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LES NOSTRES COMARQUES EL SEGRIA

Capital, Lleida. Alguns autors voldrien que desaparegu9s la de

nomioaci6 de Segri� i que fos substituida per 1 El Lleidat�" 0

"Lleidatan�s", a la manera que tenim el Giron�s, 0 el Tarrago

n�s ••• De fet la divisio disciplinadament acceptada fins avui

diu que el Segri� se sittia entorn de la ciutat de Lleida: per

l'est arriba a Mollerussa i Golm�s, per ponent a Sucs i la Gran

ja d'Sscarp, al nord a Almenar i al sud a Maials. Es, certament

una comarca de poca unitat, si n'exceptuem la presencia de la

fruita i de les-terrasses fluvials a banda i banda del Segre. El

riu, naturalment d6na nom a la comerca, els centres principals

de la qual son, ultra la capital, Torres de Segre, Aitona, La

Granja, Almacelles, Mollerussa i Miralcamp.

Els urgellencs protesten d'aquesta classific�ci6 comarcal que

col�loca ffiollerussa al Segri�: tampoc nosaltres no craiem que al

Segria hagues p'anarsa'n tan enlla per,llavant; andem8s, un am

pli sector de car�cter molt garriguenc, com as ara el d'Aspa,

Torrebeses i Maials 88 pos�j dins el Segria, i aixo tambe f6ra
II

discutible: de moment, pera, els limits de la Pon�ncia, no dero-

gats en l'anim de ningu, 56n aquets.



EL SEGRIA (II)

Hi ha, pero, mes: el Segria conte no poca part aturonada. Es

caracteristica del Segria la presencia de regadius, dependents

del Canal d'Urgell, de sequies propies del Segre i dels canals

de Pinyana, del Canal d'Arago i Catalunya •••

ffiorfologicament el Segra presenta uns caracters definits,

amb les grans terrasses planes, a plataformes tabulars, que

trobareu especialment a la part occidental de la comarca, i

nord. Si prosseguieu fins ales comarques de les marques de

ponent, 0 sia fins al Baix Cinca i la Lliteea, encara aquestes

plataformes, com si fosen bastides, taules elevades, us talla

ran el perfil de l'hbritz6. Entre aquestes formacions tebulars

hi discorreB les valls riques de l'horta, que fou, fins fa

cent anys, zona de regatge extens, pera de conreu poc intensiu

hi dominaven encara els farratges i els cereals i les verdures

de consum frecs. Ha estat de vint anys enga que la fruita ha

sUbstituit els veIls conreus, amb els resultats gairebe esfe

reidors que tots coneixem. De dos cents milions de quilos pa

ssare� en pocs anys, segons les peevisions, a vuit-cents mi

lions.



LES' NOSTRES COfnARQUES

La Nog�. Important nucli comarcal del nostre pais. S'hi

emplaga Balaguer l'antiga capital del comtat d'Urgell, que n'es

el poblament mes important. S'esten a l'est fins al Solsones

per Ponts i Vilanou� de l'Aguda; a l'oest la linia de la Riba

gorgana, del montsec a Alfarras; al sud Torrelameu, Bellvis,

Linyola; al nord el limit ss la Serra del montsec i el terme

de la Boronia de Rialb. Comarca de molt tossal, secanenca, amb

tres rius importans, la Ribagorgana, la Pallaresa i el Segre,

el qual travessa la comarca horitzontalment per empendre la

direccio sud un cop ha rebut la Pallaresa. Camarasa i Lloreng

de �ongait son dos coneguts embasaments d'aquesta xarya fluvial

als quaIs cal afegir el de Santa Anna, a la Ribagorgana.

Terra d'excursio de gran bellesa palsatgistica, per la presen

cia de tossals de roc a viva arrodonida, valls molt verdes, ma

sies i castells i col.legiates, presente dues zones ben clares:

La mes muntanyega, i aspra; i desprss lames concre�da, baixa,

abancalada i certament rica. Les poblacions mes de�tacades,

ultra Balaguer, en son Artesa de Segre, Ponts, Alfarras, ffienar

guans, Termens, Linyola, Bellcaire •••

Anirem discrivint els limits geografics de les comarques i llurs

viles destacades, per parlar mss endevant dels monuments i po

ssibles visites turistiques que hi son factibles.



LES NOSTRES COMARQUES EL BAIX CINCA

Aquesta interesant coma rca, tan acostada a l� nostra capital

compran poca extensio, i la seva forma poe 0 molt quadrada

permetria de domar-li un costat d'�ns vint qUilometres. La

configurarem dient que as solcada pel riu Cinca en diagonal,

i que a la dreta d'aquesta l!nia slestan e1 regadiu, vesant

vers Lleida: a l'asquerra el
..

seca. E1 regadiu deriva del pro-

pi Cinca, del canal de Said! i del canal dlArago i Catalunya.

Al llarg del riu s'afileren les poblacions importants: de nord

a sud, Said!, Fraga, Torrent de Cinca, i Mequinensa. Mas endi-

sades Vilella , Mirasolt •••

La t!pica i viva capital d'aquestes terres as Fraga, una de les

ciutats que mes contacte ta amb Lleida. Comunicada per la ca

rretera general de Madrid a Fran9a, a uns qurante. qUilometres

de Lleida, conserve de una part tot el tipisme de les anti-

gues manifestacions: d'altra banda entre en una modernitat

molt lloable. D'arquitectura aragonesa, de parIs catalana,

apareix com un .me r c a t important.

ffiequinensa es troba al sector mas meridional de la coma rca, i

participa de les aigues del Segre i Cinca, que conflueixen

un xic mas al nord, i de l'Ebre, majestu6s i reDingut davant

la vila pels das pantans: e1 de Mequinensa i el de Fai6-Riba-

raja. Provincialment Fraga pertany a Osca i Mequinensa a Sa-

ragassa.



LES NOSTRES COffiARQUES

El problema de l'Urgell. Oi que tathom creu saber qu's es

l'Urgell ? Pregunteu a un Lleidata distret i us fara un gest

amb el brag,. un gest ampli: "L'Urgell dir� es aqueixa plana a

llevant de Lleida ••• "

No: l'Urgell noes la plana, names. L'Urgell s'estsn fins a te

rres que dirieu que son segarrenques. Els limits orientals de

l'Urgell se'n van fins a prop de Cetvera, i en terreny forga

accidental. Aixi, cal distinguir dos Urge1ls: el propiament de

regadiu,' que la gent anomene p La d' Urge1l, iI' UrqeLl oriental

que els de Tarrega comencen a anomenar Alt Urgel1, per emboli

car mes la troca, car aquesta denominacio es confan amb la de

la comarca de la Seu d'Urgell.

La prosperitat de l'Urgell pIa, ha fet que l'Urgell dee seca,

l'Urgell oriental, se separes encara mes i formes una pinya

molt dura entorn de la capital, Tarrega.

Tarrega, empero, no es la capital d'aquesta urgell oriental,

sino de tot l'Urgell. E1 que passa es que ffiol1erussa te tan�a

emoenta i s'erigeix en una mena de capital de fet de la zona

ponentina d'Urgell, que com2a consequsncia, es vant dibuixant

dos Urge1ls, amb dues capitals ben diferenciades: gairebe al

Limit oriental, Tarrega. A l'occidental, ffiolmerussa.

Eis termes �unicipals que compran l'Urge!! son: ffiontarnes de

Segarra, Donze!!, Puigvert d'Agramunt Osso de Sio, La Figuero

sa [1 Tallade11, Guimera, Ciutaffiilla, Rocallaura, Vallbona de

les Manges, Els Omells, ffialda, Belianes, Vilanova de Bellpuig,

Castellnou, de Seana, l v ar s d'Urgell, La Fuliola, Castellsera,

Agramunt, Claravalls, Tarrega, Verdu, Na1ec, Rocafort,de Vall

bona, Sant ffiarti,Bellpuig, Barbens, Vilagrassa, Preixana, An

Nombre d'habitans uns 40.000.



regat, i dues a la Ribera de Sio. Aixi es forma una xarxa

II
II

Continuem amb L'URGELL - LE5 NOSTREm COMARQUES

De 1a 11ista que us vam faci1itar de pob1es d l'Urgell en

traieu una inmediata consequencia: Mollerussa no hi figura.

II Certament: Mollerussa, que reclama gairebe la capitalitat de

l'Urgell no figura, en els mapes comarcals, ni a 1a coma rca.

Figura al Segria. 5 i aquesta divisio es ben feta 0 mal feta

no ho podem discutir, para certament Mol1erussa excerceix

una forta atraccio a molts pobles de l'Urgell i mereixeria

d'esser-hi, tant mes que el caracter de la seva gent, la

geografia i els conreus la hi inclinen.

Aquest problema de1s limits comarcals continua essent greu
I'

i s'imposa una revisio, tota vegada els limits d'inf1uencia

mercadBa avui han variat, i la dinamica de la vida actual

pot modificar e1s nuclis de poblacio i el moviment comercial

o tecnic d'una zona.Mentre aixo no es produeixi, pero, hau-

rem de dixar fora de l'Urgell Mol1erussa. Per molt que cri-

din els mollerussencs.

I anem al canaffi: el canal d'Ur�ell surt del Segre, per la

seva riba esquerra al terme de Tossal, vora Ponts, i .passa

pel �'Artesa, travessant despres per un tanel la �ona de

montclar� Segueix una l!nia d'altitud aproximada de 280 a

300 metres, i racorre 145 qUilometres deixant, de tant en

tant, anar una sequia principal, quatre endins dels clos

entre el canal i el riu Segre, on aquall mort d'una amplada

considerable. Mes a llevant, mes amunt d'aquell nivell del

canal, s'estenen les terres seques, tambe pertanyents a

l'Urgell, de la Ribera de Sio i vers Tarrega.

i

,



LES COmARQUES SENSE NUCLI CENTRAL.-

A mes ames, tenim unes comarques, un xic allunyades del

centre capitalistic de Lleida, que no tenen una capital unica

definida, sino que en elles predomina fortament la divisio

subcomarcal.

De moment n'esmentarem dues: El Pal1ars, dividit en Sobira

capi�al Sort-i Jussa,-capital La Pobla de Segur-, d'una banda.

