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H0 vingut a rJolleru.Js.a, amahLemerrt .cridat pels intel.ligents orga

nitzadors �el cicle de conferbncies que arriba a la seva segona etu

pa ainb m.a meva intervenci6.• Ens de Lxar-e.a de fa1ses modesties i direm

_ que b� els- organr�zadors pensaven que jo podria dir quelcom intere�

aaanb i que j 0 he. fet l' esforg d t adequar=me- a La seva vo Iurrtrrt i

als seus prophsits. Estic avesat- a tractar des de distintes faceteo

e1 tema que he fot anunciar, peTh com '-�s vaig p(:;n�trQ,nt E3:1 proble
ma comarca�,m�s �'adono de fins a quin punt les comarques se'ns han

fet petites i com hem de pensar en uns termes ��s amplis, taut des

del punr de vista del deaenvoLupament .j.1U\�
_

on ell maueix, com des

d'una·consideraci6 estrictament g?o-economica 0 cultural d'abast so

cial& �'he plantejat, doncs,d'entrada e1 dilemma: 0 ,&rlar6 de co

marques des dtuna perspectiva atv�ada en e1 passat, 'discutint 1i�its

i descri�int car�cters deflllidors ••• 0 b� par1ar� de co"narques com

entitats co:asiiitutives ,per sUlIla,per addici6, d'una entitat superior
. que ·enJc. ag'l1upa, ens d6na f'orga ,i ens

-

perillet de presentar-nos davant

del mon com una unitat, aillb caracteristiques de£inides, juridiques

lingUioGi�ues,globals ? I mth� inclinat per aquesta segon&-actitud,
c.oraptiarrb arab un coneixement directe i· anterior per part vostra de



la realitat COll&TCB1. �nde �s, e1 centre de Itinter�s de tots els

aapez-Lte , en u:rribar a La dar-t-er-a part del segle XX, �s l'hom.e,s6n·

,els sous problemas' i 1 S, aevea lillliG8t:ions, 18� sevec conqueatiee i

la incbgniGat d'un m6n snperpob1at,endarrerit en tantes zonds,del

qual aqueeit h<hme ban t�cnica..n.Ont dosaf deLa nos tires dies no ha pogut

-pe!'"qu� no ha sabuf '0 no ha voLgut; - desa.rrelar In. guerra.

1·1eshores ,jo no podia. desIligar le-s cons idorac ions " comar-ce.Ls

de les consid�racions humanes. 20ta terra est� poblada pol' una gent

.:det<:.;rm:Lnaaa. que Ii d6na precisam�n.t :forma, 00' s
J adapsa eL .nedi i �

a.lhora €}l 1nodifica, que n' extreu. z-ecur-sca is" equivoca i rectifica,
1· -cr-ea una cont.inurtiat de vida damunt 01 i;3rrer·.·

.

FDr a.Lxb va-ig·optar per definir·', encara "que vagament , eLs ·!ie.nes

"qu� penso trocar-,
.

scta un titol g0ri�ric . UB dig'Vtes.·'·Comarqucs i

£;elit de Ia no sfzra terra ", bar-rejatit vo.Lgudamenf -eJ.s 1)rob1emes d'

estructura geogTaiica i econbmica;" amb e.Ls problemes�molt m0s vfus ,

de; In gent que e s mou damunt no. una
.

comarca , ni dues , si:::l.6 damunb

a�uesta reulitat que es mou amb nosaltres i que �s la catalunya

d'uvui.



He vingut a lIJIollerussa, amablement cridat pels intel.ligents orga

nitzadors del cicle de confer�ncies q�e arriba a-la seva segona eta

pa amb m.a mev:� i�terve:q.ci6. Ens deixarem de falses rilod�sties i direm

que b� els organitzadors pensaven que jo podria dir que�com intere-

:-ssant i que jo he fet l'esIorq d'adeq_uar-me a la seva voluntat i

als seus pr-opoaLt s , Estic avesat a 1iractar des de disti,ntes facetes
-

e1 _tema que he fet anUnciar, pero com m�s vaig pen�trant el proble

ma' comarcal, m�s m-' adono de fins a qus,n punt les comarques se' ns han
-

fat petites -i com hem de pensar en \IDS termes m�s amplis, tant des

del punt de vista del desenvolu»ament huma en ell mateix, �om des

-d 'una cone Lder-ac Ic estrict_anlent geo-economica 0"' _cultural d ' abast so

cial .. lVI'he plantej-at, donos,d'entrada el dilemma: 0- par-Lare de co-

marq_ues des d'una-perspectiva aturada en el passqt, discutint limits
<,

i descrivint caracters definidors .�.o b� parl�r� cde comarq_ues com
'. .
.,

entitat� constitut-ives ,per. suma, per addici6, d'una entitat superior
-

que ens agmipa , ens 'd6na forga ,:l.. ens per-me-t de presentar-nos davant

del men com una unftat � amb caract�ristiques 'defihides, juridiques�

'lingUistiques,globals? I m'he inclinat per aq_uesta sagona actitud,

comptant amb un coneixement directe i anterior per part vostra de



�

la r-eaLi.taf comarcal. Endemes ,- e-L centre de l' inter�s de tots els

esperits, en ar-r.Lbaz- a la darrera part del segle XX, es l"home,s6n

els seus problemes i les seves limitacions, les seves conquestes i

la incbgnitat d'un m6n superpoblat,endarrerit en tantes zones,del

qual aquest hchme tan t�cnicament dotat deIs nostres dies no ha pogut

-perqu� no ha
-

aabuf 0 no ha voLgu.t - 'deaar-r-e.Lar- la guerra.
�

Aleshores ,jo no podia deslligar les consideraoions comarcals

-de le�' consid�raciQns humanes. Tota terra esta poblaaa per una gent
.

