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SEGARRA

A Madrid, ja fa anys, despres d'un dinar Inttrn, vaig

demanar a Claudi Gomez-Grau :
" I no t'enyores de Cervera?

"ell, despres de rumiar tot just un instant, responque :
" Per

aconsolar-me m'arribo als afores de Madrid i des de qualsevol

cuesta miro el cel, que es forc;a semblant ".

U vaig donar la rao nornes en part : la llum de

I'altipla d'aquella Castella pot ser prima, esclatant als matins,

pero Ii falta el lirisme que es perceptible a la Segarra. A

Castella el cel sempre te una nota d'imminent dramatisme, es

ascetic i no Ilrlc, i el moradenc quasi marengo d'alguns

capvespres
- vegeu Velazquez- es el mateix de la capa del cec

del Lazarillo, tauja i desenganyat. En canvi,el benaurat blau

infinit dels matins 0 el lila del cel a gran part de la Segarra,

aquell vellut tenue de les tardes de marinada, es un

embolcall amable, com una prolonqaclo eteria de la casa, casa

comunament salida, amb famflia i arrels .

Ens trobern davant un IIibre sobre la Segarra, IIibre

de presentacto molt grafica : si ens pensavern inicialment.

conduir el lector vers una evocaclo escrita de les formes i els

tocs de lIum i ombres de la comarca , ara ens sentim

desarmats , car el IIibre es totes les formes i totes les

presentacions que pot oferir aquest pals en paisatge,

naturalesa viva, conreu, habitatge, persones, ocupacions,

col.lectivitat ,
hlstorta i sang. Amb el merit central d'estar fet

amb aportacions d'un nombros escamot de segarrencs

compromesos amb l'aftrmaclo de la seva terra.



I' La gran desconeguda dels catalans es la zona de

Ponent, aquest es un axioma que ha perdut malauradament

poca vig€mcia ; pero jo afegiria que dins aquesta zona la part

rnes oriental , 0 sigui la Segarra, es encara rnes mal

coneguda, visitada nornes fraqmentarlament .

La Segarra es presenta al visitant com un enigma,

una extenslo perdedora, no pas com un laberint, perc sl un

multiplicat envitricoll de viles, castells, poblets, masos, pletes,

barrancs, que confonen bon tros i que poden induir a girar cua

.
Advertiment immediat als viatgers indecisos: no ho fesslu

pas. Anem, pero, a I'evldencla : qui s'enfili de Guissona vers

el nord tot endinsant-se per carreteres local� pot facllrnent i
""

pensar que es va allunyant del rnon abastable : una mescla

d'immediatesa i dtstancla ,de realitat i de IIegenda el pren :

Guarda-si-venes, Selvanera, Palou, Rodamilans, TalteOll,

noms que no havia ni somiat, Ii parlen un IIenguatge

entenedor i al mateix temps criptic : tenen el seu misteri,

com el te I'escampadissa de masos i "Cals" que esquitxen el

paisatge, de Claret al Castell de les Sitges, de Lloberola al

Viver. QUi s'ha perdut ,un migdia d'estiu, des de Sant Ramon

a Sant Guim per Alta-rtba.Estaras, Gaver, Santa Fe, sense

trobar una anima vivent , sap un xlc de que parlem. I tot alxo

tenint esment que no som pas IIuny de la vida, perc sl prop

del misteri.

Son exemples, del mateix valor que un altre IX
qualsevol de paregut tirat , que trobariem en d'altres zones

d'quest terreny de faula.
- �

No demanesslu, pero, que algu us dellmltes la

coma rca en un tres i no res. EI lector amatent haura observat

que abans he parlat de pais, i realment la Segarra es rnes que



una comarca , es un pals, en el sentit que consaqra la

geografia d'arrel medlterranla ( pays, paese) lIoc cornu,

terra compartida, amb capacitat de fer-se enyorar.

