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?LA D' uR_{3-ELL.

La nocid' de PIa hi es : hi es '_per als qui hi v i.uen

i,sobretot,per als que hi van. Tots recordarem la sorpre

sa dels visitants,qmn els acompanyem amb autombbiI,i ve

uen aqaestes carreteres,tant mes dretes com mes moderrres

s6n,i les secundaries ,encara respectuosts amb els limits

dels antics predis, que fan algun retomb,perb que s6n tan

planes com el palmelTI de La rna: si algun repetge tti ha co

rrespon a una gravera 0 a un dau de tapas. Entrem-hi des

de la Noguera aturonada d'Artesa 0 de Bal�du�r,entrem-hi
des de l'Urgell secaner de Belianes 0 de les G�rrigues tan

properes,tot just depassat Miralcamp�i trobarem arreu la

planuria ,que convida a ajeure-s' hiOun sol bleJ:dor a l'es

t iu I1l una bo ira tb�$!-,('a;:): -

enganxo sa i 11 e to sa aI' hiverm,
_"-;,.

lIixo es el pla,el que de sempre haviem considerat la

terra me s L�.:z. de Ca t.aLunya, i el fons de sa f'a ta me s gran.



valorat forga, sempre�perb,en compet�ncia�amb el� de

En aquesta sa f'a ba ,em contava el meu padrl qW3 els se us pa

res li deien que de cada any bo nt hi havia ben be quatre

o cinc de dolents,i era freqUent de fer rogatives per la

pluja,sota incitaci6 constant de ltEsglesia,. impulsora de

12 cohesi6 social que els actes liturgics conciten. Els

informes delis virreis, en temps dels "Austries arriben a la

"
•• en nostres temps han crescut tant les

esterilitats i falta dtaigu.es en dit Pl.a dt

Urgell i Ribera de Si6)que manifestament se

veu haver-se des pob'Lade s mol tes cases i "les

viles i I10'cs esser molt amo!nades i destrl1-

!des" J 1576)
II

El blat era el conreu basic ,i de feia segles slhavia

Sicilia, terra qUE posse!en els nostres reis,i on els co-

,I

merciants venien roba a canvi de blat,tambe mes barat.



.Aixi, en anys de seq cer-a intensa i persistent, el pr-eu del gra

neo e asa.r :iament pujava molt aquI , i els bistoriadors economistes

ens diuen que una quartera de blat represeruhava a fina Is del se

gle XVII dotze dies de treball d '
un paleta. S'i la poblaci6 de

creixia per ra6 de pestes 0 emigraci6 miseriosa , mancaven bra-

9,os per fer produir e Ie camps. Si la de rrografia era favorable,

no hi havia prou recursos alimentaris. Ja en el segle XVII al

guns anys foren de sequera br�tal,i aquesta sequera es deixava

sentir particularment a la terra plana, assolellada iamb merrys

, humi tat al sub-sol, on el e rius com el Corb desapare,ixien en

bon tros de llurs cursos engaiits per les capes graveroses,i

s' arribava a La desesperaci6, i �)..J.eJaven aLg uns records mal-
-�

,

aventura ts , co m e 18 dels anys 1628 i 1629.

El fet �s que aquesta era una terra pobra, on -;..{ia.",-""m �:p·�d_r�
o i.r-cu'Lar-jmeLag rado aa en el seu aspecte,amb mates ba i.xe s , 'l�poc
�..

arbrat, poca aigua,de cabals petits,-Corb,Si6- i de conreu qua-
_.

c;..
� ��:::_o

•

'.--:-••
-.�-....



"
••• pues la guerra que tenemos ahora es 1a de la

gran sequfa que muchces afics dura y se ha s egu iido

malas cosechas que err estas tierras del Urgel es

tamos en un deplorable estado ••• que hay muchos pue

blos ya que faltan la mitad de las gentes."(1817)

si Unic'. Ell, 1816, Soler i Paneca" en el seu Plan de las caIm-
--. - -=---

les •••• sporta el testimoni d'un habitant del Palau d'Arrgle-

sola "

En el siglo XVIII no hubo �a cosecha buena desde

1725 a 1750 ••• comunmente por falta de a�ua se pier

den las cosechas"

I en un llibre de comptes d'una casa de pages de Jb pri

mera meitat del XVIII trobem :

