
Santes Espines,aquell any es presenta en public el

N.- El 1984 Tarrega celebrava el centenari de la conce

ssi6 del titol de ciutat.CbYncidint amb la festa de les

primer vo:lum de l' .istoriador local Jb s ep Maria Segarra

sobre la Historia de Tarrega. Hi vaig fer aquest curt

preg6 a 1 sa16 de sessions de La Faeria targarina • Quasi

deu anys m�s tard, aspectes urbanistics t esmentats en

aquella data han quedat del tot antiquats,com pot co�

provar qualsevol viatger 0 visitant de la ciutat.



goses. Nemes cal veure que, en 1 'actual estatt--..__--_ -deTs plans

TARREGA 10 - XII -84

Il.lustrissim senyor Batlle, autoritats i representacions,

senyores i senyors :

Sempre m'ha cridat l'atenci6 el fet que la gent, tots nosaltres, que vivim

i que fern la historia, estiguem tan poc immergits racionalment en el con

cepte social de la mateixa historia, vull dir estiguem tan poe conscients

del mateix fet que la historia, en taut que desplegament col.lectiu,cons-

trueix, afaigona la nostra societat.

Per comengar, les nocions que d'historia ens s6n donades�durant els nos

tres estudis primers,solen apartar-nos de la reflexi6 historica,ens fan

odiar la historia, perque ens es presentada com una assignatura, i una

de les mes mortes, de les mes escassament dinamiques. Com a afegit6,pre

t�en ,0 ha pretes fins ara - esser t.ma de les mes acumulatives i enfarfe-

I,
d'estudi, en un primer curs de B.U.P. els organismes rectors tenen la pre

tensi6 dr�ota la historia de la Humanitat,ni que Sigui- un xic sin-

opticruaent, empre totalment impossible. Semblantment a F.P, en dos cur-

sos cal donar una Humanistica,que es, en definitiva, una pretesa informa-



No fa gaires &lYS, en un llibre de text d'historia de set� curs dfEGB�

hi havia un tema ,que era el de les transforruacions del segle XVII� sota

l'epigzaf : La Crisi de la Societat EStamental ! Sense comentaris,si pen-
-- --

sem ��Yd ��anava destinat a nens i nenes entre els dotze i els tretze

anys d'edat.

Una dama que fou deixeble de Jaume Vicens i Vives, quan �uest,tot just
acabada la carrera ,debutava, als seus vint-i-tres 0 vint-i-quatre anys

com a professor, recorda encara avui la sfntesi d'historia que Vices-Vives

els feia,a ells, que tenien deu 0 onze anys, a base de moments historics,

presentats com anecdotes,pero de tan intel.ligent fonaa encadenats, que

l'alumne percebia la continuitat del fenomen historic,ltacumulaci6 cultu

ral i 1a tiefinici6 social que comporta.r aix� sense enfarfegar-1os amb

dates ni amb noms • Entendre la historia es adonar-se del progres i del

conflicte constant de l'home d�l medi i envers els altres homes •

.ML -e43££a)t";L

ci6 sobre l'evoluci6 de l'home emmarcat en els fets culturals totals:eco

\

nomia, arts, creaci6 mental, tecnol ogiea,etc,etc.
-



No fa molt, vaig assis"cir a una e ommemo'racd.d similar a aquesta , la de

la ciutat de Tremp : per b� Elue all:! la meia intervenci6 f III diferent,

adregada a una especiali�at meva, no

ne, com els organitzadors ?an volgut

to mes solem-

II "

mir als programes , la paraula preg6, �uan en realitat el que jo far�

es Q�a curta glosa, un parlruaent breu entor� de la consciencia de 1a

historia.

A�'be, voltant per Tremp, estudiant el ritme d'una tarda quieta ,pIe
a-mk-
els .. carrers endormiseats en 1 tal1unci del cap------.....

correntia quasi sotarrania de

sabia que en aquelle� dates 1a ciu

tat festejava el sen centenari: en u.n,a altra ooasi6 hauria travessat
-

'

mes indiferent aquella poblaci6 • En_aquel�concreta, jo em sentia 11i-

gat a aquelles celebracio�s, em sentia com un ciutada mes,acollit i in

orat al meu beef d 'hi"storia , a'L reta1J_ que la meva experiencia

human� <podia aportar-hi. I entenia la historia d t aque l.La poblaci6 com



l'aportaci6 de tots ala aetes fats i desplegats pels

i pels passa oUants a1 llarg dels seg1es.