-

. f
determinada que Ii ,d6na precisament forma, .que. s adapta_ el medi i

alhora e I, modifica, que n
' extreu recursos i s' equivoca i r-ectLf'Lca;

i crea una continuItat de vida damunt el terrer.
,

.

'Yer aixo'vaig optar per de£inir ,encara que vagament, els temes

.que penso tocar, so ta un -titol .gerier-Lc que digues nComarques i

gent de la nostra terra ", barrejant vblgudament als problemas d'

est�6tura geograi:ica i econbmica, amb els :problemes,molt mes vius,

de la gent que es mou damunt no una comarca, ni dues, sin6 damunt

.�
aquesta realitat que � amb ilosaltres i que es lacatalunya

d'avui.



- ""

coIri:u.:nica"ci6 a di�t�ncia, nosal-tres hem- inventat la pre�a,' el, cinema,
- .",.

-
.�

la transmissi6 d
I

imatges gr�fig_ues �de <, forIn?; iristant�ia, i els vehicles

,Eb.,�l'm6If modern ',tots' ens hem,d'interessar peis homes, d'a�uest m6n,.Ja

no eatrem en:La situaci6 de-temps a:n-G:i;cs, q-ue permetien que 1 'home' vis

qu:�s .aJ:llat,' sense" i-�bre d� -retruc e1 �benefici 0' lEi fuetada del goig
,;.

- 3,
_

• ....

.

...

o deI u"'Cestret d'altres)aomes, Nosa�:t�es: hem inventat_ els
.. mitjans de

-
,

, f "
'

. '""

r�pids d avui , Per tant, tenim e.l,: m6�. ficat a, casa, i no vivim isolats.'

Els .mafeLxos pastors d��r 18. zauntianya porten La, radio' penja,da al muacLe

Tots;' ho' voLguem 0 no" ,�stem ficats d�:manera molt senS_ible,dins aque,sta-
- -_.... -

'.

-

- ,,",.-:'>"�'-�':: _-

�

� ._-

_ oll$. ?ullent de1.m6n, co:mmogut,divertit�i dramatic deLs nost·res dies. I
-

.

-

-_ -
- �-

tots ballem a la :I)l.atefxa musica,nom�'s' amb 'La "_diferencia"gue uns poden

modificar una mica la'lletra i'altres'no.

Sigui com sig1ii, i,prE?��uposat que e1 nostre'interes p�l m6n i per tots

e La. homes no e1 desment"11D.,' caldr�, perc,� que penaem 'una mica m�s sovtrrs
""= �

en-la nostra circumst�ncia envoltant,immediata,en e1 m6� que ens envo1-

ta i' que ident ifiqu.em sense esforg" en eL: m6n de La nostra gent, de les

�

nos-t:r'�'S comarques, d',aqua-st r-oda.L ..



Arribats en aquest p,unt, voldria declarar que no em proposo de fer cap

estudi politic, .nf, administratiu, ni econorm,c 0 histbric. Ni t an sols
-

geogr�fic. Us par-Lar-d
_

de les -comar-quee catalanes avut , amb preferencia

a les ,m�s- _acostades a noea.Ltz-ee ,

-

en taut que plataformes.on t.� lloc La .

vida col.��ctiva d tuna ocmundbat , la forma poLf.tdca de .Ia qual ara com
-

'

ara no-m'interessa, per� Ia condici6 politica de la qual si q�e m'inte-
?-

-

ressa, �s a dir, e1 tr�sor de tradici6, modernitat, ne-guit, enfocament .

-

-
�

de1�futur,11engua-, mani�estacions comunitaries, gerie::?Sitat 0 avaricia

que pugui presentar.� Deix.o per als.erudits que delilllitin., calcu1in,

apamin i me sur-Ln , J-o'parlo d'allh que as per-ceptLb.Le en llaire,en 11am

bient,en la palpitaci6 eol.1ectiva diaria.
.. -;'

-

Bs maasa sovirit que ens
-

ob1idem d' aques_ta condici6 de comunitat fran"",,"

ca.-¥lent, obertament i indeclinablem�nt�nostra. Correm darrera preteses

gr-andeaes de m�s abasf i 'no ens adonein de les petites esquerdes que es

produeixen a casa noatrra, Ens afilerem- _o.arrera grans banderes i potse'r

--ens .amenaoa eL par-r-ae a rLa prbpia roba. 0 a l' Lnvez-sa ,
-

ens entretenim

en p_1cabara1les �n,signi.ficants de pob.Le a p,oble i obI-idem que tenim Una

feinB. entre tots, que- 'consdstre tx a afirmar-nos com- a poble i co� forga



productiva i exemplar.

Fa tres any que viatj"o pel pais par-que hi tinc
.

feina. Pr-ec.i.samerrt La

feina consisteix a_seguir el trag de la vida 'del ,pais, a comptar fins
1

ara catorze mil quilome�res d anades' i v�ngudes dBS de la Catalunya fran
r:

cesa fins a la Catal�ya aragonesa, v�ient com viu la gent, qu� esperen,

com tenen els p,oble�, si hi he. immigraci6, si tenen,.escoles," com han

modernitzat -si ho han fet - l'agricultura ,quines perspectives.tenen

per a ,la indliutria';" que penseD: Lee donee i els joves, i els capeLl.arrs

i els vaLl,e i e l,e andalusos que s'lian"'Plantat a La terra." I no pas

per a fer-ne un estud�" sin6 per a e'scriure�ho_, com un .reportatge d ' esti-
"'-

maci6 i de fiXaci6 d'� 're:trat que no' 'pot sar'del 'tot objectiu per la -

-

.

- � ;}.

�.
.-.

-

ra6.que la meva pa:tria aempr-e la t�acta�� amb respecte iamb il.lusi6:

I entre les terree recorregudes hi figura' aquesta .. Pepo entengu.eu dt

'tina vegada que aques'ta terra de 1 'Urgell regat no La puc separar de la

terra -tie�m de IJUrgell eecaner, ni aque s ta dar-rer-a de la de 18.
,

.

