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Aquella bona parenta,natural de Les G@rrigues, quan

el sotasignat era moLt petit, soria cantussejar:

" Si voleu que vos les diga

les quatre ciutats del m6n,

Mollerussa FQndarella�

Nfiralcamp,i Sidam6n. "

Exemp.l e paLb s dels fiblons verbals amb que s' obsequia

ven cOID9.rques 0 pobTIes ve1ns. Indicatiu tambe ,per ironia

papular,de La migradesa de la vida en aquella regi6 en

temps reculats. Un milhomes sol ser algu que malda per des

tacar malgrat l'esquifidesa fisica. Aixi Mollerussa i els

seus voltants eren ben diferents de l'ufanosa rea�itat d'avui.

Thcs exemples tan eloqUents trobariem com el de la

comarca del PIa d'Urgell , der desenvolupament accelerat

propi dels anys cinquantes enga. Un desenvolupament que s'ha

produ1t en diferents direccions i que,tant en les seves con

seqU�ncies positives com en' els seus riscOls,conven-ia estudiar.

Q Q Q

I



Una regi6 pren tota la import�ncia i relleu espiritual

quan t� liegenda. El Pla d'Urgell,la gran plana occidental,vo-

lem dir,la tefiQa ,r adversa en molts perfils, car en temps an-

tics era considerada un desert. Desert no pas inhabitat,nerc

si inhospit, amb pobres garrigues i en alguns punts vegetaci6

de xiscars i altres productes de cabaTs minsos 0 clapes endo-

rreiques.

Quan els viatgers abandonaven eTIs darrers estreps sega-

rren<es per adre<s;r-se a la pTana,per arribar per ventura a Llei-

da, entrave� en aquell desagradable paisatge infinit,ressec,que

en lE{ c cnscdenc i.a de molts era ,quan I' arrya da esdevenia favora-

I;,;.. ,
,

b�e,un graner de considerable import�ncia,-en te�ps dels 'us-

tries nom�s Sicilia Ii feia ombra com a terra . bladera-; perc,

que m8jorment,era clivellada id'ingr�tcdnreu. Argiles i m�s ar-

II
II

giles,poc sau16 i,de tant en tant,grava plaaB. En alguna ensota-

da,aigua entollada • Els medidors ens ensenyen els 380/430 mm.

anyals de p::Euja,amb estacj_crns,com la primavera,de gran eixut.I

mentre a l'hivern �es gla9ades s'hi aplanerr com lloses de gel,

a l'estiu la calor f6ra insuportable si no fos,precisament, tarr

I

La devocio: popular ,com la de la Maremancada d'humitat.

de D�u de les Sogues de BBllv� ,s'hi refereix ara i ad�s

# De ]Les aigUes tresorera -D�u vos volgue destinar,

'. per promptament remeiar - el sedent que en V6s espera;

totohom est� cansternat ,- l@ llant� un rec formaria:

aigua en�ieu-nas,Maria - en esta gran sequedat.
»



Aquesta gran Plana es,si }a prenem en el sev tirat arigina-

ri,ben poc favorable a 11establiment de 1lhG1,!le : no hi ha bose,

no h� ha rius,i no hi ha relleu .La producci6 natural bQxanica

era la carrasca,les argelagues, gatoses,i els romanins i farigo-

les 0 t Lmozis ,

Al poble dels Alamus - tenen" gran dampaneria,

11han comprada fent timon� -a1 tossal de Moradilla.

Els esforgats eaputxins que erearen missions a VeneQuela,

aL segle
"

XVJJII, eonten que, en algunes regions de savarra a 11 in-

terior ,la sensaei6 de desert era atu!dora i eausava esglai�Fra

Tomas de Matar6 i fra Benet de La �arriga escriuen el 1772,que

a �rat de la Parime es van trobar tan fatigats i assedegats que

" a exempJle de les caigudes de Crist Nosbr-e SenY'or en La Creu"

es deixaven caure a terra. No tenien aigua per beure,n.k un arbre

que els fes -ombr'a f.a tfsemblanga de La Plana d' Urge1ll".

Aixo es e1 que popu'Lar-menj hav i.a quedat com imatge de les

terres planes; imatge exagerada,tot i que ?eIT el seu origen,dra-
maticament encertada. El meu avi patern,que va morir el 1956,a

vuitanta-tres aeys,no havia vist 11antic PIa d1Urge11,pero sf

que n
1 hav i.a escol tat testirmarr1.s ,que deien " es terra d I

infern,

nomes hi viu 10 llop eerver",i doses per D'estil. Hi vivia gent,

no hi ha dubte ,per be que en condicions diffcils, amb 1IDS ra-

mata err transhumarrcia,i amb monocultiu cerealistie de resultats

incerts,ccm deiem abans.

