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Espero que tots els neus oeitns hauran visitat l'exposicio grafica que

hi ha instal.lada al Col.legi d'Arquitectes. Aquelles fot)grafies, pla

nols, esqudmes, documents escrits i grafiques son mes eloquants que jo
no sabria esser-hoe La meva aportaci6 es, no dire marginal, pero si mes

emotiva i lite.raria, sentimental Lnc Lus , Sense, per-o , deixar de tenir

una base d'adrniracio valorativa i positiva. El tema centtal de l'expo
sicio i presentaci6 es prou acordat ales meves preferencies de tota la

vida. Perque, i ja veieu COlli no m'amago de fer confessions, per tant

de subjectivitzar d'entrada, si hi ha un paisatge,un marc, que estimo

i he estimat sempre ,es el de la Vall del Corbo

Amb tot, mai no m'ha llegut de deciar a la Vall �el Corb una atnecio

prou sost inguda en textos meus: n
' he par lat d ' asquftllentes a Proses

de Ponent, a Catalunya-Visio, a Viatge entorn de Lleida i a l11£ls Rius

de Lleida". Ja dic, nomes una mica. Vaig dedicar-hi dues bones planes

d'un escrit a Destino a finals de l'estiu passat, escrit que la revis

ta mutila,precisament en la sc;va part geografica, descriptiva, i de la
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�ual mutilaci6 no solaillent no se meln dona cap explicaci6, sin6 �ue

se me n
I impedi la meva posterior • .en resum, doncs, que mai 1110 n e pogut

parlar in extenso de la Vall del Corbo Espero que, a part de l'oportuni
tat d'avui, p .o dr-em dur endavant una magnifica idea de llibre col.lectiu

sobre la Vall del Corb,idea de l'admirat i competent Daniel Gelabert,
compartida per uns �uants arnics.

Com sabeu , Guimera es un poblet que es troba a la Vall del Corbo Pdro,
�ue es la Vall del Corb ?
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L'encis dels nostres rius petits, es una de les coses mes poc conegudes
de la gent� Vagament Ja gent, la bona i normal gent, sap alguna CGsa dels

rius grans, dels cabalosos senyors de l'aigua. Pero d�ls riuets humils

a penes si en sap res. I no obstant, a�uests petits rius tenen suficient

longitud, tenen pistoria,i bo la migradesa de llurs aigties� han donat

i donen vida i regadiu i forga a bona part de les nostres comarques. Bl

�ercavins, e1 Set, el Si6, el Corb, s6n petits, no tenen amplada i, en

m�lts indrets no s6n altre �ue sequies vore�des de canyes, mes amb tot,

s6n presents i vivificants de pohles que van creixer a llur vora i �ue

en jalonen 81 curs.



presso a dir que hi ha dues valls del Corb l'una constituida IBr una

Per aLxo , la Vall del Corb constitueix una entitat, ben d�finida. I m'a-

continuitat de corrent, dins un acostament de tossals que el configuren
en forma de V 0 banyam tancat , que n' es el curs superior. L'altra, q_ue

ens presenta un riu. ara de recurrencia, ara conf6s amb els mil i un re

gatges de l'Urgell i·la Noguera plana. El primer tros va des de Rauric

fins a l'eixamplaIDent de la vall, entre l'alter6s i derrutt castell de

lVIalda i el l'Il.olinet de Belianes • .t:l segon tros comenoa aqui,al capdavaLl

de la partida de Fogonussa i no s'acaba f'fns a1 degre, quasi �avant de

l'altra desembocadura,poderosa i opu1enta, de la Noguera Ribagorgana,

vigilat per Vilanova de la Barca i Corbins.

Ens interessa el primer tros, el de la vall tancada, el de la vall

poetica,de 1a llum incomparable i els pobles situats a banda i banda,

htuuils, clars de llum, robustos en la seva f�agilitat. Entre aquests

pobles hi figura Guimera.

