
de festa

Una veg8da mes la Vall del Corb esta,per a nosaltres,

esta,com si diguessim,de relleu. Per als que en s&n

fills,o hi estan familiarment lligats,quaIsevol esdeveniment que

hi succeeixi representa un r-e p i.c de campanes ,ja sigui una in

auguraai6, una portada d'aigUes,ud pont, una visita destacada,o

molt'mes rarament,]a presentaci6 d'un llibre.

En el cas d'avui un l\ibre que parla de Rocafort de

Vallbona. Fa un any 0 poc mes, alguns dels aqui presents, ens ha

viem reunit a B'elltall, a la cresta que ens separa de la Conca,

peTq-u.t- .

enrere una colla redulda d'amics haviem confegit un altre volum

per parts sobre tota la Val� Perb falten encara forga estudis

i aportacions fins que tinguem un retrat cQ�plet d'aquest rodal

tan caracteristic que els assidus el cQm�ide:vem quasi com una co

marca real.

Personalment quan el con'V-:-la-t?-LlUis Po i.x , periodista

de tant de relleu com c r-e d i t , em d.emana d' intervenir en aqu.est



atribulda als camperols. Avui po d enr dir que es ma sort haver

acte, vaig dir-Li que si,q mn encara no coneixia el llibre,ni,

per tant,l'havia llegit • En tenia prou que m'ho demanes. i qae

ell fos fill del poble. "Es de poble",deien abans,per indicar

que una persona no tenia estudis ni altra astucia que la toixesa

nascut en un poble,en uua comunitat on tothom es coneix i o.n la

farmaci6 de les persones nrn es deixa a l'escola ,nomes,i a la

televisi6, sin6 que hi interve encara molt la familia,i el vel

nat,i l'atmosfera mateixa dels racons de la vila.

Jo ,i perdoneu-me que parli de mi ara,pero ho faig per

refoTQar aquest argu�ent,vaig neix�
J

a Lleida,on treballava el

meu pare, fill de Sant Marti ; era a Sant Marti que anava ja de

molt petit totes les vacances, llargues 0 curtes,i semore he dit

que la meitat del que se ho vaig aprendre al costat del padri ,10

Josep de ca l'ElCIDi, per-que ina co sa snn els llibres,que he manejat

estudiant a Lleida, a Barcelona 0 a Anglaterra ,i una altra cosa,
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tan important si no mes,es la terra,i la palla, i el sarment,i

t�,,::_-\.J,;A,..
-e-

,i l' hort, i la saba _, i la lluna i 1!a pruna. Tenir u \II

bon grapat d'anys ofereix l'avantatge d'haver vist treballar el

.
-�.

d t ]_ ).. 1l.� fcamp ,1. haver a JU a , quan e pagt:::s!.:)U eia amb procedimen ts i

eines diferents • Qui recorda avui,fLuS i tot als pobles, que

era la drr�9a? Es troben arpiots a nes ferreteries ? E�que es

diferencia la sella del sel16,parlant de guarrriments? Que era

fer panada ? I de rostes,se'n fan encara al moli d'oli ?

Hi ha una saviesa feta de tradic�6, passada
-

generacions en-

9�,que avu� ha minvat molt per doS motius : d'una banda el lli

gam directe de les persones a l'eina i la feina s'ha afluixat,i

la maqu.i.na ens ha atrofiat les mans ._De l' al tra, totham voL fer

se ]a propia experiencia sense escmtar 0 fent ben poca atenci6

a la veu de la tradici6. Aixi d'una banda es cometen molts errors

i de l'altra se subvaldra la riquesa d'wnes maneres d'actuar



Avui la tradici ��

ha persones qu� mantenen la tradici6 encara que nomes sigui per

explicar processo s: a],s rr)use'Ll:$ de 1!3- c-�1d£_ru_ral -i imJa.a�� que

en d'altres centres de caracteristiques etnolbgiques -es fan demos-

tracions per part de cistellers, e sc Ie pers, paperers, espardenyers.,

mall���",corders" boters, filadores i teixidores. A Linyola fan La

festa del Batre, i en molts indrets,- ,arribat el setembre,qrn.n

TIes marinades aqui a la vall fan el cel mnrat a labrda, se cele

bra la festa del primer most,i el ra'lm es pia,c0ID els mes grans

hem vist fer al�cuPs familiars. Hi ha pobles on s'ensenya a fer

punta de co ixf , una de les ocupa c Ions on I' art esdevenia In:es fi

i imagi��tiu. Els Centres de treball i les Escoles taller recupe

ren oficis com el de picapedrer, m�er, ebenista •.• A Mallorca

han repr�s It�fici de marjaire, que entre nosaltres no era ni tan

sols ofici especi,ali tzat, pe rque totho:m sabia fer-lo, i � ho

pr'o c Lamen les cabanes, els rrarges, les pallisses i f:ins JJ.es cases

d'aquests pobles,pujades estiu i hivern ;i els marges,els dies

q ill feia doLerrt i no es po d.i ern fer al tres feines.