El cas de T�rrega,i -amb aixQ fare confessions personals, perqu� em

naturals

Fou de petit que vaig coneixer e1 Pati, fou de petit que vaie desam

ba ar de trens de fust� i vapor a Itantiga estaci6,fou de petit que

vaig jugar en un redu!t i Lmpoaarrt �ai�:\�el carre I' segle XX. Fou de m6s

grandet,i ja venint-hi sol, en 18. bic-icleta que oonstitui el nostre

de l'esperit 0 del sentiment una comunitat
,,-----=:......._..___..l

cas de Tarrega

deia, era per a mi

graficament,del ill

rrigues-. Tarrega

divergent. En primer"terme, cau molt_mes prop, geo

u 110c d{e naixenga -al Segria-i d1habitatge - Les Ga
/

present� vinculaci6 estreta a la infa..�tesa i ado-

lescencia : familia acostada, breus temporades passades aqui, perc so

bretot una consci�'l' is de capitalitat comarcal i, en certa manera"..,de
�rts que abastava tant la crida del mercat comdesti final de via



3

primer i saludable vehicle,que vaig descobrir les petites places, com

CtW5de1�
la de S8.nt Antoni,i el.d':

..

',cam:! de Cervera am:unt,i S�t Eloi,

un ,anys a venir ,

enfilaria, amb roes esbufecs, rera les llargues passes de Llu1s Trepat.

Una T�rega on, un dia de 1956jens reun1em alguns escriptors no massa

/
conegu.ts aleshores, -Pedrolo, Mique1 Llad_9,Guillem Viladot i jo- amb

d'altres anue s , en una mena de no confessada naaxenca de ge rmandat
.

�.�
cul,tural ,imprec isa, tG:t; prohibida a'L carre r • fou, pots� l� da-

rrer�vegad� que Pedrolo es reun:! per parlar de Iletres amb d'altres

afeccionats 0 lletraferits ; i aixo perqu� encara ens trobavem, ens

descobr1em sortits de la tenebra per lIDS instants: fou aquell mateix

any que aconsegug!rem que Manuel de Pedrolo vingues a la ciutat de Llei-
....._

da a una altra reuni6 : ell i jo compar+Lrem aq e�11a nit La cambra d'un

hostal.
k/

Tot aixo es, dir:(em, historia recent. S6n petits toes; comle� concert



parents targarins, grogues i pigallades, datades a finals del segle pa-

al qual no recordo com em vaig veure incorporat com espectador,i que r:·

poc despr�s d'acabada la guerra dona a l'Ateneu Ricard Vinyes, davant

un fons d'escenari fet amb retaIls de les cortines que de la guerra

s'havien pogut recuperar/mig esfilegar�ades. Pero la historia, ni que

sigui elftrosses d'historia que un ha viscut, t� 'aquestes coses : que

t'ha fet viure moments Unics_ Ricard Vinyes moriria poc Qespr�s,i ja

ningU no el tornaria a sentir tocar. Per aixo te valor l' experi�nci�
no solament a nivell individual sin6 clavada en el gTUix col.lectiu,

quan as compartida. Jo s� que, en el fons, s6�iC de totes les perso

nes, ignorades per mi, que aquella tarda escoltaven tambe Ricard Vinyes.

I aixQ es el que puc incorporar a 1a historila. Qui m'havia de dir a mi

�

qu:e,un dia de final d etapa de Volta a Espanya,uu ciclista s'aturaria

L��
vora meu, transerult jo davant �arme/i em demanaria en franc�s on

era e1 camp d'Esports�I que, un cop satisfeta la seva curiositatjjo iden
r":

tificaria aquella cara, la del campi6 del m6n Louison Bobet ? Es la part

d'histpria que jo puc aportar, viscuda precisament a Tarrega. Es expe-
"-

ri�ncia personal, com ho 5ll1l indirectament, les velles cartes dels meus



ssat 0 primeries d'aquest, quan la gent exportava bocois de �i a

Franga, aquest vi que ara es font de raons al mercat comu.

