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Il.lustrissimes autoritats, senyor President de la Diputacio,

senyora alcaldessa de Verdu, representants municipals i ins-

. .

1
�

d ia vila .

tltuclona s,conveln3 e /amlcs :

Aquest llibre que avui tinc el goig tant com la distincio

de presentar, tracta de la hist6ria de la vila i poble de

Verdu : vila material i poble en el cor de tots. I ho fa des-

de l'aplicada inspiracio d'un dels investigadors locals i co-

ma� cals mes desperts que he conegut,persona estudiosa,con-

stant iamb sentit artistic : el meu i vostre amic Ramon Bo-

ledaysota els auspicis de' l'Excel.lentissima Diputacio.i de

l'Ajuntament.
Per situar l'abast del llibre recordarem que durant la

Reconquesta,en ocupar un territor{ als moros,tot i que no-

minalment aquest territori reconquer it era del comte-rei ,

,,¥d��_jaquest donava parcel.les, viles ,n)obe.s, vatLs , castells, als se
_J

nyors que l' hav ia.n aj udat en la campanya. D' aques ta manera



ven un rescat per fer-se lliures,franques Vilafranca),pe-

-

els barons,vescomtes,bisbes .,abats,etc es�evenien senyors de

determinades porcions de terreny, 0 � �-

Algunes poblacions foren;des del comen9amen) de senyoriu di

rectament reia� i desenvoluparen organitzacions municipals

molt actives. Tots els pobles desitjaven ser del rei i no d'

un senyor, que c Lavava 'mo Lt;s impostots i prac t i.camerrt disposa;- a

de to�c :fi�alment les pohl.acions,al llarg dels segles)paga-

r6 de fet els senyorius van durar fins al segle XIX i en al-

guns casos
-

han arribat al.s nostres dies.

El senyor es comprometia a defensar els vassalls,pero

aquests a donar-li una part de les collites,a moldre als s�s

molins,a prestar determinades joves,a ajudar-lo com homes d'

armes si entrava en guerra ... No nomes era aixo,sin6 que

el senyor,de vegades empes per la ne�essitat 0 la convenien-



cia es venia el poblt a un altre senyor. I la poblaci6 canI

viava de mans ... sense haver de pagar menys,sin6 . b� �Vy�
me s , Una pob. Iac i.o com Ve rdu va canviar de mar, sunS quant-,

...camins. La major part del temps,pero,va pertanyer al monestir

de Poblet. Els ordes mon�tics al Ponent. catala van posseir

molts pobles i fin� carrers de les ciutats,passos, drets de

pontatge,de molta,privilegis diversos : entre Santes Creus i

Poblet ,i en menor mesura Vallbona ( per la Vall del Corb hi

ha partides 0 finques amb el nom d'Abadessa) dominaven molts

de pobles.

La Reconquesta havia estat diferent a la Catalunya Nova de

t'Ylt1 �()
la Catalunya Vella: alIi es va fer aviat,i el mas fou la ca-

racteristica : aqui va venir me s tard, i �<;",a,n.. cr� grans ex-

tensions de terreny i agrupacions urbanes :la presencia del

Cister que ara tanta gent coneix per la Ruta del seu nom,va
-_

-



determi�ar aquests dominis.

Dos comtats van intervenir en la Reconquesta de Ponent

el de Barcelona,despres casa reial,i el d'Urgell,el primer

avan9ant d'est a oest i barrant el pas al moviment nord-sud

?u..er CJ�./
del' s00fl.J (limitat per la part alta del les actuals comar-

ques de l' Urgell L del Pla d 1 Urgell. En inst d. urar-se el Cister
J

aquests monjos van tenir mes poder espir�tual i material que

els petits senyors de Mollerussa, Angl e..sola, Guimera.,'Pin6�
i fins que les grans cases dels Montcada 0 dels Cardona.

Len tot 0 en part
Els pobles,doncs,en for9a casos erenyae senyoriu mitral:

o dels Templers-Hospitalers,o del Ciste.

"-hj� PA"(!)fitJ4l; r�/
Serr�(Artesa de Segre; CastellfOllit

fins i tot Mont-

de Riubrego5 ,Miravall.