11mb aixQ volia dir que .hi ha una llei de per sones que per

raons familiars i dels anys viscuts, hem po_,gut ve ure trans

formar-se aquestes terres de La Vall del Coz-b , i vj,ure-hi
�poques grasses i �poques magres, mes de les darreres que no

de les primeres,la veritat. Diuen que un delS projectes de ca

nal de reg precedents del d'Drgell havia de passar per la vall

del C'orb :era un pla projectat el 1816,ara fa cent vuitanta

anys •. .La necessi tat de regar part de La Catalun;wa interior

era sentida de feia �- de temps.�� ens podem remuntar al se

gle XWI. II mes ames, els projectes de finals del segle XVIII

i de primeries del XIX parlaven de canals 0 vies d'aigua quel

_�a banda el regadiu, proc�rarien navegaci6 i, per tant,trans

port en naus i barcasses.Fins i tot les visions pr�vies i somia

dores parlaven d'un port a Tarrega,i �Latges diverses.

S'.ah em I)' q LB les 'arasseJ) fortes te'"rres d' aquestes comarques J
SD haguessin tingut aigua abundant ,haurien estat ben diferents



un ferrocarril "secundari" 0 de via estreta, que ,3rt,...--'iria d '

Iguala- �

I'

en producci6,amb la repercussi6 comprensib+e damunt la poblaci6.
Tot amb tot, abandonat el projeGte._ de canal general per la VJall

del Cbrb,i despres d'haver-se fet el d'Urgell pels alts d'Agra
munt Artesa i Anglesola, es torn� a parlar dlun canal superior

(aquest era el nom amb que sell coneixia » ja dins els anys 20s

d'aquest segle ; i finalment, despres del petit,quasi particular

reg que els de T:arrega e s van cpnstruir a la postguerra, tenim ara

un �re.fd.E.- cana L,: Segarra-Garrigues, en vies de
J

reali tzaci6, que

s1 que irr&ideix en alguna part no menyspreable ,dins la Vall.

lX1igua i comunicacions. Les comunicacfuns han mdLl.cara t , tot i
bona

que. ens fal ta encara una carretera de sortida cap a la C atalunya

interior. Sabem que tot just comenqat el segle XX, es va projectar

da fins a Mollerussa : no fa molt he vist encara uns planols del

proJecte, que no era gens desencaminat per al se u temps. D'Iguala
dB. a Mollerussa per la Vall del Corb,o sigui Igualada Santa ColGr

rna i avall.



nant. Jo no diria que ara sigui �

poes:ia corrandesaa

De l'Urgeln a la Segarra

de la Segarra a l'Urgell

_veritat allo de la curta

Com escrivia l'historiA.dor Piquer i JTover, aigua i tren,dues

o po rtunite t:s fallides. De mica en mica,pero ,aixb es va subsa-

- tAna argelaga
- un clavell.

El poJ� de concentraci6 de les dites popu�rs,accentuat

p�r la seva presentaci6 en vers,es enorme,i pot fer passar
".-

per veritat absonuta allo que te valor particular. Es

cert que hi.. ha aLguna cLapa a la Catal unrwa Lrrt.e r-Loz- c oil.p i.da

per extrema sequedat,i ho ca�va Iglesies Guizard

Diuen que el bon segarreta

parla poc i es molt eixut.

Senyor, com ha d'explaiar-se
si fa un any que no .ha p.l, ag ut !



� u �a a��a pOpU�aL�

Mare de Deu de la Bovera,
deu-oncs aigua si conv e ,

q re els bla ts s' assequen

i els camps tambe.

10 Els anys 1940s i 1950s els pables del capdavall de la part

mitjama.del riu C'orb, Belianes ,Malda i Sant Marti, van arri

bar, alguns anys,a fer viatges amb carro: i baAles fins a Bell

puig 0 Preixana a buscar aigua per beure,que tenien les cis

ternes seques com ].a butxaca.