En 10 any 1749 vingu� una esterilitat de molt temps

que dura set anys continuos sense collir res,que no

se encontrava gra per persones ni palla per les bes

ties, que havien de passar amb grama i ,�.$arments •••

Ales portes de l'inici de les obres del Canal escriuen

des del, Poal a Madrid



dada curiQ"sa· la co:rranda que he estamflat en eL pro Leg s

Al poble dels klamus

terren gran campaneria;

l'han comnrada fent timons

I�sistentment ,els . llibrejsobre agricultura aT Pia dU�en
que hi hal hagu t de sempre, per ra6 del despoblament otla sequera

i'i::, � ,

/ -

exist nc i,a d illQ)ts erms, una vegetaci6 menuda que cons-

tituta una font econorm caj t.ant si la reccrllida que se'bl,.. f'e i,a

era per a medicaments - xt cor-Le s i t :im6-, com per aliment

vega, enciam de reguer 0' de pobre, guix6.:-. 0 per a comer� de

me s volum + camami L'ta i parrella -. No se si reflecteix aquesta

al tossal de Moradilla.

Be, la canq6 de l'enfad6s ,18. pobresa, l'endarreriment;

i,al matmix temps ,en�a soferta gent de la terra plana, la

coris c Lenc a.a que grans cabals d 1 aigua passaven no �sa lluey,
B �

concretament p. Balguer, Vilanova de la Barca, Termens j' que



1-

aques'ts ca. oa.LS oa1x13:ven ue La munt.anya 1, S 1 se' npo d.i err c e s v r.az'

grans sequies a determinada cota,es podria. regar llegUes i

TI'egtte s de terra. 11 ixb indicava una vocaci6 agr�ia clara,

que es pos� de manifest en disposar dtaigua: segurament no

hi ha cap altra terra a Catalunya ,fora del delta de l'ebre,
on el 95% de loa superficie comarcaJ.: es desti.ni a usos agra

rfu,i aixb comptant amb l'existencia de Molrerussa,que resta

gruix a aquella destinaci6�pel fet de la seva especifica carac

teri tzaci6 industrial, administrati V8_ i de serveis. Tot amb

tot, e L canvi que l' a i.gua r-e pz-e s errta sobresurt q uan ens adonem

del pol o:pos",at a 18 sequera ,avui sis munici_pis tenen

to.ta la superficie de conreu regada, �s a dir no hi ha un pam

de terra seca als termes respectius ! I per la franja baixa

els m�s desfavorits tenerr el 85 � de regadiu •

La cano o' de ]' enfad6s va anar esmorteint-se quan s
' o:bri

el canal. Com�n9a un anecdotari que l'autor citat,i els del

volum que avui es presenta ,i moLlerussencs curiosos,com Polo

o Jaume vila coneixen be : la gent no sabia regar, v jngue e]!
v



paludisme,o s'agreuja on ja n'hi havia,i van passar m�olts
anys fins que hom obtingu� del canal l'aprofitament desitja
ble : de fet,fins a mitjgn segle XX,amb l'apertura del canal

auxi]iar�no ha retut les armes defensives amb qu� al comen-

9ament semblava tractar amb esquiva altivesa els nostres page

sos.

I es capgira,com tots diuen i repeteixen,el s�gne, I fins

va exagerar-se e1 benefici que e] fet de regar produ!a.El cert
�s que la terra plana regada,tan bon punt Ie corba de produc

ci6 ceraalistica ana cedint qUa$a a Res plantes herboses de fa

rratge,i a d'altres cereals com el panis,i,m�s tard,poma i pe

ra env8lren predis de man�ra general, aquesta terra plana rega

da,dic,esdevingue d'agricultura intensiva en grau optim,i amb

el reconegut m�rit de ser pionera. Aixo feia que dos pols simp

tomatics de transformaci6 pel regadiu,el redo] de l'Urgell i

les �planes almacellenques fossin bate�ats ambd6s com el Texas



de Catalunya,i altres exageracions.