Ramon Boleda,doncs,centrat a Verdu, s'ocupa de contar-nos-

en l'evoluci6 des de la Reconquesta fins que despres de la des-

amortitzaci6 el 183' el poble deixa de ser de domini de Poblet.



I ho � des d'una posicio que no traslluu la de vegades angoi"'-

xant situacio de l'historiador que,carregat de detalls,els vol

fer figurar tots al text resultant ,no i es dedica a anar resse-

guint els fets principals de la relacio de k vila amb cada ci�

cumstancia historica,d'una manera planera/i es quasi com si el

sentissim explicar-se verbalmenl:: . Aquest respir acompassat

s' encomana al lector I que. treu profit de La Lectura del llibre

i no se sent mai enfarfegat.

Abans de Poblet hi ha dive(sos senyors,arran de la Reconques,

ta,i aquests dominis es perpetuen en certs casos molt en�21,per

que ja hem dit com les jurisdiccions eren�omplicades i jo tinc

dret sobre aquest pas i tu sabre aquelles herbes/i el mes en-

1121 sobre tal moli.

POdem parlar d'organitzac� medieval a partir del ·�oment que

hr' a un castell primitiu,que s'anir21 ampliant espectacularmentl�
.

,



i un nucli escampat per la vora,pero no a tocar. El bisbat

e� el de Vic ( encara el Rector de Vallfogona F,V. Garcia,per-

tanyia a Vic : els lim�� posteriors van venir per la crea-

ci6 de de Solsona i la reali�iaci6 del de Tarragona).

cb--�.ruL.: (� N�"l..�CVYt.4...)
El castellrnas6� �e la, Reconquesta,formava part d'una

.

I
bast; tJ7"'J4

linia que compren W e Ls _rgermans de Cervera, Gu i.m.gr a , Corullada,

Montornes,Ciutadilla,Nalec,Tarrega i el Talladell.Tot aixo,in-

icialment,era una linia de defensa,pero d�spres els castells

foren el centre .. 0 la punta de [es poblacions.Els senyors

primers foren Arnau Company -eLs Arnau arribaran fins al s .XV-

(
v Bereng�er Arn�u,d'Anglesola,un dels conqueridors de lleida,

aq!.t,�Jts entre e Ls segles XI 1. In) . I e L primer senyor impo rtant

del punt de vista politic es Berenguera �els Arna�)que es casa

amb Guillem II de Cervera, a la segona meitat del s,XII, que

va fer que la vila es bastis entorn del castell i establi la

carta de fu�daci6 el 1184,i feu fer les muralles primeres.Es
-"



� /

un personatge amb for9a i caracter,que un cop viuda f�u monja

a Vallbona i hi va tenir prou influ�ncia per fer que el '�ones-
tir passes al Cister. Es� el lligam de Vallbona amb Po-

b Let
, qu.�J�l:... el fill de Berenguera, Guillem, empenyora la vila

PW 3nQr 8,ls/
de Ve rdu a Poblet ( Croada;; es fa monj 0 el 1231 des p re s de fer

un segon document
J �uest de venda, del poble de Verdu a Poblet.

ES,doncs,el darrer senyor personal de Verdui a partir d'ara

en seran amos els �o�os,representats pels successius abats.

I comenc�n els estira i arronsa : Verdu fa bona cara, obeeix

PobLet pero procura treure beneficis i protecci6. El monestir,f'

es potent,i com que es pante6 reial te influencia prop dels

mon�rques.Verdu jugara les fitxes del monestir i del rei segons

Ii con�indra�tenint sempre present que hi ha un tercer elemens
el bisbe de Vic,que conserva l'autort�t sobre la parroquia

/

de forma que e�' rectors no tenen res a veure amb Poblet.Verdu



sapigueu nomes que Boleda entra aleshores a .detallar com

eSperarA sis cents any� a ser un municipi totalment lliure:

Guillem de Cervera va vendre la vila a PobLet el 1227 i fins

a 1835 no po dr a volar lliure'ltt.e�.

