
EL " PONENT I LI '_,AIGUA

Gairebe s6n identificables,o equiparables. Per a la mentalitat de molta

gent, dir Ponent de Catallli1ya es dir grans rius, aigua a vessar, cabals

majestuosos. Ben cert que una bona part de les terres de ponent

feu dels cursos d'aigua,i que a la riquesa inicial i tel.llirica s'hi

ha afegit en els darrers dos-cents anys l'obertura de cursos artifi-

cials,que completen la xarxa de regadius. Tanmateix, si be els limits

del Ponent no s6n del tot precisos, si que hom pot afirmar que hi ha

una bona part d'aquest tetritori amb set, secaner, de vegades dramatica-

ment predesertic .Terra de contrastos, dones, on, precisament als in-

dret's de reg artificial, hom s' adona de la immediate sa, a la cota meis

alta, de l'erm i el garrigar. El contrast l'ha viscut el camperol tota

la seva existencia • ,�op d'Artesa de Segre s'aixeca,damunt un espa-

dat)el poble de Vernet,ressec, el qual veu el caba16s segre als seus

peus. La dita ho re ull :
" A Vernet / tenen l'aigua als morros/ i es

foten de set ".

El Segre es constitueix en la columna vertebral de tot aquest cabal

d'aiglies. Com a bon patriarca, dona exemple,i es el riu de Catalunya

que mesal nord ne.i.x , a la Cerdanya de dalt, della de la fr'orrteea, En

els seus dos-cents quilometres,de recorregut rebra per la riba \iSQuerra
-

�
�

af.:t1uents multiple e , mes aviat petits, mentre que per la dreta li aeo ca-
l

'..

It
lires.

d 1 Z A' 1 11 fran es algues a res �-��rlus e a ona Xla com e , tots tres eme-

nins,generosos �njogassats i treballadors com escarrassades i feineres

dones : la Valira i les dues Nogueres, Pallaresa i Ribagorgana.

A comengaments de segle, un enginyer nord-america, Pearson, es passe-

java per la zona axial i va veure els rius en llibertat, particularment

la Noguera Pallaresa: la va veure saltar per Gil, per Esterri, per Sort·
. ry

va travessars uns colls per veure el curt pero impetu6s Flamicell,i

,

son



mes practic que visionari, tot i que de visionari calia ser-ne molt, va

velire clar el desti d'aquelles aiglies, en funcio d'una Catalunya que es

desenvolupava industrialment i que superava l'estadi de la traccio a va-

pore En aquest punt comenga l'aprofitament hidroelectric, aleshores darre_
ra nove tat ,que co mporta per a le steere s de Ponent lID do ble impacte la

iransformacio del paisatge amb els embassaments i tuberies de caiguda

d'una banda: i la semi-dependencia del canon energetic per a la supervi-

vencia d'aquelles zones de muntanya. S'acabaren les tramades 0 rais, que

duien la fusta riu avaIl, s'acaba la navegaci6 pels trams plans, pero

to<t Catalunya gira els ulls vers aque LLa nova font de pr-o duc c Lc , la qual,

endemes,obria noves vies de comunicacio i donava sentit a la mobilitat de

la poblacio.

Un xic mes tard, als nuclis d'energia hidroelectrica del Segre, a Seros,
de la conca de la Pallaresa -Tremp, la Pobla, Senterada,Camarasa� s'hi

afegiren els treballs conduents a eixamplar la xarxa del Canal d'Urgell,

que datava,en el seu tragat inicial, de 1866, amb el Subcanal,per al

qual fou v_til el de Lloreng de Montgai. I encara,

del moment actual es el projedte, ja definitivament aprovat, del panta

de Rialb,les discussions i polemiques entorn del qual ens semblen mes

vives que les que mai h:il.· agi hagut entorn d'una via d'aigua,oblidant

com oblidem que +ambe per a l' obertura del Canal ?' )Urgell i de les seves

quatre c equies princ±p�l"�:., hi va .
haver batusses i fins sang.

.
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L'aigua a Ponent,ha incidit poderosament en la transformacio agricola.

Un capitol dram�tic el constitui l'adaptacio del camperol de seca al

regadiu,sistema totalment desconegut,fantasmal en algui1s aspectes, com

la salinitzacio,el paludisme,les fuites d'aigua,la deficient horitzonta-

litzacio del sol. Amb el temps les aigiies dels nous recs foren ben apro-

fitades,encara que no s'ha resolt la possibilitat de donar tot el cabal a

al canal d'Urgell fins ales darreres obres de revestiment i encimentat,

que permetran depassar els vint i tants metres cubics per segon,ensota

dels treta-tres «e capacitat teorica.