Noguera, ni de La Oonca de Barbera,ni de les Garrigues; ni de la Garrot-

xa, ni de la selva, 'ni', de la .0erdanya,ni de Barcelona. 'Per a mi eL pais

vo� dir totes les co�rques catalane�. M�s enlla tenim altres pa!sos,
.
-,

'germans, estimats, p�ro,qu���neh despr�s� Perqu� som nosaltres que ens



hem de pr-eo cupar- de casa _nostra, i 1 the-m d' eacombr-ar i l-'hem de tenir

a punt i vigilar-neles �squera.es i els parracs -a qu�- feia abans refe

r�n-cia. '

Dit aixb, voldria J?assar revista a les grans transf-Orm.ac-ions que La

nostra socie�at ha sofert al llarg de_Is darrers quar-anta any-s; no pas
-

-fent hist-bria, sino partint (iel moment actual i portant a primer terme

les causes i els determinants dels eanvis.
-

Giro -la vista entorn i ve�g una gran plana regada, la m�s gran plana

regada-de catalunya. IIDmediatament �ls qui hi v�uen se'n senten orgu-
z,

110sos. Es la m�s f�rtil, la m�s re-gada de totes les planes del paf s ,.'

Al mane tx temps veig_que aqueaua terra' ha -sofert tres transformacions:

rega�tge, adobs i mecanitzaci6. Els habitants em -donen .La rao. parb tam--
w

•

-

b�- v�ig que som a 1970 --i aquesta t�rra amb una base de riquesa inicial

tan- viva no tie industria, i dic que a�xb' no em sembla b.� - i" que els de

IfUr�ell_no s'han espavilat proti. I els. habitants torcen el _gest i co

men-een a pensar que no tinc ra6 del tot.·I ho pensen pl?rqu� els he dit'

una -cosa que ja no ·es agradable.



Miro m�s- anile _i :yeig" una Barcelona mGJlstruosament e;r_:_an,.-- t que esta molt

cont-anta' _-aparentmerit -

conteuta .:.. aaaerrt -oiu,tat de fir�s' i: congressos-.
Amb"'-s;quest nom "aemb'La »com si Ja; hagues" comp'Lerrt un -dest'-l. Hi ha barce ....

�-

lonins que continuen.-cre.ient que ;B�xcel-o�a- ha d'�sser 'cap i casal i-no
una fonga per als _congressiste� es�rangers i "una gua_rdia municipal a -

--

-, � �.

caval_I •. 1- hi ha genii qu_e no som de- -BaJ1celona
-

i tambe ho :cre.iam. Cal que

B§lrc�J.:6ua,
-

d 'una: forma�o altra r�cup�r_{ e1 sentit ori�ntador de tot el

paIs,"'adm�t€nt que �i -pa
-

{s, hi digui la: -aeva . i no f;nt centraiisme ex':" -'.
. ...,._. ",' "

cessill. Si quanti a �9�lt:ura, a 'centres-de cul-tura, Barc�lQna encara .te -

.

,el. ceptre,- noaa':J_Gres:, .eLa, de comarques-, hem' de f'�r pe:r·�manera que ella,

per �t�n�� aquest" c-e�tr'��hagi d�'ll�itar-, pe�qu� ·�ltre�. ciutat·s" cat�':'
_

•

,... ;-�.;J:
_ ?'

�-

lane,!?; estiguin aempr-e a' punt de :pr��re-l 'hi. Per aixb ens cal vitalit--

I

"-I aprofito aqueerba �aratila, 'vftalitzar culturalment;{ per girar La

vista: cap a �a al�r��cbanda i� veure '-�a_' segona �Ta_n ;pi��i�ii7 de Cataluny_a,

X,le�da:;� -que ni tan' sols· no ¢s ci�t�-e �d� :fires' i 90ngreSsos,· sino una
.�., r-;

imitad'i6 a eaca.La modesta- de q�aJ:.sevol cap.i,tal de provincia. Sense 9ln-.
_ _ � �;::;J

_
_

_ ':- _ ':..:....:
�-

-

-

_ =::.. _

la eap�tal1.-penta: -per a donar- guitage s:i: les terri��-que- 1i .aon v�tn�s i
-_ -

:�
-

-

-� - ...

�
-

-

t�t. Bcoribmica ae l�s-quals ostenta per dre� propi •.



tes, en comptes de sumar, restariem.

Tots aquests viatges pel pais m1han c0nvengut d1una cosa. La veritable

forga de redregament, la veritable empenta per constituir una societa�

caua.Lana capac de convtur-e Jj;rhfliDtmAtlk1i).mpm' amb els altres po nLea hi'f3p�ics

i _amb el mdn r-esLded.x en les comar-quas , Es aqui 'on hi _ ha La forga bio

Ibgica ,feta de sacrificis i de fidelitat,' de tremp-i· de resist�ncia.
-

Per tant, anem a enfor-tir ,les comar-que s ,

:be_ moment, aquest enfortimen no podra fer-se .planerament. Les dificul_

tats s6n moltes. La quadriculaci6 a�ministrativa es entorpidora i endemes

el retard cultural i \t�cnic de les comarques es encara'molt acusat. Si

una persona destaca del conjunt,generalment aporta.aquestes excel.l�n

cies personals al millorament del propi hegoci ; si vol incidir en la

vida col.lectiva, generosament, els altres no ho entenen. Cal que apren

guem a conviure i a deixar fer, i a ajudar tota empresa que comenci be

sense que desconfiem tant els uns dels altres. Val mes qua aportem el

nostre esforg a empreses ja comengades que no comengar-ne de noves, si
,....

-

.

preveiem que no titidrem forces per fer-les realment importants. Alesho-



Perb observem que avui, de cada tres persones, una t� �enys de quinze
anys. No ens estranyi,�oncs, que de totes ies picabaralles anteriors no

en vulgua_ saber res ben b� la meitat de la poblaci6 ael pais. �ue la

guerra, com a tal gu�rra, sigui per a ells poc menys que una pel.licula

o un programa de televisi6.