Son comarques prou belles i conegudes, i fins i tot divulga

des. L'altra a que ens voliem referir as ia Ribagorga, situa

da al llarg del riu Noguera Ribagor9ana en q�asi tota la seva

longitud, excepte el tros final, endinsat a la Noguera i al

Segria. Aqui la fragmentacio es triple i tres son les uni

tats subcomarcals amb centre prou viu: E1 Pont de Suert, Areny

i Benavarri.

I podem considerar una comarca catalana per la geografia, per

la hist�ria i pel comerg aquesta perfecta unitat, tan closa i

personal, que es la Vall d'Aran, tot i que la llengua natural

del pais sigui nomes cosina del catala. Per� tambe aqui-i mes

ara amb l'agrupament oficial de municipis-els elements cons

titutis de la comarca ven per zones. Com a minim l'Alt Aran,

amb Salardu, l'Aran Centra_} amb Viella, i el Baix Aram amb

Bosot.

Fins a quin punt podem dir que totes aquestes son comarques

occi8entals?

Ja ens entenem : aquestes son comarques mes 0 menys dins al

sector a ponent del Principat, i moltes d'elles reben la

influencia comercial de Lleida. Peraixo les hem esmentat. A

partir d'ara les definirem totesamb mes detaIl.



LES NOSTRES COmARQUES- LA SEGARRA

Una de les nostres grans desconegudes. Tothom parla de la

Segarra, a 1a Catalunya de llevant i a la de ponent: pera el

seu mateix caracter de coma rca gaireba central fa que sgui

poc coneguda. La Segarra cal fer-la a peu, cal entretenir-se

amb les seves pedres, les seves oliveres grises, la terra

blanquinosa, calcaria, i els seus eixuts cabals i torrente

res. Plena de castells i esglasies barroques, de tapies vora

els hortets, de vergers diminuts on quatre gotes d'aigua

refresquen la terra •••

Limita al nord amb la Noguera i el S01sones, a l'est amb

l'Anoia, a ponent amb l'Urge�l i al sud amb la Conca de Bar

bera. Allargada de nord a sud, com l'Urgell, as per la ban

da oest, amb el limit amb la comarca derrerament esmantada

on els limits son mes imprecisos, fins al punt que molts

pobles segarr�ncs semblen pertanyer a l'Urgell, i vic8versa.

El municipi mas septentrional, je endisant al Solsonss, as

Sanauja i el mes meridional Vallfogonade Riucorb. Per l'est

Sant Ramon, Sant Guim de Freixenet i Tora mirem ja a l'Anoia

i els tossals de Calaf. Terra muntanyosa, plena d'histaria,

d'altiplans de cereals, amb males comunicacions i grans dis

tancies de poble a poble, esventada i freda, tresor de tradi

cions i plenament religiosa, ta per capital la sUbstanciosa

Cervera.



LES NOSTRES COMARQUES - LA SEGARRA (II)

El nom de Segarra s'endinsa fins en terres properes a Manresa.

Recordeu qua travessant Catalunya d'est a oest, trobeu tot

just sortir de Manresa Aguilar de Segarra: 0 sigui que als

lImits entre el Sagas i l'Anoia comenga a sonar a1 nom de la

nostra comarcEj. La Sagarra administrativament pertany del tot

a la provincia de Lleid�, i, malgrat que haviem dit que te mal

es comunicacions, us podem recomamar un perell de carreteras

que la travessen forgB interesants: l'una surt de Carvera i per

1es 01uges arriba a Sant Ramon, on podeu visitar el famos san

tuari; L'altra, descendint de Sanauja, baixa par Guissona fis

a Carvara.

E1 ferrocarril da Sargalaona a Saragossa travassa la Sega

rra en una aspectaculer baixada, de Sant Guim fins a 19S

envistes de Tarrega; igualment la Nacional II, entra a la Se

garra tot just depassada La Panadella i per la vora de� Sent

'Pere de1s Arquells arriba a Carvera, posant-se, despres, poc

omolt paral.lela a Tarrega, ales envistes del PIa d'Urgell.

Malgrat astar mancada d'aigua la Seggarra veu e1 pas d'un

von rio: al Llobregos, a1 nord; presencia, endemes, el naixa

ment d'altres tree: 91 Sio, l'Ondara i al Corb, tots tras mo

rint a l'Urgall 0 al Segre.



LES NOSTRES COffiARQUES - EL CAm! DEL SUD

Ens referirem breument ales comarques que es t�oban ensota

de les inmediates a Lleida capital, alIa que normalment la

gent an diu "comarques tarragonines" i que tenen,per a nosal

tres gran importancia, perqu8 ens son tan velnesque, simplement

el fet de no haberles visitat mai fa que les considerem com

diflcils d'accedir. Aquestes comarques son La Ribera d'Ebre,

El Priorat i La Conca de Barbera.

Totes tres es troben ensota de les Garrigues, pera a pocs

qUilametres de distancia de la nostra ciutat: es mes, La Conca

de Barbera limita tambe amb la Segarra.

Convindria que aquestes comarque8 fossin mes conegudes de

tots nosaltres, no solament perqu8 ten en un viu interss en

el1es matsixes, sino perque une de 1es vles de comunicacio mes

c1arss de les terres occidentals as la uque s'a11arga de nord

a sud. Pensem que la nostra sortida a mar mes camod� es per

Reus i Salou: aqusst as el caml de la Conca de Barbera

(montblanc); pensem tamba que a Reus s'hi arriba per Falset

de sp re e de a travessar l'imposant Priorat (lYlargalef, i riu

lYlontsant). Quant a la Ribera d'Ebre, recordem 1� importancia

historica de la ruta Pirineu-Tortosa. LlEbre as un dels grans

rius velns nostres. Lleida-Tortosa constitueixen un eix

natural.



LES NOSTRES COMARQUES - LA CONCA DE BARBERA (I)

Es una coamarca petita, petita i bella, lI'uminosa, suau de

paisatge, amb un fort predomini del conreu de la vinya, que

limita al nord amb les Garrigues i l'Urgell, a l'est amb

l'Anoia, i al sud amb l'Alt i Baix Camp. Una llenca prima

encara limita, pel sud-oest amb 81 Priorat. Les mwntanyes

mes altes les te al nord, i son les de Prades. Un riu inte

ressant creua la comarca de nord a sud, el Francmli. La

capital comarcal as Montblanc, de la cual han dit els

faceciosos que pateix mal de pedra. La ciutat encara apa

reix emmurallada, amb les2torres sobresortint dels grossos

murs, Seguin les aigues del curs del riu, entrariem al camp

de Tarragona, per l'estret de la Riba i Picamoixons. De

preferencia agr�cola, encara que la industria del paper i

modernament la de granjes agricoles li donen un cert aire

industrializat, no ha perdut l'encis dlun paissatge dolg

i vellutat. Per la part nord-est, limit amb la Segarra,

apareix els castells i pobles pedrenys: Montbrio, Passanant,

Savalla del Comtat. Igualment per Prades: Vilanova de Prades1

Vilaverd ••• Al fons de la vall, Montblanc i-l'Esplu§a de

Francoli ciutadegen, mentre alguns altres pobles, com Rojals

a ponent, es drecenran dels mil metres dlaltitud. Hom pot

dir que la Conca es el seu comarca 'per passejar-hi, per

passar-hi: el monestir de Poblet es e1 seu mes interessant

centre dtatraccio.



LES NOSTRES COffiARQUES LA CONCA DE BARBERA (II)

L a eonca de BarberA pren el seu nom del fet que 'BarberA,

una de les seves poblacions, tingue un important centre de

Templers que foren els senyors de bona part de la comarca.

Igualment importans foren els terrenys dels monjos de Poblet.

Poblet te un fort atractiu per a la gent de Cataluriya occi

dental i podriem considerar que fa en aquestes terres la fun

ci6 que Montserrat excerseisa les drienta1s. El monemtir val

la pena d'esser visitat, i, no o!videu, entre altres coses,

que es el pante6 reial de 1a casa mon�rquica catilana.

A Sarral podeu visitar la interesant fabricaci6 d'alabastres,

que s'obtenen des de temps immemorial de les pedres guixeres

de la comarca." Els objectes d'alabastre tenen avui una reflo

rida amb la vinguda de turistes. Es igualment alli90nador de

fer la traveBsa dBl bosc de Poblet, pujant des de Montblanc i

caient al ffionestir, vorejant la muntanya de la Pena.

El cooperativisme cat ala dee comen9arnents de segle produi

alguns dels edificits per a la fabricaci6 del vi mes intere

sant: gairebe cada poblacio te uns cups col.lectius bastits

en el periode dels grans arquitectes Gaudi i Martinell.

Una de les vistes me� espectaculars de la Conca l'obtindreu

des del colI de Solivella, baixant del limit meridional de

la Segarra.



LES NOSTRES COffiARQUES - LA REGIO OBLIDADA. Q PONENT

Hi ha tota una franja accidental de terres de parla catalana

que no 9S ni tan sols coneguda de malts compatriotes. Es una

cinta que compren la vall ultima del Cinca, l'Ebre entre a

questa desembooadura i la del ffiatarranya, i tot el curs

d'aquest darrer riu.

En una regia escasslssimament visitada, perD interessant,

robusta, plena de contrasts i de testimonis actuals i passats

de la seva importancia. Malt especialment la vall del mata-

rranya, amb les poblacions gaireb9 de tirat impressionista

I' de vall-de-roures, Cretes, Beseit. Son poblaciomsmolt sem-
. .

blants l'una amb l'altra, enfosades a enfilades en valls pe

tites a pendents orgullosos, amvb un predomini agricola

total, d'olivera especialment, amb un terreny de seca montuos

exactament darrera dels parts de Baseit, que miren, per la

banda mediterrania, al Montsia; exactament al nord, tambe,

dels altras parts, els de morella, que els separen de la zena

castellonenca. Direu que ens n'anem malt al sud i malt a

ponent: si, perD la llengua s'hi perpetua, tat i que aquest

pobles ja son ficats dins la "provincia" de Terol. leIs cos

turns; i el mercadejar, fet amb Tortosa; i els vincles amb

Barcelona. La capital del matarranya 9S Vall-de-rDures, es-

plendida ciutat monumental, ignorada, que demana una reivin

dicacio per part �e tats.



Par1avem del Matarranya. Una comarca amb fluctuacions en els

limits, basicament establers seguint un criteri linguistic.