Al meu llibre Proses de Ponent tinc un capitol dedicat a�mercat5
/

"'t�-ert ��2 al mercat de comarca. Jfs una descripci6 viva i dina-

mica d'un dia en que tot est� en funci6 de l'aplegament de la gent. Si

be els mercats em fascinen/nthi ha de molt brillants,i entre aquests

el tantes vegades vist de T�rrega em servi de model per a �uell capi
tol amb pretensions de retrat antologic. Perque els mercats, que dins

la historia han estat vns constitutius molt importants socialment i

').. .

t t f af:fi;t�d' "'d deconvmlcamen, enen una or9a' � lversa, 1 enrlqul ora, que va es

del lligam comercial fins al capitol matrimonial, del tracte entretin

gut que es perllonga setmanes i setmanes)fins a la timba destructoray
amb les quaranta vuit cartes greixoses, de l'aventura terbola al retro

bament Ilumin6s.

Potser seria hora de



a1tres a traves del�textos 0, mes modernament , a traves de les imat

ges: potser f6ra hora de pensar que ,ultra aquests testimonis a estu

diar,tambe nosaltres estern fent la historia ; aleshores deduirem que

el meu ge-st actual era un gest ja repetit 8l1teriorrnent , que nomes si

mulaci6 de fets esdevinguts en temps anteriors i vinguts fins a nos-

assumeixo que s6n un ht®a que viu e1 seu moment tot assumint els moments

passats dels seus anteriors,estem en disposici6 de comprendre aquest

fenomen, aquest risc, i aquesta imatge de la vida en la seva totalita�
que es la historia.

-{,'�*' , jo� -rni
Despres,-ja manca pocs minuts per a aixo, una veu autoritz�da�

fara- La presentaci6 ��6� �,primer volum d 'un llibre que resu

meix la historia de Tarrega d'una manera global i rica, plena de detalls
.(

i alhora generosa de suggeriments. Es l'obra de Josep Maria Segarra.

- Com que vaig tenir ocasi6 de llegir mot per mot tot e1 text d'aques-

ta obra,i sense entrar en el que ha d'esser la presentaci6 propiament

dita del volum, jo voldria apuntar com, lle_,int-la, jo em sentia ficat



dins la histbria de T�rrega. La perspectiva que podem tenir de la des

cripci6 histbria d'uraciutat)barrejada amb les sensacions dire�es que

la nostra experi�ncia personal ens n'ha fornit al llarg dels anys)cons-

Per sort,

dins la

tant la
I

: diria que sense el coneixement directe de

comprendre'n la histbria.

arrers temps hi ha hagut pocs trasbalsos materials

un ender�oc massiu de carrers i per1

Malauradament, els tres llargs soles

titueix un enriquiment

la ciutat �s

paral.lels entre ells que s6n la via la carremera i l'Ondara han de

terminat una obligada crei�en9a irregular de la poblaci6, la qual no

ha saltat ni els primer ni el darrer dels obstacles esmentats fins vir

tualment la postguerra. No s� si �s privilegi 0 calami tat, perb la

gent de_ 1a meva edat hem vist paulatinament arribar el barri peu

de Sant Eloi fins a l'entroncament a..mb la carretera de Gluissona , 0

per i.' altra banda quasi a mig eamf de Verd una maner-a-, �rd.d.\A.aL...2. Ni

cal dir que tot aquest Ibreiiinent quantitatiu te una contrapartida

qualitativa,que jo assenyalaria b�sicament en la restauraci6 d'al-

guns monuments arqui tectbnics , que" estan en e1 magi de tots, La recu

peraci6 d'altres elements de la ciutat que altrament haurien degenerat

molt i mo1t,i 1a progressiva transformaci6 de Sant Eloi. Mai nG deixo



d�elogiar aquesta daz-r-era reali tzaci6, exemple pee a tantes ciutats,
.. ---

tant com recordatori ,un xic malenconi6s,del fet que en aquest pais

els esforgos particulars, a risc de vorejar la mofa dels immobilistes,

ar+Lben a llevar fruit.J4nd---�"S.;'IfA d���
Les gr�cies de Tarrega s6n moltes : fins el seu arreladissim tempe

rament comercial enseria un�: quan una poblaci6 es tan profundament

mercadana I aquesta intensitat esdev� quasi po e sd.a , aquella poesia dels

xifres que detectava i enaltia Knock a la comedia de Jules Romains.

I per que no ? Si Tarrega fos nomes una acumulaci6 de botiguers ,d'ex
portadors 0 de grans magatzemistes no seria completa, tot i tenir un

nucli economic

tinua essent-ho,de

nt Tarrega ha estat patria i con

de

la c tenc La i de la Iiteratura : en aquest aspecte,hom pot dir que La

ciutat ha estat equilibrada.