Poques s6n, a Ponent, pero�les viles i ciutats que veuen el pas del

riu a tocar de la poblaci6,on les cases s'hi emmirallin : Sort,Rialb,

el Pont de lVIuntanyana nome s a mi tges_, pez-o Balaguer i Lleida a pLe

dret, a pIe us i abus. Ambdues poblacions repeteixen un esquema fisic:

t'ur6 amb catedral 0 gran parroquial al cim, ciutat que s
I esten sLs

peus, muralla damunt el riu,amb el seu vial,repetit a l'altra riba,

i 1·' aigua al llarg de la poblaci6, que pareix estirada tot al llarg

per rebre'n la frescor,-mentre l'oreig constant ran de l'a�gua mou

i fa fressejar. les fulles dels arbre$ de riera. Pescadors de canya i

badocs tothora,el joc de la llum del mati,del migdia i de la tarda,

que no es debades que s6n ciutats encarades a migjorno

lVIes endins, cap a l'Urgell,al nord de les Gar,r':igues, al sud de la

Segarra, els 'beneficis del canal d'Urgell i de la seva ampla zona

irrigada es deixen sentir arreu: del cereal de regadiu i del farratge

que arriba a �gap�r� ..' la p::poducci6 en prop de c i.nqu=nt.a mil jornals
de terra, esva passar a la fruita, de gran qualitat i produlda amb un

rigor tecnic envejable • La fruita es valgue d'aquests regadius propis
del segle XX pero sense oblidar els cequiatges fets pels romans i pels

, . .

1 A" un entre-arabs que ales ribes del Segre son abundosos l vlta s. lXl,

.

Ila. de vies d '

aigua, naturals i artificials, antigues i modernes,.....

-......--_ _.........
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ompien els nivells diversos ,des de cotes que voregen els 400 metres

sobre el nivell del mar fins a,virtualment,l'altura de les hortes

baixes de l'aiguabarreig del Cinea i el Segre, en territori d'ad

ministraci6 aragonesa.

Hom se n'adona en viatjar per aquests plans: tot verdeja i fa
un efecte,segons com, quasi de defora la Peninsula Ib�rica: l'apro
fi tament de La terra hi. es total,ni un pam erm.I les ciutats, fora

de Balaguer 0 Lleida, aplanades,cQm fent-se un bany d'horta i fei-

xes espesses.



Tota aauesta riquesa aqUifera l'obtenen les terres de Ponent de

la muntanya, de les congestes que,pre-Pirineu enlla, formen la

" 1 nord ,practicament als

vessants septen�rionals,que s'entreobre una de les valls de

mes fama al Pirineu,la terra de l'Aran. Vinculada administrati-

vament a Lleida-provincia,mente nogensmenys una vivor identifica-

ble i mo 1t propia. ''Ei era Val d'Aran ta luenh ta Luenh Ii cantaven

els poetes de comengaments de segle. I,per miracle de l'e tacio

hidroel�ctrica dels rius que baixaven vers el sud -les dues No-

gueres;€s pogue acostar aquella Vall al vessant dega,gracies al

tQnel.Avui ,en evident progres de vies d'acces, esta ja molt ben

comunicada i el seu auge turistic es un fet aparellat a la seva

renovada consci�ncia de personalitat.

Quan els rl'us
'

f t 1 b
�l marc

no es�aven re rena s pe s em assaments,.
- de

----

les ciutats, pels testimonis que e s en queden,era d'una bellesa

innegla,ble. La vi s i.c de l'aigua pesant, corrent cap al eeu desti,en

tre remolins quasi de fantasia,nomes es veia agitada per les pujades

de nivell, terribles de vegades, que es produien de tant en tant. Ai-,
- ... -x> .....;

..