Alguns posent el limit occidental. de la comarca al llarg dels

rius Bergantes i Guadalop, pera ens sembla mes prudent deixar

e1 Guadalop fora de demarcacio, tal com fa Sale Sabaris a la

monumental "Geografia de Catalunya". Dins de la comarca,

dones, els pobles limits serien: al nord, Cretes i Vall jon

quera, a l'oest, La Ginebrosa i Aiguaviva i al sud Torredar

ques i Pena-roja. Obseruareu l'eufonia dels noms d1aquests

pobles si ee donen sense adulterar. Acabem diemt que per

llest son les muntanyes dels Ports de Beseit les que limiten

la zona. Poques carreteres, poca comunicacio: la capital pro

vincial la tenen a Terol, a mes de 200 qiulometres. Per aixa

i per tradicio histarica vam a meruat a Tortosa. Els emigrans

del poble van a Barcelona, no pas a Saragosa. I de Barcelona

q�an ee la Festa major, tornen uns dies i fins portee als

pobles esbarts dansaires i altres manifestacions populars

catalanes. Una mostra de l'absurcs divisori de la zona e1

tenim··dient que son proviancialment terolencs, comarcalment

linguisticament catalans, eclesiaeticament saragossans-torto

sins. Tot plegat, vol dir bon xic abandonats.

LES NOSTRES COMARQUES - MES SOBRE LA REGld OBLIDADA A PONENT



LES NOSTRES COffiARQUES- GENT DEL CAMP

De forma tradicional hom parla del camp de Tarragona. �ins a

l'any 1933, em Camp era conagut d'uaa forma unitaria, i hom

entenia que era una comarca que mirava a mar, i que pel nord

estavB limita a per la Conca de Barbera, la Segarra l'Anoia i

el Priorat i pel sud arribava al Mediterra. Avui la comarca

de fort caracter i densitat de poblaci6 apareix dividida en

dos sectors; l'Alt Camp i el Baix Camp. Aquest darrer conseva

mes concretament les caracteristiques generals que abans hom

assignavB 81 camp en general: predomini del conreu vinicola

i de fruits secs, comunicabilitat, gran centre comarcal a Reus

energia i vitalitat generiques, bellesa de paisatge. L'Alt

Camp resta un xic mes apagat, pera de cap manera esborradis:

menys desenvolupat que el Baix, menys concorregut tambe,

se'ns apareix com ben digne d'estudi. La capital n'es ValIse

Tant l'un camp com l'altre s6n interessantisims per als llei

datans, per tal- com s6n la nostra sortida a mar, la nostra

via d'enllag amb Tarragona i une de les vies mes comunament

emprades per enllagar amb Barc�lona. Les comarquesinmediates

a la ciutat. de Lleida tenen contactes estretissims amb en el

Camp de Tarragona. Formen, dins la Catal�nya Nova, un "entre

llat de realitats que �al estudiar i coneixer.



LES NOSTRES COmARQUES- L'ALT CAmp

L'Alt Camp ens cau ben a prop. Nomes ens 'cal travessar la

petita Conca de Barbera: hi entrarem per la Riba 0 pel ColI

de Lilla. 0 baixar des de la Segarra oriental per la frontera

amb l'Anoia ( La Llacuna ) ••• L'Alt Camp te une forme mes 0

menys triangular, allargada de nord a sud. muntanyosa al nord,

des de la Serra d'Ancosa fins al Pont d'Armentera, s'obre

despres, mirant al baix Camp i al Tarragones, de Valls cap al

sud. Es caracteritza per les torrenteres sobtades entre planes

molt fertile. La vinya i predomina, i podeu veure-hialgunes de

les mes grans cooperatives de 18 Catalunya occidental, oompa

rabIes nomes �mb les del Penedes. L'aigua hi es representada

per dos rius, un a ponent, el Francol!, que desembocara a Ta

rragona; l'altre a llevant, el Gaia, que abocara a Tamarit.

Enmig, poblacions antigues que van perdent el rastre, moder

nitzades, una agricultura placida, de conr@u extensiu icicle

11arg, uns pobles blancs i amples, i la maravella d e la vinya

sobtada de tant entant per una clapa de pins 0 un cap de

avellaneres. Darrerament el conreu de l'ametlla ha crescut

enormement.

Al llarg del Gaia trobeu una vall enfondida i, dins aquesta

vall, e1 monestir celebre i pari6 de Poblet, de Santes Creus,

objecte de restauraci6 intel.li§ent i conjunt monumental per

fecte. Si a1gunt oient encara no l'ha visitat, que he faci,

que valla pena. Tant com Valls, la capital.



LES NOSTRES COMARQUES- CANTELLUT I DOLC EN EL PAISATGE

No ens sorprendra que la v�rietat enorme del nostre paisatge de

termini unes zones de delicda belleea, de presencia vellutada,

i unes altree de molt cantelludes i aspres, en que no hi ha dol

�or n� vellut. Pera aquesta diferenciacio no as dona a totes les

comarques per un semblant: hi ha zones, mes que no comarques que

son tot!lment aspres i mascles, i d'altres que tenen un absorvent

predominide suavitat i linies que, per entendre'ns en direm feme

nines. Fins i tot podriem dir que hi ha una linia divisori�, mes

o menys en uaa paral�lela a la costa, para terra endins, que

m®rca la separacio entre comarques on predomini la dol�or, que

queden e�ota d'aquesta ratlla, i aquelles altres en que el to

brau i angulos, sec i pedreny, desertic i esportellat ho domina

gairebe tot. Excepcio feta de les zones de regadiu, les comarques

que graviten entorn d� Lleida presenten aquelles darrerres carac

teristiques esmentades de duresa i esperesa. En canvi, quan viat

geu pel camp de Tarragona, el Maresme, el Penedes, 0 el Valles

trobeu una calma i un optimisme en 91 paisatge tots naturals. Vi

da mes fecil, realitat mes planera, humutat relativa mes constant

llum gens crua,. sino poeticament viva.

Les nostres terres, regadiu a part, son dures, agressives, belles

i exigents.



LES NOSTRES comARQUES- UN LLIBRE QUE,ENS POT SER UTIL

Recentment editat a madrid per el U Instituto Nacional de Esta

disticall, ha aparegut l'anomenada " Resena provincial Estadisti

ca: L�rida", preparada a la nostra ciutat per l'equip de la de-

1egacio corresponent de l'Instituto esmentat.

Es un volum de gros tamany, de 220 planes, en que as estudtada

en xifres estadistiques 1a rea1itat de 1es nostres terres, pre

nent per base 'les informacions de1s serveis provincials i sense

a1tres divisions que l'esctrictament provinciali, en e1guns ca

sas, les municipals. La utilitat del vo1um resideix, especial

ment en 1es xifres d'abast provincial, i en la informacio que

dona d'a1gunes produccions agricoles, 0 energia electrica, a

parc de motors. Igualment pel que fa referencia a1 comerg i ac

tivitats de credit, tot i que en agricultura i comerg 0 industria

UAa especificacio localitzada seria ben rebuda i hom pot jut jar

1a necess�ria. Presentada en forma global provincial, qua1sevol

quanti tat no ens informa de 1es zones, per exemple, mes subde

senvolupades. Un interessant apendix dona fe del �oviment e8CO

lar, de 1a demografia, i ens permet adonar�n08 de fins a quin

punt habitem unes terres poe poblades, que conserven encara mol

tes de les seves possibilitats prim�ries.



LES NOSTRES C®MARQUES- VILANOVA I VILAFRANCA

Hem trobat mots de noms que responent a la primera classificacic

Vi1anova. No tabs que responguin al de Vilafranca. L'explicacio

pot resultar curiosa per als oients.

Vilanova �s un concepte g80gr�fic-hist�ric. Les Viles Noves eren

ni m�s ni menys que �obles nous, que naixen a lqa vida separats

del nucli antic per� a dist�ncia suficient per no restar com sim-

pIes ravals, sino que amb e1 temps aqualla separacio geogr�fica

esdevenia separacio diguem-ne de dre separacio que perpetuava un

fet hist�ric. Vilanova de ••• se $01 dire 0 sigui poble nou de •••

Les Viles Franques, en canvi, son un concepte nomes hist�ruc.

Prengueren la denominacio en temps molt antics, perqu� el rei

les afranguia a sigui, lesfei franques dels antics vincles amb

els senyors. Havien estat, per exemple, subjectes a tot de drets

senyorials, i la seva servitud en temps antics les havia empeses

a fer tots els possibles per alliberar-se, per esdevenir ciutats

lliures. En produir-se aixo perderen el nom antic que tenien i
-

es digueren amb tot orgull La Villa Franca de ••• i aleshores hi

posaven el nom de la comarca, de la qual normalment son capital

Vilafranca del Pened�s, Vilafranca del Conflent.



LES NOSTRES COMARQUES- COP D'ULL A L'HORTA DE LLEIDA

L'horta de Ll�ida 'S extensa, pero no tant que no pugui �sser re

correguda de forma identificadora i en poc espai de temps. Cam

recordar que l'horta ja constituieix en la seva majoria el terme

municipal de la ciutat. Totes les noves edificacions i barris

que avui dia eixamplen la ciutat ho fan sobre uns terrenys de

conreu que ben antigament habien estat a vegades pobles, a vega

des ravals, procedents del repoblament de la ciutat als segles

XII i XIII. 0 sigui que el proces fou; les aparicio de ravals

o pobles als afores de les antigu�s mutalles. Son desaparicio

per gespovlament ( conquestes de Valencia) pestes 0 guerres dels

esmentats barris 0 pobles. Reaparicio de poblament per expansio

contemporania de la ciutat. Aix! tenim que el barri de la Mariola

ja havia estat ben poblat en temps antics, que hi havia hagut ve

ritables pobles en 81 sector nord enlla de la muntanyola de la

catedral vella ( Sant Gili, Vila del Bisbe, etc. ) desapareguts

entre els segles XVI i XVII i novament poblats en forma de barris

actuals. I fins i tot un barri de sempre habitat, que �s e1 de

Cap-pont, 0 fora pont. A1gunes partudes han estat sempre dins de

l'horta, com Pontanet, altres han augmentat el seu nucli de cases

fins a soldar-se a la ciutat, com Balafia.