Perb aixb em porta' a parlar d'tin punt: el punt de la gent. Quina mena de

gent hi ha a catalunya, avui dia ? Els de la meva generaci6 estem en una

situaci6 ideal per fer el recompte dels 'estrats de poblaci6 que hi viu.
No exactament amb xifres, sin6 en qualitat. La nostra-terra, grans ciu
tats i comarques, ha' tingut un trauma -dolor6s en el periode a qu� mres
tic lreferint : la guerra. La guerra fou.vista"i viscuda per la gent que
avui te vuitanta. anys i pels que en tenen quaranta. Entre quaranta.i cin-I .

,':quanta �enen prou consci�ncia fins i tot �e 1 aspecte brutal de la gue-
rra. Ara b�, de totes' les ,enemistats i enfrontaments que produi, nomes
'sern recorden be,de forma directa,els de cinquanta anys en amunt, �
perqu� aquests la van fer, la van viure ales trinxeres i sota la metra

lla. I fins i tot havien viscut en part,el neguit politic i l'agitaci6
anterior.



socials abans predestinades -ningunn no vol �sser manat - i tamb�,indi

vd�u per individu,s'han produit abans en el temps: vol�m dir que els

infants,ja volen �sser-independents�=els nanos d'escola ja tenen bpi-

nions i les noietes surten sempre amb la frase mare,estas antiquadae_

perb - �s evident que, _ juntament amb 'una aparent fri '1olitat, La j oven-

Els motors que mouran als -homes avui en disposici6 de prendre decisio:Q.s,
-

o sigui els de cinquanta anys en amunt,ja no seran els mateixos dels

qui e l,e estan estalonant, els de quaranta, ,i diferiran molt m�s dels

programes,illotors dels joves�de vint. Som, doncs-;en un'moment de con

flicte. l!'ins on arriba La forga dels uns i, on comenoa la forga dels al

tres-?

La'sQcietat fins_ �a ha acceptat una forma tradicional. La familia

estava .unf.da ,
e L pare tenia tota l'au:tor'itat, La mare_-"fe'ia una -mica e1

que volia_,_ perb dissimuladament ,i els fills obe!en sempre , ni que fos
-

remtigant. Ara Les cosea han canviat, L tothom vol - t�nir -una. personali-
,

. -

. -
.

tat forta i el que en podriem dir alliberaments sYnan est�s a capes
.'

-

-

tut entien que cal des'truir falses imatges i miteso -i patrums : que el qui

no digui la veritat de'L que sent val m�_s que calli i que ja n'hi ha pr-ou



._.�

d 'hipocresies • _mmmmiR "i ha exagez-ac-tons ,no cal dir-ho, per� t-8JIl.

be hi ha una dosi de desig-d'acabar amb un m6n que�eia una cosa i en
-

feia 'una altra, tin m6ri -fet a manez-a de respecte per aLs
-

poder-oaoe en tarit'
-'

que po�erosos"un 'mon df�liances�_ent�e -i nomds entrE?,- tots aquelis que
tehien poder de f-er -i desfer, deixant ala altres ar-raoe nans ,

En aquestes perspectives, doncs, -cal conviure. I c�lFconviure fent�
a.Lhora , un pais. El -que els de les generqcions velles puguin dir deL pa

is als joves no- Ln ter-as sa raaasa a aqueatia, Aquests� entenen que e-l
,

'

-

.

. -

- -

--

pais ha d esser per a ells, i no-per als.-vells. I temen-que els veIls ala,
vu'Lgu.l.n el

�

passat, o maasa bonica 0 mssa__rellepad�_, en cas no coIncident amb

.La realitat.
'-

�A"-mes diaquesta opo,sici6 entre 'joves i veIls, que va "comengar ales
ciutatE! i az-a _ he. arr{bat al camp, tenim l' oposici6 entre _-camp i ciuta-I;.?-� f_ >� •

_� •

.£

Aqu.e'Sta� tOposchci6 va des dele. ciutada:p.s,�ae barri,
-

que es. pensen que la ...; -

�-- �
� "-) �

gent, que viu a les viles i als pobLea s.on compatrr-Lotea; de segona c�tego-

ria ,Iins ra La di:feren-t d:in�mica 'del sector industrial. i: l'agrari ,_que

marxe� a un ritme diferent.
'/



11'

Aquest diferent ritme es accentuat per la mes gran protecci6 a escala

oficial que la industria obte enfront de l'agricultura. I en les nos

tres terres motiva rma'irritaci6 no dissimulada en veure;primer , Clue

J. 'agricultura espanyoIa es unificada des d'rm despatx sense possibi_li

tat· de 'cLaaa Lf'Lcazv-La diversamerit com ella es en realitat. Segon, que

una bona part d'agricultura inexistent, 0 sigui,simple propietat agra

ria, encara configura els conceptes',tradicionals de 1 lex,plotaci6 de la

terra a moltes !egions espanyoles,i es aquesta agrmcultura,inexistent,

la que precisament a vegades obte protecci6,i no l'agricultura: activa

i esforgada de les nostres terres.

MeB oposici6 : les comarques enfriont de la capital provincial.

No podern negar que tot acostament de Lea comar'que s a la capLua.L de po

nent, Lleida, s'efe�tua per imperatius administratius. Que les nostres

.

.;:

comarques ,no veuen en Lleida cap exemplaritat ni guiatge en el terreny

normatiu, espiritual i modelic : per tant, al mateix temps qu� reconei

xem que aquesta oposici6 existeix - Balaguer, Selsona, Tarrega,enfront

de Lleida - no podem deixar d'assenyalar que aquestes mateixes pobla-

cions, amb maneres de fer prbpies,amb personalitat, no vacil.len a

I'

I,

..



