantropia i s’exalta la Caritat, i aquesta és de Déu, perquè Déu és Caritat. I Cristo 
i la seva Església res tenen que veure amb la filantropia que es mundana i una falsificació 
de la Caritat.

La vida del nostre amic Ricard fou sempre cristiana i exemplar. Les seves últimes ratlles 
que ha escrit, han sigut com la seva vida, l’últim batec del seu cor, no en tinguem cap dubte: 
Ha estat per Déu. I Aquest, l’haurà premiat ja. És al Cel...! 

A l’Espluga

En mig d’hermosa Conca de pins fornits guarnida,
banyant-se en aigües pures de rius i de torrents.
Sentint-se sempre alegre, amant sempre la vida
que donant-li ses aigües, que donant-li sos vents. 

FeLip caBeÇa

Espluguins muntat.indd   14 14/7/08   18:20:19



15

 Espluguins exemplars

En un turó es recolza la vila de l’Espluga,
que té records històrics d’alarbs i de romans.
I si sembla que es mori, mireu com es belluga,
els fills d’aquesta vila tots són bons catalans.

Es mou avui amb força, no és moure’s d’agonia,
no sent falta de vida, no sent parar-s’el cor.
Que enmig de ses tristeses li sobre l’energia,
li sobra molt coratge per no témer la mort.

Si temps d’amargues penes a prova l’han posada
semblant que ja venia per ella el d’altavall. 
En surt victoriosa, detura la riuada
a força d’Esperança, de Fe, Amor i treball.

La Fe és la que l’enlaira a aquesta formosa terra,
ella és la que li dóna més vida i més honor.
Perquè la Fe és la roca on eix poble s’aferra
en jorns de tramuntana, en hores de dolor.

La Fe li diu “espera, no tinguis por Espluga,
que el negre desespero no entri en tu jamai”.
I ella, s’aixeca ferma, del front la suor eixuga
i diu: “Tinc Fe i treballo? Tot passarà, això rai.”

Perquè té Fe l’Espluga, adora aquell Misteri
que és fonament ferméssim de nostra Religió
sosté l’harmonia amb el més sa criteri
de Déu del Cel i l’home, del dogma i la raó.

Jo admiro formosa Espluga, ¡oh dolça pàtria mia!:
L’oreig del teu boscatge, les aigües de tes fonts,
les plantes d’eixa terra amb fruits que el cor ansia,
tes valls i tes muntanyes, tos plans i tos turons.

Jo admiro d’eixa terra tot el que veig en ella:
Poblet que és una joia, la Pena i Sant Joan,
que dalt de la muntanya en fan de sentinella 
de la Sagrada Ermita que tots estimem tant.

Felip Cabeça

[El Francolí, 30-VII-1921, núm. 2, p. 6]
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El dia 29 de juliol de 1877, vigília de la Festa Major espluguina, naixia l’hereu de 
cal Rendé de l’Espluga de Francolí, en Josep M., fill de Josep Rendé i Micó i de Ma-
nuela Ventosa i Queralt, filla de Cabra del Camp. Més tard, s’uní matrimonialment 
amb Nativitat Sabaté i Poblet amb qui tingué dos fills, Nativitat i Josep M. Morí a 
Cabra el 6 de juny de 1925.

Josep M. Rendé de ben jovenet va anar a 

l’escola amb el mestre senyor Roig de l’Espluga; als 13 anys els seus pares el portaren al 
Col·legi de la Mercè de Montblanc per completar la preparació per al batxillerat, que havia 
de cursar més tard a Vilanova i la Geltrú. [El Francolí, núm. 97, 30-VI-1925]

En Josep M. Rendé, quan tenia 19 anys (1896), fundà, a ca l’Olivé, el Teatre Pitar-
ra, del qual fou el director i l’alma mater. Junt amb el mestratge del seu amic Ramon 
Bou i Llorens, actor i apuntador d’especials qualitats, es va formar un quadre d’aficio-
nats tan ben educat que molts professionals de l’art de talla no els haurien avantatjat 
en la interpretació d’aquelles inoblidables i magistrals obres teatrals: Maria Rosa, La 
Verge de la Roca, El senyor batlle, La creu de la masia, El ferrer de tall, El full de paper, 
El mas perdut, Don Joan de Serrallonga, La marca de foc. Cal dir que en totes aquestes 
obres Josep M. Rendé encarnava el seu protagonisme. 

