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De bon comenqament haig de dir que jo en principi no tenia res a

.

veure amb el llibre que avui presentem,ni en coneixia 1 autor.I

que llencarrec de fer-hi una mena de portal 0 proleg en va venir

tambe, inicialment" dluna manera indirecta, per persones que no eren

tampoc llautor. Fins al cap d'un temps no vaig veure clar QUe era

el que se'm demanava. Tot aixo sembla confus i semb1a tambe fora

de 11oc: a1 cap i a la fi, e1 fet�ueda : jo he escrit un portal

per al 11ibre.

ilD h" t "d
�

d" � 1
' �"� eu ser un lS orla or - lrQ a gu : perqu� Sl a un llibre d'his-

toria Ii ha posat proleg, aixo deu voler dir que ell tambe es un

historiador.
II

Doncs, no : no s6c historiador, encara que,com tot professor de

lletres, he llegit molta. historia. No la practico, pero en comprenc



La Lmpo r-tan cd.a , I per aa xo , i per tractar-se de La hi stbris. d' un

poble,d'una vila i � d'una ciutat gran)vaig acceptar amb goig de

parlar-ne al conmgament del volum i s6c avui aqui entre vosaltres.

Sempre he defensat que els pobles, per petits que s Lgu i.n , han

de tenir la seva historia escrita: i aixb no vol dir una histbria

completa i gruixuda, sin6 llibres que parlin de fets i persones i

costums i alegries i tristeses que el poble ha viscut. Dic llibres

i no llibre,un de sol: ara mateix ja disposeu de dos volums que us

conten coses del ViloseJbtL: i benvinguts siguin els que encara poden

escriure's i sortir. Naturalment, jo haig de cenyir-me a aquell que

em po rta avu.i aquf i al qual vaig lligar-me en compromis cordial: el

del Pare Benet Farre.

L'autor, el pare Benet, no es tampoc un historiador, pero tenia

a les mans la possibilitat de consultar documents i diesbrinar a

llur traves la veritat 0 la inexactitud d'algunes noticies historiqaes,
._,

�de i1vJ r+: c. � �U-fl � eI�.� ./



i aixo Ii va fer ficar-se de cada dia mes dins el gruix de la his

toria global del seu poble. Jo die en el meu proeg, que res no s'es-
1

criu be que no s estimi : escriure es un acte de creaci6 i ja em di-

reu si pot crear-se de debo sense posar-hi l'anima. Per aixo, el
-

resultat de l'obra es sorprenentment viu, sembla l'obra d'una persona

que de sempre hagi tingut l'ofici d�escriure,i aixo us ho diu una

�"�
persona que precisament escriu fl']' l., deCfmots cada any. Per tant,
cal que des d�ara jo fq_ci homenatge a l'autor en tant que escriptor,

per la gracia i la bona marxa amb qw1maneja la llengua.

El contingut del llibre podia haver-se presentat de forga difer

rents maneres :-per exemple, a base de capitols tematics : 0 sigui,

historia del tample, dels carrer� castell, dels ravals , de

l'aigua, dels conr�s,etc ••• 0 fent una historia marKa enrera, que

s-e n
l hari fetes: comenoarrt pels nostres dies i retrocedint. De tota

manera, la forma mes classica i mes logica de fer una historia local

d'un lloc, es comen9ar pel comenqament : al CAP i a la fi, si tenim



un porta�/ en un moment 0 altre aquest portal fou ba s t i,t; i si teniem it
una bass�en algun moment 0 altre es replena de terra. Pero,eom oue