Un altre aspecte voldria destacar Tarrega ha disposat de sempre



d ,lun temperament indefugiblement autoavaluatori : jo no conee cap

targari que ,per molt de sentit critic que tingui,no reaccionai amb

una especial seriositat quan parla de les virtuts de la seva ciutat.

Aixo, m'apresso a dir-ho,podriem considerar-ho v�a actitud natural:

amb tot, m el cas de T�rrega adopta una ce�ta liturgia: per parlar

de Tarrega, per mostrar �arrega, per comuemorar Tarrega, el targari

es muda: en aquest vessant,em recorda aquells ,)bo�s europeus
--- --.:;..�����

tan i +arrt ciutad_ans , urbans, que des a' una plataforma social de

classe mitjana posseeixen virtuts formals que nomes una tradici6 bur

gesa -en el sentit etimologic del mot, de ciutat,de burg -confereixen.

I aquest matis, que jo vaig copsar des de molt petit, em feia consi

derar que Tarrega era plena de ttsenyorstt, i jo donava a aquest mot

la cnnnotaci6 de gent educada,cerimoniosa a voltes, d'intensa vida

familiar i fins i tot una mica detalliStes en aspectes de costums pu

blics i he..tLe.s c er-Lmona.es socials),am.-6 UH.-� e:/'urf ,Ldv- �c�h,d;.Ii:J-.
Aquest caient senyorivol es convenientment rebaixat i ironit7,at

per r
' existencia d' un corrent artistic Lnnovado r , d' un cert anarquis-

,

me contracultural que ha existit sempre i que basculaj a 1 altre pla-



tet de la �nQa : si part d aquest altre esperit no hagues estat
,

pf�
opera�'- a� _

el cos �ocial de la ciuta") no s
I

haurien donat

fenomens artistics com els dels darrers anys ni manifes�acions de ca
./

rrer com les que -no pas solament obeint a palanques de fora - han

fet que el nom de la ciutat son�s molt enlla de les fronteres naturals

de 1a comarca,
- ��

tat.

dels Paisos Catalans i fins fora de l'Es-

Una fidelitat ml�s molt grata quan em miro T�rrega des de 1a meva

bptica, despr�s de tot, de foraster : la seva mantinguda catalanitat.

Podem dir que la ciutat ha estat fidel,simplement,quotidianament fidel/
-/

.-

i sense vacil.lacions. En la represa de ,?ost-guerra fou molt aviat que
",'

Tarrega se singularitza, i fins durant un temps contrastava molt agu

dament amb la �imissi6 majoritariament observable a la ciutat que hau

ria hagut de donar exemple, i que �s la meva ciutat nadmua,Lleida,la

generalment tinguda com a capital del Ponent. No em dol de constatar

aquest fet, precisament en els nostres dies, quan tantissimes boti

fleries s'embolcal1en a corre-cuita amb les quatre barres.
,..



I encara, no puc deixar de refer�me a la irradiaci6 comarcal de

T�rrega : eKcessiva en els darrers temps,quan ha absorbit els muni

cipis veins. Ben cert que La Figuerosa 0 el Tallade-ll s6n ja com

barris de T�rrega,i no m'eJtranyaria que vei�ssim ben aviat,almenys

pel que pe�toca al Talladell,transformar-se la carretera d'uni6 �

en un simple carrer. Del meu record el mereat de T�rrega volia

dir una festa de capitalitat•• I era tot el pIa regat '� quf venia

� T�rrega "uan encara Mollerussa no havia comenqat a_desapegar-se
de la seva antiga condici6 de vila vial,. aJ�2tl�� . Els dos

pols de Balaguer i T�rrega es repartien de manera molt tipica i gens

salomonica la clientela : de primer la gent anava al mercat de l'una
--to�

de les ciutats, despr�S(al mercat de l'altra. I aixo en un temps

que no havia generalitzat l'automobil: per tant, no es repartien

els compradors i venedors� T�rrega i Balaguer,els acollien successi-

vamen tots.

I segurament fou per aquestes raons mercadanes que la Divisi6

Provisional de Comarques fe� el 1936 inclogu� dins l'Urgell -l'upic

Urgell,�-,--=-, _- .,)com he defensat sempre - i entorn de 'ThWrega,pobh-



-

cions tan segarrenques com les de la ·vall alta del Vorb, aquesta

vall del Oorb que ha estat tradid�nalment tributaria de Tarrega en

lana del segle XX, havia escrit, al temps de
rimera

.