Quan Rendé tenia 25 anys, fundà el Clam Catalanista, junt amb aquests altres 
companys: Jaume Vidal, Ricard Boquer, Blai Franquès, Josep Civit, Artur Carulla, 
Salvador Porta, Ramon Bou, Pau Miquel, Miquel Martí, Pau Torres, Antoni Ferran, 
Ramon Ribes, Francesc Civit… Aquesta obra seva, amarada de catalanitat, esdevin-
gué efectiva quan la Unió Catalanista rebé al monestir de Santa Maria de Poblet 
la bandera delicadament filada per totes les dones de Catalunya. Aquesta bandera 
era enarborada en molts esdeveniments festius a Barcelona. El 1903, Rendé entrà a 
formar part de la Germandat de la Santíssima Trinitat de l’Espluga de Francolí, una 
devoció fortament arrelada en tot el poble.

JOsep M. rendÉ i VentOsa
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Més tard, el 1902, Rendé va crear la societat Cooperativa Agrícola. Després de 
moltes proves, entrebancs i destorbs, el 1906, quan tenia 29 anys, creà la Caixa Rural, 
i uns quatre anys després, el 1910, fundà també el Sindicat Agrícola.

Hem de fer esment que a Josep M. Rendé, en totes aquestes obres que creà i fundà, 
no li varen mancar enveges, oposicions, persecucions, odis… del “caciquisme local 
volent surar amb tota la seva immundícia per damunt de tot i de tothom” [El Francolí, 
núm. 97, p. 3]. Rendé, tal com li va passar a Jesús de Natzaret, malgrat que només feia 
el bé per als seus convilatans, molts d’ells el portaren fins a la mort. 

Malgrat tot, ell, enmig d’aquestes gelosies i persecucions, va poder gaudir final-
ment del seu gran projecte: la creació del Celler Cooperatiu. Idea fantàstica sorgida el 
dia 5 d’abril de 1912 que li requerí vèncer entrebancs i obstacles de tota mena, patir 
hores d’angoixa, treure forces desesperades i esperonar els 150 convilatans, gairebé 
nit i dia, per assolir aquesta obra titànica de tot un poble, com era la construcció 
de la catedral del vi. Acabat el 1913, el mateix any de començar-lo, la campanya 
iniciada per Rendé en pro de la sindicació agrària arreu de la Conca de Barberà fou 
molt intensiva: visites, conferències, festes al nostre Celler… Es reuniren a la Casa la 
Vila els representants presents dels sindicats agrícoles. En aquesta reunió es constituí 
la Federació Agrícola de la Conca de Barberà. El 1919 Josep M. Rendé i el seu amic 

Josep M. Rendé i Ventosa.
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Poblet i Teixidó entraren al Consell Provincial de Foment. Reiteradament cridat per 
Cambó, accedí a ser candidat a Corts pel districte de Valls-Montblanc, però la traïció 
que li feren alguns dels seus amics motivà la derrota de qui tant de bé hauria pogut fer 
a l’agricultura amb un escó al Congrés.

 La fama i coneixença de què gaudeix la continuació de la seva obra són prou 
conegudes arreu de Catalunya. La seva obra fou ben fecundíssima. Fou director de 
la Pàgina Agrícola de La Publicitat i els seus articles han sigut copiats i traduïts en les 
millors revistes. Escrigué aquests llibres: Pla d’organització social-agrària de la Manco-
munitat, Organització i guiatge dels sindicats agrícoles, Memòria dels deu primers anys 
d’actuació del Sindicat Agrícola, Caixa Rural de l’Espluga de Francolí, etc.

De Rendé, en va fer el ver elogi el genial dramaturg Ignasi Iglésias quan va dir 
que, com en Clavé, el nostre eminent espluguí havia sabut descendir al poble: “Sa 
vida gloriosa, vida d’aquelles que una sola omple tota una generació i que la Pàtria 
que l’ha donat pot donar-se per joiosa i sentir l’orgull de l’immortal.” [El Francolí, 
núm. 97, p. 4). 