Ara la sitU8ci6, obertament,no �s excel.lent enlloc,i aques

ta terra del PIa rep les conseqU�ncies den propi creixement i

del replegament d'instruments i mecanismes que l'havien pro pi

ciat. Tots sabem que es passaran uns an;Yis de sequera,aquest

cop econbmiaa,amb tot el tripijoc de la Ur.Di6 Europea ; que els
,

mercats canviaran i els equilibris caldr� vigilar-los dia �

nit. Que ni un moment de deixadesa sera perdonat pel pas del

temps. Que els marges de beneficis seran migrats, quam n'hi hau

r�, i que les Lnver s i.cns deIs me s ep t ammst e s 0 dels me s audac o s

caldr� apamar-les molt i molt,lluny de les alegries que ens

havien fet el decorat nom�s uns anws enrere. Tot aixb h� insi

nuen els autors del llibre,un cop han estudiat per a nO'saltres

tant'{ssimes dades sobre poblament,transport,assentament d'in-
..........

dustries , migracions,demografia, poblaci6 activa, sectoTs ec'()

bomics. Els autors prefereixen de creure que les per�pectives
pur'amen t realistes,-tot i que podrien semblar un xic fosques;-



Sabieu que tenim a Lleida ,cam haviem tingut abans

que ells exposen,s6n certes, adequades a la logica. I hem

de pen sar spe r una altra banda,que en el seu si mes :rnfirnm
voldrien haver-se equivocat,i que els fos TIlegut parlsr tot-

hora de perspectives agradoses •

a Barcelona , una magnifica floraci6 de geografs? Em fa

molt content que hi sigui,perque d1una banda errs permeten de

cO'll�ixer estudis sobre tot allo que est� relacionat amb 1les

pai propi de 1lhome, on viu i treballa. diversament; i els

geo,�rafs es completen amb els so c Lo Legs , els estadistics, els

enginyers agronoms, els antropolegs,els geolegs,els urbanis

tes,botanics,veterinaris, gent de la sanitat,etc. La ci�n

cia geogr8fica avui dia compr-en una gran varietat de facetes)
i a 118. facu]tat corresponent de la Universitat de Lleida SI

estan produint estudis molt ben fets,particularment i logi
cament dedicats a Le s nostres terres de Ponent. Els dos



avu1 s n Ja veterans err aquest camp,ma -

grat l�ur envejable -almenys per a mi- javentgt • I em fa

mol t content ,tamb� pe rqus jo ,.personalment, s6c un geograf

mancat,un aprenent de la ci�ncia de la terra, i l'unic que

he fet,amb curiositat i delectanqa,�s rec6rrer -la,escriure

llibres Ele viatges manc.a.ts de profunditat, espi]_ls de la can-

viant TIlum de les hores .LIibres de pas, �� passen de pressa,

com un vol de falcilIes.

Tinc un avanta..gge so'br-e els meus amics Pujadas i Aldi!lma:

Jb he conegut un fl� m�s ntic que no e]ls. De ben petit el

recorria acompanyat; pero ben avia t, +ot i residir a Lleida, ja

vaig arr isdar-me amb bicicleta a arr fu8.r-me fins als limits

urgellencs amb Ia Segarra, a Sant JYTarti de MaLda, d' all venia

l'arreT familiar. I eren uns temps que 1a N'-I1r tenia arbres
• �t\.,._ j •

ar-r-euv a una vora d e r.t:.O-l'a ., i no hi passaven ga ar e s vehicles

a motor. Hi abundaven m�s els carros gansoners,amb el gosset

esquivant e1 so+ a sota. Per aquesta N-II antiga circu1ava

un servidor,feli�. 'De vegades em desviava a1 Palau,a veure



Ia meva tia-a.via ,la Justina , ca sa da en segones noces amb el·
1· G'l'

mollerussenc
d t t � t d 1pel al.re l. l.,que -cenl.a e1. pu en maga zem poc mt:s amun e

�
- .,

Iiasalle, a ]'altre costat,perb, to.c·ant.a'--Jra.petita botiga d'
��. .

electricita-c d'an havia de sortir el rrotari Bosch Potensa.

La Mollerussa de la meva infantesa era un pobre mes del

pla,content dl esser travessat per la carre:tera,la 'lu�l de

terminaria el seu creixement exclusivament allargassat durant

anys,direcci6 r01ITpuda names els darrers trenta anys. He vist

La soldadura a' Mi<rralcamp iamb Pond-ar-eL'l a ,i La quasi so'l

dadura amb crolmes;tot aik� la gent de la meva edat eis ha pa

ssat pel davant dels uJlls amb llestesa.

El nucli antic de Mollerussa es conserV8va far�a intacte,

i Li, donava l' aire df_Uh,¢ vila c llo sa , Encara avui, amb un poc
-

d '
e sf'or-c , se' n pot seguir el perfil Q) perimetre. Hi havia mol-

tes cases fetes � � tapia,\, genere cl' Edificaci6 que es mantinl-
""

gue fins �ls nostres dies mentre hi h':1g ue r-en palleres 0 cor

tals • En terra de POCR pedra calia edificar,o amb toves 0



de t�pia. La t�nia era fresca B l'estiu,aiIIant B l'hivern.