-guerra Europea,un

,

tants d aspectes : i avui que aquella vall es marrt e tan deprirnida
�/

en poblament, encara el r ./oci6s espera el mercat de T�rrega :.rJ.s
,�: : sense aqueiS'ta atracci6 de Tarrega mol tes altres atraccions

deixarien per a ells, de tenir sentit.

,

El targari,aleshores, s ha sentit des de sempreJpertanyent a

una capital comarcal i, en certa mesura, jo diria(sense desmer�ixer

allb que la gran capital del Ponent tingui de meri tori) que Ii ha

fet de suplent en manta ocasi6: la vitalitat creadora de Tarrega

ha superat molts cops la de Lleida,i sort n'heM tingut,perqub estic

convenQut que ens hem de refiar molt encara de les capitals de zona,

de

que vaig tenir el goig de poder tractar,

estat una de les plomes mes insignes de la literatura cata-i

meravel16s i cu�t, 01or6s diria jO, assaig sota el titol de Les Viles

Espirituals. Definia una vila espiritual com �mig senyorivola, mig

terrassana, on en eixir de la biblioteca, cap al tard,podeu sortir



amb totes les actualitats fmgitives i totes les esperances anonhor

tadores. Es una vila on l'esperit sempre es troba amatent, perqu� el

cos hi pot viure amb poca cosa, ben desllig4t dels afanys materials •

...-

Es una vila d'aquelles que, en comenqar-hi a bufar l'esperit,es torna

tan ressonant d'harmonies ,de color 0 idees, que de rac6 de m6n es

transforma}per inefable misteri,en un dla�ueixos universos animics,

immortals i insondables, que des��/s 11ueA eternament �b els noms

d'Atenes/Flor�ncia, Ven�cia, K�nigsberg 0 Weimar./�
I continua

�Catalunya nl�s rica,d'aqueixes viles beneides. I lmagineu -vos

el que podria ser la nostra terra, si una nova politica cultural,

una nova estructura del seu esperit,s�viament concebuda,anes omplint

de mirra aquei)los vasos dispersos,an�s clapejant-la de petits bB8sers

que al cor de la nit aixequessin uns fumerols aromatics,tots enlla

gats en l'aire, sota la pau del nostre cel. »
o -0 V

,

al camp i vagar ensonyadament pels vergers i hortes que s'amaren d'om

bres. is una vila on hi ha veIls records que es 11iguen i s�enfilen
a.L llarg d.e...'�, ')troca del temps, com els grans d

I
un rosari,

-e. .,.'
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L4.. Tot Catalunya fl�riria com un verger d'espiri
tualitat. Cada terra donaria la seva collita, cada
reco la seva flor. I cada fruit tindria, dins la im
mensa faldada de la nostra germandat, un regust
propi i : inconfusible, una sabor de terrer, l'aroma
de hi saba xuc1ada de l'arbre nadiu, del cel, la llum
i l'ombra que protegiren el misteri de la seva crei
xenca. L'organitzacio de la nostra cultura.. gra
cies a l'actual influencia de lit capital tentacular,
s'assembla massa, involuntariament, a una organit
zacio centralista, a la francesa, per exernple, que
ja fa massa temps esta tancada amb pany i c1au a

Paris. I el que jo voldria, amb l'ajuda de tots, per
a deslliurar-la del gran perill intern que l'amenaca,
fora expandir-la i ramificar-la per tot Catalunya
i per les seves viles espirituals, a la faiso d'Italia,
dels Estats Units de Nordarnerica, 1 especialment
de Suissa, d'Alemanya i d'Anglaterra, on les uni
versitats i grans escoles encara no coincideixen pas
exc1usivament i forcadament amb les grans urbs
sorolloses, sino que tot sovint s'amaguen, com nius
rec1osos en l'espessor del boscatge, al fons tradi
donal de les mes velles comarques. Diguem-ho d'un

cop: cal substituir l'organitzacio falsament metro

politana, centralista, uniforme i burocratica, de la
cultura catalana moderna, per una estructura mes

agil i variada, federativa i cantonal.
Aquesta ha d'esser la nostra gran batalla contra

L��L--S- Ap-
Ia correntia del temps. Arreu del mon han de lliu

rar-la, Pero potser enlloc poden fer-he tan facil

ment tan bonament com nosaltres a Catalunya.
Per �ue aquest avantatge? Precisament en virtut

.de la mateixa petitesa geografica de la nostra terra.