tot fenomen te el seu moment historic, aixi tambe tot poble neix en

un moment determinat i es va desenvolupant. Una poblaci6 es com un

,

esser viu , es un esser viu,d acord, pero vull dir que es com una

cel.lula primera que es va reproduint de dins diella mateixa, i es

va eixamplant�a ermita, un castell, una �asia, una pla9u

emmurallada;acaba tenint carrers,costes,baixades,portals, ravals,

afores, convents,parroquies •••

De manera semblant, �a gent que hi viu, ha format families que

de vegades es perden en la memoria dels documents antics: per sucee

ssius casaments potser el nom primer es va esborrar, pero aneu a sa

ber si no hi ha gent del vostre poble qu.e vi.u , en 1.(lili2,.,_ familiar, des

de fa cine-cents 0 mes anys,ni que el nom no aparegui en docw�ents

antics. Pensem que la gent no ha aparegut en documents si no tenia

patrimoni suficient per a testar : nomes en sabiem les_inseripcions

13.ls llibres parroquials :malauradament els llibres parroquials mes

antics ,entesos de manera general, no solen depassar el segle XVII

o XVIII,i encara en molts pobles es van destruir en guerres del se-



produi. I a i xo L'i ha pas sa t a L Pare Be·net: ha hagut de recercar

gle passat i ,sobretot, del segle XX • Aixi que aquest no es un

pais que doni moltes facilitats per a fer-ne la historia: hi ha

documents que son en arxius encara no consultables, -perque s6n
deL-u-/-�

militars 0 de vegades ,inexplicablement,particulars o(eclesiastics .:J
i no s'ob-te _Rrmis per veure'ls • Aixo i la destrucci6 d'arxius
aA,�� J!e, V-tCU;-g I

8�. CS37 per dificultar la tasca de 1 estudi6s.

El vostre orgull legitim de naturals del poble us fara pensar

que,sigui com sigui, quan una persona amb coneixements iamb gra-
,

-cLa s empr-en de fer La ha s t or-La del Vilosell, trobara docunents on

sigui. No es cap descoberta, que aixo passa sempre: l'historiador

ha de rebusaar per molts indrets, perque de vegades sentim a dir

que una carta de tal persona ha aparegut en un arxiu italia, 0 que

un testament de tal altra ,que es creia que estava perdutjha sor

tit a la llum publica en una subhasta, a voltes centenars 0 milers

de qUilometres lluny del lloc on el fet historic 0 el document es



no solament al Vilosell i les Garl�gueB i la Conca, comenQant na- b

turalment per Poblet, sin6 en molts altres indrets,i, sobretot, en

molts altres llibres •

I sabeu que passa,amb els llibres d'historia ? que es com un

cabdell, que vas -sstira� el fil,estirant estirant i cada cop

surten mes nusos i potser mes fils de colors diferents. I lla

vors resulta que tu sabies que a la sortida del poble -es un exem

ple inventat - a la sortida d'un poble hi havia una creu de terme,

i en un altre documents aquella C�l c:e terme )que se sap que hav i.a

desaparegut al segle XVIII, diu que ja no hi era al segle XVII;

aleshores busques on et poden dir la veritat desaparegue al se-

gle XVIII 0 al XVII? Un llibre sobre creus de terme parla d'un�
documents que potser t'ho aclariran: busques aquests documents, aue

poden ser a L'Arxiu de la Corona d'Arag6, a Barcelona, a W�drid 0

a Paris ••• I aquests documents diuen que efectivament la creu de

terme des�paregue e1 segle XVII,perque � segons la gent estava

embruixada.

Ave Maria Purissima ! pensa l'historiador, com pot una creu

de terme estar embruixada ? I aleshores ha de consul tar les'histo-



A�
ries sobre bruixeria en aquella comar-ca , i troba que ,� La creu

. Drove�de t erme __ zt' in t embruixada � �L y. u.t: un d i.a fatal un 11amp

va matar en aquell indret dues pcrsones;i malgrat la pietat popular,.)