I ]Ja materia primera,que us haig de dir ? Es quelcom que no

ens cal importar ••• De petit,a mi m'agradaven aquells fora-
\

dets de respiracio que deixaven al mig de les parets de t�

pia,i on podia refugiar-s'hi des d'un eixam de vespes a uns

pardals,passant per 1& colobra mandrosa 0 e1- taIla-robes.
�

Els bra�als ,plens de xisca, allotJ.aven una curiosa fauna

que anava de 18. rata omnipresent a la polla d'aigua,i,per des

cemp ta t, la serp nedadora que es menjav..a els (i),uS;' dels nius

dels "canyar-s , Els nene que vivien als .ipob.Le s de regadiu

tenien la milTIor piscina al canal. No hi havia cursamde

nataci6 com avui,i hom feia el que podia, xipollejant 0

engolint aigua a dol�. Ara arrufarien e1 nas d'haver-se de

11en9sr en aquel1a terbo,lesa, e-spa..n.tant rat'\..ot�1
Sense que se'n fes la propaganda als diaris existien les

cassoles de tros,pero m�s aviat com un recurs individual;�r�
e1 tiberi,forqa senzil1,que es feia el ,ages que necess�ria

ment havia de dinar al tros per ra6 de la mes Ilarga jornada
Ilaboral i, simp1ement, per-que no tenia autombbi1j cam avui �

[ni tractor"'!
II



/

Jero tot aixo ha esdevingut aigua passada i can�6 vella:ara,

fins i tot s'o-rganitzen expedicions de molt Lflun y per menjar

una bona csas o'l.a , plat recomanable a tathom, i La pr'a o t i ca del

qua Is' e s t en des de la m untanya de dalt f:ins a la muntanya de

baix • I tinc la impressi6 que amb la cassola passara el ma

teix que ha passat amb els calQobs: Dels concursos es passara

a l, restaurant mtgti.£licat ., i aLxo que avui ja n
' hi ha , I a

un exc e s • Cal q ie vigilem aquesta negativa possibi[ttat ate

nent al fet q LB tots els excessos acaben ma tant La qua Ili. ta t ._

Tanm�teix ,el benestar general del PIa ens el yam creure;

i e] V8.m donar, en temps de creixement i desenvolupament, com

un fenomen estabili tzat, sense. tenir ,'"esrnenE , 0 tenint-ne poe,
�r'

que ·les e s tabdLat a t s en eeonomia i en soeietat sempre s6n no-
....

�

mas tempor-a.t� I i q tB ve un dia que en signe es ca jg i.r'a , De les

'-;;f
anaLaaa s fetes dar-r-er-amerrt se n

' infereix, pero , que lq cuJJpa de

relatiu estagnament no �s totalment atribuYble al PIa i a lq



I'

seva gent. Precisament es veia,al llarg de quaranta anys,com

es complementava l'expansio i intensificacio agraries amb la

instal.lacio d'industries,relac�onades 0 ncr amb els productes.

Aquest moviment,sa]ud�ble en termes socials i economics, s'ha

vist un x i,c fremtt per La cr isi general de q rn tant parlem, pero

jo vull expressar la confianga que ens n'hem de sortir,amb to

tes les Lnnovac i.ons que calgui. No soc cap errb e s ni de bon

tros,en maneig de dades economiques ni en irrterpretacions d' a

quest caire,pero no puc deixar sense fruit ,idealment, un es

f'o r'c de tants d' anys. El sector terciari it
__
la parau[a:.

Al cap i a la fi,els qui tenim prou anys,hem vmst tantes

transformac ions en aquesta nostra terra).., -_� i al mateix temps

--�I hem presenciades, darrerament , de tdY.\' 8,ccelerades, que no

...._�

ens estranyaria que la dinamica propia de 1a gent d'aqui arri-

bes a transforma� et sector terciari i 1es possib�litats de

1a mes adiada post-tecno1ogia,en 1� bBse de 18. seva economia

futura. No seria"per ven t ura v un fenamen equapar'ab l.e al que es

ta succeint amb una c omar-ca antigament agricola com e I; Valles ?



Canvis, diu! Del tren de la remolatxa,qui se'n recorda?