'--,xi les inondacions eren quasi bfbI i.que s , com una ma.Le dLcc i.d, Avui les

ciutats ,reduldes durant anys a contemplar uns rius esqualids,degut

al refrenament dels embassaments que posava mes en evid�ncia l'estiat-

ge,han arranjat les ribes
>_. """'=";

en el seu pas per davant de les ca-

ses : RQ:rt
"
Balaguer,Lleida, en son exemples,com ho es Girona

��---.:.' _,"
en

una altra zona fluvial.
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Aplanades, perh servant tresors, amb un glatir comarc�, comercial,
mercad� i molt viu :heus aci el palau dels Marquesos de Is. Fioresta,
a TArrega, 0 el Carrer6 de les Bruixes, a Cervera, Is portada,majes
tuosa,equilibradissima,de Santa Maria d'Agramunt,les restes del Cas

tell-Form6s a Balaguer,entre el Sant Orist i Santa Maria,dalt de

l'AlmatA ; el sepulcre de marbre ,quasi arquitectura,de Ramon Folch

de Cardona a Bellpuig, el parc del Terrall a Les Borges Blanques,
Sant Pere de Ponts,la basilica paleo-cristiana de Bobal�,a. Ser6s,
ran del Segre. �,com si fos la joia central de tot aixc ,la Seu

Vella de Lleida, silueta i preg�ria,navili vermel16s a. l'or de la

tarda..

Cal, doncs, visitar-les, aquestes viles i ciuta.ts, desconegudes,
fins avui m�s desprove!des del reclam publicitari,terres que, en

boca dels catalans orian:tCl-ls "queden lluny", com si La distancia
no fos exacta. en reciprocitat. No us perd�ssiu els mercats de Bala

guer i de Tarrega i, m�s compacte perc igualment bellug6s, el d'Ar

tesa de Segre. Pares i fills de l'aigua, els ponentins esperen la

visita,tant com abans esperaven la pluja •

II
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POBREZA DE LAS VACACIONES�
RIQUEZA DEL OeIO

p G N

por HORACIO SAENZ GUERRERO

enos acerca agosto, esa epoca en que cente

nares de millones de seres humanos (quiza no

escriba con exactitud completa en ninguna de
las dos cosas porque cabe que sean mas mi
les que millones y mas seres que humanos)
entran en el delirio de las mismas migraciones
temporales.
o sea, la gente se va a ir de vacaciones. Es una

frase de vulgaridad absoluta en la que nadie
diria que reside secreta alguno. Pues 10 hay.
Por 10 pronto, solo se sabeque vacacion es el
tiempo en que cesan los negocios, estudios 0

trabajo. La definicion acadernica es, como di
cen nuestros herederos, de reirse la tira.

"c:Acaso negocios y estudios no son modos de

trabajar? Pero el enigma no se cifra en esa va

loracion abyecta sino en el hecho de que na

die parece haber sistematizado las recetas

que desde hace menos de dos generaciones
se emplean para Ilenar de calgo» ese tiempo
en que cesan, como se ha visto, tres activida
des determinadas.
Tiempo atras, ese «algc» consistia en irse a al
gunas playas y banarse con tantas precaucio
nes como ropa. Para ello no se elegian, sor
prendentemente, los Iitorales soleados sino
los de tradiclon tenebrosa, como el Carita
brico y los frigorificos arenales de las costas

del Canal. desde Brighton, par un lado, hasta
Deauville, por otro. En realidad. fueron los in

gleses quienes, con muy prudente slgilo, des
cubrieron los encantos del sol y frecuentaron
en exclusiva Menorca (por propiedad circuns

tancial). ciertos rincones de la Costa Brava y
de la que ahara alberga las cursis fritangas
marbellles: el suroeste de Italia y las islas grie
gas. Cuando sobrevienen los anos 50, la no

cion de que la calidad indefinible de la vaca- .

"\

La gente, durante las
vacaciones, inunda la

playa y se amontona

&ajo los rayos del Sol.

E R A R

cion puede ser un buen negocio fue un dee
ling» de procedencia italiana y desencadeno
un turismo que nada tenia que ver con el
practicado par los «happy few» de los afios
veinte.
Espana, siempre «different» y siempre reza

gada, se inscribio luego en el negocio. Los re

sultados los estamos viendo: de multitudes
hemos pasado a turbas enarbolando las ban
deras de las vacaciones. Sf. las hordas que,
por un pufiado de pesetas, viajes incluidos.
devoran la rnisrna «fast food» que en su tierra
-acaso peor+, se emborrachan con brebajes
que ni Lucrecia Borgia pudo sonar y sudan
amontonados en dudosas arenas y en aguas
pringadas, sf. estan de vacaciones.
En consecuencia, la nada anciana invencion
de las vacaciones es ya una confusion espan
table. Para rni, tan solo quedan c1aras las mis
mas verdades eternas que nos han salvado de
agobiadoras desventuras -beber vino enla
tado. bailar en berrnudas, comer pizza conge
lada':__ y nos salvaran de los barbaros circun