la gent va creure que el diab'e hi tenia part, perque el 11amp havia
1:6./w4X/·

partit un brag de la creu ; i aqui a l'historiador Ii poden sor.o::ir
1

dos camins ��explicaci0no pas de la desaparici6 de la creu, sin6

de _com va desapareixer: ell sap, per ventura, que La creu era de fi

nals del segle ';fVi� i en aquell temps les creus solien ser precioses,

per tant p(t)(ha desaparemxer a) per-que ara I' un ar'a 11 a.L tre arrencaren

les pedres i �mmmm les van aprofitar per a marges,o simple

ment les van ti3'!.�r per un barranc ; 0 be b), troba un d i.a , si aquella

explicaci6 no Ilha sa tisfet, una no tLc i.a (tel via tge que a.L segl e XVII

va fer per a4±ue�es terres un fam6s intel.lectual 0 noble estranger

del qual hom sap la deria que tenia de col.leccionar peces d#art.
r

I l'historiador sospita que tal vegada aquella creu a la qual la gent

ja no s'acostava, va anar a parar a la carro sa del noble senyor
i

.A't-enci6, pe ro , nome s 11.0 sospita tal vegada no en trobara 1 eviden-



cia� ma i tal vegada un dia, al cap de molts anys, com aue els 3

histpriadors no deixen mai una pista del tot per perduda, trobara les
,

memo r-Le s d un secretari d' aquell senyor , en les oua I.s es diu que

efectivament,el senyor va pispar -admeteu-me el mot - �quella creu,

i llavors arriba a la veritat: la creu sap quan va desapareixer,

per-que va desapareixer i coni i per mans de qui va desapareixer ..

Eh ? Sembla una novel.la. No hi ha novel.la mes apassionant que la

recerca dels fets histories i de la seva explicaci6. I direu, ja

s'ha acabat aquesta teva fantasia? No, no s'ha acabat: es a dir

quant a mi, que us parlo, si1 pero l'hmstoriador no parara fins a

1

saber que va ser despres d
__ aquella creu. Si encara existeix, on
,...

es avui dia ? La te la ,familia, els descendents -.aquell noble estran-
If!

gel' ? Es en un museu? L'historiador encara te un llarg cami ner

rec6rrel', consultant catalegs de museus, fitxes d'historia de l'art,
i llibre, llibres •••• sabeu per aue ? Per que aquella creu continua

....

intrigant-lo, encara que ara ja sap a110 per quQ.e al comencarnerit es

I'

va posar a investigar ..

Els hi s bor-Lador s s6n uns il.lustres tafaners, i 8.;1 mateix temps,

uns implacables notaris de la veritat.



Com ha confegit la historia del Vilosell el Pare Benet Farre ?

Hav.ia de comenca.r' per a l.gun punt concret. leIs pu: rt s concrets ,

en historia, nomes existeixen quan es:isteix un documents seri6s.

Si no, ja en poden c6rrer de llegendes i fins de textos escrits;

per a l'historiador tot ::?on falornies : a110 que no pot desmostrar

se,no es de fiar.

El bon ¥ monjo de Poblet,camina que caminaras pels documents de
y

-

la historia,no troba res mes antic que el castell del Vilosell.

I es clar que abans hi devia hAver cases, i tal vegada poble ! Es

clar que poteer hi havia hagut un altre castell anterior a aquell
o � els mo r-o s tenien tiambe castells.

que ara el pr@ocup:;, JJefs ca s t eLl.s ma'Lf'Leu-cvo s-c en i sempre, sempre

hi havia hagut un castell anterior, segurament un petit castell,
�-rt..o��

una oa.sa f'o r-t i.f i.cadaj' � aquest (es lOrigen dels castells. Aixi

doncs, el nostre autor arrenca de la noticia del castell - -- en



( per a aquell temps) qui ocupara el �stell, qui ten sera castla

o carla. El bon Pere de Besora sera l'ocupant del castell i qui tin

dra damunt el poble domini conjuntament amb el rei.

Com en tota terra reconquerida, calia aue hi hagues un repobla

ment: calia repoblar-la,portar-hi gent. Les terres ponentines cal
_J"">��..._-/

gue posGr-les e�/��mpliar els conreus que els sarralns hi ha
-

vien &SenVOlup��ase de rerif tians. De gent no en sobrava, pero La

Segarra ilel Solsones aportaren bragos:els noms de Besora, Cervera,

Olius, SanaUja, Gramuntell,van sortint en els documents,i com que

no hi havia cognom,es deia el nom de procedh1.cia geografica: encara

un temps que "castell" voLt.a dir de vegades petit poble emmur'a.LLat 40

entorn d'una fortificaci6. El docwnents en qUesti6 s6n del se':11e

XI i del XII,tant musul��ns com cristians. Aquesta terra era terra

de frontera : de fet l'historiador Lladonosa i tambe els estudis

de Fort i Cogul i Josep Iglef'ies han d ei xe t ben determina t que pr�,c

ticament totes les Garrigues i part de la Conca en un moment deter

minat eren terra de n.i.ngti , Nome s a partir de 1149,amb La conqu e s ta

de mequinensa, Fraga i LLe i ga aquestes terres es comencaren a ps

b�ar i explotar per fer-hi vida pacifica i ,naturalment,cristiana.