I fo':",quan va crear-se,tan espectacularment benvirJDgut com e1

fer(�ocarr il general ,potser sentimentalment me s , car els habi-
'>-.T

tant s de bona part de La c omarca , .i
:

'.1 at enen t-ne La poca ex

tensi6 dirL9 -

que tots, es beneficia'"ven del seu servei. Aqg.est
,�

tipic tren de v i.a estreta da tava de 1905, i va durar fins al

1951.Jo hi havia viatjat, candorosament confos amb el paisat

ge,quan ens temps no entronitzaven ell, temps. Hi pujaveu per

multiples portes,potser una per cada compartiment. E1s se�nts

eren de fusta, i e1 traqueteig tenna indubtables virtuts di-

gestives. Vaig passar un, m�S fent el soldat a B�llvis ,i

encara vaig apr-ofitar-ne el recorregut fins a veure els meus

a Bala-parents del

guer com en direccio a entre

nosal tres era coneguda co m remola txa
/'
fau. un conreu en el qual

hom fix� moltes esperances ,i que des)res de la guerra inici�



e1 decllVi definitlu fins a desapar es de

la carratera vaig veure la fantasma de l'estaci6 de Termens,

q m rebia el braac que arribava des de la Sucirera de Menar

guens,abandonada com recordareu fins fa poc,i que semblava de

manar d'esser l'escenarli d'una pel.licula de Ramon Monfa.

En els viatges al PIa no podia faltar-hi una visita a l'Es

tan¥ d'Ivars, conegut aix! encara que el seu redal agafa tambe

terres de l'actual Vila-sana ( nom,es digui el que es vulgui,
•

menys euf'bn.i,c que I' antic i pr'epf d'Utxafava) • II' estany j 0
nomes el vaig ve�e una vegada,sobre eL 1935,en una visita

familiar. Recordo les canyes i la timida i activa

navegaci6 de les polles d'aigua. El meu padri hi havia cagat

cignes,supoSO) que cl'andestinament.I eren famoses les seves an

guiles, q ce he recordat darrerament en' 'un apat fet a I' Enc8.nyi

ssada del Delta de l'Ebre. I recordo unes piramides de melons

a la plaq� d'Ivars.

A DY'oposi t de melons: no me s els qui hem viscut llargues
hl-



ternporades a seca comprenem el pr-e s t i g i, que el PIa, hi te.

Des de l'UtgeIl de damunt de Tarrega,des de la Vall del riu

Corb on se situen moments decisius dels meus anys joves, vhiem
Je

el PIa regat,de Bellpuig i me s avall,amb enveja i reca�a.:_v'e ...
-

nien carros de Castellnou i de Barbens ,a l'estiu,i ens por

taven melons i sindries. I
-

quan acompanyava algun parent

criat al s e ca fins a Arbeca ,0 Vilano:va, .,- e1.1 es quedava ex

tasitit mirant les aig'ues del canal 0 de qualsevol dels bra,-

9al�0 de la quarta s�quia. I he vist anys de tad d'eixut i

m�nca d'aigua que els carras -ara l'inreves - d'aquel�po

bles de dalt baixaven fins a Preixana ,posem per casl�mb botes

per carregar d'�igua del canal,perqu� les cisternes estaven a

baix de tot • I deien : aq resta gent no tanca mai �a canella!

Via tges en bicicleta infantil per la N:"'II fta�jUejada d '
ar-

,

d d
com he, dit abans b'---

_-

d Li
.

br-e s 1 amb vora.a e pedra
-�-

i -. -'
-_

J .

ar res e 1C10S0S a
"-- �.. ""'"

l'estiu,que ombrejaven el recorregut del suor6s ciclista. Ciclis-

ta qte en dues ocasions almenys , va anar a parar a terra,una



Ii

!I

a la vora de Golmes,perque un gos sortit no se dlon Ii aferr�

el peu i el feu cau,..re,inv'Olunt�.riament ,es clar. L'altra,en

pl,e temps de guerra, quan vaig haver de deLxa r , entre M(,)111erussa

i Sidaman,que la bicicleta continues sola carretera endavant,

-mentrr-e j-cr em precipi ta·va al cos tat ):- i enfQ.ra de La carretera,

entre els alfalsos; � un avi6 solitari,la temuda " pava "

metra11ava la carretera de llarg a llarg. Si m'arriba a tocar,

us estanviava a vosaltres haver d'estar escoltant-me ara.

rvIo]ts anys me s tard,vivin t a Ra.1l::aguer, f'e i.a sovint e1 viat

ge fins ales terres -gar-rLguenquea,....passant per Bellcaire i Lilyo)

la i Mo1Ierussa. Quin paisatge! semblava cQ��anant cap a1 nord

des de Mollerussa, m' a r-ribes II' a flaire antiga de I' estany, que

'10'1 ressusci tar. S'i r-e s sus c L ta, tindrem, sempre que estigui ben

portat i acondu1t,un element turistic quee1pot ier tan important

cam el de Banwoles .D'una mica mes i de la nostra comarca en

podriem dir tambe PIa de l'Estany. Quin paisatge IDeS pla,mes

verd, amb e ll s contraforts de la serret� de Bel l.murrt-, aL no""'!'