Un gran altlpla amb aigOes escasses que davallen)
grosserament dit, vers la mar i vers l'Ebre . Per la banda de

Ilevant aquesta Segarra de limits convencionals a merce de

remodelacions territorials de motlvaclo administrativa 0

d'ajustament politic del mapa, es presenta mes abrupta, com
_�

si arrlbar-hl cornportes dificultats, perque qui obrl per ventura k
�els seus accessos s'haques fet ell mateix un embolic en

/�ecidir-ne el tracat: innombrables barrancons, lIoms margosos

,
tossals pelats, bosquets en pinya, una mar de turons

iregulars i d'altitud mitjana : hi accedim des de l'Anoia, des

del solsones, des del Bages i trobem , en aquestes

confluencles, caractedstiques fisiografiques similars, com

semblants son les altures. Frontera, I'oriental , ben discutible.

Tot amb tot, com qui no voila cosa, tot pujant des

del lIevant ja som dins de la Segarra. Un altitud mitjana

propensa a crear un cllrna sec iamb vents prou delimitats,

presidits pel sere i la ,marinada, el ,.primer perdent �

gradualment una part de la seva humitat, el -segon-�
augmentant si possible fos , la fiblada freda . No obi idem els

espedfics pallares 0 morella, i aquell altre , el seqarro, temut

a l'Urgell vel i derivat del nom de la comarca.

Si recorriern d'est a oest la Segarra , ens adonarlem

que per ponent les ondulacions son menys alteroses i rnes lieu

el descens vers la plana. Per aquest sector diuen que rerosio

no fou tan aqresslva perque el terreny permete una

escorreguda d'aigOes ampla i mansa ,i es aixi com ,de

vegades entre el nucli segarrenc i la plana urgellenca es

,"



difumina aquesta terra plana solapant-se en calmes baixes ,

tossals aplanats 0 lIeugerament bornbats, en forma de tapa de

cassola, La car/etera que mena de Tarreqa a Gulssona.per

exemple, pale{a be aquesta imbricaci6 de plana amb tossal,

de gran predi? finca mes sincopada , d'argila i tapa�
calic;a i marga.

'

Buscareu lnutilment rius. Tant lnutllrnent que la

gent de la Segarra s'ha acostumat de segles a parlar de

"reguer", "fondo",
" rasa" " barranc" "riera", i reserva

I'apel.latiu de rius 4-.. a unes relativament quatre flaques /)<J
presencles de corrents d'aigua , els entranyables Si6, Ondara i

Corb en primer terme, pel centre de la comarca. Cap d'ells es

de lIarg recorregut, s6n rius d'interior, no pas amb el gruix del

que els nostres cronistes medievals en deien "aigua nival",

mancats de capc;aJera alterosa i sense estuari al mar; eJ Corb

i el Si6 cauen aJ Segre, -l prou feina que tenen - i l'Ondara,

que en temps molt reculats deque desembocar tarnbe al

Segre, es perd per dins l'Urgell en la xarxa de sequles i

brac;als del Canal envejat. EI quart riu es desplac;a pel nord de

la comarca , i la travessa en curt trajecte ; es el Llobreg6s .

Ara: cal tenir en compte que uns segles enrere, la

rnes gran extensi6 de bosc, la menor pressi6 humana i altres

factors avui reductius, dotaven els rius «de mes abundor

hldrica, una abundor relativar;.S�iltek(ptr6�er al consum i

per al reg de la zona riberenca. EI Rector de Vallfogona, tot i

exagerar, conta que pescava normalment al Corb -operaci6

que tres-cents anys rnes enca repetia amb penes i treballs el

signant d'aquest proleq-. Eis cranes del Si6 queden en el

record dels veils del pais ...



Observem les terres obertes � ondulacions 0
solemnes que recullen tota la lIum: son terres de cereal.

Nemes de reveure-Ies qui ja les coneix evoca immediatament

el gran magatzem , tal volta la lIampegada hlstonca del

Sindicat Agricola , les corrues de vehicles on el temps fa

confondre el carro d'escaleta carregat de sacs i el remolc

motoritzat amb el gra a doll, i tant les grans sitges com el

modest moll a la vora del rierol. Terres de bona collita i de

collita mitjana, segons com ho determinava l'unlca aigua de

debe, que es la que cau del cel. I d'aigua, la justa , que els

poders celestials en tenen prou per a tothom: Encara que

caiguin gotes mai no cauran totes. Naturalment .calla aplicar-

se a ajudar la naturalesa :

Amb aigua i ferns no hi ha terra dolenta.