Les guerres i les pestes ,u�ides a la dificultat de subsisten-

cia determinaren un despQ)bJ2ament accentuat a principis del segle

XVII, +endenc i.a que fou invertida a finals del segle i que de i.xa

un sal do demogr�fic satisfactori a1 segle XIX, -i sob-retrot al XX
..,;'..,_�_.r.

-

amb el regadiu •



(Jrna part d' aqu esta plana podia ser irrigada artificiaUnent

per gravetat,perqu� pel sector mnrd-oest hi carre WIT! gran riu,

el Segre,q m baixa del Pirineu. Les averrtures que la societat

catalana passa per construir-hi un canal es remunterr, a come�qos

de 1 "Edat Moderna , perc finalment e1 carral fbu una reali ta t per

a m�s d'un terg d'aquesta gran plana. Des que existeix e1 canal

d'Urgell,els termes de les c�mparances han canviat i allo que

equ i.vaj.La a duresa s'ha ccrrver-b i.t en beIlesa,i l'antiga seu de

la vida humana tradicional, el seca humarritzat de la Segarra,

en simbol de dificuTtats :

De l'Urgell_ a 1a Segarra urn. argelaga;

de la Segarra a l'Urgell un clavel1.

Aquest fou el miracle de ]_'aigua , el b� que ha escassejat

sempre a ]es terres mediterranies la urritat fonamental de les

quaLs han- assenJlalat_. de sempre els geografs.

El llibre que el lector pOdra llegir a continuaci6 d'aques-

ta entrada, explica i analitza criticament una' part d'aquesta

gran plana, la comarca,densa i petita,del PIa d'Urgell,coyparca
, , .

administm-ativament recent, serrtida pels seus habitants nn tant

com una realitat no rec0n�guda abnss com per estricta necessi-

tat. En efecte, les difer�ncies entre les terres de seca,diITE

la mateixa plarra,i les de regadiu,es van anar accentuant amb

el temps ,alhora que s'afermava entorn de Mollerussa un mercat

natural q,e prenia dimensi@ns considerables i representava un

gruix economic innegable. La inclusi6 de part d'aquella plana

dins la cubeta de� Segria, era serrtida com injusta des de la



Divis�6 territorial del 1939.Per altra banda,l'Urgell tradicio-

nal amb capital a �rrega, v'i.vaa. a r:t::tI!le::- afferent del dt aquesta
te.££§.)
lregada plenam.ent, que ccupava bona part de 1:' antic lVIascang� dels

sarrains. Malgrat tenir nomes 29.000 habitants,aquesta ueo-comar_

ha estat densa en activi tat, i creativa : dels recursos naturals

n�ha tret una agr�cultura intensiva,completada per industria agro-

-a1Jimerrt�ria i altres,com de transforrrraci6-,mec�nica, construcci6.
tambi

D' al tres c omar-qu.e s de Po
........
nent tenen(entre vint· i tremta mil ha-

bitants,i disposen de molt mes terreny, pero no han tingut les

copo r-t imi tmts del PIa i/"o no han sabut aprofitar -les • Ni tal

vegada no han: afaigonat, enuna ciutat-capital,tamtes v<JDluntats

de progres com ha fet lVIollerussa, que ha conc errt.ra t La me s gran

quanti tat dels habitants de ]a comar-caj amb una tr ra tamb' de La

qualitat. Ben cert que,com irrdiquenl els autoTs del llibre,avui

la poblaci& del PIa no creix, mes aviat creix meDlfs que el glar

bal de la poblaci6 catalarra,degut a causes que colpeixen en ge-

neral la nostra societat : en moltes activita 3 ecocnomiques hom

ha tocat sostre,i de forma inex�able ,atesa la manca de natali-

tat i l'expect�tiva general de vida,la poblaci6 s'envelleix en
�:.

comptes de re j�ovend.r-se. Darrerament hi nm timid r-edreo ,

un:ciuirrze. qu i.Bbme t r-e s de c ostat f'o rter t en , si Ta camarca fos qua-

,/drada,el marc que la dibuixaria :es una de �es comarques minuscu-

les del p,lis,]a qual. co sa j em terrem.v pla,determina d'entrada urre s

possibili tSe
_

s grans de comunaca c Lco ; Els pa:bles hi s6n xics, de

500 a 2/3000 habitants, mentre que lVIolTIerussa s'acosta als
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10.000 : les terres de Ponent,que en conjUfit disposen de la m�s

'baixa cota de poblacia de Catalunlfa,no ofereixen,llevat del cas

de Llleida,ciutats grans :la macrocef�lia barcelanina es repeteix

amb el Ponent i Lleida i, al Pla d'Urgell torna el mateix feno-

men amb Mollerussa,si b� en aquest cas la inter-relaci6 de vi-

les i pObles en un redult territori ,mes que una Mollerusffi

que xucla poblaci6 esdev� una xarxa el centre de Ila qua �s La

capital comarcaL. Mollerussa '�s ara la quarta poblaci6 en demo-

grafia de les Terres de Ponent.