dantes. en cuyas pezunas fallece triturada
cualquier idea de vacacion digna Esas verda
des eternas son: el buen gusto, el dinero y la
soledad de muy breves companias. Con 10 pri
mero se puede elegir lugar: con 10 segundo se

puede pagar su conquista. con 10 tercero, dis
frutar de ella. Con ese trio de ases en la mano,

las vacaciones pueden -y afirmo que deben
crearse cuando se quiera. Pero nunca en ve

rano, ni en casa.

Algo semejante sucede con otro tipo de vaca

cion que tarnbien destierra el trabajo obli

gada, pero que carece de Iimites temporales:
el ocio. Lo que creo que ha ocurrido es que
desde que a griegos y latinos se les ocurrio

cornplicarnos, con la cultura. la vida, la confu
sion es notable. Ellos no conocieron las vaca
clones. pero conocieron el ocio, al cual sor

prendentemente condenaron con la unanimi
dad de los «referendum» dictatoriales. Hubo
de pasar muchos siglos hasta que se prefirio
olvidar que, al frente de los eiercitos de genies
como el, Horacio (cuanto lamento que lIevase
mi nombre) habla dicho que el ocio debilita el

cuerpo, produce una rapida vejez y es una

perversa sirena de la que debe huirse. Ouiza

por solidaridad intelectual, aquel insoportable
petulante que fue Goethe aseguraba que una

vida ociosa es una muerte anticipada. Ahora
ya se conviene en que la ociosidad es un es

tado perfecto del hombre.
Sea cual sea la edad en que se ofrece el ocio.
existe un solo medio de saber si se malgasta:
aburrirse. Si es «dolce far niente», como dicen
los italianos. y ser ricos en ocios es suma fell

cidad, como aseveraba Lope' de Vega, pro

pengo ser feliz gracias a esa riqueza y dejar
las vacaciones, en cuanto estan agarbanzadas
por el plaza fijo, para los dernas. 0



L'aigua es present a
molts indrets de Lleida.
En forma espectacular i
salvatge, per satisfer la
set de Is infants, per reqar
els camps ... AI principi
del texte, capvespre a la
Seu d'U rgel1.

LLEIDA, LA TERRA FERMA

ELPONENT
I L�AIGUA

Per a la mentalitat de molta gent, dir Ponent de Catalunya
es dir qrans rius, aigua a vessar, cabals majestuosos. Ben cert
que una bona part de les terres de ponent son feu dels cursos
d'aigua i que, a la riquesa inicial i tel·lurica, s'hi ha afegit en
els darrers dos�cents anys l'obertura de cursos artificials, que

completen la xarxa de regadius.

per lOSEP VALLVERDO
fotos: MANUEL ARMENGOL

Tot
i que els limits del Po�

nent no son del tot preci
sos, sf que hom pot afir

mar que hi ha una bona part
d'aquest terri tori amb set, se�

caner, de vegades drarnatica
ment predesertic. Terra de
contrastos, doncs. on precisa
ment als indrets de reg artifi
cial, hom s'adona de la irnme
diatesa, a la cota rnes alta, de

l'errn i el garrigar. EI contrast l'ha viscut el carnpe
rol tota la seva existencia. Prop d'Artesa de Segre
s'aixeca. damunt un espadat, el poble de Vernet,
ressec, que veu el cabalos Segre als seus peus. La
dita ho recull: «A Vernet/ tenen I'aigua als rno

rrosz' i es foten de set».
EI Segre es constitueix en la columna vertebral de
tot aquest cabal d'aigues. Com a bon patriarca,
dona exemple, i es el riu de Catalunya que mes al
nord neix, a la Cerdanya de dalt, della de la fron
tera. En els seus dos-cents quilometres de reco

rregut rebra per la riba esquerra afluents multi
ples. mes aviat petits, mentre que per la dreta Ii
abocaran les algues altres tres rius de la Zona
Axial com ell, tots tres femenins, generosos, enjo
gassats i treballadors com escarrassades i feine
res dones. la Valira i les dues Nogueres, Pallaresa i