Fos com fos calia desconfiar dels mil

inconvenients i traves possibles i no cantar victoria massa

aviat. En d'altres mots, la nostra gent volia el blat al sac i ben

lIigat. I vigilant sempre que no els el prenguessin: Guarda-si

venes.

En parlar de "collita" a la Segarra se sol entendre

de cereal. La terra hi te la solada suficient , la compacitat

adequada , i nornes cal afegir-hi les sals fertilitzants que

demana en cada cas. EI sac ben lIigat es nomes una imatge, i

avui anem de remolc i de gran sitja de superficie, si no

exportem d'entrada el gra.

Som al segle XXI i fa quatre dies les referencles a

l'expresslo "segle passat" se circumscrivien al segle XIX. L'eco

del traqueteig dels carros era perceptible, com quasi ho eren

les trabucades dels lIadres de carnl ral . Aviat no quedaran

persones que hagin enraonat amb gent nascuda al segle XIX,

I'



i es per aquesta rao ,entre moltes d'altres,per descomptat,

que son tan valuosos els lIibres com aquest, exceLlent ocaslo

de donar-ne un breu eco) alhora que despleguen en tota la

J
'\

seva varieta) frontalitat i contudencla I'activitat i el bullir del
__/

segle XX.

Les moltes ruines de la Segarra, la gran quantitat

de toponlrns que el rnlnuclos Albert Turull ens ha catalogat i

que corresponen en tantes ocasions a pobles, Iloqarrets,

masos i pletes avui desapareguts 0 oferint-se com ferides al

paisatge, donen fe de I'escampadissa de poblament antic, i de

la seva redlstrtbucto 0 minva en els cent- cinquanta anys

darrers. No cal fer elegies, els pobles buits hi son, amb les

escasses parets ..me altes a.e refugi de rapinyaires de�.
mirada lIarga, i les baixes habitades pels savis lIangardaixos.

Les pedres que semblarien haver volat s6n actualment ben

posades al marge de rnes avail, que per atxo han servit al

nostre pais els carreus dels casalots, castells, ermites i

masos.

L'ends de I'ample horitzo de la Segarra , un ends

visual prou engrescador i narcotitzant a estones es combina

amb els dels noms : quan encara no us n'heu lIegit la no

sempre clara etimologia conserven per a vosaltres un dring i

un atractiu que se us fica a la sang : de vegades

indesxifrables 0 insinuants : Guspi, Amoros, Puigdemager,

Suro, Gaver, Vicfred ...de vegades transparents, tothora

primaverals Claret, Vilagrasseta, Bellprat, Comabella,

Florejacs, Montalegre; 0 mes aspres, ombrivols : CastellraOlf,

Malacara, Montesquiu, el Pedregal, Selvanera, Vallferosa,

Vallespinosa. I prou pintorescos i animosos -i alimentosos



Quan et proposen d'escriure un proleg et pots

trobar davant tres panorames diferents : es un ernie de:JL/d;rt:;S

,pertanyent alt""��teix gremi; et demana una tntroauccio al

llibre acabat d'escriure. Fas el proleg des del caliu de I'amistat

i inevitablement en el sobreentes del torna-jornals ; dems ell

et fara tgL proleg per a una obra teva.

Segonament, un personatge public , -polftic,

industrial, directora d'escena, etc. - ha fet un llibre,

generalment recull d'articles 0 records, i pensa que un proleg

signat per un autor vetera vestire el seu llibre amb draps

literaris. T'ho proposa, al mes comunement. no I' ; de forma

directa, sino des de I'editorial.
- temb« Ii fas, el proleg, pero

des d'un compromfs social.

EI tercer cas es el del llibre que encaixa molt amb el

teu terenns, que s'ave amb tu de manera profunda, que

hauries pagat perque te n'encarreguessin el proleq. Com es

ara aquest.