Ara : som en terra de seca,un poquet mes frescal a les valls,
als fondals,i eixuta i plena de cervell de gat pels costers i

els grans plans elevats. Aixb cal acceptar-ho,i paliar-hrr amb

altres dependencies que no el cereal,i aixi es va veure en els

darrers trenta anys,amb l'increment de ]a granja; 0 av�,amb

un intent de reaprofitar �es excel.lents condiciQns dens fon

dals per a vinya de quali ta t ••• 0 els hivernacles. No: hem d' en-



"

trar ara en la discussi6, dificil i fora del nostre abast, del.

possible redreq econOmic d'aquests pobles, �otmesos enaara a una

emigraci6 aguda, pe.rb si consta tar que e 1 f'oLk'Ior-e antic reflec

tia el dramatisme de la vida de cada dia, soferta i dramatica,

pero amb el contrast d'una alegria igualment viva. Devia ser

perque existia la consciencia de "pobrets i allegrets".

Ara,pero ja no podem dir que tot es argelaga:
Clavells n'hi ha,n'hi ha als balcons, m@lts mes que no n'fui

havia abans.I hi ha rosers als carrers,i hi ha mes habitatges

nous,unifamiliars, xalets 0 com vuJlgueu dir-ne.

Curiosament, aquest riuet que ,segons el rector de Vallfo

gona al seg1.e XV'II permetia pescar de manera d i.arLa -encara que

ell n'exagera la varietat d'especies - em dei:xa.N-- .,a mi, de

petit,atrapar anguiles i barbs,i fins una tenca, a banda h me

nuda madrilla -a les tolles del terme de Sant Marti davant de

la partida de les Astes, als RessoTIans. p-erque de tolles n'ha



II
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tingudes sempre, .no poque s aprofi ta des per al que aquI en d iiern

peixeres, que vol dir barratges, represes per permetre regar

en ceq uies paral.leles aL Corbo Del segle XIV' les ja un plet

per la utilitzaci6 de la Sequia entre Rocafort i Sant Marti,

i ja veieu si
_

podem recular en el temps) tot i q_ ue Rocafort

regava �es de Nalec per l'altra peixera.
I alguats : ara ja no queden testimonis de la gran riuada

de Santa Tecla de 1874 ,la m�s espectacular de la histbria dt

aquestes terres:no va quedar ni un. moli sencer,' el vostre de

vora
�

l' establiment d' aigUes ,_ per et}C�!e.- .
A ixb va fer

que alguns dels molins de La vaLl;: 11.0 to:rness:in ma i, me s a ser el

que foren, i en alguns casos nome s vall"! tornar a func i.onar a..-�\t\1.el
rendiment els anys 40s i 50s d'aquest segle amb els cupos de

blat i les trapisondes que els pagesos feien en qUesti6 de cere

als.

Cereals,perb tamb� la 'vinya ,que feu una primera modernitza

ci6 desprAs de la f il.l'oxera, al mateix temps que minvava. II La

meua casa pai r-a I de Sant Marti,hi hav i,a 1Xl pu Y\t a triar el ma

cabeu ffiBs � i afinat de les petites virryes qoo teniem i fins
J



rese�d(-ne una part del vi per embotellar. El meu padr1 _�ique
tava les ampolles : haig de dir que el macabeu d'aqui es fa dir

S1 senyor :conec el rt\acabeu de la Conca de Barbera ,i em quedo
'---

amb el nostre d'aqui ,que es mes elegant i te mes cos.

Vinya,pero tambe bosc. Un bosc modest,que tenim ben a �vora,

des d'aqui fins a Tarres, i el 'ID:l.llat. Amb pins i a]guna -poques

alzines de les q ill antigament ho poblavem tot. Urr bosc de cacera

on �I�", vist, del ViJlet amun t , l'esquerp tud6 de v@l espete-

gaire. Rocafort,que des de la riba dreta del riu fa l'efecte que

esta encastat als turons,en realitat es un poble exempt, situat

so:bre un tossal , amb l' anomenat castell, compost de fet d 1
una

uni ca torre, com quasi tots eLs castells de la vall, inc16sDJel.s de

Malda i de C litadilla,que es van e�andir forqa mes tard de la

data de la seva construcci6. Des del castell de Rocafort, damunt

la roca forta, tenim una segura defensa.

D'aquest Rocafort,situat al bell mig de La vall ma t jana del
I

Corb,hem de parlar1 avui • L'ocasi.c , tots la sabem :la publica-
. -'
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sense justificacio apare�t , alguns comenqaren a pUJar en cotxe

al Tallat per 1m peregrinacio anual de primavera. Quin escandol!

Ara podeu comprendre per que deia abans q�e s'ha perdut una part

del perfum tradicional.

II

cio del llibre sobre costums,canqons A jocs del poble,que ha

compost una ferma amiga de Rocafort,

fent-nos a tots un generos regal.