Ribagorca.
A cornencament de segle, un enginyer nord-arne
rica, Pearson, es passejava per la zona axial i va
veure els rius en llibertat, particularment la No

guera Pallaresa: la va veure saltar per Gil, per Es
terri, per Sort; va travessar uns colis per veure el
curt pero irnpetuos Flamicell. i rnes practic que vi
sionari. tot i que de visionari calia ser-ne molt, va
veure dar el destf d'aquelles algues. en funcio
d'una Catalunya que es desenvolupava industrial-
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ment i que superava l'estadi de la tracci6 a vapor.
En aquest punt cornenca I'aprofitament hidroelec
tric, aleshores darrera novetat, que comporta per
ales terres de Ponent un doble irnpacte: la trans
formaci6 del paisatge amb els ernbassarnents i
canonades de caiguda d'una banda; i la semi-de
pendencia del canon energetic per a la supervi
vencia d'aquelles zones de muntanya. S'acabaren
les tramades e rais, que duien la fusta riu avail.
s'acaba la navegaci6 pels trams plans, perc tot
Catalunya gira els ulls vers aquella nova font de
producci6, la qual, endemes, obria noyes vies de
comunicaci6 i donava sentit a la mobilitat de la
poblaci6.
Un xic rnes tard, als nuclis d'energia hidroelectrica
del Segre, a Ser6s, de la conca de la Pallaresa
=Tremp, La Pobla, Senterada, Carnarasa=- s'hi
afegiren els treballs conduents a eixamplar la
xarxa del Canal d'Urgell, que datava, en el tracat
inicial, de 1866, amb el Subcanal. per al qual fou
util el panta modern de Llorenc de Montgai. I en�
cara, del moment actual es el projecte, ja definiti
vament aprovat, del panta de Rialb, les discus
sions i polerniques entorn del qual ens semblen
mes vives que les que mai hi hagi hagut entorn
d'una via d'aigua, oblidant com oblidem que
tarnbe per a I'obertura del Canal d'Urgell i de les
seves quatre sequies principals hi va haver batus
ses i fins sang.
L'aigua a Ponent, ha incidit poderosament en la
transformaci6 agrfcola. Un capftol dramatic el
constituf l'adaptaci6 del camperol de seca al rega
diu, sistema totalment desconegut, fantasmal en

alguns aspectes, com la salinitzaci6, el paludisme,
les fruites d'aigua, la deficient horitzontalitzaci6
del sol. Amb el temps les algues dels nous recs fo
ren ben aprofitades, encara que no s'ha resolt la
possibilitat de donar tot el cabal al canal d'Urgell
fins ales darreres obres de revestiment i encimen
tat, que permetran depassar els vint i tants metres
cubics per segon, per sota dels trenta-tres de ca

pacitat teo rica.
Tota aquesta riquesa aqOffera I'obtenen les terres
de Ponent de la muntanya, de les congestes que,
Pre-pirineu enlla, formen la Zona Axial. I es un poc
mes al nord, practicarnent als vessants septentrio
nals, que s'entreobre una de les valls de rnes fama
al Pirineu. La terra de I'Aran. Vinculada administra
tivament a Lleida-provincia. mante nogensmenys
una vivor identificable i molt propia. «Ei era Val
d'Aran ta luenh ta luenh» cantaven els poetes de

A dalt, mercat al poble
de Salaguer. A la
dreta, presa a la
localitat del Pont
de Suert. A sota,
camp d'arbres
fruiters prop de
Camarasa.

Natura i tecnica.
Passeig d'un
motorista per
zones de la terra
de Ponent.
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cornencament de segle. I, per miracle de l'explota
cio hidroelectrica dels rius que baixaven vers el
sud -Ies dues Nogueres, es pogue acostar aquella
Vall al vessant deca, gracies al tunel Avui, en evi
dent progres de vies d'acces. esta ja molt ben co
municada i el seu auge turfstic es un fet aparellat
a la seva renovada consciencia de personalitat.
Ouan els rius no estaven refrenats pels ernbassa
rnents. el marc de les ciutats. pels testimonis que
ens en queden, era d'una bellesa innegable. La vi
sio de I'aigua passant, corrent cap al seu destf. en
tre remolins quasi de fantasia, nornes es veia agi
tada per les pujades de nivell, terribles de vega
des, que es produien de tant en tant. Aixf les inun
dacions eren quasi bibliques, com una malediccio.
Avui les ciutats. reduides durant anys a contern

plar uns rius esqualids. pel refrenament dels ern

bassaments que posen mes en evidencia l'estiatge.
han arranjat les ribes en el seu pas per davant de
les cases: Sort, Balaguer, Lleida, en son exernples.
com ho es Girona en una altra zona fluvial.
Poques son, a Ponent, pero, les viles i ciutats que
veuen el pas del riu a tocar la poblacio, on les ca

ses s'h! emmirallin: Sort, Rialb, el Pont de Munta
nyana nornes a mitges, pero Balaguer i L1eida a pie

