LLUÍS PARÍS I BOU (Historiador)
(Biografia escrita per Gener Gonzalvo i Bou)
Lluís París i Bou (Montblanc, 1918) és un d’aquells “homenots” montblanquins que es
mereixen un homenatge en vida, per la seva tasca pacient i callada envers el
coneixement de la cultura de la capital de la Conca de Barberà, i en aquest cas concret,
en el camp de la història.
Lluís París s’entronca, per via paterna, amb un antic llinatge montblanquí d’advocats i
homes de lleis, que es manté ben viva. Per la via materna, París i Bou descendeix d’un
vell llinatge de la petita noblesa rural de l’Espluga de Francolí, i que tenia fortes
vinculacions amb l’orde de l’Hospital, com molt bé ha estudiat el P. Jordi Mª Bou i
Simó, monjo de Poblet.
El nostre biografiat cursà el Batxillerat a la vila ducal, però com la gran majoria dels
membres de la seva generació, fou truncada la seva joventut pel conflicte bèl.lic de
1936-39, on París fou destinat a una companyia al Pallars Sobirà, concretament a la
serra del Boumort. Passades les obligacions militars, Lluís París estudià dret a la
Universitat de Saragossa, llicenciant-se l’any 1944. Allà volgué doctorar-se, però el
reclamà el seu pare, l’advocat Anton París, per tal que s’incorporés a la feina d’advocat
a Montblanc, tasca que no ha deixat mai d’exercir amb d’altres membres de la família.
Lluís París, en el camp professional, s’ha especialitzat en el dret civil.
Lector impenitent, Lluís París s’afeccionà de ben jove a la història medieval de
Catalunya i de Montblanc, i àdhuc, a la mateixa Saragossa, començà la carrera de
Filosofia i Lletres, que no pogué, però, concloure, pels mateixos motius laborals.
Home inquiet i amant de la vila ducal, s’implicà en la fundació del Museu Arxiu de
Montblanc i Comarca, creat el desembre de 1958. Durant molts anys, en Lluís París en
fou el Secretari, al costat de l’ànima del Museu-Arxiu, Sr. Anton Andreu Abelló, i
participà activament en la redacció dels estatuts de l’entitat montblanquina.
Una de les seves contribucions més destacades cal cercar-la en la VIII Assemblea
Intercomarcal d’Estudiosos, celebrada a Montlanc l’any 1966. Ell hi presentà una
ponència, al costat d’erudits tan remarcables, com el pare Agustí Altisent, historiador
pobletà, o Josep Iglésies i Fort.
Poc amic de les vel.leïtats socials, ha portat una vida científica callada, sense prodigarse en excessius congressos. Tanmateix, ha donat diverses conferències a Montblanc,
com la del 18 de març de 1977, en la sessió commemorativa del VIIè Centenari de
Jaume I el Conqueridor.
La seva contribució a la historiografia medieval montblanquina i catalana és molt
remarcable. Potser un dels seus treballs més valorats sigui “Un document de Poblet i la
introducció del dret romà a Catalunya”, publicat el 1970, i que és una aportació
fonamental en la nostra història del dret. D’altres publicacions i estudis destacables de
Lluís París estant dedicats especialment entre la relació dels nostres comtes-reis amb
Montblanc, i en estudis d’història religiosa, com els estudis dedicats al Santuari de la

Serra. Així, l’any 1956 ja rebé un premi pel seu primer treball editat, dedicat a la
història de la parróquia de Sta. Maria.
Valguin aquestes breus línies per homenatjar la figura de Lluís París i Bou, montblanquí
il.lustre, desitjant-li que encara pugui fer-nos noves aportacions a la nostra història de la
Conca i de Catalunya.
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