Dades biogràfiques de Josep Mª Jàvega Roselló.

Josep Maria Jàvega Roselló, va néixer a Montblanc, al
carrer Major 28, el 10 de Novembre de 1919. Fill de Pau Jàvega
Martorell i de Maria Roselló Pedrol.
Cursà els estudis primaris a l’Escola del Mestre Sr. Cabré.
En edat escolar fundà juntament amb els seus companys
Joaquim Masdéu Bayarri, Josep Capdevila Moix, Joan Fort Jové,
Ramon Barril Jové i Josep Mª Baldrich Roca el “ Club Olímpic”,
amb la finalitat de fer excursions a peu per les muntanyes de Prades,
tot fent fotografies i revelant-les ells mateixos. 1
D'esquerra a dreta :
Joaquim Masdéu, Ramon Barril i Josep Mª Jàvega

De 1930 a 1936 estudia el batxillerat elemental al l’escola del col·legi dels Franciscans al
Convent de la Mercè de Montblanc. La Guerra Civil va fer que no pogués estudiar la carrera de
medicina per la que s’estava preparant.
L’any 1936 formà part del Grup 347 “Fra Magí Català” de la Federació de Joves Cristians de
Catalunya.
Del Juliol de 1936 fins a l’Abril de 1938 treballà a la Federació de Sindicats Agraris de
Catalunya ( FESAC ), sucursal de la Conca de Barberà.
A l’Abril de 1938 es cridat a formar part de l’Exèrcit Popular, enquadrat en la 32 Divisió de
la 142 Brigada Mixta. Marxà al front de Sant Corneli ( Tremp).
El 31 de gener de 1939 és fet presoner prop de Cardona, per les tropes del General Franco.
Traslladat al camp de concentració de San Juan de Mozarrifar ( Saragossa ) i posteriorment al camp
de concentració de la Puebla del Caramiñal ( La Corunya ).
El 22 de Març de 1939 es posat en llibertat en rebre els avals provinents de Montblanc.
L’endemà es presentà a la Caixa de Reclutes de La Corunya per tal de fer el servei militar a l’exèrcit
de Franco. És destinat al Batalló de Fortificacions nº 5 al Marroc Espanyol.
El 3 de Gener de 1942 se li concedeix pròrroga de 1ª classe i és llicenciat per tenir el pare
malalt amb més de 60 anys.
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Veure l’anex “ L’Amistat” escrit per Joaquim Masdeu Bayarri, en motiu de la mort de Josep Mª
Jàvega..

El 1942, un cop arribat a Montblanc es posà a treballar al Banc de Valls, on treballarà fins a
la seva jubilació. Passarà per tots els llocs fins arribar a apoderat de caixa i es jubilarà el dia 30 de
Novembre de 1981.

Sopar dels empleats del banc de Vall l’any 1968
Drets d’esquerra a dreta : Josep Sanahuja, Josep Mª Moix, Ramon Sanahuja, Joan Gomà, Josep Mª Jàvega, Josep Mª
Castellví i Josep Mauri. Asseguts : Josep Mª Montmany, Ramon Vives, Francesc Badia, Ramon Paris i Josep Mª Abelló

El 17 de juny de 1943 mort el seu pare, Pau Jàvega Martorell, que havia estat batlle de
Montblanc els anys 1932/33.
Fou membre de G.A.T. ( Grup Artístic Teatral ) que durant els anys 40, 50 i començaments
dels 60 oferia obres de teatre al local de l’Acció Catòlica.
Col·laborà en la representació de “Els Pastorets” des de 1942 fins a la seva mort.

Quadre artístic dels Pastorets l’any 1966

Durant els anys 1944 i 1945 , amb altres companys intenten recuperar l’Ermita de Sant Joan.
No ho van aconseguir degut a un enfrontament amb el llavors Sr. Plebà Mn. Lluís Rubinat, que els
obligava a anar a Ofici Major a les 9 del matí imposibilitant-los’hi la pujada a Sant Joan tot dient que
estava prohibit treballar en diumenge.2

Pujant la campana “ Topo de tren” a Sant Joan el 11 de Novembre de 1945
Asseguts : Josep Barrios, Josep Mª Jàvega, Josep Torrell i Joan Capdevila. Drets :Carm Porta, Mª Mercé Jàvega,
Pallerola, dos nens no identificats i en Josep Grinyò ( Pasqualé ). Al fons assegudes a l’arbre Serra Torrell i Maria
Roig.

Els anys 1946,1947, 1948 i 1949 juntament amb Josep Pol, Lluís Vives i Josep Moix porten a
terme els “Aplecs Sardanístics de Montblanc”, coneguts com els “Aplecs de la Vall”, ja que es feren
en aquell lloc amb una camuflada cobla “España”, formada amb músics montblanquins.3

Instantànies de l’Aplec de la Vall

L’any 1947 és uns dels fundadors del Casal Montblanquí, on desenvolupa una activitat
cultural remarcable formant l’Esbart Dansaire i l’Orfeó Montblanquí.
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Ismael Balanyà en missiva del 2 de Maig de 1945 diu :
“Volgut amic : Vaig rebre la teva carta, amb la desagradable novetat de l’actitud que a pres el
Sr. Plebà amb la qüestió de l’ermita de Sant Joan i vaig sentir també gran indignació per la
mesquinesa d’esperit que deix veure que té. Una cosa com aquesta que més aviat hi hauria de
donar facilitats i ànims i sortir ara a última hora amb aquest ciri trencat. La veritat, deix molt
mal parada la seva persona amb aquest fet. Tantes illusions com hi teníem amb aquesta obra i
per un home així haver-ho d’abandonar.”
3
Veure programes dels dos primers aplecs als anexes.