-

adopter -un to adulatori i fins i tot a vegades servil-si es tracta d'ac-

conseguir quelcom pe� via superior. E4tenguem-nos : cal que siguem sin�
. \

cers i maritinguem una linia de conducta.Si qualsevol de _lespoblacions
·a qu� em refereixo vol. mantenir la l:!nia de conducta de refus�. /"
� cal buscar la manera de vitalitzar'les comarques, per tal que

. I _

no eo.Lamerrt s esbor-r-Ln. eLs prestigis no reals aconseguits per ra6 d 'una-
. .,.

.

preeIDin�ncia delegada que ostenta la capital de sector, sin6 �ins i.tot

per tal que aquella. capftal de eectror-: ?7eaccioni i esdevi�i conacLentr
,

que, al mar�e de la� seva representativitat diguem-ne.delegada, n'ha de

tenir runa altra' per -'m�ri-ts�'propis. -Es ':aleshores. quan re�lment, per exem-
. .

p�e,��eida sera l'aut&ntica capital de�la catalunya de ponent. Quan dei-

xi de tractar-Ies- altres pobtacLcns del seu ambit' des de darr�a�es
patx ·de la seva representaci6 i ho faci directament, £_nivell de pob1e,
mancomunadament dins uns mateixos objectius e

' identificaci6 ccol.lect'i.va

-i .de"_ :grojecc�6 vers e1 f'utrur ,
I

1- alhc>ra ca'Ldr-a clir que _per tal·d ac·onseguir una base de generosa coo-
r.

perac-i6� ens cal que .to'ts plegats _tinguem una mira aupez-Lor-, un objectiu

a aCQmplir, que reaIment-vulguem �'enf6rtiment de les ccmarques, que



.� -

-
----

aquestes comarques no siguin per a nosaltres nom�s en lloc on vivim, sin6
i

el lloc des del qual som en el m6n. Les hem d
__
estimar,les comarques, i

_J I
-

hem a,..� envigorir al maxf.m eLs eLemerrt s comunitaris de que a

nivell comarcal disposem : unions, gremis, cooperatives, consells comar

cals. I crear-ne de nous , des de dins de La nostra societat local', comar

cal, zonal.

Si ateniem a una darrera oposmci6 de les que obstaculitzen la globa

litzaci6 del pais, d�riem que en sogressurt l'oposici6 cultural. iamb

aixo no vUl1.. s:i,gnificar pugna, sin6 diferent enfocament i diferents po�
,.

ssieilitats de projecci6 cultural ales ciutats i al cam�! als medis in-

dustrials i als medis agricoles. I, atenci6 , que aqui es produeix una

.

'

reversi6, un capgirament. En parlar.de comarques agricoles �oductives
. ve Lem Que

i que, Fer tant, com moltes comar�ues de Ia terra ponent�na, tenen uns

mitjans economics suf'icients, pensem que si no tenen mes-institucions

culturals �s simplement perqu� no volen. En canvi ,a les zones indus

trials, llevat del �'empreari\i-alguns c�p�vanters de 11empresa�els
- �n.uo�

-

as.s_alariat-s tenen menys possibilitats' de f8.iT a'Cced:i,r els fills a un en-

senyament ·superior. Vull air que al camp tothom en m�s 0 menys mesura,

�s el seu propi emprasari,i a les zones industrials,no. No pensem en



el gran indwtrial ,ara: pensem en l'oficinista, en e1 sobrestant, en

llencarregat de personal,;i aquests molts cops no tenen el nivell de vida

d'un agricultor de les nostres comarques de regadiu. Ara, el que tenen'

,si, eS,lfimpuls de preparar mes be els fills, de fer-los sortir de Ifa

nonimat 0 quasi anon:i,mat en qu� ,ells s'han mogut. Aixh al camp._no passa,

ni exis·teix I' impuls, , per-que no es te' encara prou noci6 de � represen-

_ ta la preparaci6 cultural ,que es confon_amb la pragmatica del guany i.
del benestar, i,per altra banda_� aquf al camp tothom e's un rei,
tothom te mes individualitzada la prhpia personalitat."

.

_ A-quest terreny de La preparaci6 cultural em te interessat; perh
no. voldria donar la impressi6 que es' 1 'dnic que em preocupa. Ni tan sols

e1 fenomen cultural en tant que acWnula.ci6 de coneixements no em preocu

pa tant com la cultura en tant que comprensi6 del m6n. He conegut molta

gent sense cultura que tenien -un s entit del men i deLa homes ,i he cone

gut molts ssavis que a dintre hi portaven un home primitiu i endarreritj

arue no havien aconseguit una personalitat'ni:un,PL homenia de be. Per tant,

per cultura cal entendre un sentit de Ia vida, deis homes, del respects

t de les accions col.lectives.
als altres i, sobretot, de les possibilita s



I un�e���ra�turaCi6 col.lectiva tambe. Vull,dir,sentir la necessitat

que tota la societat estigui estructurada en possibilitats, en camins

i direccions obertes,no imposades, com m�s camins i m�s direccions mi

llor. El clima de confianqa col.lectiu-�s el que ens manca.-
?