LES NOSTRES COffiARQUES- LES COMARQUES DE L'AMETLLA

Nosaltres, la gent dels plans occidentals, estem molt acostumats

a veure ametllers. Durant molts de segles, una de les riqueses

dels nostres plans, encara no irrigats, era la ametlla. L'amet

lIar a Catalunya as un arbre molt estes, pera 81 qual perjudi-

quen els climes freds i sobretot els climits humits. Es arbre que

vol terreny semiseca, encara que admet el seca extrem; i, sobre

tot, creix an terras pobres, perque les sevas arrels suparficials

abasten molt anIle i tanen un poder absorvent superior al de molt s

arbres aparantment mes fors.

De manera general PQdem dir qua l'ametller creix a tot el sud de

Catalunya, a partir d'una l!nia que segueix la so10na del Montsec,

la plana del sud de Solsona, remunta un xic les oalls de Cardener

i Llobragat fins vora Berga i continua entre Vic i La Garriga,

per dessota de Santa Coloma de Farnars fine a la costa, i aquesta

lnia tranca cap al nord i compren la part final daIs cursos dal

Ter i el Fluvia. Da tot al que aquesta linia deixa a1 nord no

se'n pot dir zona de l'ametller, perque ss muntanyosa: Pallars,

Alt Urgell, Alts Solsones i 8ergueda, Osona, Ripolles, Selva,

Garrotxa ••• Nomes a la Conca de Tramp i vora la Seu d'Urgell nlhi

ha uns rodals. El fort de l'ametlla 8S troba al Priorat i al

Camp.



LES mOSTRES COMARQUES- LES AlGUES MEDICINALS

Avui, la farmacia supleix en compromits i bebibles les antigues

aigues medicinals. Encara, per�, hi ha gent que fa una "cura

d'aigues". Les nostres comarques son riques en meners medicinals

Vegem-ne alguns: La Vall d'Arans: Les Arties ••• Antics balnearis

que ja utilitzaven els romans: El Pallars: Tredos, Espot i lem

conegudissimes Caldes de Boi. Alt Urgell i Cerdanya administra

tivament lleidatana: Sant Vicen9, Senilles. Solsones: Sant Llo

reng de Morunys, Padra i Coma. La Noguera amb Benavent i Vilano

va de Mei�. La Segarra: amb Sant Pera dels Arquel, Rocallaura,

Vallfogona de Riucorb •••

La fama de altres balnearis no p�s espacificament lleidatans,

perb v�ins ha superat-llevat del cas de caldes i de Vallfogonai

l'assiduitat als nostres especifics meners: volem dir l'Espluga

de Francoli i El Turban. La primera a la Conca de Barbera, el se

gon a l'Alta Ribagorga.

Algunes de les nostres fonts, especialment les bicarbonates, per�

han trobat nova fortuna el subministres engarrafat a Barcelona i

. altres grans ciutas on l'aigua, pels processos quimics de depura

cia, te mal gus. Aleshores el consum d'aigues d'antics petits

balnearis ha augmentat i l'donat a coneixer 81 nom de meners

molt decandits.



LES NOSTRES COMARQUtS- EL GRAN RIU HIDROELECTRIC

Lleida as la ciutat del Segre, as el now per excel.lencia. Pera

gairebe as tambe 1a ciutat de la Noguera Ribagorgana, En efecte

a molts pocs qUilometres de la nostra cbutat, aigUes amunt de

la 'presa i comportes del canal de Seras, mar La Noguera Riba

gorgan� al Segre, als peus del tossal de Corbins. Aquest riu,

amb els seus afluents d'alta muntanya, as un model d'aprofita

ment hidroelectric: en conjunt prdueix no menys de 6761079.000

KID/hora i compren tretze centrals al 11arg del seu recorregut:

Senet, Bon, Vi1aller, Valira, Travessani, Caldes, Bo!, Llesp,

Pont de Suert, Besiverri, Llauset. Els afleents afectats son

el Llauset, La Noguera de Tor, el Va1ira, i, a mes ames l'Es

tany de navallers. Tot aixo correspon a l'alta Ribagorga, pera

tot just a la Frontera amb la Baixa comenga la serie de quatre

grans embassament 0 pantans que han donat fama al riu i n'han

transformat el paisatge vel: son el d'Escales, amb 160,000.000

m3; el del Pont de Manta nyana, amb 370,000.000m3, el de Cane

lIes, amb 716,000.000 m3 i e1 de Santa Anna, amb 240,000.000

m 3. Aquest darrer es troba ja en el tros final del riu, a l'eA

trada del Segri�. Riu importantissima, la Noguera Ribagorgana.



-
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LES NOSTRES COMARQUES

Tothom ha sentit a parlar de les comarques. D'una manera m�s

o menys exacta sabem identificar-Ies. Parlem, pero, de les co

marques mes guiant-nos per unes caracteristiques flsiques que

per un coneixement precis: aixi diem "El PIa d'Urgell", "Les

Garrigues" 0 "La Segarra", amb una certa imprecisi6. I 'S que

atenem mes alIa que hem llegit superficialment que no a la rea

litat de la comarca tal com l'han formada els segles.

La comarca �s un� entitat natural, en els limits i la forma de

la qual hi han intervingut alhora els factors geografics, his

torics, economics i de comunicadio humana. En aquest aspecte

podem dir que una comarca as una realitat autentica, pero per

als cat�lans, supera el concepte d'unitat geografica per esde

venir un agrupamenthuma molt definit i apte per a presidir una

c1assificaci6 del pais. Una subcoma rca podra venir delimitada

.per una vall, un cinyel1 de muntanyes 0 una plana extensa. Pero

una comarca t� un perfil determinant per tots aquells factors

alhora, i, sobretot, una capital ben definida, tot i que aquest

factor amb e1s temps pot inclinar a la perdua de capitalitat

per part d'una vila 0 ciutat i a la substituci6 per una altra:

aixo dependra del desenvolupament economic i de la creacio de

noves fonts de riquesa.



LES GRANS CAPITALS COffiARCALS·

Cervera, Lleida, La Seu d'Urgell, Solsona, Balaguer •

.
Heus ac! unes capitals comarcals indiscutibles. Tenen pes

historic, son ciutats amb molts anys d'influencia damunt un

sector prou clar de pais, posseeixen mercats 0 atraccio comer

cial suficient •••

Les altres capitals comarals de le� terres occidentals son

Les Borges Blanques, Fraga, T�rre9a, i Tamarit de Llitera. I

heus ac! com hem donat la llista de les nostres capitals de

comarca: Cervera per a la Segarra, �leida per al Segri�, La

Seu per a l'Alt Urgell, Solsona per al Solsones, Balaguer per

a la Noguera� Les Borges Blanques per a les Garrigues, Fraga

per al Baix Cinca i Tamarit per a la Llitera�

T�rrega as la capitalt de l'Urgell: 81 PIa d'Urgell, com a co

marca, no axis teix, malgrat que tots ens hi raferim sovint.

Es una subcbmarca, la poblacio mes important de la qual as

ffiollerussa. Totes les discusions entorn de .la realitat de les

subcomarques son benintencionades, pero ens hem de disciplinar.

Fins avui dia la unica divisio no derogada de les comarques

catalanes a no, 8S la de la Ponencia de la Divisio Territorial

de 1933. En ella s'han basat els mas impotants llibres de geo

grafia moderna catalana, Les sUbcomarques tenen personalitat

dins de la cem�rca. Si comenOavem a fragmentar aquesta darrera,

acabar!em atomitzats.



LES NOSTRES COffiARQUES - LES GARRIGUES ( I )

Al sud mateix de la nostra capital, visibles des de la Seu Ve

lla, Les Garrigues son tradicionalment la terra maleida de les

nostres comarques, all! on les gla9ades s6n m's temib1es i els

eixuts mas dem01adors. Una tradicia de sacrifici s'as feta con

substancial amb Les Garrigues. Les Garrigues tenen el Segre a

la vora, l'Ebre a quatre passes, i no disposen de cap riu. Per

a l'aigua de cosum en tenen prou fent pous, pero aixo no as tot.

Les Garrigues son les nostres terres absolutament de seca. Una

porcia, equivalent a uaa quarte part, al nord, arriba a asser

regada pel Canal d'Urgell, i aixo la introdueix en la mentalitat

de molts en aquesta comarca: son les terres de Juneda, Torregro

ssa i Les Sorges 81anques. Ensota d' aquesta l!nia, comengB .. un

aturonament que no cessara fins a la Serra de la Llena, que la

limita el sud. A l'Oest as e1 Segria que s'estan fins a1 Segre

�, depassada la Serra de la llena al sud, trobariem Ribera d'E

bre, E1 Priorat, i la conca de Barbera. E1 poble mas oriental de

Les Garrigues as Fu11eda i el mes meridional's Sovera, en e1

pendent que des de la Granadella arriba a l'Ebre Les Garrigues

tenen, pero, un riu: as un riu que fa honor a la terra, el riu

Set, que mort al Segre prop de Sonade11. No sempre du aigua i el

seu 11it sec's impressionant.



LES NOSTRES COIYlARQUES - LES GARRIGUES ( I I )

El riu Set neix a la Serra de la Llena, al vessant nord-oest

de les muntanyes de Prades i travessa les Garrigues d'est, a

oest, passant pel Vilosell, Cervia, l'Albages i El Cogul. Un

altre llit, senyal de riu, passa per Juncosa i els Torms; i el

riu de la Cana, entre La Pobla de la Granadella i la carretera

a Flix marca el limit sue-occidental de la comarca.

Les Garrigues baixen en pendent cap al nord i cap al nord-oest,

i son les estribacions de la Serra de la Llena que perden altura.

La zona oriental as boscosa, amb molt de pi: Vinaixa, La Pobla

de eervoles, l'Albi, l'Espluga Calba, Eis Omellons. La linia La

Floeesta, Castelidans, l'Albages i El Soleras marcaria uns alti

plans de relleu menys acusat.

Els pobles son nets, endre9ats, amb un cer aire del camp de Ta

rragona a voltes, amb esglesies barroques 'que es perlloguen per

zones del Se§ria frontereres, com �s el cas de Llardecans a de

Maials.

Les Borges Blanques tenen la capitalitat de les Garrigues, Tra

dicionalment combatuda per La CGranadella. Com a elements excep

cionals dignes de visitar-se teniu l'esglesi8 de La Granadella

i les coves peleolitiques de Cogul, uniques en el seu genere�a

Catalunya. Ah, i el bon vi i el bon ali d'aquesta comarca. Re

centment hom ha inioiat la instal�lacio de granges.