No es estranya aquesta etirmecio per part de qui ha

viscut tocant em.ocionalment la Segarra des de petit. Mig criat

a la Vall del Corb, a Sant Martf de MaIda concretament, els

meus altres parents de I'Urgell 0 del Segria em deien
"

tu,

segarreta"... No names perque.per a la gent de I'Urgell, tot el
___ mil

territori que puja des de Bellpuig 0 des de Belianes cap a

lIevant es Segarra - i potser no van gaire errats-, sino per una

constitutiva diagonal del meu terenns que, per imaginatiu que

em presenti, em fa ser un poc conservador, perque soc

estalviador, 0 almenys no prodig a gastar diner ni aigua, i

perque admiro les obres sondes, com els casalots segarrencs 0



de I'alta Conca de Barbera -dite tembe ,altrament, 'Baixa

Segarra.

Que m 'ha atret , del llibre que avui es presenta ?

Sobretot la riquesa, una riquesa grafica que es trensposicto de4

iresors>: rua/J" petrtmoniels, emoctonek ,d'aquesta
comarca

.eutenttce fortalesa de la htstorie i de la /legenda. Si encerteu

una Pasqua de sol i horitzons emples ,
i hi escolteu els

caramel/aires, quedeu satisfet, afermat en el vostre esser,

robustament confirmat en les vostres creences i

autoidentificacions. Si passegeu a la tardor, al mig caure de

la tarda, per un cami entre terra campa i clapa de pins,

vorejat per un marge 0 per I'herbei groguejant, seguint les

corbes amples que les modestes valls entre tossals dibuixen,

sou en un paisatge que te tant de fora com d'interior: formeu

part d'aquel/ paisatge, i ni la mort no us en desarrelaria del

tot.
,

,

;Poseu el peu dins I' entrada d'una qualsevol casa

i trepitgeu les /loses enlluentides, resseguiu amb la mirada les

parets per ventura de pedra seca, amb la reu 0 la pol/egana

que hi ee penjada en homenatge, la tenalla al reco, potser la

corriola de l'antic pou avui desuet, i una fornicola amb la Verge

de torn 0 Sant Roc 0 Sant Ramon, i us adoneu que us espera

I'escala de pedra 0 de rajola catalana, per on accedireu al pis

noble, el de la sala, els mira/ls, les calaixeres i els armaris

raconers, les cortinetes blanques amb punta de coixi, el llit

negre amb cepcet, i els cobrellits severs. Un retrat dels avis

o els besavis, qui sap st c
dels que apareixen al llibre. A la

sala, us imagineu l'entic senyor canonge �. ;!A.�,_._ :,'
-

_

a. el

notari vingut de Cervera a punt de lligar ben lligats els

capitols del casament de I'hereu.



Pero tsmbe tindreu, a I'antiga cavallerissa, el

garatge, amb un 0 dos cotxes ,0 moto, furgoneta, i en una de

les cambres de dalt, no lIuny del meniedor, el mobiliari juvenil

amb la columna musical, els CDs i la pantalleta de I'ordinador.

Pot ser que en aquesta casa pervlsqui la tradicio

purament cerealista, pot ser que el nucli de I'activitat reposi

sobre el mon pecuari 0 tal volta estigui centrat en la industria.

Car no podem parlar de la Segarra com d'una reduida

,sobrevivent comunitat d'activitats tradicionaIs. Em permeto

recordar que en I' allargada postguerra, Cervera fou un dels

centres on el desplegament industrial mes a primera hora

incidf en la transformacio economica: no feia altre que

con tinuar una Ifnia ja empresa a I'alba dels temps

republicans. 1 no rebutjaria fa teoria que, en aquestes

orientscions , havien sembrat la lIavor els dos grans sindicats

agraris , el de Guissona i el de Cervera, que obriren horitzons i

van fer que la Segarra escampes nom i ectivttets per remote

mon ; sense oblidar d'altres iniciatives) de transformacio 0 de

arI.V_dtt,J
logfstica de consistent presencia.

I



Som al segle XXI l fa quatre dies les referencles a

l'expressi6 "segle passat" se circumscrivien al vuit-cents.

L'eco del traqueteig dels carros que molts de nosaltres hem

tingut com vehicle cornu, hi era perceptible de manera

omnlmoda, com quasi ho eren les trabucades dels lIadres de

carnl ral . Aviat no quedaran persones que hagin enraonat

amb gent nascuda al segle XIX, i es per aquesta ra6 ,entre

moltes d'altres per descomptat, que s6n valuosos els lIibres

com aquest, excel.lent ocasi6 de donar un breu eco de la

hlstorla d'abans d'ahir, alhora que despleguen en tota la seva

varietat, frontalitat i contundencla I'activitat i el bullir del

segle XX.