En aquesta mateixa revista, El Francolí (núm. 97), podem llegir els magnífics elo-
gis envers el nostre espluguí dels personatges més eminents de Catalunya: Josep Puig 
i Cadafalch, Francesc Cambó, Carles Pi i Sunyer, Joan Vallès i Pujals, Carles Cardó, 
Antoni Jansana, Ignasi Iglésias, Jaume Raventós, Joan Ventosa i Calvell, Josep Elies de 
Molins, Lluís Bertran i Pijoan, Blai Sans (rector de l’Espluga), Tomàs Garcés, Josep 
M. Boquer i Martori, Josep Cabesa, Salvador Porta, Josep Miquel Rovira, Jacobi d’El-
murt, J. Guasch, Joan Farré i Gual, Isidre Rossell, Ramon Fabregat i Arrufat, Josep 
M. Calbet, Lluís Carulla i Josep Masalles i Pastor. 

Josep M. Rendé fou elegit alcalde, en contra dels seus desigs i malgrat les seves 
negacions. Durant el seu mandat es pogueren 

reanudar les trencades relacions entre l’Església i el municipi […]. I gràcies al seu tracte po-
lític i a l’activitat desplegada nit i dia, en Rendé [durant la Setmana Tràgica] salvà l’Espluga 
d’uns dies de dol. Fou ell qui abolí les gramalles que per vergonya i estigma d’esclavitud dels 
catalans imposà Felip V als regidors de Catalunya perquè les lluïssin al pit en actes solemnes 
[…] [El Francolí, núm. 97, p. 3 i 4].

En Rendé

només fou alcalde durant mig any, ja que l’Alcaldia restava endeutada fins al coll. El govern 
li va embargar els béns en paga de les disbauxes dels seus antecessors […]. Més tard li varen 
anunciar la subhasta d’aquests béns, i per evitar-ho, cinc dies abans de la seva mort sortia 
de casa […] per anar a Tarragona a pagar unes quantes mils pessetes a l’Estat i a amargar el 
seu esperit […] [El Francolí, núm. 97, p. 4].

La malaltia d’aquest excels, en Josep M. Rendé, fou breu i ràpida, com el seu des-
enllaç. El dijous dia 4, abans de tornar a Barcelona, féu dir una missa a l’altar del Sant 
Crist de Cabra, en acció de gràcies per haver-se posat bé la seva filla Nativitat de la 
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grip que havia sofert. En tornar d’oir la missa junt amb la família, se sentí enfebrat i 
es posà al llit. L’endemà estava serè i amb una mica de febre. El dia següent no oferia 
cap senyal de gravetat, però, a entrada de fosc, s’agreujà. I una hora abans de morir 
anaren a cercar el doctor Sarró de Valls.

Sortosament, a les 10 de la nit, en Josep M. Rendé demanà un sacerdot per con-
fessar-se i, tot seguit, rebé amb molta devoció els últims sagraments i la benedicció 
apostòlica. Després d’una breu agonia, en Rendé expirà amb 48 anys, a dos quarts 
d’onze de la nit, del dissabte dia 6 de 1925. Quan arribà el doctor a Cabra, en Rendé 
havia volat ja al cel.

L’endemà, diumenge al matí, corregué la trista notícia per Cabra i per tota la Con-
ca. A les 6 del matí caigué sobre l’Espluga com una llosa de plom la sobtada notícia 
de la pèrdua del seu gran fill. Fins i tot la processó de la Santíssima Trinitat a la tarda 
restava mancada d’animació. 

El dilluns dia 7 tingué lloc el funeral i l’enterrament. Per les carreteres de la Conca, 
una interminable corrua de cotxes, òmnibus i carros es dirigien cap a Cabra del Camp 
per dir l’últim adéu al seu volgut benefactor dels agricultors. Les manifestacions de 
dol que es rebien de tot arreu de Catalunya eren imponents.