A I'esquerra, imatge de
les rodalies de Taull. A
da/t, exemple de la ri�

quesa aqu{jera de les
terres de Ponent, que
s'obte de la muntanya,
de les congestes que
iormer: la Zona Axial.



Les comarques de Ponent son plenes
denerqie: comercials i tambe festives.

A dalt, plantacions de peres. ,

Eis beneficis del Canal d'Urgell
es deixen sentir arreu. A
l'esquerra, pas del canal per
Agramunt. A baix, catedral de
la Seu.

L'AIGUAHA
INCIDIT
PODEROSAMENT
EN LA
TRANSFORMACI6
AGRICOLA
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dret, a ple us i abOs. Ambdues poblacions repetei
xen un esquema fisic. turo amb catedral 0 gran
parroquial al cirn, ciutat que s'esten als peus, mu
ralla damunt el riu. amb el seu vial, repetit a l'altra
riba, i l'aigua al lIarg de la poblacio, que pareix es

tirada tot al lIarg per rebre'n la frescor, mentre

I'oreig constant ran de l'aigua mou i fa fressejar les
fulles deIs arbres de riera. Pescadors de canya i
badocs tothora. el joc de la Hum del mati del mig
dia i de la tarda, que no es debades que son ciu
tats encarades a migjorn.
Mes endins, cap a l'Urgell, al nord de les Garri

gues, al sud de la Segarra, els beneficis del canal
d'Urgell i de la seva ampla zona irrigada es deixen
sentir arreu: del cereal de regadiu i del farratge
que arriba a acaparar la produccio en prop de cin
quanta mil jornals de terra, es va passar a la fruita,
de gran qualitat i produida amb un rigor tecnic
envejable. La fruita es valgue d'aquests regadius
propis del segle XX perc sense oblidar els se

quiatges fets pels romans i pel arabs, que a les ri
bes del Segre son abundosos i vitals. Aixi, un en

trellat de vies d'aigua, naturals i artificials, antigues
i modernes. omplen els nivells diversos, des de
cotes que voregen els 400 metres sobre el nivell
del mar fins a, virtualment. l'altura de les hortes
baixes de I'aiguabarreig del Cinca i el Segre, en

terri tori d'adrninistracio aragonesa.
Hom se n'adona en viatjar per aquests plans: tot
verdeja i fa un efecte. segons com, quasi de defora
la Peninsula Iberica: l'aprofitarnent de la terra hi
es total, ni un pam erm. lIes ciutats, fora de Bala
guer 0 Lleida. aplanades. com fent-se un bany
d'horta i feixes espesses.
Aplanades. perc servant tresors, amb un glatir co
rnarcal, comercial. mercadal i molt viu. heus ad el
palau dels Marquesos de la Floresta, a Tarrega, 0
el Carrero de les Bruixes, a Cervera, la portada ma

[estuosa, equilibradissima, de Santa Maria d'Agra
munt, les restes del Castell-Formos a Balaguer,
entre el Sant Crist i Santa Maria, dalt de l'Almata.
el sepulcre de marbre, quasi arquitectura, de Ra
mon Folch de Cardona a Bellpuig, el pare del Ter
rail a Les Borges Blanques. Sant Pere de Ponts. la
basflica paleo-cristiana de Bobala. a Seres. ran del
Segre. I. com si fos la joia central de. tot aixo. la
Seu Vella de Lleida, silueta i pregaria, navili ver
mellos en l'or de la tarda.
Cal. doncs. vtsitar-les. aquestes viles i ciutats, des
conegudes, fins avui mes desproveides del redam
publicitari, terres que, en boca dels catalans orien
tals «queden lluny», com si la distancia no fos
exacta en reciprocitat. No us perdessiu els mer

cats de Balaguer i de Tarrega i, rnes compacte
pero igualment bellugos. el d'Artesa de Segre. Pa
res i fills de l'aigua, els ponentins esperen la visita.
tant com abans esperaven la pluja. 0