El·riu Corb neix'a Rauric, molt prop de la divisoria d'aigues que

delimita en aquesta punta meridional de Segarra, la caiguda de cursos

entre llevant i ponant. Im.nediatament def3pres de Rauric, cap a l'est,
camins i aiguavessos cauen vers Santa Coloma igualada ••• Pero es a Rau-
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�l viatger segueix el curs del riu per la carretera que mena de Santa
I

Coloma al ColI de Ciutadil..La,antic cami de traginers, cOillunicacii directa

de L.l;._eida a Igualada s� no vo.l seguir-se la N-II: aquest cami voreja el

riu per la riba dr-et a el en la maj oria de la Vall alta del Corb. Aixi

passem per indrets·turisticament interessants, com Llorac, minuscul

poblet a baix de tot,lluenc a l'hivern, terr6s a l'esliill, conjun� pesse-

ric, pinya rddona de poble que conserva el to circular fortificat antic,
vers llevant, que flueix el Corbo Flueix de la terra, en una taca d'hu

mitat, taca no s empre visible. El corb ,exactament, aflora. No hi ha fonts,
no hi ha roques i filet d'aigua: hi ha una taca, quasi una ferida al gru

moll. I, inmediatament, un sequiot el l'encamina, de primer vers migjorn,
i ben aviat,despres dTuna torrentera d'arbres frescals i bardissa, als

-,

peus de Ciera, cap a ponent. El corb ha pres la seva direcci6 definitiva

com si ensumes,·a cinquanta qui..Lometres de distanCia, la c:ttda inderugi

ble del degre, el seu darrer desti.

Hl Corb pren aviat aires de riuet. N:J en veiem 1 T aigua, a pene s : hi ha

canyes, canya xisca, i molta brossa. Pero hi ha aigua, i aIltigament ja
hi havien molins.
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bristic gairebe. 0 veiem la desviacio que mena ,UllS qUilometres al

sud, a la mar-ave L'La de Savallar del Comtat, que tia.nbe valla pe ra de

visitar, pOJle als limits superiors de la frontera cristiano-mora que

vigilava la Conca del Gaia.

I continuem fins a una altra carretera, prima i enfilada, que ens

dura a un altre poble, balconada autentica sobre la vall : Albi�·.

Els boscos que a la riba esquerra poden veure's des de l'Albio son tota

una alenada de forga i puresa. �l riu es a baix, visible ,ara, cinta d'ai

gill que forma de vegades toIles Lnf'or-me s , Un f'a.Lc o , un es par-ver-, un astor

hi lluvaria allo que els ulls humans no poden veure-hi : madrilles,polles

d'aigua,i, molt raramvnt, lludria. I als mesos d'estiu, quan l'ombra dels

canyars dS mes espessa, l'acrobatic i infatigable marti pescador.

�uasi alspeus de l'Albio la carretera passa el riu cap a la riba esque

rra. BXaCGamdnt el pont es l'encreuament amb la carretara que va de R.o

cafort de �ueralt a Cervera, i que ens ofer,.jix, costa amunt, un dels viat

ges segarrencs mes boncis. honics. Pero hem de deixar-la,que el Corb

ens torna a cridar.



I entre m al terme de Guilllera: .barranc de Fores, Moli de la Ca\lena, i

ala, nostre davant, Guimera. L' entrada 0 apropament a Gu i.mer-a me s bell

es des de Vallfogona, des de Barcelona. Vull dir en cotxe • A peu enca-

I

Ay_uest subsector del Corb ue ara esmentar1e estic segur que ja te mes

coneixedors : es el de Vallfog�na de Riucorb. Encara s'ha d'escriure

la cronica social_del Balneari pdr una banda, i la veritable historia

del poble del Rector per una altra.

Les aiglies del Balneari, de recent expl�otaci6 massiva, daten del 1904

i no tenen res a veure amb 81 riu ..Bl balneari tingue uns anys bons entre

1920 i 1936 i avui se soste 1llitjanament amb una transformaci6 orientada

cap al dinamisme_ de les diversions i vida social: tots sabem que el seu

probrnema es economic, per mor d 'una temporada auterrt Lcamerrt curta.

J:i:l pobLe de Vallfogona, al contrari del Balneari, .no es troba cavalcant

sobre e L r-i.u, sin6 del tot a La riba esq_uerra. Aqui La vall es molt e-s

treta, i vers el nord apareix una autdntica paret de bancals estrets i

deforestats: el poble, amb motiu de les festes en homenatge a mossen

Vic eng Garcia, ha fet una remodelaci6 i un esforg d'urbanitzaci6 molt

lloable"



ra hi ha un acoes mes intrigant i espectacular: baixeu des de la Poble

de Fer an pel camf de Belltall 0 el barranc del Clot i veureu quina

vi panor-amfca , £1 poble esglaonat, .Le s galeries, golfes i finestres i

teut.at s r-et cr-ns dava11ant com una cascata. A, un apar-ent tret de fona,

la solitaria quadrada majestat de la Bovera. A baix, el riuet. Dalt de

tot, la mossegada torre circular de l'antic castell.