La confianqa col.lectiga neix sempre d'Una b�se sblida, que cal que

sigui la LderrtLf'Lcac Ld com a pob.l.e ; La identif'icaci6 com a poble, eL fet

que tots ens reeoneguem en un treball eonjunt de cara als nostres fills

i de cara a tota la carrega humana del pais no eS'del tot possible. Ni

a les capitals ni ales comarques. S'hi oposen unes defallences i uns

defeetes ler-- de la mateixa societat occidental, pretes�ment crist iana ,

_que cada vegada m�s' sforganitza en grups de poder i deixa marginats una

s�rie d'elements que no entren en el joc. Els grups de poder poden �sser

econbmics, elassistes, burocratics,tecnbcrates. Enfo:r;a d'aquests grups

hi queden els econbmicament m�s febles, els protestataris,-organitzats
o no- els m�s joves, els que no volen jugar el joe si abans no poden .

fer-ne les regles. 26n .:.-- defeetes'de La nostra concreta orgailitzaci6

espanyola , que fa mmmmm temps que hauria d'haver inlciat una evoluci6

que l'allu..-rJ.y�s de la retbrica i de l'ombra de la guerra.- I per tal-de



S8mb a que aguesta bpt:Lca'�s. possiqle de canviar-la ara.En tot cas,

quan les �atigades�generacions que havien suportat tot el pes..-de la
'

,

fer-me entendre en el just abast que vull donar a les expressions,

desitjo declarar..... que la situaci6 aoc La.L i e L context ambiental poli

tic en que vivim, t-ot ell, ha tingut massa anys plantades les bande-_

res d'un patriotisme ressofuant i voqal, derivat de les romanalles d'

uns camps de batalla,fins a perdre un xic de vista-una s�rie de rea

Iitats existents de sempre. que continuaven clavades en terra,germinant

dia-rera dia : el fet de la diversitat de pobles, en primer terme.
,
,-

guerra van comenoar- a "per-cebr-e sen;y;als d ' arterioesclerosi per ra6 de
,

-

l'edat,les que les han-substitu!des han,liagut de plantejar-se l'ana-

lisi'de la realitat aut�ntica, no pas figurada, de les terres hispa-
-

, �

niques totes. 3r-- defectes,greus,. de la nostra prbpia realitat

catalana� a ciutats i comarques. �n primer terme, manca,de coordina

-C:1.0 : t-enim'" ficat al cap que cadascu t� unes airibucions -concre-
�

tes i vivim, com per delegacio,dins un esquematic sistema molt qua-

driculat,el qual, si no conveng avui dia els de m�s enlla de les



nostres fronteres naturals molt menys ens convencera a nosaltres. La

vida comunitaria ,per in�rcia, ha quedat redulda a�manifestacions

folklbriques, festives,minoii'itarlamen.:t ouLnur-a.Ls ; Qu� 'diriem d t un

pais que no arriba t tenir educaci6 en la �rbpia llengua ? Qu� -dirl�m

d'un pais que de tant en tant comenta: te, ara ja es pot fer aixb,

ara ja es pot fer allb altre ? Es un seguit de manifestacions de vita

litat encara timides,talment fa un infant que prova d'aconseguir -una
". re-

,

cosa que Ii ha estat prohibida i ho va f'errt a petites passes, provant

d'aixecar-se una mena de castic.

Ara be, com que el_ pais es viu, resulta que malgrat totes les limita

cions, provinents moltes vegadee, d 'una miopia prbpia, tenim una empen

ta- cuItrur-a.L encara respectabl'e : ten'im un dret propi ·i reconegut,. una

I
_

.formad entendre el m6n que ens es tambe prbpia i,. com sempre passa,

unes metes- aconseguides en el terreny cultural des�roporcionades _a la

mida de la consci�ncia col.lectiYa a nivell popular. Ho aclarire.Teniu

per exemple el cas de la llengua iiteraria, rica mes que suficient per

al conreu de qualsevol branc� del saber ()- de la manifestaci6 escrita.

Tenim tanta quantitat d'escriptors que qui hagues del jut jar de la



de la vitalitat creadora del nostre pais pels llibres publicats i
-

per la varietat d taqueatia Ll.Lbr-es se n'enduria una lalsa idea. En

canvi, la llengua a nivell popular s'ha empobrit, ha quedat molt re

du1da a la conver_:saci6. I �s- que una llengua,encara que sigui la pro

pia, ha d'establir:.per a cada parla�.,t un pont entre la familia i L'es-

cola, cal aprendre-la i cal aprendre-la a escriure i a depurar-Ia de

barbarismes. Uns quants s'hi han aplicat i uns altres han demanat que
-

.

la llengua s'ensenyi-a l'escola, tal com solemnement declaren que hi
-

les lIe-is internacionals
te dret tota comunftat natural l'l\1'I!fuJpm-

Cal, pero, que siguin molts m�s,- que aquesta pressi6 legal i cons

tant de baix a dalt s'estengui-i formi una plataforma molt viva i ope

rativa,fins a fer realitat allo qu�-� hauria hagut d'esser realitat

fa molts, moltissims anys.
� -

Com mm mes poc acostat estigui el,poblador d'un pais a aquest feno-

men d'a1J.toidentif'icaci6 a trav�s .de la propia llengua mes forta esde-
�

vindrs. la trinxera q_ue el separare. d�un concepte clar del m6n i de la

cultura.tota. antenent ara I'er cultura l'acumulaci6 de realitats supe

riors acceptades i compreses pel seu magi •



-

eL m6n m�s modeJ::'Ir,doncs, quan" Las comunitats del's poJ)les,

s 'han comengat a rear�gar i han entrat en La d'inamJ,.c:a' d�- a vida moderna ,

noaa.Lt r-e s ens hem trobat .amb un comen.��am�nt d,e possibilitats economf.que s

pero amb dificultats ,a arribar a1 nive1-:4-de� conreu elegant de la llengua,
.

,

i com que la noata-a cultura catra.Lana a·,too caracteritza:t ,'primordialment

per una Lne Lstsnc t.a en el fet literari 1. en eL fet, del's llibres, molts

i'molts dels habLtantis del pais, impre�aI'ats,allunyat-s:de.ls centres cul

turals, n
' han quedat desvincuiats, i om:plen les noat r-e s .comarques i Le s

.",- ..._

nostres ciutats com una pc b.LacLd flotant que no 11ege�x' L. que ,per tant,

no sap qu� pensen els Unics que poden ,a trav�s de creacions literaries�
cd,,�

parlar de reali tat,s substantives, parLar' de realitats _� propies.