L’Octubre de 1948 , juntament amb Jordi Magrinyà, fan les primeres excavacions
arqueològiques al Pla de Santa Bàrbara, les troballes realitzades conduiran anys més tard a la
fundació del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca.
L’Abril de 1949 va morir desprès d’una llarga malaltia la seva novia Mª Teresa Guasch
Batalla.
Des de l’any 1950 fins a l’any 1962 és editor, col·laborador i redactor del Butlletí de caràcter
mensual “ Montblanch “.
L’Any 1950 recuperà juntament amb Joan Capdevila,
Ramon Requesens i Joan Gay la confraria de Santa Llúcia de la
Serra, que reconstrueix la Capella de la Santa a la Serra i
construeixen el Misteri anomenat dels Fadrins, La Flagel·lació, que
és beneït el diumenge de Rams de 1951.
Col·laborà amb Mn. Ramon Muntanyola en les edicions del
opuscle “Ressò” , els anys 1950-51 i 52 editat totalment en català.
És membre de la Comissió Organitzadora de les Festes del
50è Aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de la Serra,
cuitant-se, entre altres coses, de l’organització dels Jocs Florals.

Benedicció de l’Altar i retaule
de Santa Llúcia a la Santuari de la Serra

El 24 de Setembre de 1956 es casà amb Mercè Bulló Ribé.

Moment de l’enllaç matrimonial

El 24 de Setembre de 1957 neix el seu primer fill Josep Pau Jàvega Bulló.
L’any 1958 juntament amb els germans Masdéu, els germans Josep i Joan Torrell, en Lluís
Castellví , en Maties Solé i el Sr. Anton Andreu fundà el Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, del
qual en serà tresorer i secretari durant molts anys.

Visita de les Autoritats al Museu Arxiu l’any 1968

El 8 d’Agost de 1959 neix el seu segon fill, Joan Jàvega Bulló.
El dia 6 de Juny de 1963 morí la seva mare Maria Roselló Pedrol.
Des de 1949 fins a la seva mort portà el registre de les dades meteorològiques de Montblanc,(
Estació 0022 de la xarxa de Institut Meteorológic Nacional ) . Fet pel que se’l conegués popularment
com “l’Home del Temps de Montblanc”. L'any 1982 feu amistat amb Antoni Castejon, el primer
home del temps de TV3. Fou un dels primers col·laboradors de l’espai del temps a TV3. Encara avui
la seva vídua , Mercè Bulló i el seu fill Josep, passen diàriament les dades meteorològiques a TV3.4
Fou membre de l’Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos.
L’any 1966 presentà una ponència a la VIII Assemblea d’estudiosos que es celebrà a
Montblanc, sota el títol : “ Comentari a les troballes prehistòriques fetes pel Museu Arxiu”.
Col·laborà a Radio Montblanc durant els anys 50 i 60, on setmanalment oferia el temps sota
el pseudònim de “L’Ermità de Sant Joan”. Posteriorment col·laborà amb Radio Montblanc “La Veu
Jove de la Conca”, on diàriament passava els comentaris dels temps.
Col·laborà amb diversos treballs històrics a
la revista Espitllera, així com periòdicament en
aquesta mateixa revista amb la secció dedicada al
temps.
Col·laborà amb la Parròquia de Santa Maria
en el repartiment dels Fulls Parroquials i cantant en
l’Orfeó Parroquial els anys 70.
Cantant Caramelles amb l’Orfeó Parroquial

Fou membre del Patronat d’Obrers del Monestir de la Serra, i com a tal participà en les
Festes del 75è aniversari de la Coronació del 1981, portant la bandera del Santuari de la Serra.
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Veure anex amb entrevista realitzada per Gabriel Serra en el Setmanari el Pati el 2 de
Desembre de 1988

Portant la Bandera del Santuari de la Serra l’any 1981

El 20 de Juny de 1982 naixia la seva primera néta, Mª Neus, en la que va dipositar tot
el seu caràcter d’avi.
Com catalanista, però apartat de la política de la qual no en va voler saber mai res donà
suport a totes les iniciatives que fomentaven la llengua i la cultura catalana, així fou:
•

Soci i distribuïdor de la revista Serra d’Or a Montblanc durant els anys cinquanta i
seixanta.

•

Subscriptor des del nº 1 a les revistes infantils Cavall Fort i Tretzevents.

•

Soci d’Omnium Cultural

•

Col·laborador de la “Fundació Jaume I”.

•

Subscriptor de les revistes Oriflama i Crònica.

•

Subscriptor des del nº 1 del diari Avui.

•

Subscriptor de la Primera edició de la Gran Enciclopèdia Catalana, que s’edità en fascicles
pagats pels subscriptors.

•

Subscriptor del setmanari Catalunya Cristiana des del nº 1

Va morir el dia 22 d’Octubre de 1989 a la casa on va néixer i va viure a l’edat de 69 anys.
.El llavors Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, Josep Gomis Martí, feu arribar
una missiva de condol a la seva vídua amb aquestes paraules:

“ Avui m’he assabentat de la mort d’en Josep Mª. Ja saps l’afecte que li professava. Realment
Montblanc ha perdut un dels seus millors fills“.