tluiE1lem. de Cer:.\lera f'ou el nrim�x: o cunarrt del .cP1stell recoQ-Slu.eri t.t_I Ill� de tiamon Herenguer iV, A�!OnS es�ab elX aeI'lnlu�vamenu,



11

avui dia als pobles hi ha noms de cases que s6n noms geografics:

en algun 0 altre hi trobarem cal Rocafort, 0 can Rauric, 0 cal Mont

blanquet -s6n noms que recordo de la Vall -del Corb on vaig criar-me.

Doncs be, la gent es deia : Bernat de Solsona, Pere de Queralt,

Dalmau de Vi�bodi 0 Ramon de Vallverd.

Quan jo 11egia e1 IIibre ·comenqava a veure dibuixar-se 10. gent

primera de que tenim noticia escrita, 0.1 Vilosell,i m'afigurava el

castell en mans del Cervera,' d e spr-e s en mans de Besora, i

saber qui tfmes. Veia tambe els qUi\��ocuments que es

, a un_�§l __ ��£� __

Puila i pel nom
1 autor seguiren � I:WllI{�llmtuhqne no s6n esmentats : II

aquells pobladors que vinguin a habitar 0.1 Velosellll

Com eren aquElla gent? Me'ls afiguro, venint de la Segarra 0

arieu a

transcriu

a tots

del Solsones ,i una mires, perduts en aquestes terres,diferents de

les seves, amb un bosc mes esquitxat,amb unes valls mes petites,
amb mes aieua que no avui,emprenent una nova vida. I aviat trobarem

el primer home ric, e1 primer no se si dir-ne ca c i c , per-ooa.Imeny s



panya pel recorregut medieval de la gent del Vilosell,on el poble

�s donat, empenyorat, desempenyorat, cadit, a una pila de persones,

entre les quals els reis , que tenien part del senYliYriu damunt el

lloc. Mentre els documents ens paTlen daixo,dels qui telj.ien la mIilm

�..L prarne r' que IN 0 ctrmpr-a.r -cerr'i3s 1 1 eT-se .Les assegurar per docu 12.
ment senyorial 0 nomarial : aquest primer propietari ( entre cometes)
era un capella, Pere de Gramuntell : aquests documents de finals

del s.XII ens donen ja noms de gent que venia terrenys,o intercan

viava finques: aixo vol dir que ja hi teniem un bon nucli de poblaci6.

I pels documents que aporta l'autor, a primaries del segle XIII

allo del Vilosell era ja una densa xarxa de compres, vendes, composi

cions entre familiars, apoques de casament,dots, i,per tant, de gent.

Tanta, conclou l'autor que tamb� del VilQ,S'ell podien sortir gent a

poblar llocs m�s deserts, com Les Besses 0 Cervia.
"A

I ai xo van fer, i es van establir tamb� a La Pobla. L'autor,amb
documents a La rna aempr-ej f'a constar que ja aleshores e1 VfLoae.l.L tenia

molta relaci6 amb Pob1et, i els llII1qlIlrlnibR qui anaren a la Pobla ho van

fer per contracte amb el Monestir, que possela la Pob1a de Cervo1es.

I ja tenim e1 poble en rnarxa. A partit d aqui l'autor ens acom-
r:



condici6"patrimonial, no ens parlen per res dels qui res no te

nien,i aixi es posa de manifest que � si be la historia la fern en

tre tots, IIDltissims mes s6n els anonims, els qui mai no hi surten

amb noms i cognoms que no els que hi surten.