Les activitats humanes san perfectament estudiades per la

parella Pujadas-Aldom� ,i ens dibuixen un] decreixement de les

activi tats primaries, an:tigament domi.nant s , fins a deixar-les en,

un 35%,mentre que el sector terci ari ha augmentat fins a un
..__,

30%,particu1arment a Mollierussa,index de dinamisme.

Una part impo�tantissima dels agricultors s6n propietaris
� ----

peti ts ,autbnoms,C{ue empr en ma d''\)'bra familiar. Avui han desapa-

regut les an�igues grans propietats producte de l'adouisici6

de terres pels burgesos urbans, fins els barcelonins (cas del

Castell del Remei 0 de l'impu:ts empresaria1 en el canal ).

La poblaci6 es pro�ia del terreny,immigrada d'altres te-

en tot cas, per a 1a industria,i darrerament el 'peonatge ma-

grebi, qi i africa negre que ha arriba t a estab lir-s' hi en,

part.

�o recomanaria al lector que seguis les explicaci�ns q re

els autors fan de l'evo1uci6 dels c©nreus en aquesta terra,al-
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guns ,corm La bled8-rave,que encara hum pr-ova de ressuscitar a

la postgurrrajel simp�tic,minuscul tren que anava de Balaguer

a Nrolllerussa per les terres al tes del lVfascam�� fou constru!t

per transportar' aquell producte ales eucr-er-es, i jO recordo

haver viatjat eqels vagons de passatgers que tambe- portava,i

que pe�metien un trajecte pl�cid,entre alfalsars, paniss�rs i
c

melanars. Com tantes coses afablesraqu�11 trerr ha desaparegut.

d"untament amb Almacell'es,altre � gran po Il. de creixement a

Ponent, el P]a tot jgst si ha sortit de la frenetica embranzi-

da del seu creixemenrt: ha tingut fortuna material i poc temps

per aposentar cbmodament i pair aquell creixement tot hi �s

nou, des dels edli:ficis fins ales grarrs superf!cies con.er-c i.aLs 0

"

de lleure. No hi ha encara museus,ni han PQ�ut dur endava�� amb

r-obus ca corrc i.rru'l ta t el tema de ]es publicacidns : amb La lleste-

sa pro pia de].:s bioJLbgicament forts ham gctuat sobre la instruc-

ci6 i la preparaci6 deli jovent:1'esco1aritzaci6 h� �s bnna,dis-

posa :' de tres establiments per aI' enaenaamerrt agrari a nivell

mitja,"_"J\�olnerussa "

o:fereix 51 uruitats d ' ensenyament basic i

insti tut d ' ensenyament secundari, per cert di t Terres de Porrent:

pel fet que anteriorment,el de Bellpuig fou batejat PIa d'Urgell,

una mostra mes (de Jla c nns c LencLa de terra plana , i fins de 1",
�.

or"g�I.l de pert�nyer-hi •

El 1988 e1 Parlament de Cata1unya promu1g� la creaci6 de

tres noves com,aT�ues, el PIa.: de l' Estaey, I' Alta Ribago r-c a i el
'"-_

-

PIa d' Urgel1 • A aque s t se Li. reconeixen 304,49 quilo_!lletres



quadrats de superficie,formats amb terres� d� la Noguera,l'Urgell

i el Segri�"amb 16 rnurni c i pd s i algurres enti tats de poblaci6 agre-

gats,etc.

Aquesta �s la petita, densa c omar-ca que han radio;grafiat pas

a pas els autors del 11ibre,coneixedors de la geografia del pais

i m a s carrcarri.rra aLhcr-a , un ba'Laguer-Lj un poalrenc , Qui ha errsuma t

ra terra, dei� jo el 1970 a Prose9. de Ponent, car la t�rra ca�

haver-la ensuma t, cal omplir-se els pulmons de Ila seva p:roma Q'

sentor,caI omplir-se els �]ls dels seus contrastos luminQcs i les

o1des de les seves mil remors,qui ha viscut serrsuaIment la terra

e s ta , cam he estan els veIls amics Pujadas i .,.I\ldom�, en immillcrra-

bles condicians per aolicar al seu estudi totes les tecniques de�

m6n,que em e1 cas llur son rea]ne�t� . totes,amb la seguretat que el
, -

...

�.::�

resul ta t IDlO s e r-a urri camerrt cientific -i ja fora mol t- sin6 ca l.Ld ,

irrspirat, i generador de do19a �6�mplicitat per part del

Jo-sep Vallverdu

setembre 11993
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