-

LES NOSTRES COMARQUES- LA CERDANYA ( III )

La Cerdanya 'S plena de pobles i poblets. Alguns aprupaments

'S van despoblant de forma irremissible. Pera en avaIl, prop

de Segre, i a la vora de Is molts riuets que baixen tan del

nord com del sud, els pobles sUbsisteixen. Els m's impottans

s6n : Prullans, Bellver i Martinet, encara dins la provincia

de Lleida. Isavol, Prats, i Alp pel sector giron!;

Pera, endins de les muntanyes trobeu encara masies antigues,

unes masies totes pastorils, de pedra pissarrenca, renegrides

molt grans, amb badius i coberts atapeits de llenya i, sobre

tot, amb el conegut " pati cerd�", 0 sigui un sspai molt ampli

davant de la masia, tancant iamb porta, que serveix per posar

hi e1 bestiar en determinats moments i de distribuidmr de les

diverses quadres.

La gran riquesa de la Cerdanya havia estat per partida dab Ie

la cria del bestiar vacum i equ!. Avui d!a els caval1s i les

eugues han decaigut, i queden lesvaques, majorment utilizades

per a llet. La llet 's portada a lem f�briques de Puigcerd� a

de la Seu d'Urgell, i tots coneixem 1es excel.lencias de la

mantega i dels diversos derivats querse'n fan.

Una altra riquesa n"s la fusta, pera aquesta potser m's ac

centuada a l'alt Urgell i a les valls entre pirine� I Pre-Pi

rineu
•

No podem passar per alt l'atracci6 de les estacions d'esqu! de

1a Cerdanya. En territori frances ront-Romeu, de la banda

d'enga la Molina i Masella. Aixo ha incrementat la industria

tur!stica, nova font de riquesa d'una comarca rica en paisatge,

en simpatia i en lluminositat.



LES NOSTRES CO�ARQUES- LA SUBCOffiARCA ( I $

La subcomarca es una entitat comarcal que gaudeix d'uns certs

.limits i personalitat dins de la comarca. La subcomarca as

mes antiga que la coma rca propiament dita, te mes historia.

Fins al punt que en molts indrets 8S tinguda per autentica

comarca.

El concepte espanyol general de comarca coincideis amb el con

cepte catal� de subcomarca. Que uns parlen de 1a Conca de

Tremp, us parlen d'una terra molt concrete, una subcomarca de

la comarca del Pallars Jussa. Quan us diuen : "La Ribera de

Sio", us esmenten una subcomarca de l'Urgell. Ara be, aques

tes suboomarcas tensn tanta realitat fisica que hi hague un

temps que eren anomenades comarques� A 1es hares hom parlava

de "PIa de Lleida" ( avuiinclos al Segria ), de mig Segre

( Avui inclos a la Noguera ), etc ••• com si fossin autintiques

comarques.

E1 concepte espanyol'general de coma rca as names concepte geo

grafic, mentre que Cata1unya s'hi afegeixen considereacions

historiques, economiques i una intencio de configuracio poli

tica en el sentmt que donem ales comarques una consistencia :

molt mes salida que oficialment no as donada.



LES NOSTRES COMARQUES- LES SUBCOMARQUES � II)

En 1a nostra anterior intervencia parlavem de les subcomarques.

Per completar l'exemple podem dir que un exemple clarissim de

subcomarca ens e1 dona la triple divisia d'una comarca veina

al Segria i a la Noguera: ens referim a la Baixa Ribagor9a. La

Baixa Ribagor9a es una comarca dividida entres sectors ben deli

mitats, tant per l'economia com per la historia com per la geo

gra�ia: La Baixa Ribagor9ana, que te una forma mes 0 meys qua

drada, es divideix, en-tres seccions: dues al nord, a dreta i

esquerra. I una terdera al sud.

Al nord, a l'est, i ha la terreta d'Areny, que te aquesta pobla

cia per nom, per conreus, 1luminositat, eixutesa relativa del

terreny, aquesta Terreta as similar a la Conca de Tremp. A

l'oest, hi ha la zona humida de la Ribera de l'Is8vena, amb ca

pital a la Pobla de Roda, de conreu i orientacim ben diferents.

I aI-sud, estenent-se com un triangle ensota de les altres dues

entitats subcomarcals, la Rodalia de Benavarri, amb capital en

aquesta antigament important poblacia.

Mentre de la comarca en diem "Comarca de ••• " de la subcomarca

un nom e spa c i fi c : 'f Rodali a ", 0 " Terreta", " Con c a " , 0 "Ri be r a If 0

"Vall". Segurament aquest noms ja els trobarem els primers ha

bitants del 11oc.



LES NOSTRES COffiARQUES- L'ANOIA ( I )

Quan vaieG en nom Sant Sadurn! de "Noya", "el veieG mal es

crit. El nom del riu, i, per tant, de la comarca, 'S Anoia. Es

tracta d'una comarca central catalana, propera ales especifi

cament llsidatanes, situada al sud del solsonis i al nord de

l'Alt Psnedes. Tamba limita a l'oest amb la Segaarra i la Conca

de Barbera, i a L'est amb el Bages i el Valles occidental.

Es una coma rca demida mitjada, similar en extensio a la Segarra

i tota ella esta formada per petites valls i ondulacions que,

en conjunt, s'oriebten en direccio sud-est, per on s'escola

e1 riu Anoia en cerca de ffiartore11, on vessa ,1 Llobre�at.

Dues aliniacions de muntanyes la tanquen per l'est i per l'oest

A l'est montserrat, macis que pertany a la comarca i que as

visible des de gairebe qua1sevol lloc de la mateixa; i a ponent

les aliniacions que van de la Panadella a Bellprat. Al nord la

separen de la "calma" de Calaf, limit superior, la Serra de Ru

bio.

Aquesta comarca te, al centre, una ample vall, un enconcament,

anomenat la Conca d'Odena, on hi ha empla9ada la capi� Igualada

Vora Igualada hi he l'8sg19sia pre-romantica de la Tossa de

ffiontbui.



LES NOSTRES COMARQUES- L'ANOIA ( I I
'

)

Parlavem-,de la Tossa de Montbui, ermita eol.loeada al eim d'una

bona i enfilada muntanyola. Igualment veurem a tota la eomarea,

sempre encimbellats, els casteils que, dant de les roques, guar-

daven en segles molt antics e1 Comtat de Barcelona de les esco-

III

meses daIs �rabs del Camp i del Priorat. Aquesta terra constitui
m

el limit occidental del Com�at de Barcelona fins a BerenguerIII.

Els castells de la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt,

Santa Margarida, Santa Maria de Miralles, Espoia, etc. ens par-

len de una terra de marca, de frontera.

Per� potser val m�s que diguem que aquesta comarca, per on tot

hom paSSa en anar de Lleida a Barcelona, t� una cartetera que

la creua pel mig, i �s la Nacionaili II de Madrid a Franga. Aques-

ta carretera entre a la comarca per la Panadella, i en surt pels

Brucs. P,recisament aquesta rut a divideix b� les dues parts defi

nides de la comarca: al nord, terra de aaracteristiques segarren-

ques, amb la Serra' de Bubi6 i les "calmes", 0 terrenys elevats

deis Prats de Rei i de Calaf. Al sud terreny de caracteristiq�es

penedessenques amb molt m�s de poblament � forga industria.

Els riu5 hi 56n mitjanament. EI mateix Anoia �s modest, i dels

seus afluents� nom's podem esmentar el riu Carme.



lES NOSTRES COMARQUES- l'ANOIA ( I I I )

l'activitat de la comarca se centra, al nord en l'agricultura,

a1 sue en la industria. Com ce�es agr!coles cal esmentar Calaf

important zona bladera, i Sant marti de Sesgueioles i Sant marti

de Tous 1 La llacuna. Com a centies importans industrialment,

Igualada ( industries de la pell, de genere de punt, de filatu

res i maqud n a rLa ) Capellades, ( industria del paper) i La Pobla

de Claramunt ( industria del mobl� artesanal).

Cal fer esment que la industria del paper ja s'establ! en aques

tes terres a1s segles XII i XIII. I encara ho� veU tot de peti

tes fabriques alIa vora dels rius, perqu9 abans hom aprofitava

la for9a motriu directe de l'aigua.

Cap a l'extrem meridional p�op de la Frontera amb el Penedes

sorgeix la vinya, perqu9 el terreny n"s propi� Igualment en

trobem vora la frontera occidental, ran el terme de Santa Colo

ma de QUeralt, per la proximitat amb la Conca de Barbera.

montserrat, a l'emt, tanca 1a comarca amb la seva paret incom

parable. Es possible que aviat la carretera sigui d8�viada per

un tunel que 8vitaria la collada dels Brucs. La comarca, alesho

res, guanyaria molt!sim.



LES NOSTRES COMARQUES- ENTRE DUES PASQUES

Sensa perjudici de tornar a la descripcio i nominacio de law

comarques catalaries, aquesta seccio, a partir d'avui pren un

altra tirat: es proposa d'esser informative, com sempre, para

a1 mateis tamps mes din�micq, i, per tant, pren un aire de

miscel.1ania, amb varietat de temas, sempre referits a la terra

Parlarem, doncs, no solament de les comarques damunt al mapa,

sino da les fires, les festes, les vies de comunicaci�, als

costums, les xifres estadistiques, les activitats festives 0

tipiques, las varietats dna vestuari 0 da .parla, els fenomens

locals, l'aire de les ciutats i viles, tot el mosaic de color

i de vida que informa les comarques en tant que formen aquats

terreny nostra.

Donau-nos suggeriments: doneu-nos informacio local. Adreceu les

vostres cartes amb critiques 0 dades ••• Esbart m�rius Torres,

5icoris Club, Paaria, 6.