Per completar un xic la seva àmplia biografia llegim, a continuació, el que ens 
escriu el rector de l’Espluga mossèn Blai: 

Inesborrable. En Josep M. Rendé i Ventosa, l’Amic dels Pagesos, el mestre dels agricul-
tors, gairebé podríem dir el bondadós pare dels treballadors del camp, ha baixat a la fossa. 
Però per sobre la pesada pedra sepulcral hi voleteja la seva espiritualitat, comunicant vida 
robusta a la soferta agricultura. La seva memòria correrà de generació en generació, que li 
tributaran respectuós homenatge de gratitud. 

És just, en expressió de la Sagrada escriptura, alabar els homes gloriosos, dotats de pas-
mosa activitat i de clara evidència que traspassen a llurs fills. El veritable mestre viu en els 
deixebles, i aquests viuen en aquell. La clara penetració del nostre plorat senyor Rendé viu 
en els aprofitats alumnes que ho són tots els pagesos de nostra terra.

No ha mort! Pel fruit es coneix l’arbre i son estat sanitós i de puresa. Les bones collites 
i preus remuneradors porten el benestar, la vida. Els habitants d’una comarca, o regió, al 
moment palesen l’estat psicològic del poble o comarca: si és alegre o trist, si ric o pobre, si 
té vida pròspera o si és morta la comarca. I això, serà o no serà segons sia l’educació agrícola 
proporcionada dels propietaris.

És evident que protegir o afavorir el desenrotlla dels interessos agrícoles és treballar a 
l’ensems per l’expansió comercial, per l’activitat comercial i per l’engrandiment d’un poble. 
Doncs la producció de la terra és el primer factor de la riquesa d’una comarca. Tenint en 
compte tal encert, el malograt Sr. Rendé enfocà la claredat de sa intel·ligència, la força de 
sa voluntat, les seves energies i experiències en bé de la primera font de riquesa pública: 
l’Agricultura.

Un dia, junt amb alguns companys, donà el crit de: “Pagesos, sortiu de l’ensopiment 
i de la rutina, hem de millorar la condició dels nostres productes!” Posa el primer granet 
d’arena i... prompte es converteix en el primer Sindicat de nostra terra, entitat de la qual en 
surt la secció vinícola, bastint el grandiós Celler Cooperatiu, Sindicat i Celler, models de 
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tots els seus similars de les nostres encontrades. La paraula de l’apòstol agricultor, viticultor 
i vinicultor és escoltada i apoiada, formant-se Sindicats, Caixes Rurals, Cellers que són el 
port de salvació comarcal.

La figura d’en Rendé s’ageganta per tots els indrets, no a cops d’espasa ni a enderroca-
ments, sinó amb la força de la raó, de la constància i del sacrifici. La seva obra d’acció és 
sol·licitada de tots els pobles de la Conca de Barberà, passa a les planures d’Urgell, recorre 
les Garrigues i Segarra, s’estén pel fèrtil Camp de Tarragona fins a abarcar el Maestrat, 
València, etc., s’escampa pel Penedès, Pla de Barcelona i Vallès, fins a l’Empordà. L’obra de 
l’agricultor Rendé al poc temps és ja nacional.

Reconeguda la seva indiscutible perícia, la Mancomunitat de Catalunya el nomenà 
Cap de l’Acció Social Agrària. Incansable… Ha mort al peu del canó en defensa de sa tan 
acariciada obra: El cultiu de les terres. El cos del nostre il·lustrat compatrici, honor de la 
nostra Vila, descansa en el sepulcre per a donar —com la llavor posada en el solc de la ter-
ra— abundant fruit. Mentre la seva gran espiritualitat transpira pels porus de la dura llosa 
sepulcral, formant com la llavor formosa espiga. I com la saba de l’arbre al pujar per son 
tronc, es converteix en fulles, flors i saborosos fruits…

Així també, les ensenyances de l’inoblidable amic Rendé no moriran sinó que perdu-
raran en la memòria dels agricultors, per a teixir-li una corona de gratitud i rendir-li un 
continu homenatge d’amor i admiració. R. I. P. 

Blai Sans, Pvre., rector
L’Espluga de Francolí, 30 juny de 1925 
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