Abans que la corrercialitzaci6 ho envais tot, els pobles te

nien els costums tan arrelats que formaven part de la seva respi

raci6 col ..lectiva • '_La. h.i s to r-La de cada vila,era formada me s

per la repetici6 anyal de festes,tradicions costums i particulari

tats que pels grans esdeveniments sobt�t�. Avui conservem cos

tums,ni cal dir,i n'estem recuperant cada dia mes ; pero hem per

dut en bona part l'aroma antic, allo que feia que tothom prengues

part en la festa des d'una creenqa que aquells actes no podien

deixar d' esser. Festa Major, festa <:��J;:ada, el Roser i les can-

Q ons de .pa·t\gero, les alba d e s , els goigs, els r-omanco s , les corran

des, els balls' parlats, els romiatges. Recordo:tris�'7l��. �)�y, �J"



I slha perdut ,en part,en bona part, com deia no fa gaires

dies un distingit cientific,perqu� estem fora del temps i fora

de ]1 espai • En ben pocs anys ens hem acostumat a }."'Bbre les llD

ticies de manera instantania: de primer fau el telegraf,que va

permetre la comunicaci6 rapida: el tel�fon,i despres el tele

tip,i mes tard la i'matge : per exemple,la primera Gran Guerra,
�r�/

del 1914-al 1918,ja va poder-se seguir(dia�qa-dia. Ara, �n els

nastres tot es instantani ,i per acabar-ho d1adobar,11es-

pai a � de vegades que no e s t.a em r-eLac Loi amb el temps, per

que graci�s a les ant�hes paraboliques tenmm la impressi6
d� estar aJhora en moLt sr lLo o s diferents,veient aLl.o q'I.E hi

passa, rebent una acumulaci6 de testimonis diferents de 110cs

diversos en un sol moment. En el temps de les tradicionB rurals,

el calendari era una cosa lenta, de C(IDst4l�s repetits: la sembra,

la c o L'Iu ta, esglaonada em Ta sega, el transport a 11 era des de

les garberes,que tambe ha�ien estat un temps a sol i a serena,

( i a pardals), 11 estesa, La ba t ud�, amb les pa uses _ca�res.Qonents



I
,

a ]a trillada, la girada, � ventada,l'ererada,el berenar, ••• i

algun dia feiem panada i tot, i aix� queen aquesta vall rar
,

es e1 di.a d ' estiu que no tenim repart:�ts els verrt sj a Il mati sere

a la tarda marinada. La verema a 1 seu rrlQV'fler:'r L' esporgada al seu,

1a ma tanca i La tupina ••• cada co sa al se u temps,un termps jalonat

per Le s ce1ebracions : Festa Major, Nadal, Pasqua, S3.nt Joan.

Sense cap amuntegament. Per anar a Santa Coloma tothom tardava

ell mateix,lLes cavalleries feien totes,amb minimes d i.f'er-enc i.e s ,

igua1 passa.I per anar en un lloc calia un temps. Il'espera

de La festa anyal, de La cO'lli ta anyal, de qualsevol aniversari,

era una dimensi6,tambe, del temps. lira tot a i.xo s
' ha capgirat,i

es pot compondre un diari 0 una revista 1a meitat a Europa i la

mei,tat a America,i q tan jo poso un article de premsa aL fax,el

comenc en � rebre immediatament al periodic. Som a dues passes

de 1a generalitzaci6 del te1e�� visual,en amb el qual veiem

l'interlocutor a1 mateix temps que hi p�r1em : fas mala cara,avui,

oquin vestit mes boorric que portes



El llibre de Montserrat Busque es un retrat fragmentari
de la vida rural�. Observem,en primer llcrc, que es un lli

bre de canGons, b�sicament ; els jocs i els costums venen

de spre s ; a l' autora, mus i.c o.Loga j e s tu.djao sa de La melodia i

el ritme, Ii ihteressa ,i mol� saber no s�ament quines can

GOns cantaven antigament a Rocafort, sin6 tambe com les can

taven ,si igual que a tot arreu 0 variant-les ;i,d'una matei

xa cano o les var .arrt s que hi hav i.a ali poble, per-que , per les
. ,

raons que fossin,que en q'�sti6 de transmissi6 oral poden ser

les mes diverses, de vegades una tonada -i ni cal dir una lle

tra,lies paraules -era canvia�,

El sistema seguit per acoblar totes les c�nQons,es el de

fer-les cantar a la gent que tertruia prou edat per rec�rdar-les,

ja fos per haver-les cantades ells, ja per haver-les escolta

des i sentides cantar repetidament ales festes 0 en un ambient

domestic: hem de tenir present que les coses abans s'aprenien
moLt.... i m.el, t per transmissi6 oral i aQligaciQ, des de 1-es feines