L'encis de la terra plana es precisament aquest� no desmen-



'tlda peculiaritat. 11mb menys intensitat,aquest fenomen de

l'experiencia del pla inacabable el viviu taIJlbe a l'Emporda;
tot i que el massis del Mont,gri 0 e..&e les Gavarres us acosten

els termes i U3 els ac ort en sense la generositat i La maniga

ampla del palmell de rna gegant que s6n els plans occidentals.

1?la d'Urge11'? Quin P1a d'Urgell,demarro. Potser cap altre

nom geografic entre nosaltres no ha tingut tanta requesta,ni

ha esquitxat tanta teTra. M'hi he referit d'altres vegades en

textos escrits,pero avui vo1dria dedicar-hi una consideraci6

final

El nom Urge1] es,primordia1ment e1 nom d'un bisbat, com sol

dir-se, perdut en la boira dels tem'ps : en epoca va sf.go t i.ca ja hi

hav i a seu bisbal alIi: precisament La Se u pren el se u nom de 1a

ca pi tali ta t de,� La? rhl..t:".,..a"Rirenenc�. Urgell' fou d e apr'e e denominaci6

del com+a t v t.ambe antic (politicament tots venim de 1a mJtanya),
i les primeres denomtna c i cns de P1��d' Urgell provenien de



les prooietats del comte ales es prlmeres

terres planes,el Mascansa dels arabs :no debades un dels Ermen

gols comtes d'Urgell es conegut com "el de Mollerussatf,i no de

bades la capital del comtat s'establia a Balaguer,porta del

Pla i de la muntanya (aixi s'anomena una benemerita public�ci6

balaguerina , Ina i M in tanya) •

I

Tothom tenro la sensacio que "arribava" a l'Urgell,en veure

davant els u]ls la terra [p)lana.En tant que Urgell,no podem, doncs,

fer-ne un no m excLu.s Lu , La ca p i. tali ta t de 'llirreg3. correspon a

aquell primer Urgell quan es ve de]La Segarra :ets limits impre

cisos entre les dues cornarques es posen de manifest a Montornes

de Segarra,inclbs a l'Urgell,com Bellcaire d'Urgell,per altra

banda,pertany a la Naguera. Sempre que oodien,e]s nostres no

llunyans avantpassats,feien figurar el nom d'Urgell a TIes res

pectives poblacions : aixi, fins a la Divisi6 Territorial era

costum de fer figurar el nom de Les Borges d'Urgell per les

Borges B1anques. Semblava com si el nom d'Urgell, a la terra

baixa,indiques riqllesa,mentre a la terra muntanyosa indicava



noblesa i tradicio'· : comarca de 11 Al t Urgell, 0 Urgellet.

Veniht de Lleida,els termes del paisatge no difereixen

quasi gens dels del Segria,i potser per aixb en la Divisi6

Territorial de 1936 es feia arribar el Segria tan a llevantj

per la configurac i6 geolbgica, pel perf iI' de cubeta fluvial

amb terrasses, etc�"i per motius mercadans, q inn el merca t de

Moller us sa , tot i �sser Lmpo'trtarrt ,no adquiria encara el gruix

d'avui,i havia de batre's contra la rfircadana Tarrega,la merca

dana Ba Lagu.ez-v La mercadana 1J.eida.

De mica en mica ana veient-se que aquell rodal no encaixava ben

b� amb el �egria, a almenys no tots els seus termes muu.i c i.paLs ,

I , � des d'abans de la reimplantaci6 de la Divisi6 de la Pon�n

cia) es reclamava una comarca nova. A mi, com a d'altres, ens

semb Java que aquesta terra era mol t me s urgellenca �ue no se-

�\"nbe'
grianenca ; , que una comarca nova no era imprescindible j aLxo

creia honestament.pero no passava de ser una opini6 personal,