I f'Lxeu=vos que he dit que aques't e flotants s6n ales' comarques i s6n a



les .ciutats: quedi ben errt e s j.donce , que ales ciutats no tot B6n flors

i via-les i que
-

l' embr-utrimen c qy.e pot produ'Lr- la vida ala. ciutat arriba

a allunyar 1 "horne de -Les realitats de la terJ:'a amb m�s facilitat que no

al camp. Ales ciutats, fins i tot a Barcelona, son exez-c i.t els qui

no 1legeixen res de substancial,que viuen de .La televisi6 i dels anunc Ls ,

que-pensen nomes en termes �terials.

_ Aixi, doncs, un dels desequilibris lUes marcats a catalunya �s el des

equilibri cultural, entre uns pocs que, -entorn de la literatura i el lli

bre es plantegen cosea vd.ve s i une moLts que no se Les poden plantejar

per-que llgeixen'm.olt menys i coses �enys prbpies, menys substancioses.•

Un_s�gon desequilibri a e�cala catalana es de la i@orancia del propi

pais; Les diflcultat_s-'Cdel deaenvoIuperaerrt han estat tantes,que moltes

vegade s .ha costat jmllmll de muntar un esquema decent de vida dins la pro

pia poblaci6 0 comarca,i aquest esforgens ha llevat fins i tot inter�s
.

- :-

pe� saber qu� p_assava qu�nze quilbmetres mes amunt 0 mes avall,i ens

hem de'svinculat. El f'enomen de l'Urgell es ,en aquest respecte, curi6s.

Al regatge va. seguir La mecanitzaci6, per'b amb molts anys de retard.Si

podem considerar que cap a 1880 els regatges del Canal ja podien donar-se



_

COlD:. _m<amlammmm en pIe funcionament t malgrat Le s p�rdll;es_ d-'ai�,no obst.ant

l,a "p'Leria utilitzaci-6 de La superficie-regable :no fo� sin6 ·:cosa. de post

guez-z-a , quan la generalitzaci6 del tt'actor:_ ut.:Llitari. permet� de fer els
-

- ,

-
.

-

-"_
-

.

:..

-.._

aban-calaments pr-ec Lso s , £ls qui conf!.ixe.m - b� aquee t.s 'termes i eLa. que
.�. �

no s.on massa joves tam.b�,reo,?rdarali que "no- fa pas t�n'ts· anys molts de

.

toss.alets i espones 'absur-das impedien encara el re-g�tge intensiu. 'TQt_
�

a.i.xo 'ens va dis"treure -de periaar- en termef;1, 'Ih�S amplis, per9-u� all'b que

ens interessava era _co�fr:etament el _jo,rn-a)- r.ma.-damunt .-i -l'hectarea .deLs
.

-

-

-

- � --

-

-_
- .

'
-

Plans o· la·pleta.fre:I�c:amf de MiralcaIlip •. Com que per alt'ra banda la =

- ." -

-

-

.-
-

-

.

...

--po.l:r.tica municipal est?:va rigidamerit .,.mjQrnmmm: Ll.Lgada' .;,: 1'8. poLf.b Lca de
-' -'-

.
-

-' �
-

_ r. - -

-

.

.:.

'mes am�t 1 TUnica possibilitat de mill'oram-0nt a l'hor-a de fer inversions
».

� )'
-

.-

.- a.' e_sc�la dBI poble AAU1!;l1Djrm . venia �Qndi_ciQnada· per allb que f'oe sLm ca-

pa.goS'" _d I adonaeguaz- .

en cr-adLts 0 pressupo_st'o� ;eXtra0�d1naris.- No hi ha-.
-

-

-

.

- -

-
�

-

_-
"""

v.ia .t emps per pensar en altres -ooaee que agermanessin en'll� deLs conf'Ll,c

tes immediats de eada dia.

De .mica en mica- es va anar creant-una consci�ncia de'li�itacio�s i de

di:ficuJ..tats a v�nce--r;que� allunyava d2 Jot .a.Ltir-e problema col.1ectiu.El.s
.

probIemes. LmmedLat a -�ns absorbien._ beS .exaco t.ons i imJ>ostos ens esfere:t.;..
_".-

:c- __



e,n i no penaavem en res meso que en treballar. Quan ena s:tllem taut i

tant perdem la confianga en els altres, ens tornem egois'tes,i aixi no
mes seln beneficien els qui ens voldrien ben desunits.

Fins i tot avui dia les competicions entre pobles han adquirit una

mena de viru18ncia cap�talista molt desagradable. Tothom fa mercats i
fires que pr-et.enen tenir mes abast que 'no el que els, correspon-. Deu me 'n

-,

guard de criticar-ho perqu� si, perb fins i tbt atiats per elements que

no hi tenen res -a veure, els pobles l'rocuren d' est.irar me s el brag que
la maniga,i sobretot, individualitzar-se. En comP:tes de fer una firS.

o de. pr-oduct e a del camp. '

_

de maqu1nar1a agricoIa per a tot l'Urgell, Tarrega per una banda, Mo-
'"

llerussa per l'altra 0 Balaguer mes enlla, totho:m fa els seus certamerts

els "aeus festivals � 'Personalment'
_

voLdr i.a' que hi hagues mes 1l.Ui6, que
se superessin els localimses. I Q.�xb ho lligo amb-aq_uelltret de la des

conf'Lanoa mutua. Quan encara no disposem a: 'una divisi6 comarcal prou
-

-

clara,i tots podem opinar,perb no podem deci:dir, e1 tema dels limits
'

,

-

comarca.Ls de l'Urgell, -que e s budd,o en el meu llibre IIProses de Ponentll-

ha arribat a crear dic�amens locals i-crbniques de �mmmm�m col.labora-,
�

-
--. .

ci6 a la premsa forga divertiaes,i ara ja es parla d'Alt Urgell 'per- de-

signar la zona de Tarrega, quan l'Alt Urgell es l'Urgellet,de la seu ..•



I perClu� hi vaig fer una mica de brorna els de Tarrega van arru:fi'ar el

..potser ··d·
.

t � "-
nas � van dec� �r Clue era persona no massa gra a. Perv p�rqu�, malgrat

incloure lV1011erusa a1 volum de l'Urgell ,de la meva llarga s�rie Catalu

nya -Visi6,deia que la divisi6 oficial provisional posava MolleruBs a al

segria, aixo' no va agradar als mollerussencs. Die tots aCluests detaIls
,

,

anecdotics perqu� vegeu com estern lluny de pensar en te�mes d'unicitat,

de eooperaci6 i base amplia. QU� se me_fn_d6na a,mi Clue la' Ribera de Sic,

abans comarqa, sigui avui 8ubcomarca de l'Urgell,malgrat la irritaci6

dels agramuJntins ? El que interessa �s Clue' Mollerussa, i Agramunt,i
.