LES NOSTRES COMARQUES- EL TEMA DE LES CARRETERES

Es molt possible que molts dels oients joves hagin obert els

ulls ales realitats de la vida ara fa pocs anys, i que no tin

guin experiencia de l'estat lamentable en que es trobavem fa

nomes unes desenes, fins i tot ara fa deu anys, algunes de les

carreteres de l'interior del pais. Avui tot ha canviat 0 8sta can

viant rapidament, fins al punt que podem ben dir que viatjar co

marcalment 8S un plaer. Per dos motius: 1er-- El pis de les carre

teres as bo i permet bons desplagaments sense enguines ni la vi

gilancia constant del sot i l'esquerda; 26n-- La circulacio per

les carreteres secundaries as comoda, no hi ha perill de les ve

locitats suicides ni el destorb dels taps circulatoris. Aquesta

transformacio de la xarxa vial as decisiva. Permetra que els qui

realment tinguin desigs de coneixer les comarques ho puguin fer

comodament; �stimular' lee comarques a presentar una fagana maS

complaent i endregada; augmentara els ser�eis de totsa mena: ga

solineres, allotjaments, indicadors ••• I, en definitiua, permetra
una men a de."mini-turisme" interior que ens esta fent molta falta.

Des del punt de vista etic, podrem dir que qui no coneix el pais

sera perque Ii fa mandra de donar una passa. Avui, la culpa ja no

podem donar-la ales carreteres.



Grans contrastos, gran desigualtat. Com
,

sera, aixo, en e1 futur?

LES NOSTRES COmARQUES! LES REGIONS TERRITORIASS CATALANES

Hi ha una divbsia, que as comunament desconeguda per 1a gent,

que enc10u 1es comarques en regions, dins de Catalunya. Aixo as

fet per necessitate geografiques i economiques. Us en farem un

resum : en total, diguem d'entrada que san nou regtons.

Regia'Primera.- Llobregat, Barcelones, maresme, Valles Occidental

i Valles Oriental, 1a concentracia humena mes forta de Catalunya

2,935.002 habitans.

Regia Segona.- Alt Emporda, Bais Emporda, Garrotxa, Girones, La

5elDa, amb un total de 347,000 habitans.

Regia Tercera.- Alt Camp, Alt Penedes, Baix Penedes, Garraf, Ta-

,
.

I�

rragones, amb 229.000 habitans.
. �

Regia Quarta.- 8aix Camp, Conea de Barbera, Priorat, Ribera d'E-

bre, 145.000 Habitans.

Regia Quinta.- Baix Ebre, montsia, Terra Alta, Total 123.000 hab.

Regia Sisena.- Cerdanya, Osona, Ripolles. Sumen 139.000 Habitans.

Regia Setena.- Anoia, Bergueda, Bages, Solosones. Total 2$1.000 H.

Begi6 Vuitena.- Garrigues, Noguera, Segarra, Segria, Urgell

263.000 habitans.

Regia novena.- Alt Urgell, Pal1ars Jussa, Paillars Sobira, i vall

d'Aran, amb 1a mas petita concentracia humana. Tot plegat 60.000

habitans.



LES NOSTRES COMARQUES- EL NOMBRE D'HABITANB

No disposem de xifres del nombre d'habitana de les comarques que

reben, poe a molt la jnfluencia de Lleida, pera si que les teni�

dels municipis de la provincia; i, reamant, de les quatre pro-

vincies del principat, i tambe en comparacio amb 81 Pais Valen

ci�, la provincia de Lleida es la que dona un index mes baix

d'habitans. Names ens cal fixar que el nombre de poblacioms que

depassen els 3.000 habitans son names 18; la provincia de Barce

lona te 75 pobl�cions superiors als 3.000 habitans: Tarragona en

te 21 i Girona 26. Sam, dones, la provincia que dispose de menys

poblacions importans demogr�fioam8nt. Sam, tambe, en nombre ge

neric, la que te meys habitans. Pensem en tota la regio de la

nostra muntanya.

Despres de Lleida capital, que as monstruosament gran comparada

amb altres poblacions de la provincia� names Balaguer depassa

els 10.000 habitans. Es ben migrat nombre, una sola ciutat supe

rior als 10.000, per fer companyia a usa capital de BO.OOO. T�-

rrega segueix, amb vora 9.000 i la Seu d'Urgell amb vora 8.000.

Traieu-ne les consequencies. Som un pais despoblat, sense indus-

trialitzacio, iamb algunes excepoions zonals, amb una agricul
q

tura encara extensvva i, per tant, semi-absentista.



LES NOSTRES COMARQUES- DE LLEIDA A BARCELONA

Avui voldriem convidar-vos a fer un viatge de Lleida a Barcelona

tenin en compte les comarques que travessam en el racorregut par

carreter�. Un consell par comen�ar: quan aneu a Barcelona no us

fieu del temps que faci a Llaida. La veritat es que travessarau

no menys de sis comarques dmferents. Vegem-les, i no us sopren

gui si a l'una hi fa sol, ia l'altra hi pIau a raig •••

De primer travesseu el Segria fins aproximadament a Mollerussa i

Golmes ••• ara no discutirem per uns metres mes en�a a ella. Des

pres, per Bellpuig i fins depassat Tarrega, recorrau l'Urgell,

regat i secaner; ja sou a la Segarra, que abandonareu a La Pa

nadella per entrar despres d'aquesta divisaria d'aigues, a

l'Anoia. Aqui fareu un grapat de qUi1ametres, pera un cop deixat

enrera Montserrat, ja anireu descendint a1 L10bregat ••• I, final

ment, el 8arcelon.�, petita para densa comarca entorn de 16

gran, gairebe monstruosa Barcelona.

Hi havieu pensant mai? Son sis comarques, sis. Un viatge intere

ssant, i fins i tot instructiu. Si afineu la vista, fins i tot

anireu descobrint-ne els atributs fisics de cadascuna. Els rius,

la vegetacio, les cases, •••



comarques, quan la Pon�ncia les determina subcomarques.

En la gran reorganitzacio que caldra fer en aquest camp,
, .

es evl.-

LES NOSTRES COMARQUES- LA REGIONALITZACIO

Que les comarques no tenen cap entitat oficial, es prou sabut.

Les comarques serveixen perque nosaltres ens entenguem. Fins i

tot quan, a nivell oficial hom crea comisins comarcals agr{co-

les, economiques, etc. hom se situa dins uns limits que no son

elm de la Pon�ncia. A la nostra escola de Magisteri encara son

ensenyades unes comarques que mes 0 manys son valides, per tra

dicio, dins els ambients de la Diputacio prooi�ial: La Ribera

de Sio, La Conca de Tremp 0 el Mig Segre hi son senyalades com

demt que les subcomarques restaran: son la divisio naturals mas

clara i mes persistent, la que la gent enten mes directament. La

comarca, en canvi, sigui 0 no coincident amb les de la Pon�ncia

de la divisio Territorial, s'e?borrara en benefioi d'agrupacions

mes amplies que tindran un sentit socio-economic. I as de desit-

jar que en aquesta comesa coincideixen els punts de vista de la

gent del pais, dels estudiosos i de les autoritats. Nomes ales-

hores tindrem un punt sobre que estar d'acord. Tot el que sigui

tirar cadscu pel seu canto as un mal negoci. Per a tots.



·

LES NOSTRES COffiARQUES- ELS VISITANTS DE LLEIDA

Quan un foraster visita Lleida, as troba sorpres que no pugui

veure paisatge. Ra tota la rao. Quen sortiu a paseijar fora de

Lleida, no podeu contemplar altre que l'espessedat de l'horta

circumdant. Heu deu pujar 0 ba al: campanar de la Seu, 0 be a la

Cer_dera, a als alts de la Bordeta ide Alcoletge per veure-no

pas massa-alIa que endirem e1 paisatge en prspectiva. Aquest

Fenomen as com5�quencia de l'ho�a, de la planuria, de l'enclo

tament de la nostra ciutat.

Certament, el mill or punt de vista as el campanar. Pera as inco

mode de pujar-hi i, fins a cert punt,2exposat. Sefns acut que una

de les coses que hom podria fer as construir una torre metal.li

ca en algun punt dels voltans potser Gardeny 0 Gualda 0 Torre-se

rona, i instal.lar.hi al cim un restaurant, unes terrasses, etc.

Aleshores els visitants de Lleida podrien contemplar una vasta

extensio i fer-se una .mica d'idea de la bellesa, indubtable, que

la nostra plana presenta.

que la idea no es estranya ens ho dira el fet que a molts indrets

.�(Europa, les grans torres de televisio estan dotades d'uns depar

taments publics d'esbarjo i miranda al,cim. Fins i tot hi ha res

tauaants giratoris, altres delicies de la ta_cnica. Pensem-hi.



LES NOSTRES COffiARQUES- LLEIDA I TORTOSA

Aquestes dues ciutats, amb dues importans dins del contexte d4 la

Cata1unya Nova, reconquerida per Ramon 8ernguer IV tenen molts

punts de contacte. En primer terme, 1a data de naixenga a1 .cris

tianisme de 1a Reconquesta. Segon, e1 fet que son a 1a vora d'un

riu. Tercer e1 fet de l'horta. A1s vo1tans de L1eida hi viuen,

en e1 pob1ament disseminat de l'horta, cap a 20.000 habitans. Vo

ra Tortosa tambs hi ha una plana d'horta, iamb poblament disse

minat 0 diferencia amb Lleida distribuit en pob1ats que son agre

gats de Tortosa: Roquetes, Raval de. Jesus ••• E1nombre de habitans

d'aquests poblats i maset ss ben semb1ant als de l'hotta de Llei

da.

Amb tot, malgrat 1a creixenga de Tortosa, aquesta ciutat resta

forga endarrera, demogr�ficament, de Lleida. Arriba ara als 50.000

habitants 0 tot just.

Quans lleidatans han visitat Tortosa? Es el moment de tornar a

referirnos a 1a carretera, tant de temps ha promesa, i mai no

rea1itzada del tot, i que porta el nom-perqu8 e1 nom S9 el primer

que tenen les nostres carreteres- de "Tortosa-LaVall d'Aran".

Aquesta ss la carretera mss vital per als 11eieatans. Ara que els

rius no son.navegables, ss la via de sortida a1 mar, 1a via d'ager

manament amb Tortosa, la germana de sempre.



LES NOSTRES COffiARQUES- LA TERRA ALTA

,

1

I

La Terra Alta te per capital Gandesa. Esta migpartida admi-

nistrativamenf: a 1a provincia de Tarragona pertany la part

oriental, amb uns limits que, seguint 1es agu11es del rellot-

ge serien: La Pobla de ffiasaluoa, La Fatarel1a, Corbera, Gande-

sa, E1 Pinell de Brai, Prat de Comte, Arnes, i amunt cap al

nord, seguint a1 riu Algars, que migparteix provincies. La

Terra Alta sl�BteB encara, donsc, a 1a Riba esquerra de l'AI-

gars, amb pobacions de lesprovfncies de Terol i Saragossa:

Calaceit, ffiassalio, Favara, maella, Virtualment ens n'anem al

riu Guadalop per ponent. Cal que, en tot cas, seguiu aquestes

indicacions damunt un mapa.