Les moltes rurnes de la Segarra, la gran quantitat

de toponlrns que el minuci6s Albert Turull ens ha catalogat i

que corresponen en tantes ocasions a pobles, lIogarrets,

masos i pletes avui desapareguts o.oferint-se com ferides al

paisatge, donen fe de I'escampadissa de poblament antic, i de

la seva redistribuci6 0 minva en els cent anys darrers. No cal

fer elegies, els pobles buits hi s6n, amb les escasses parets

altes, refugi de rapinyaires de mirada lIarga, i les baixes

habi�ades pels savis lIangardaixos. Les pedres qu��en
riO:

haver volat. s6n actualment ben posades al marge de rnes

avail, que per aixo han servit al nostre pais els carreus dels

casalots, castells, ermites i masos.

L'ends de I'ample horitz6 de la Segarra , un ends

visual prou engrescador i narcotitzant a estones, es combina

amb els dels noms : rnes enlla d'haver-vos-en lIegit la no

sempre clara etimologia, us ofereixen un dring i un atractiu



Universitat i els importants personatges que hi
a:

...

estudiaren, i I'aprest que �f�gl al teixit de

Cervera. '1,' V\.u.�, ;Po-u-,� ...

La sang segarrenca correque , doncs, pels segles

ensenyaren i

la ciutat de

que se us fica a la sang : de vegades indesxifrables 0

insinuants : Guspl, Arnoros, Pulqdemaqer, Suro, Gaver,

Vicfred ...altres vegades transparents, tothora primaverals:

Claret, Vilagrasseta, Bellprat, Comabella, Florejacs,

Montalegre; 0 rnes aspres, ornbrivols : CastellraOlf, Malacara,

Montesquiu, el Pedregal, Selvanera, Vallferosa, Vallespinosa.
I

prou pintorescos i animosos -l alimentosos segons com es

mlrl-, alguns : Ventafarines, Vilaperdius ,
Cuiner.

Tot aquest pais ha estat habitat des que el men va

hostatjar homes i dones : i particularment a l'Edat Mitjana,

quan va configurar-se la Catalunya de les ciutats i :-_�� ,_-::_ .,

de les muralles, dels portals d'entrada , i dels primers ravals,

aquesta Segarra no nomes va poblar-se, sino fornir pobladors

ales terres reconquerides: de la Segarra van baixar no

poques families a aveinar-se a la Ueida del segle XII: els

Molnells, Fort, Marimon, Claver, Estaras,Tudela,
tots els que

duien I'apel.latiu Cervera, 0 Torroja, 0 SanaOja ...

L'altre gran periode s'obre eJ segle XVIII amb la

fins aJs nostres dies, fidel al seu marc i a la seva tradlclo , i el

llibre en reflecteix , qractes a la fotografia, I'impacte en la

gent i en allc que la gent feu , des de la modlflcaclo del

paisatge amb edificacions fins ales mes festives i

entranyables activitats, tot centrat en el que en queda i fou

enregistrat els cent anys darrers mal comptats.



;;

I'

La fotografia fou una innovaci6 extraordlnarla , i es

a partir de la invenci6 d'aquest sistema iconic que es desvetlla

arreu del m6n la consclencla de la "immortalitzaci6 dels

humils"; un buscador d 'or d'Alaska , un mariner anonlrn de

Sicilia, dos recent casats de Talteull, tenien el dret de fer-se

el retrat tant com el kaiser d'Alemanya . Aviat les fotografies

s'aplegaren en col.Ieccloris i exposicions, 0 en postals ,i va

crelxer enormement el contingent, i les series de documents

grafics. EI periodisme va canviar, i les institucions van crear

arxius documentals grafics, -d'ldentlc valor, en el fons, i no

rnes, que l'alburn familiar de qualsevol nissaga pagesa I

,menestral 0 burgesa.

Per alxo s'ha pogut, a finals del segle XX, confegir i

editar lIibres com aquest , que exposen la vida d'una

comunitat comarcal i el perfil amb que s'ofereix ,
i alhora

preserven del malmenament 0 I'oblit el document i el que

representa.