--.;;.-

II "

Tarrega, i Tornabous i Belian�s facin coses i les facin pensant Clue no

estan tan llul1.y els uns deLs altres Clue s 'hagin de mirar com compet Ldor-s

irreductibles. Inclus han de fer-lesper tal Clue Lleida surti.del seu

enaopLmen.t oficialis'ca i, engandulit. Pero d 'una a una- no tindran :forga,

cal 'que facin c6ses col.lectives : fins ara les uniClues coses col.lec-

tives Clue b.i he vist,s6n algunes trobades de jovent.

Collectivitzaci6, doncs, seneac i.o de con jurrt i menys discutir de ca

pitalitats� En to de mof'a t'inc ale jar-d! de la meva casa a

al camp un r�tol que diu : Comarca propia. Es una caricatura dels petits

orgulls locals Clue avui dia, al 1970, amb una dinamica de vida que a tot

:



,
JInolt �especialment per ca la comar-caique te mes - possibilitats prqo.ucti¥eii'•. 0_

]/Ientre'ens limitem a produir; f�rem.pc� via. Ara ja -estem,o.iJZia-, en �
.

j't�-g.iJ de
-

dictar' u;ta
-

�ica. les nos:tres. condf.c i.one , Anem... a cr-ear- centres

,de:_pro:�uc<?i6 me,s g:r:ans, a engrandir _'eIs que hi ha ,
� a.Lguns- prou�xempJ�s ,.

prove_m de fer cO'o1?era t:Lves de 'J!leS antpl'i- abast,. pr-ovem a' instal.lar defl-
-

..,� I '.= �-

,nit:[vame:q.t- ,centres '0. erraea yamentie grans '_8. les nostres c oraanque s , S-abeu--
,

r
'

qu.e�aixb es forga f�cil ? centr�5comarcals d'ensenyame�t mitja requerei-

xen jperque s Lguf,n oficialmen-t creats,' uri- per-ceritiatrge d'a:lumnes det er'mi.

nat. Entre uns quauts pobles de l'Urgell, a-VUi,. fora ±�cil de crear un",

insti'tut de' aegon ensenyament. lt1ultfplicar Le s activitats culturals i

arreu 'del m6n es pante'ixant i fatigosa, que canvia les coses. en vint-i-
"

..,_.

quatrre hores, fan riure.

,:Jo :0.0- tinc f6rnm.les� eocnbnn.ques prbpies ni n 'he es-tudiades. No puc
->

donarv soLuct.ons-, Pe-ro espero que haureu
-

vist on apuntiava • Apuntava a,
� �

cr-ear una conec Leubf.a me s dtnanu.ca 'per a totes Le.s noetrre.s -

comar-quea , i
":. . � ..

mes be els cinematografistesque teniu; prepareu Is.. vo-stre gent mitjana

./-

/

"

no. �olameri.t la co_nf'er�ncia"c�m6de expedient r-e soLt no:mes amb convt.daz-

,j amic:s de fora amb .bona voluntat q_ue vu.Lguf.n venir a par-Lar , Aprofiteu
..



per a la lectura ic la compresni6, feu m�s atractius els vostres centres

decre�reaci6 per' tal d'aGreure e1 jovent,que no es dispersi, �IFQWl!1

pensem tots que hem de fer el pais i ara ja tenim mes maneres de mouretns

i aquestes m.anere� les hew de saber aprofitar. Si els qui altres vegades

m'han' escoltat aaban _que molt soVinG e1n refereixo a la Cl.uta-t-comarca",

es po·tse� aqui, en les comarques inicialment amb possibilitats productl

ves, on aquest miracle d'urhanisme i cultura,d'ordenaci6 de recursos

i serveis Col.lectius podria a�b mes' facilitat dur-se a"terme.
.

-

P�r:b- encara que es produis aquest bell miracle d'unificaci6 d'esfoJ;'gos

per �tal de pr-o'du.Lr- 11l:!a conec t.snoLa comar-caf, forta i creadora, sospito

que·"no n'lii hauria pr-ou •.Cal, encar'aj no comp.Laur-e 'ns penaarrb que ja hera
;."

.

-

:f€� ·.prou amb procurar_�8'l benestar' de ia gent de la nostra comarca .. Un
,

.

cop.fet _aixb, cal anar mes enlla,connectar amb les altres comarques,

pensar.en les ignorades Garrigues, 11igar definitivam��t am� el segria. -

i amh-la Noguera ,i amb la-segarra, c�ear,. �n SUIDa,una consci�ncia oper-
".,

�t 1 una realitat ben viva, a tot�I'�ccident del pats. Que deixem j?;
. -

el's � qui hi vivim, d.' ess€�"una gent que per-a a La resta de· 'cataluI)ya s6n

. com lrui:tyans, ignora·ts.,una mica estranys, que coza d·iu aque Ll.a dita oar

celonina, venen d''A.{.beca. perqu� ,i amo aixb acabo,construint la torre

de MoJ.l.erus·sa,tampoc -no Sf elimi-na una far-sa 4tiradici6 de rrp_t jania.