Sigui co m sigui, hem d'entrar a Guimera. Aqui la carretera torna a la

riba dreta, on es troba practicament tot e1 poble. Una timida eixampla

s'insinua pont enlla, no gens conspicu2 encara. Mes aviat e1 poble s'ha
I

estes linealment,seguint la carretera en direcci6 a Ciutadil1a.

Ja som, doncs, a GUimera,objecte de la nostra visita avui. Pero deixeu

me dir que 81 riu continua, i que l'a1ta vall del Corb no s'acaba fins

divuit quilometres mes ava1l, com indicava abans a MaIda. I que hi troba

reu ,tot un itinerari turistic paisatgistic de primer ordpe. reniu la

Bovera i Vallsanta, a que ens referimemdespres, teniu Ciutadiila, Na-
\

.

lec,Rocafort de Va r.Lbcna , el Vilet, Sant Ma.rti de Riucorb i hifalda.

feniu ,ben prop, Belltall, mill2ador de 1a Conca de Ba.rbera, teniu



Vallbona de les JliIonges, Rocal1aura,amb la.Verge del rallat, tEtliu Sant Roc

mirador del PIa d 'Urgell ; i fins i tot el Vc Let , oas i d l arbredes 'L d lai

gua. rrobareu els antics regatges de la cequia de les Astes, i els alts

de l' anomenat Gardeny, hornanLm del nostre puig a Lleida. 'rot aLxo , avui ,

perfect[ment comunicat, 'amb carreteres de bon pis i circulacii discreta.

Jui no s'hi apuntaria ? Certament, un dia caldra que ens ocupe� de la va

loraci6 possible dins el p.l.a turistic d '
aque st a zcna ; maucada d ' establi

ment hostelers i de comoditats immediates: suposem que tot vindra i pot
se.rvLr=nos de corrao L. pensar que �s tot tan redult, ue tenim una zona

t.ur-LstLca dins un quadrat de trenta qu iLorne tres de costat, i per atnt s6n

salvables facilment, els inconvenients esmentats.

Naturalment, no pretenc dir que ens trobem davant un pou de possibilitats

turistiques insadollables : nomes -que,per a excursions curtes, per a sor

tides familiars 0 viatges quasi improvisats, �s tot una seguida de racons

immillorables personalment us dire q_ue no rebo visita forastera que dis

posi d T
un xic de -t,;eJ1ps, que no ]a I dug i,n dugui a visitar part 0 'bota la

Vpl� dei Corb. Dins Ia qual,el poble m�s pIe de caracter, es GUimera.
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Van co.nenear- a anar a Guimera els visitants • .2:1s naturals deLj pobLe

�ne n'eren fora, de primer. Despres els estiuejants de Vallfogona,i

algun enamorat de les pedres, barceloni.

Guimera es un poema en p8dra, celta.menti,i l'escassa modernitzaci6

en edificis, el fet que els edificis moderns,-entengume-nos, vull

dir en arquit8ctura standard d'avui dia - es trobin al raval de la

carretera i que el casc antic es conservi, li comserva l'encis. Be,

cal remarcar ue �n parlar de case antic volem dir tot el poble. Gui

mers. es un cas ae poble que forma,tot ell, un conjunt. ran bon punt

deixeu la carretera, us endinseu en tot de carrers estrets, molts

<l' ells estrictaIlBn-t peatonals, amb passeres que els sobrevolen i posen

en contacte part baixa de les caoes del carrer de dalt amv part alta

de les de baixo A�b arcs, amb pilastres, voltes, racons o,brivols i

ratlles de sol brusc, com ganivetades enceses, teu1.ades de voladis

amb Geules decorades, esglaonmts, baranes, apiconats en ciment i mis

terioses finestres. 'Ja s6n desenes i desenes de fotbgrafs i pintors

i dibuixants que han recollit aquesta gracia de la pedra, aquesta pesse-

•



bristica unttat. Als barris de dalt, cap ales eres, hi ha tot un ca-�

rrer debolit, caigut, que af'ege Lx lID toc f'arrtiaama.L i meLancon i.o s al

con�unt. L'espla na¢l.a d'acc�s a lTesglesia de dalt, la parroquial, es

petita, dominada per l'esquele't roeet at. de la torre del castell,i obert
als ondulants plans superiors per un portal que en resta.