Fixeu-vos en aquest fet, que ens donara coratge.
Les organitzacions culturals condemnades a esten

dre's per un territori immens, han de lluitar amb

la dificultat que el mateix espai oposa a la neces

saria relacio entre els diversos centres disperses. :

Els treballadors de l'esperit tenen fretura d'establir

el contacte entre uns i altres. Pero les distancies
materials els allunyen enutjosament. D'aqui neix a

poe a poe, a mesura que s'intensifica la .cultura, la
tendencia a suprimir els destorbs espacials, a agru

par-se, a reunir-se en un centre cornu, on l'inter

canvi d'idees i el contacte diari facilitin l'expansio
i el perfeccionament de l'esperit. De mica en mica

les branques allunyades van tornant-se eixorques.
Eis treballadors periferics emigren cap al centre

cornu. E}: tronc acapara tota la saba de l'arbre. Lla

vors les correnties comarcals s'eixuguen, i tota

l'aigua del verger convergeix vers el pelag estan

cat de la centralitzacio.
A Catalunya, pero, terra xica com el palmell de

la rna, aquest problema es absolutament volgut i
artificial. Si enlloc d'acumular-se a Barcelona, la

nostra cultura s'expandis per tota la terra catalana,
els nuc1is dispersos podrien mantenir entre ells l'�s::..
tret contacte necessari, sense gaire esforc, /> .

oj

)



Aquest £ragment del gran Gaziel pot fer pensar, en un principi, en una

seguida de frases noucentistes, belles i una mica a mig cam! entre ltentu

siasme i l'ensucrament :jo Ii havia sentit ,en conversa privada,dir el ma

teix amb menys retorica iamb mes penetraei' • En efecte, �i ens hi fixem,

hi ha un punt on ell diu :"oal substituir l'organitzaci6 falsament metro

politana,eentralista,uniforme i buroc�ea de la cultura eatalana moder-

»

na)per una estructura mes a�l i variada, federativa i cantonal. I mes

�
.

endavant : .:.neix a poe a poe, a mesura que s'intensifica la cultura, la

tendeneia a suprimir eels destorbs espacials,a agrupar-se,a reunir-se en

�

un centre coron,on l'inteEVanvi d'idees i e1 contacte diari faei1itin l'ex-

pansi6 i e1 perfeceionament de l'esperit. De mica en mica les branques

al1unyades van tornant-se eixorques. Els treballadors periferics emigren

cap al centre comu.El tronc aCRpara tota la saba de l'arbre.Llavors 1tai�
�

gua del verger convergeix vers e1 pe1ag estaneat de la centralitzaci6.

L'esfor9 que els cal fer a 1� ciutats petites per no perdre representa-
---

tivitat cultuxa1 as enorme,desproporcionat. Pero han de fer-Io.Es urgent.



I

�e 1 exemple, ja no s6n res. Les ciutats, igual: i tindran m�s entitat

com m�s forga cultural tinguin. I per cultu.a ens cal entendre tant

el perfil acad�mic 0 artistic, com 'l/higi�nic,gastronomic,ambiental
i pedagogic, i aquell altre perfil que,distraient energies de la co

rrentia centripeta, forma un sumand d1exemplaritat.

Pero, aixb si, han de ser Ciutats, cal que assumeixin tota la respon

sabilitat de ser-ho, de dret i de fet • Esser ciutat �s viure civilit

zadament -l'arrel llatina �s la mateixa, civis - per tant,dins un res

pecte exquisit per la commiia i allo que,transmes per la historia,

serve1x perque la comunitat seln gaudeixi avui. Donen el titol de ciu

tat,en principi, per satisfer un desig,pero tamb� per comprometre m�s.
� /

Esser ciutat �s assolir la majoria d'edat,amb deures, � tant 0 mes

que amb drets. M�s enll� de La satisfacci6, de II emmir,dllament, ,ha

dlhaver-hi la continuada tenacitat, la delicadesa,lleleg�ncia, la inte_

1.1ig�ncia. Tot plegat fornara la ba.se, 'Ie. pi\aforma continental on

.,-

creixer� la conviv�ncia. Esser ciutat es tenir un titol de noblesa. I

quan els nobles no saben esser-ne, quan dimiteixen del mecenatge i



Aquesta �s la missi6 de les ciutats rnitjanes i petites. He escrit

repetidarnent 'lCLe. al nostre Ponent tenim la fatalitat de no disposar

de ciutats de mida mitjana ,que poeuessin fer de contrapes de la nos

tra particular macrocefalia, en el cas de Lleida molt subratllada.Ern

calen ciutats de vint-i-cinc a cinquanta mil habitants,o cotrbacions

que arribmn en aquesta xifra: una conurbaci6 adequada l'ha estudiada

r
'