La meva fein�. no es d'explicar el llibre amb detaIl'

eS van o�ganitzar elS veins,ciom elegien els jurats,com Poblet

9-rrodo.neix el patrimon.Lcomprant els veIls feus de Recod i de
. .

Valeina�co� Pbblet aconsegueix -amb l'abat Copohs-delS reis

Pe re III i Joan I la part d'imperi (poderl que e L rei ('"oi\3er

vava+ Ln t.e re s s ant s
: s6n t arnbe els conf .L..ictes amb c'lut"':::�d:�if�-_ fl·

sobretot amb Tarrega,(vegueria de Cervera,de Montblanc ... )

./ .

Venen les Fires,les noves muralles, les temporades at2iagues

de la Guerra amb Joan II, delS Segadors i de Felip V ( la

.

_.:.



tat. A Europa,des de la segona meitat del segle XVIII hi ha-

Casa del Quarter). el pas de jurats a regidors,al s.XVIII,que
J

�quan Verd6 comen9a a de,scarar-se respecte de Poblet i a pro-

var de pledejar-hi. Tot plegat, empobrira la viJ� ,i ho agreuja-
. �

ra encara la guerra contra Napole6 )
en que e1 sometent 11uLtara

a1 Bruc.

De fet,la pretensi6 de Verd6 era aconseguir de 1es cambres

judicia1s de Madrid una sentancia que decl�r�s que 1a vila

era de condici6 reia1,no senyorial. Si a 1a llarga haguessin

aLD�S�Buit dit dictamen,la desamortitzaci6 no e1s hauria afec-

tat.

An�m a pams,encara que siguin e1s darrers : entre 1802 i

1814 ,un procurador que portava e1 cas a Madrid,i que es deia

Marti,va xuc1ar e�s diners de Verd6 a cabassos. Sense resu1-

via requises de b�ns de l'Esg1�sia (Fran9a,Austr�a,Espanya amb



FelipV,Ferran VI i Carles III)��·J�uites.) Aixi,doncs, els

pobles i viles de senyoriu monastic 0 eclesial podien passar a

ma�s del Estat. Si les terres l'Estat les hagues donades als

veins,no hauria passar res,pero l'Estat subhastava els bens
. ,

�'��

immobles,iren--?e��n Tanteo. �ls de Verdu es temien, com va

passar despres de les lle� de desamortitzaci6 del mini� �re

Mendizabal,que Verdu seria comprat pel millor licitador, que

va ser un tal Arrugueta;tot amb tot,fetes les noves rarcel.la
cions van desapareixer els mals usos,les exaccions i la servi

r

tud al senyor d'arrel medieval. Encara va fer Verdu
)

perque les poblacions que havien estat de senyoria seglar van

trigar for�a mes a comprar la seva llibertat,perque la van

haver de pagar de la butxaca.(cf. Les Borges B\,anques).



il

No es,doncs,una poblacio que es troba sola en aquetla lluita

per aconseguir alliberar-se del poder senyorial : pero es

aquesta vila,i Ramon Boleda n'ha volgut deixa�' testimonio

Ni cal dir com son benvinguts els volums d'historia local:

sense les dades que acumul� els in�vestigadors concrets,

els afeccionats, al llarg dels segles molta ,.documentaci6,

molta pedra,inscripcio,qui sap si monuments sencers s'hau

rien perdut. Deixeu-me retre ara un homenatge a tots aquests

invest�gadors i investigadores que ajuden a cQnstruir les

raj oles de;
- it Lrnmens i viu mosaic de la nostra h Ls t o r i a .

La personalitat de Ramon Boleda i les seves qualitats les

ha posades de manifest bon plec de vegades,i queden reflec

tides brillantment en els sengle.s..,,: .p roLe qs que a aques t lli

bre i al dels carrers i places de Verdu li van fer Manuel

Aragon�s i Ramon Turull.



Qui m�s vulgui saber, tot passant una bel� estona, que

llegeixi aquest llibre pIe de detaIls amens i instructius,

sobre la vila que t� un terme envoltat de dotze m�s,cor

obert i
/ per

a vosal tres -,I. per molts anys- centre del mono