La comarca es plena de altiplans i serretes, amb una terra

aspra, majorment coberta de vinya, i d'olivera. L'index de

regadiu as escas, de lfordre de l' 6 per cent. Ales vores

dels rius alargs i ffiatarranya hi ha hortes fertils, pera la

resta 8S mig esteparia. Ales poblacions, enormes castei1s I

medievals presideixen la posta del sol amb l'esvoranc de les

parets uaigudes. Poca motoritzacio, paisatge de ca9adors i de

guerrillers. Indret de guerres, malauradamnet. La Batal1a de

I'Bbre, a la geerra del 1936-39 tingue per escenari central

les valls de la Terra Alta •••

,



LES NOSTRES COMARQUEB- EL RIU EBRE A CATALUNYA

i

Les einc comarques que constitueixen la Regia de l'Ebre no

son totes elles fertilitzades pel gran riu, nr tan sols algu

nes no el veuen. L'Ebre, certament, que Araga endins, anava

en direceio nord-oest, sud-est, en arribar ales fronteres

catalanes se situa totalment d'oest a est, i com si no es de�

dis a entrar, romanseja per congosts i treneats. Joan Santa-

maria sns expIiea que as el Matarranya el riu que el conven9,

i ens ho diseriu molt gr�ficament, com si, a l'altura de faio,

el afluent proves de decidir el patriarca de les aigues a

endinar-se per Catalunya. Sigui com sigui, despras de un parell,

de vacil.lacions mes l'Ebre torna a t�rcer avaIl, depassat

Riba-roja, cap a Flix, Asco, Vinebre, i Mora. Per la Riba

esquerra, as on presenta sIs plans mes grans, que s'entendran

fins al priorat, les serres de tivissa i el Perello. Per la

Riba dreta sempre hi ha m�ntanyes que el tanqueb: Eavalls,

Pandols, Espina, Ports de 8eeeit. Amb tot, a l'altura de Xer

ta d'Ebreja s'escampa a la plana de Tortosa, amb terreny ample

a banra i baBda del cabal. I, depassat Amposta, el delta, e

norme, fertil, personal{sim. mes al sud la eomarca del mont

si� presenta l'esclat d�l l'ipeca a la p�atja, i la tradicio,

la calma, cap a l�interior.



LES NOSTRES COmARQUES- EL PRIORAT

Derioa e1 nom del Priorat de Scala Dei', 1es ruines ma1aguan

yades del qual encara es veuen prop de Pobo1eda, al nord de

la Vilella Alta. Es una comarca de les mes trencades de Ca

talunya, interior, limitada per Les Garrigues i la Conca de

Barbera al nord, la Ribera d'Ebre a ponent i el Baix Camp

a 11evant. La c�pital n'es Falset, situada un xic enfora del

paisatge mes tipic priorati. Famoses poblacions, tot i que

avui es despoblen traumaticament, son Cornudella, Ciurana,

La morera, La mussara.

Produeix vi, un vi excel.lent, ametl1es i mes e8cassament

avellanes, olives. Es terra de seca, tot i tenir dos rius,

que son el Ciurana i el ffiontsant. Pera la majoria de pobles

son elevats i aprofiten poe e1 cabal de les aigues que per

altra band�, serien dificils d'elevar.

Terreny molt conegut pels nostres excursionistes, esta pre

sidit per la serra del montsant, amb les sevss coves, avengs,

i ermite8 encrestades. Lem mirandes que des d'algun indret

dominen la plana son immillorables: aixi des de les Airasses

cap al Camp de Tarragona, des de la C�urana, des de la more

ra ••• I el Priorat el tenia molt, molt aprop. AI, capdava1l

de les Garrigues. Hi ha un bon 11ibre de Jose m�. Espinas:

"Viatge al Priorat".



LES NOSTRES COMARqUES- EL DELTA DE L' EBRE (])
El Delta no es una comarca. Es una zona amb malta persona

litat fisica, dividida entre dues comarques: Baix Ebre al

nord, Montsia al sud.

El Delta de 1'Ebre as 1'unic que pot comparar-se al delta del

Nil. Avanga com une punxa mar endins, i cad a any una mica

mes de terra emergeix de la superficie liquida. Durant se

gles l'Ebre.ha arrsegat fang i mes fang, i anat forman

aquesta plataforma, la qual, antigament, era tota enllotada

i insalubre. AlIi va comengar e1 cultiu de l'arros, pera

no ha estat fins a1 sagle XX que hah comengat a dessecar-la

i ha fer-hi nana1s, es a dir, a sortir de l'ento11amnet an

tic i anar a fer-ne una plana regada iamb escorreguda a1

riu a al mar. Vint quilametres de llarg i gaireb� altres

tants d'ample ens donen una gran superficie, tota plana,

tota solcada de sequies i bragals, pera que encara conserve

toIles considerables cap als extrems. Al nord les Basses de

l'Estella i de l'Arena, a1 sud Buda, Les Alfacades, La Plat

jola, La Tancada, i l'Encayissada. L'Ebre passa del mig

del Desta, d'oest a est, i anima i vgivifica tota la zona.

Al nord del de$ta la costa fa un gran port natural, anomenat

del Fan§ar, i alsud el celeberrim Port dels Alfacs, tancat

per una peninsula on hi ha le8 Salines de la Trinitat.



LES NOSTRES COMARQUES- EL DELTA DE LlEBRE (II)

El Delta, des del punt de vista de la dinamica moderna, es re

cent. Havia estat una zona, ja ho deiem, insalubre i plena de

malaria fins que va comen9ar a dessecar-se. Amb la crisi de

l'arros, el delta va passant a f�r altres productes, com a

l'Urgell, mes 0 menys: farratges, hortalissa i fins i tot cria

de bestiar vacum. Han anat sorgint pobles aalll on names hi

havia agrupaments de barraques: avui els pobles de la Cava,

Sant Jaume d'Enveja, i Jes6s i maria, j� tenen fesomia vilata

na, amb cases solidesi bon xarxa vial. Les carreteres i avin

gudes del Delta son asfaltades i la comunicacio as rapida i

comoda. Amposta, capital del ffiontsia, as el punt del continent

on comenga el delta, trobem pobles com Camarles; i al;sud, el

mas important as Sant Carles de la Rapita, ja al continent,

peso que tanca el delta a l'interior del Port dels Alfacs.

Els dos grans canals de regatge deriuats de liEbre a l'altura

de Xerta, un per la dreta un per l'esquerra, es continuen,

sobretot aquest�darrer, delta endis, i determinen, juntament

amb altres regatges, l'abundancia d'aigua. Les barraques van

desapareixen lentament iamb. elles una bona part del tipisme

del delta.



LES NOSTRES COMARQUES- EL SOLSONES (I)

I,

Capital, Solsona. I capital central, endemas. Pera aixa no vol

dir gran cosa, tot i voler dir molt. Entenem que el gran pro

blema del Solsones as que no ta poblacions: as una extensa co

marca central de Catalunya amb tot de masies i agrupaments

reduits, pera amb names dues poblacions: la capital i Sant

Lloren9 de Morunys.

Pel Solsones us hi perdeu: al nord son perdedores la serra

d'Oden, de Port del Cmte, del Verd, de Guixers, de Busa, to

tes a1 Pre-pirineu.

Al centre i sud son perdedors els lloms inacabables de les

eminencies que marquen el fisic del Solsones. Valls i muntan

yes, turons i aliniacions, rieres i mes rieres. Dels rius que

neixen a les serres del Pre-pirineu nomes dos arriben al sud

de la comarca: El Cardener i l'Aiguadora. La Riera Salada, pel

seu compte, es desvia a ponent, a morir al Segre. La resta son

riuets locals, Sanahuja, Llanera, Negre, Pinell •••

Els limits del Solsones, llevat de ponent, on cau a la vall

del Sefre, son tots muntanyosos: a part del nord, de grans

serralades, (fins a 2.200m.) hi ha llevant la zona de l'Alt

Bergueda, al sud la serra Be Pinos i els alts de la Segarra.

La divisio provincial ha afectat Solsona i el Solsones, que

son adscrits a la provincia de Lleida, pera que nD hi cauen

de pIe: llur gran capital ss ffianresa.



LES NOSTRES COmARQUES- EL SOLSONES ( II )

El Solsonss ta grans belleses. El paisatge n'as una i as, pre

cisament, tot venint de Lleida, Solsonsa endins, que comeneeu

a trobar grans panoramiques. Es des de molts punts que la co

marca us permet de contemplar l'estesa de serras del nord, i

i molts mesas de l'any El Port del Cmmte as nevat, asprament

nevat.

De Solsona a Sant Lloreng de morunys la earretera as dolenta

pera turlstiea en gran superlatiu: els altiplans de Lladurs,

la zona de Canalda; si teniu bona.eama arribe-vos fins al

Santuari de La Verge de Lord, impresmionat mirador sabre ba

rraneades indescriptibles. Igualment interessant as la ruta

forestal que us permetra, Aiguadora amunt, arribar a Sant Pere

de Graudeseales, per la ma:avella de la Vall d'Ora, a partit

de Tantellatge. Terres medievals, de pedra dura, asprament

p o a tLque e ;

I no us perdassiD, sobretot el Santuari del miracle, al Eaml

entre Solsona i Cardona. Joia esplendida del Renaixament i el

barroe, tot el eonjunt de jardins i monestir, oeupat per monjos

de montserrat, mereix una visita.

La 61tima perla del Solsones as e1 Panta de Sant Pong, al riu

Cardener, eneara per a�rofitar des del punt de visita turlstic.