Des dels enderrocs mes akGs , ho.;: contempla, de migdia en avant, un

panorama de la serra davantera , riga esque r-ra del Corb, una teoria

dThortets, els olivers i ,mes amunt, les pinedes • .Juan la marinada bat

<:-1 seu, ple, a mitja tarda estival, la musica ¢lels les seves alenades

afegeix un so absoluta�ent ubic ,compatrit per tots aquests pobles de

,la Vall. Aquesta ma�inada cal haver-la sentit dies i dies, anys i anys

per copsar-ne la absoluta identificaci6 amb el paisatge. Si de'1pElti
les coses tenen una lluentor pal.lida, perqu� el vent ser�, el cerg,
les pinta aixi contra el cel clarisssim i fresc, a la tarda 1a marinada

que retruny ales portes, parbat els finestrons i met;ralleja les per

sianes, d6na un tint pastas, de groc carre gat , de d'ocre vermel16s a

la fusta, de morat i pal.lid vero. a la pedra, tot contra un cel vin6s,



molt mes e spe s ,

I tota sortida q_ue feu a l'estiu a la tarda, esta presidida per la

.aar-Lnada , que ha pujat de la costa, passant com de puntetes per La Con

cad de "Barbera, per-que La marinada ncme s vol jugar contra aquestes_ te.

rres interiors, la serreta, el garric, 81 pi pobre i el terrer pigat

de cervel1 de gat; 18. viRya de macabeu i el ,arge de pedra seca.

Aquest encis de paisatge, que jo he viscut de petit i d'adolescent, ja

no se us en va mai mes del record i de les viv�ncies: us acompanya tot

hora,siguin q_uins siguin e1 rumb i les perip�cies de la vQstra vida.

No es estrany, doncs, clue amb total fidelita t els guimeranencs tornin

al seu poble i, si han passat anys i de la casa pairal no en queda re�

cord, adquireixin una altra casa i se l'agencin per passar-hi temporades.

0emblantment, pel goig de trobar, fins fa poc -i en certa mesura'encara

avui- un rac6 de m6n, els forasters tamoe han volgut tenir-hi casa. I

tot d'una ,es corria el risc d'una despersonalitzaci6 del conjunt: qui

comprava un edifici i pretenia de convertir-lo en uD: xalet, 0 obrir-hi

unes finestres finlandeses, fer portals quadrats aJlb )ortes fantasioses



qUi volia simp,em.ent aterrar la casa i bastir-n'hi una altra ; qui,fins
i tot, comprava una cas de bona planta amb e1 proosit d'arrencar-ne
les finestres una fosca nit i endur-se-les.
Si a GUimera no hi hague s aagut algli vigilant, que,amb l'exemple ±

la paraula, hagues fet prendre consciencia del peril16s moment els con

viLataus , avui GuLme r-a no hauria pogit ser declarat conuunt artistic
monumental. 30rtosament, aquestes persones van donar-se, dins aquel:l
poble, al fons del fons,orgul16s de ser com era: ivan dOillar-se en una

conjunci6 d'estimaci6 al poble, sensibilitat correcta i sentit politic,
car van veure qu� tot podia arribar a un equilibri: es tractava de fer

un joc de concessions inicials amb limitacions ben estrictes: no desfer
,

Iel conjunt ,1Tharmonia de placetes i de faganes,altura d edif'icis,estil
general i perfils: nomes aixo. Nomes ...
r se'n van sortit'. bS sabut ja de molts que el catalitzador d'a<1_uesta

campanya, rrenada des de dins del poble, des dTuna comunitat petiCa apa
r-ent narrt presa facil de pressions ,influencies i esquellerincs de diner,
el catalitzador dTaquesta.actitud que aviat fou solidaria i ferma, ha
estat Joan Duch, ho�e bellug6s i mes tossut que no deixa entreveure el



seu somriure. Dar-reea d1e11, un seguit de vo Luntat s guanyades. ·I,abans
,

de .La Lnt er-venc i.o d ' autoritats IDeS a l.t es, els guimeranencs ja havLen

fet els seus peti�s museus, havien aprofitat baix.)s i estables, havien,

sobretot, mobilitzat la quitxalla de'les esco1es, en tot de petites re

cerques,accions,d'abast modest unes vegades, de mes transcendencia d'al
tres: fer un porrt et mi.nueou.L .damurrt el Corb,. apuntalar les :')edres de