Des dels murs d'un dels innombrables castells fins

al celler d'un mas, des del personatge vtlata que es posa

davant la camera amb la gravetat estantissa exigida pel

fotoqraf de I'epoca, als jocs de les criatures i a l'esforc del

pages, des de les industries artesanals als plantejaments

transformadors que presagiaven I'entrada en I'era tecnoloqlca,

des del cantir d'aigua de Sant Magi fins a I'aventura enderiada

i fabulosa del Poll del eel 0 la rialla encomanadissa del grup

de noies amb noms i cognoms, a traves de les diverses

seccions en que s'ha dividit el lIibre discorre i alhora es

deplega, estatlca, la imatge rotundament perfilada d'un viure

col.lectiu . Que recull I'activitat individual, I'ofici perdut, el

naixement i creixement de la industria, , l'esforc per les



A diferencia d'altres llibres d'hlstorla qraflca, aquest

conte, a quasi cada fotografia , una expllcacio no pas

resumida, sino generosa, que fixa epoca. tema, i no pocs

camins tntenclo: amb la qual cosa , una vegada hagi lIegit el

peu d'una de les fotos poques seran les altres, -l en son enlla

de mil- que el lector passara sense encuriosir-se del que i el

perque escrit. Les notes de cada fotografia troben referent 0

complement en els textos rnes lIargs que obren el volum 0 en

singularitzen el tema a cada apartat. En aquest sentit I'afany

documentador d'una realitat desplegada en la Historia ha

estat exemplar, i hom pensa en el profit que els segarrencs

poden treure'n. La recepcio - com es diu avui - del volum sera

triple : els forasters, si son realment de molt lIuny,

manifestaran nornes un poc d'tnteres per un volum que no

es una guia corrent ni un mapa de carreteres ; els catalans en

general podran sentir-s'hi mes atrets, per afinitat amb

-

comunicacions, el dramatisme ,I'enjolit i la tendresa de la vida

sentimental.

-



d'altres comarques conegudes 0 per una relativa asssidu"itat

de pas per punts neuralqlcs 0 publicitzats de la comarca:

Cervera, Gulsscna, Sant Guim, Sant Ramon ... 1 diguem ara

com es d'agradable, i fins on comunica una sensaclo de

globalitat comarcal, el fet que aquestes darreres poblacions i

nuclls no hi tinguin un relleu especial, per tal com ja disposen

de llibres propls i han estat divulgades repetidament,-Cervera

al capdavant- de passada podrfem intuir que Cervera es de les

poblacions catalanes que rnes bibliografia ha acumulat : sobre

I'epoca medieval (Paeria, fires, celebracio de Corts, Cuirassa

jueva, Temple de Santa Maria ,
Sant Pere el Gros ,el Sant

") Misteri, I'aigua de Sant MagL"rSobre la Universitat, la Taula
....

d J::;e;a:iiU.." de Canvi, el Sindicat ,_�. ; observem i destaquem que�
J,e,�i<.tu fet un esforc; per fer-hi figurar documents qraftcs d'arreu ,

perque la Segarra es producte de tots els seus habitants

actuals i passats. Per tant, i torno a l'arqumentacro encetada,

a qui ha de fascinar es als segarrencs , que hi trobaran les

arrels familiars, I'aroma del barri, les partides del terme i els

termes del seu paisatge rnes acostat i rnes prop del cor; i no

pocs i poques s'hi identificaran, immortalitzats, personalitzats,

incorporats en efigie a les planes, formant part militant de la

comunitat en accio, ara de cara al terros, ara davant la

maqulna /'
E'---'/J=·b-re-,-d�o-n-cs-,-resu'ta doblement stmpettc, en el

mes pur sentit del mot, compartidor de
sentiments I per tal

com es un magnific i nutritiu rebost de realitats segarrenques

i al mateix temps un homenatge a la gent de la Segarra, als

d'avui i als de dems, materialitzat per les atrafegades 0

biersttques imatges deIs qui, amb el testimoni de les seves

vides, en possibttiteren . Ja�-pe:tY�\iel1.C:i.Jz I
Le.. c..on.t,nw:�t;.