LES NOSTRES COmARQUES- LES CIUTATS, DESPRES

Alguns oients han expresat estranyesa pel fet que no hagim par

lat de las ciutats comarcals. L'explicaci6 que els donem 'S

prou clara, esparem. Es que aquesta emisi6 nom's estroba en 1a

seva primera part: 1a pura descripci6 general de 1a comarca, e1s

limits, algunes bel1eses no re1acionades amb 1a capital cores

ponent, les vies de comunicaci6, l'aspecte mes inmediat que ofa

reix a la mirada.

mas endavant, si as qIDe l'emisi6 contvnue, podrem parlar de les

capitals comarcals, donar-ne una mena de guia per a l'interessat

exaltar les belleses que contenen i apuntar una mica de la se

va problematica.

No podem oblidar que la capital comarcal ta, en el dinamisme

modern, Doble importancia que no tenia abans. No podem oblidar

que les qua las capitals comarca1s s'amplien, s'industrialitzen,

es culturalitzan, i prenen un plec de r e sp on s ab.i Ld t abs imp or

tans.

Per tant, pregem ele notres oients que tinguin la gentilesa

d'esperar a la segona ton_gada d'emissions, dedicada exclusiva

ment a descriure i valorar aquestes poblacions. I no solament

aquestes, sin6tota vila 0 poble que destaqui dins de una comarca

determinada. No n'hi prou amb la capital: el m6n 'S de tots.



LES NGSTRES COMARQUES- L'ALT URGELL Cr)

Aquesta bellisima comarca es un dels centres mes importans de

(

l'antic comtat d'Urgell. En efecte, p�rlar de l'Alt Urge1l es

parlar de la Seu, la segona ciutat en importancia ales terres

administrativament lleidatanes, i alhora une de les portes de

l'a1ta muntanya. Eis bisbes d'Urge1l, des del segle IX resi-

deixen a la Seu, Constituits en capita1itat ec1esiastica, men-

tre que els comtes d'Urgell tenien la capital politica a Ba1a-

guer.

Eis limits de L'Alt Urge11 son ben facils: a1 nord Andorra i

la Cerdanya francesa; al sud la Noguera; a l'est e1 Solsones i

e1 Bergueda i a 1'oest el Pa1lars.

Un riu vivifica la comarca de nord a sud: e1 Sgre. El 5egre

entra a la Cerdanya per l'engorjat de Bar, una mioa escariat,

mentre en un angle exactament oposat un de1s seus afluents

mes impetuosos, La Varila d'Andorra, entra a l'Alt Urgell per

Arcave11. A la Seu es troben, i e1 5egre absorbeix la Valira

i quede agruixit i espes� ric i poderos.

Com a poblacions importans, totes situades a la vora del Segre
�

a mes de 1a Seu emmentarem Organya i Gliana.
�



LES N05TRES COmARQUES- L'ALT URGELL ( II )

II

Una muntanya poderosa s'ofereix a la vista del viatger, espe

cialmant quant antre a l'Alt Urgall pel nord: al Cadi. Es tota

una serralada que, iniciant-se precisamant a l'Alt Urgell,

continuara vers I'est i dalimitara la Cerdanya pel sud, fant

frontara amb el 8argueda. L'Alt Ugall presenta les serres mas

altes a llevant, car, mes al sud del Cadi trobem la serra

d'Oden, que ens pesa en comunicacio amb el Soisones.

Per ponent els passoB de comunicacio amb el Pallars son pobres

i poe comodes. mas interessants, para, potser, son les valls

d'aquest costat ponenti, com les de Sant Joan, sota Ia fronte

ra andorrana, la Castewlbo i la de Cabo.

Tot i �sser la porta de la muntanya, l'Alt Urgell presenta am

pIes valls i planas perfectes, com'as ara la Plana de la Seu,

que s'estas des d'Alas al nord fins al PIa de Sant Tirs al sud

o la bella plana, mansa i acolorida,_ d'Oliana, tan ben conrea

da, voltada de muntanyes boscoses per llevant, roqueres per

ponent.

La ramaderia anima el paisatge; i l'olor de la fusta de les

serradores conforta i ens parla d'una terra antiga, forta,

savia i prudent.



KES NOSTRES COffiARQUES- L' ALT ERGELL ( III )

L'economia de l'Alt Urge 11 descansa sobre dos productes molt

propis: la llet i 1a fusta. La primera ha sofert alts i bai

xos en 1a seva valoraci6, i no fa m�s en11� de set 0 vuit anys

tracessava per una crisis forga �amentable, fins al punt que ne

as veien maSSa perspectives de millorament. Per sort, una puja

en e1 nive11 qua1itattiu de l'alimentaci6 gensral, l'afllincia

de bestiar de mes entitat procedent de l'estranger, i la indus

trialitzaci6 mes recional, ha fet incrementar e1 rendiment l�c

tic de la zona. Dues grans centrals 8S disputen la supremacia:

la de la Seu i la de Puigcerd�. La primera �s m�s antiga i pot

ser demes volum, i as la que ara ens interessa. Juntament amb

la llet els productes derivats, matons, mantegues, formatges,

creen una varietat de generes alimentaris b�sics molt encorat

jadora.

La fusta as una industria m�s centralitzada, mes empresa per co

munita municipals, 1es cuals han arribat a acorde amb les empre

ses fusteres i aquestes els han arranjat les pistes forestals

i les carreteres comarcals de tercer i quart ordre i els ca

mins veinals. Amb aixa els camp tenen mes bon pas i la llet,

de retop, pot transporter-se camodament.



LES NOSTRES COmARQUES- EL SEGRE DE L'ALT URGELL

A l'Alt Urgell el Sgre, que al prasidaix, ofereix un curs tot

interessant. fa com un angle, procedent de la Cerdanya, per la

qual ha discorregut d'est a oest, pera en arribar a prop de la

Seu d'Urgell comenga a decantar-se vers el sud. Es a partir

d'aci que e1 Segre pren el seu posat decidit i ultim, en direc

cia a la seva desembocadura. Forma, en'aquest sector, exacta

ment des da la seva confluencia amb la Valira fins al panta

d'Oliana, la zona que hom anomena La Ribera. Aquesta Ribera

presenta poblacions bellisimes: Castellciutat, amb les seves

fortifioacions del sagle XVII, alterosa mola antiga avui de

sueta, Arfa, que dona nom a un antic canal, del segle XVIII,

primer tempteig racional de distribuir artificialment l'aigua

per al rec; Organya, amb la seva esglesia romantica i indret

on aparegue el mes antic tex catala, del segl� XII, les

« Homilies"; ColI de Nargo, 'on trobem la cua del panta d'Olia

na i on aparegue el cadaver del Comte d'Espanya, a ffia segona

que carlina. Aquest Segre es potser el mes carregat d'histaria

i veu tot pobles i viles a les saves vores, enlairats alguns,

arran d'aigua altres. Pobles de fusteria i hostal, enfilats

per carreteres que son cades damunt camins tan veIls com les

legions romanes.



Cerdanya.

LES NOSTRES COffiARQUES- LA CERDANYA ( I )

meitat de Franga, meitat d'Espanya/no hi ha altra terra com la

Aixl diu l'himne cerda. I diu, ent�e glorios i dolgut, una

gran veritat: La Cerdanya, una comarca plena de poesia, esta

actualment migpartida entre els estats espanyol i frances. Aques

ta particio va venir pel Tractat dels Pirineus, al segle XVII.

Franga va quedar-se gairebe la meitat del territori del que

havia estat sempre terra c�talana. El gobern espanyol no sem

bla que se'b dolgues massa.Per� els catalans, els cerdans so-

bretot, van quedar per sempre mas dividits per una Frontera

internacional.

A banda i banda el catpla as la llengua parlada. I as a la

Cerdanya on 1a Frontera entre a1 cataa occidental, que, per

e�tendre'ns 'en direm 11eidata, i l'orienta1 as ben definida.

Hom parla amb vaiiants occidentals, dins a 1a Cerdanya �ue as

divideixen les provlncies de Lleida i Cirona, aproximadament,

d'oest a est, fins a martinet 0 Bellver.1ffies cap a llevant, i,

naturalment, Franga endins, el llenguatge te un dring orien�al
. . ,

una ml.ca gl.ronl..

Haureu observat que les divisions son tres, a la Cerdanya. De

primer, Cerdanya francesa i Cerdanya espanyola. Despres, dins

a la Cerdanya administrativament espanyo1a, Cerdanya pertan-

yent a la provincia de Lleida i Cerdanya pertanyent a 1a pro-

vlncia de Cirona.

Els cerdans, per�, ultrapassen esperitualment les fronteres:

ells se senten amb persona1itat pr�pia.



LES NOSTRES COffiARQUES- LA CERDANYA ( II )

La Cerdanya s'esten d'est a oest, entre e1 Conf1ent, i e1 Cap

cir, en terres francesses, i l'alt Urgell i Andorra. Al nord i

al sud la limiten altissimes muntanyes. 0 sigui, que es una

plana enfonsada entre dues cadenes pirinenques. Al nord la

zona axial, a1 sud, e1 Cadi, la Tosa d'alp i el. Moixer6. Totes

aquestes muntanyes puigen mes enlaire de1s 2.500 metres.

Enmig, pera, estesa i baixant, esglaonada, fins al riu Segre,

la Cerdanya, verda, lluminosa, agricola i, sobretot, ramadera.

El Segre 1a recorre tota, d'est a oeste �s mss, hi neis, per

que te les seves fonts vora el colI de Finestrelles, ran dels

3.000 metres d'altitud, a l'est, tocant a la frontera. El Se

gre ja no abandona la Cerdanya, i en surt, finalment, un xic

mes avaIl de Sanillss, en busca de la Seu d'Urgell.

Els l1eidatans tenen molta teDd�ncia a visitar la Cerdanya. La

8eu d'Urgelllcau a uns 180 qUilometres de Lleida. Alguns, pera

quan arriben a la capital de l'Alt Urgell, el que fan ss arri

bar-se a Aneorra.

ERs accessos occidentals a la Cerdanya s6n per aquesta carre

tera esmentaBa. L'altra gran �trada pel cant6 catala ss a lle

vant, des de Barcelona, per Vic, Ripoll i la collada de Toses,

que permet de trobar-se a la Cerdanya a l'altura de la Molina.

Totes aquestes carreteres moren a Puigcerda, la capital indis

cutible i indiscutida de la Cerdanya. Els francesos hi van des

de Perpinya, molt sovint. Espanyols i francesos hi poden acce

dir des d'Andorra del pas de la Casa i el ColI de PUimoren, 0

sigui la vall del riu Querol.

Parlare� a la gent en unproper programa.