Vall santa , recopilar eines 'arrt Lgue s 0 pedres me a antigues, forgar els
tramits administratius per a un empedrat dels carrers prou digne. Els

ar·tistes que s
' instal laven temporades 0 anys a GUimera veien que podien

contactar amb aquest esperit, i tal vegada pensaven que si un petit poble

podia anar fent tantes millores i parar els peus a· especu1acions anti-

e st et iques, que no po dr-Len fer les ciu tats si s
' ho pr-o po saven hOIll.9st'a- ,

ment •••

I aixi s'ha arribat al Guimera viu d'avui: als tres Guimeras d'avui ,

qLle al meu ent parer s6n : el dels guimeranencs,1'agricCll1a,amb tota La

seva prob1ematica compartida, com he _dit abans, per tota 1a nostra pgge-

sia de ae ca : en segon terme eL Guimera de1s artistes i vacanoer-a ,
eL 1...1ue
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en diriem clien ts: i un terceL' Guimer� clue ara ens ha de fer pensar a'

tots ! el Guimera obert. a tothom, per t al, com un conjunt monumental

oficial,ent delcarat es lila mica propietat de tots els sUQdits de l'Es

tat. �ue pot passar ?

Aqui es on entra l'esperit. Pot passar que gent de molt llunyans

punts sTinteressin per aquest conjunt 2lentre nosaltres, que el tenim

ben a la vora, Ii girem l'esquena; conve precisaillent 'que e.;_s qui som

d'aquestes rrateixes terres occidentals de Catalunya ens estimem aquests
.

conjv.nts i siguem els seus principals defensors, no sola,ent en el te

:beeny .nonume rrta.L, turist ic 0 documental, sin6 en el de l'-esperit, fent

nos.resso de la seva i�ortancia, parlant-ne be, portant�hi els amics,
desvetllant en la mateixa poblaci6 una comsciencia overant de la seva

valua total: perque si Guimera ha de co�tinuar essent viu, cal que tin

gLli activitat propia,que la condici6 artistico-monumental no sigui un

llast, Que el poble no sigui un museu: i heill de mmmmm combatre la temp

taci6 admirativa i passar a l'operativitat. Entre tots,conve que poten-

ciem la Vall del Corb, perque els seus mbitants no poden esser nomes



cicerones Q porters d'un hipoGetic restaurant future Ells han de con

tinuar amb la terra, afermats en la terra, .vera que els sigui productiva

i veritable�ent benigna.

I hem de provar de valorar ,al�enys, si no podem salvar-les de l'ac

tual enderroc, les rUlnes de Vallsanta, el preci6s mony6 que queda

I,

,

de l'antic monesGir del Cister,arran de carretera. I valorar ta.nbe la

Bovera, encimbellada i br%_vament solitaria,dominadora del pia d'Ur

gell i de la Vall del Corbo

Aixa no ha de fer-se ,al rneu parer, pensant nomes en Guirriera. La Vall
I

del Corb es una ent itat, ho h» dit al co.nenoa.nerrt , . prou substanciosa

per constituir una zona de turisme interior agradable i tambe un esper6

per posar en joe accions civiques i administratives per millor[r la

condici6 econa,lica general del conjunt. No es debades que la vall

co�enga quasi als ravals de Santa Coloma de �ueralt, tan plena d'his

taria,i que ben a la vora hi ha Verdu, i el Tallat, i Vallbona. Per

tant, DO' es que se'h preocupin els a,ants de les pedres, les tradi-

I,

I,



cions: bo es que la recorrin els cagadors ,perque es terra de conill

sabor6s , de polla d'aigua, de perdiu i de guineu; pero tambe conve

que ens la mirem com corresponsables del seu desti mes domestic: les

, .

..
.

,

nostres cornar-que s occidentals ,totes, totes, amb conjunts historics

i monumentals 0 no, s6n per a nosaltres un legat i un desafiament.De

res ens servira tenir una ciutat com Lleiaa, de cent 0 cent -cinquanta
mil an i.me s si tenim tan a la vora un camp deaan i.mat ,'

J0 no se si he pogtrt , me s 0 menys desordenada, ent, pintar-vos la

persona�itat dTun poble u.nic i d'una contrada : potser no. A.l;J.b tot,
m'aconsolaria saber que hi teniu, des dlaI'a,' una mica mes d'interes.

Potser he eSGaG massa liric. Era inevitable en mi,que s6c qu�si alletat

en aquell aire, que he respirat de petit aquella llum i he comengat
a valdreTm sol entre el tapial i la pedra d'aquells aillbits.