arqui tecte Manuel Ribas, l. 'r"\'h:a £,-,�tc:c..a\: u.n. ��; hi asse-

Tarre-nyala com un dels pols de possible n1).cli urba

ga-Cervera. Igualrnent, cinquanta anys enrera, el 1931,tot just abans

de pr-ocLamar=-s e La segona Repu-(Jlica, sota els auspicis de La Ca sa del

Valles, un grup d'estudiosos, alguns dels quaIs figurarien el 1936
".

a la Ponencia de la Divisi6 Territorial, acabava uns treballs sobre

regionalitzaci6 i comarcalitzaci6 de Catalunya,i per a. l'Urgell, cue

rna1grat tot ells �L'{en Alt,Mig i Baix,assenyalaven indiscutible-
It-_' �,.

ment una ci �at capital: Tarrega,per al Que ells anomenaven

Baix Urgell, �e comprenia hasicament el Pla d'Drgell i la Ribera de

Si6, subcomarques que finalment foren agrupades a l'ernpara de Tarrega.

Avui dia sembla inutil tornar a parlar d'Urgell Mig,o Mitja, qua en



comQnitat es considerin.

Jo voldria defugir la retbrica i el romanticisme: per acabar,doncs,

al mes dignament que pueui aquest parlament voldria retre un homenatge

als homes estudiosos de T.rrega, a totes les figures intensament treba

lladores que han pastat amb suor, sang i tenaci tat de dies i de segles,

la perviv�ncia d'aquesta ciutat,als que pertanyen a branques il.lus

tres del vell arbre, als qui hi vingueren de Montornes, Verdu, Angle

sola, Vilagrassa,Altet, Ciutadilla 0 Passanant ; als qui vinguts enca-

certa forma conserva una estructura �dgament subcomarcal dins la Nogu -

ra, arnb la denominaci6 mal encunyada de )SegreLMigf Entre mane i.gj del @'
nom Segre i del nom Urgell,no ens entendriem mai, sobr�tot si hi afe

giro una denominaci6 parcial que mai no hauria hagut de n�ixer, l'Alt

Urgell -no pas referit a comarca, sin6 al canalet que tots coneixem.

En tot cas, tenim una Tarrega molt dinamica, molt espiritual tam

be,molt plena de tradicions,que van des de les Santes Espines fins a

pujar un
..�S� dalt del oampanar j amb una histbria plena de naixements i

morts 0.' entitats, iamb quelcom que, en aquest temps ,eVl��Ga�&r-} igua

lador continua,agradi 0 no a algun�a gran valor : l'exist�ncia de

families " arrelades, tant me s respectables com me s al s ervei de La
'. ,
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i6 iamb energia per bastir el

so:g.alment s�c;alment./mOQes� perc/gran representant

la fidelitat a la historia de la

seu futur,deixeu-me felicita.r

d'aquest sentit del treball i de

ciutat,aVUi que commemorem els

ra de m�s lluny prengueren carta de naturalesa en la ciutat i se'n

feren fills honestos�; n'he coneguts molts, alguns personalment,
,

d altres per refer�ncia impresa : avui es presenta el llibre que

parla ,passa a passa,del desenvolupament de Tarrega i de la seva

gent :se'n presenta una part, nomes. Pensan� en tots els homes i do

nes que han fet possible,pel fil de la sang transmesa, que aquesta

ciutat arribi a finals del segle XX amb el cap ben clar, esbandit

per la marinada,i els peus ben fermament arrelats en 1a propia tra-

cent anys de 1a seva elevaci6 BmlmrtJmrllm de dret a tal categoria :Josep

Maria Segarra i fi�lla. La meva enhorabon�

I a vosaltres, e1 desig pregon que tots visquem aquestes

comnemoracions amb esperit constructiu,goig i ,sobretot, pau d'esperit
/ -
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