
El Ponent catala, el pur Ponent,el dels plans, es molt desconegut,

ha estat dit i,si voleu, denunciat un bon plec de vegades ; el5 que hem

contribult diversament a divulgar-lo ens hem trobat que les fonts quasi
I

exclusives de documentaci6 eren,precisament, ponentines. Es natural que

els de la terra hi tingliin la mes gran
. part,pero sembla excessiu que

siguin practicament sols a explicar, valorar i difondre les realitats de

la nostra gran porci6 de la terra catalana.

En efecte,prenem casos com l'Emporda -alt i baix - el Valles, el Pene-

des, la Garrotxa,la Cerdanya, entre d'altres : trobarem muni6 d'estudis

i de tractats, reportatges i assaigs. L'interes del catala mitja se cen -

tra en comarques que, tradicionalment han estat receptores de barcelonins,

o d'habitants de l'entorn barceloni. Tambevs i guem justos, la muntanya
ert..

que corona ·1' occident de Catalunya ha estat objecte d' atenc io/Tl ibres , g,�_.c
gu i e s , I)mes recentment vgrac i es al moviment dels esporls d'hivern .aque l l

interes s'ha vist incrementat. Fins al punt que mes d'un de l' area bar-

celonina creu honestament que coneix el Ponent perque viatja a l'Aran,

a Andor ra 0 .al Pallars. De Tremp: a Tarrega , de La Panadella a Almacelles J

hi ha un rectangle malelt .L'afirmaci6, dura com pot semblar, te un nu-

cli de veritat innegable. Fins els grans cronistes de viatges que errs

visiten de fora han penetrat tot just una prima escon;;:a de la nostra rea

litat :un Josep PIa .,per exemple,en les seves dues versions de la Guia de

Catalunyajpalesa un desconeixement.�pen6s en el seu cas, del pais ponen

ti. Els grans excursionistes, en un pais globalment tingut per muntany6s

com es Ca�alunya,han divulgat it'ineraris, senderes,ascensions,engorjats i
�t

colls i refugis, i han sal tat de Terradets al Monts�n. t 0 /Pr Iorat , sempre
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com si sobrevolessin la terra plana. 0 ,prenent una al tna. de les cdordena'- .

. ,
.

des,l'abscissa, van des dels turons del Solsones a la serra. de Mequinensa

o els meandres de. 1 'Ebre .Riba-. roja aval l . Ni Segrians .n i Nogueres baixes,

ni Urgells els desvetlle
/
cap interes.''' e���ionalment .es produeix la visita

a una vila. _ torronera 0 a la matanca en· una al tra ... no gaire cosa mes . I no

hi ha menyspreu,hi ha,simplement, desconeixement i manca de tradicio. U�

tradicio que es cimentava en uns assentaments generacionalsde families

benestants barcelonines. Hi ha indrets de Catalunya,comarques senceres,que

hn estat conegudes per la constancia que la linia pares-fills tenia·de visi-

tar -Les, reforcada pel fet de les segones res Idenc ieo '.' Precisament ,qualsevol

llibre d' imatges del tipus aprox irn at d, aquest c reprodueix les est.ades es

tiuenques de families de l'ambit barc�loni en tot d'indrets catalans,llevat

I' del Ponent estricte.

Cronistes com el Baro de Malda,al segle XVIII ,que precisament tenia les

I'
.

rer rcs al Ponent, sentien prevenc io a v.iat jar-h i �·durant molt de temps la
�,,"\.'

�
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llegenda,cal dir que amb una relativa base de fet .d 'unes terres aspres, de-

sertes, de reptilS i bandolers, feia del Ponent un indret pel qual, en cas

extrem,hom podia passar,pera on ho convenia quedar-se.

I aquest es el fet,encara avui . La mateixa capital del Ponent, Lleida,

es de les ciutats menys afavorides per la cronica de viatgers: Lleida es

uI1d;- ciutat de pas,pera de pas velo�,autenticament II de passada" . De sempre
-

lra estat 'un indret ,per als que van a Saragos sa , comparable,per exemple

, a qual sevol poble 0 llogarret a peu de carret.cra . Ni aturar-s'bc a fer un
.
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mal cafe .
.
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Almacelles es troba a l'extrem ponenti del Ponent,administrativament

parlant abocada_,:gelJtillJj(�nt a terres ve Ines a l' occident .pe ro d' admin ist ra-
)
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c io aragosesa. I es troba no pas en la ruta de Madr i dvs Ino en la d'Osca,

o,com diuen els almacellencs, cami de' Binefar. I la seva histaria,la seva

realitat d'avui i el seu dirramisme;son desconeguts en grau extrem.

No confi�ssim pas que,per art d'enc@nteri,es resolgui tot d'una el des-
.',./



i interes i la desconeixen�a de les nostres viles, pero el que no els pot llevar

ningli es l'afirmacio del seu esser, del seu treballar i del seu estimar. En

graus diversos,ben cert :hi ha poblacions,i comarques senceres,poc actives a

fer-se coneixer, a explicar-se i divulgar-se : d'altres,com Almacelles, han

sabut sortir enfora i cridar que son i com respiren.

L'any 1971 es va publicar la primera divulgacio moderna d' Almacelles,

amb motiu de commemorar la portada de laigua al poble,que canviava el panora-

ma historic del predomini secaner ( " La mayor cosecha la forman el aceite y

el trigo" ). Era elllibre Almacelles,Visio d 'un poble, un treball col.lectiu

encarregat a diversos especialistes. I aquest any de 1995,vint-i- cinc anys

despres d'aquell primer prego d'afirmacio, surt a la llum publica un segon

llibre, el qual,honestament,pot portar el signe de l'autoria mes (ol.lectiva

imaginable,car els elements han estat fornits per la gent de la poblacio,son

les fotografies que han fixat instants de la vida individual,familiar,soci�l
.�

dels almacellencs, i del seu desenvolupament modern.

Simp lement .pero signifc a.
.

t. ivament , visiten les nostres cases les cases
.

,�

de la gent· d'Almacelles, ens miren als ulls els ulls dels almacellencs, ens
�

�

1 grumoll 1enlluerna I' esclat del so l ,e l gru ix de les pedres ,el
,

_�. _

_
de les argiles.' a

-s§d� . dels al fal sos , Res no hi fa el blanc i el negre, Almacelle� hi es t ot.a ,

viva i activa, actual 0 enyorada,perduda en el record, redescoberta 0 simple-

ment descoberta per mo'(l:s. Aquest es el cos del llibre : els textos dels espe

cialistes no fan altre que subratllar adequadament ,en servei i suport,l'elo-

quencia de les imatges.

Tot el poble en un grapat ,diem. Volem dir tota la vida d'Almacelles,

l'lntima,la personal,la pudica,la tradicional,la sang i l'aire,el perfil i la

petja d'una comunitat .