fins als refranys i les dites, i, naturalment ,les canQons.L'
escola no era pas una aC@mpanyant de molts anys de la nostra

vida,els establimen±s escolars veien sortir-ne nens i nens

-aqueste�malauradament,mes encara - ben aviat. Les curtes bio-

grafies dels testimonis
-

de les canQons recoRlides

demostrem aquesta condici6 • Aixi, la memoria era impresc (,ndible.
mentre que avui es ncone s convenient. Per a L tra banda, les can

QP��,festives,dramatiques, amoroses 0 religioses anaven des

de l' improvisada corranda _'_
l' i el poeta de MaIda JO::sep LgLe s i.e s

Guizard en va fer dos vaiums- fins als goigs. Les lletres que

apareixen en aquest llibre de Montserrat Busque son transcrites

tal com les hi van recitar els int�rprets,i es per aixQ que no

hi ha correccions,diriem que no hi ha ultra-correccions. Hem de

deduir qu� deia la Iltra primera abans que la transmissi6 oral

i les variacions que hi Lrrt r-odu'ta l' informant no les desfigure

ssin. Hi ha canQorrs castellanes,i tots recordem que la gent

avui tambe, en sap mes en aquesta llengua que no en cata1a.

i



Encara que m'he trobat de vegades formant part d\��u� jurat

de concursos de tema etnologic no s6c etnoleg,ni
-- �-

especialista en li terat ura popUL� ,ni tan so-ls historiador. fero
sempre he donat molta \�port�ncia als treballs sobre cultura

popular: hi trobem perles, inspiraci6 extraordin�ria, ja si-

gui en Ita c er-amica , en el .'
-

disseny dels estris 0 en

les lletres de canQons. I juntament amb la inspiraci6 l'espe

rit satiric,]a mofa, el reflex del canvi de costuns, la iro

nia 0 el fib16 critic :

Ie s t ec me f'a s - no me' n solies fer

o m'has enganyat -0 m'has de menester

� LeS-fl-e4-e-s�de-Rocaf0rt -s!�semblen a una col ,

que q uan los treuen les fulles -quederi amb
10 trolllxo sol.

Ales noies d '
avui d i,a =rro les fe u estarrossar

ni tampoc c o I'Lar
'

aul tves- mi favars en trecavar.

L'eco do les tragedies -una de no tan lluunyana,l'ocorreguda
a la Pobla de Ferran, amb el muL tiple assassinat c ome s pel



corregut com Marimon

liBS dijo que iba -a caGar panomas,

les dijIT que iba

y despues a balazos -les quit6 la vida.

De mica en mica aquests po�bles i viTIes van tenint la seva

bibLLografia
/

no @blidem oue molta de la informacio� sobre la
.

.

seva geografia, historia, economia, taranna, no la trobem en

llibres, sino en revistes especialitzades,en articles publicats

en anuaris ,butlletins, actes de Congressos, antologies i

miscel.TIanies : les Assemblees Ihtercomarcals dlEstudiosos

fan en aquest sentit urratasca generosa i enriquidora. I no

Q'blidem els treballs dels UagOnb.s�j �iquer i Jover, Sane Capde-
I -

�t:rag6r��l§-�pBtI§'6��, Sji'l�ta�passats ,0 dels D()ch, Boleda,Mir6

i altres,feligment productius. Belltall te la seva historia,

MaIda La seva miscel ..Lan'i a , Vallfogona, Vallbona, ej';c. I si no

son estudis historics rigo�osos de ve��des, so� peces de mos ic

que , de mica en mica, com deia, perIrftran de confegir e 1 conjuh.r

II



Que la felieitaei6 de tots a l'autora

eampanada a � festa.
so}em nc:..,.,

afegeixi una

desitjat.
/

Dia de festa, dones, a Roeafart, no nomes perque es fa la

presentaei6 ofieial d '

aqu e s+a., O�1"d '.' sin6 per-que em sembla

endevinar que hi ha un fin d'agralIDBnt molit viu de part dels

habitants del poble, grans i xies, envers l'autora del llibre,

que ha sabut r-e co Ll.Lz- aquest pom. de eanc;ons joes i eostums

i ensenyar m-usi ca a qui n
' ha vo], gut apremdre, i generosament

viure'i eonviure al ritme de les hDres de Roeafort, eonfrrsa i

identifieada amb la seva gent.

-