Els �rimers pobladors ,dones, s'hi estableixen ,i l'autor del

nostre llibre ja pot moure's entre noms coneguts : a traves prin

cipalment dels testaments i de les ja freqUents relacions amb Po

blet, els vilosellencs es dibuixen amb les seves families,propie

tats, i es dibuixa tambe el terme , amb les seves servituds, camins

i molins.

I sobra gent per poblar fins i tot les Besses i Cervia. Ales
a��

Besses hi van fer un mali - de sempre hi h.av i.a hagut, fins *- 2 'i

J_!avui, un moli ales Besses.

En el segle XIII el poble... passa a mans d'altres senyors,degut a

una qUesti6 de deutes,i encara hi interv8 el rei,en tot aquest

trangol,fins que va a mans d'un ciutada honrat de Lleida.



Dv_ra poc, per-que aviat l' omb ra de Poblet, tan 11igada aL Vilosell, '4
,

tindra el senyoriu de part d aquest monestir ,pero aixo es va fer

no pas de cop sin6 comprant,baratant,acceptant de molts diversos

antics propietaris de finques: una cosa era tenir el senyoriu de

nom i una altra el�enyoriu efectiu. A finals del segle XIII,pero,
el domini de Poblet damunt el Vilosell era ja acomplert. El regi

ment i administraci6 �knnomica el feia el Monestir a traves de

majorals.

El primer signe del que avui en diriem ordinances municipals
el trobem 801 regle XVI, i fan referencia als bons costums i a La hi

giene publica: la importancia de no embrutar l'aigua de la bassa

hi figura en 'U_l"). dels primers 110cs. Anteriorment, hi havia hagut

uns privilegis,o normes que mmmmmmm el senyor ,en aquest cas l'abat)
havia de respectar •

Aquest lligam amb Poblet ,que ja no havia de desapareixer fins

quasi els nostres dies, havia de provocar ,com passa amb les fami

lies 0 amb les parelles, una serie de petits 0 grans conflictes

diriem de convivBncia. I no poques vegades l'arbitratge se sotmetia



iJ

a l'Arqueibisbe de Tarragona, com a elemnt neutral i venerabilissim.

Aquests petits plets i detalls de friccions fan que una bons part
del llibre els sigui dedicada i no es la part menys interessant,sin6
una de les me s sucoses: ens fiqu'¥7s'Piar le,; families, les in jus

ticies, protestes, estafes, r-e cLamacdon e , infideli tats, incO't\1pliments
i fins algun per desgracia,fet de sang. La naturalesa humana deu

haver estat sempre igual a ella mateixa. No poc significativa fou

en roes d'una ocasi6 l'actitud cooperadora i d'ajut que en el terreny
economic presta el monestir al poble, part¢cularment en temps de gue

rra i po�tguerra,i pesta.
Ben cert era que al llarg dels segles hi havia hagut joves del

Vilosell que havien�pres l'habit del Cister i esde

vingut monjos de la comunitat, 0 conversos, que es la denominaci6
,

div;tP el Cister per als que no sordenaven de sacerdots pero feien

ri): S tasques dins La comuni tat.



� -niciat el segle XIX el domini monacal sobre el Vilosell J�

deixa d�exercir-se per part de Poblet,ja abans de la destrucci6 sal

vatge del monestir. Amb tot, ja al segle XVIII els plets entre el Vi

losell i el monestir havien estat frequents : no pagament de delmes,

sobretot, que dona 110e a un litigi que arriba �la Reial Audiencia

de � Catalunya. Paral�elament,des de l'Edat Mitjana un altre tipus

de pLe tj hav i.en estq__t resol ts davant el ma t e i.x tribunal de Poblet.

I l'autor, el ·p.Benet,reprodueix alguns pas2atges de declaracions

diA_dt·��
j!! If !:rt interessants, ja us ho podeu pensar / quan testiw,oniaven les

dones dels pledejants i ales paraules gruixudes que s'havien inter

canviat els homes hi afegien elles les de colI ita propia ••• � De

vegades i en presencia de l'Ab8.t s'arribaven a envestir,i ja em teniu

el Reverendissim de torn descompartint els fogosos vilosellencs.

�
La tereera part del volum constitueix una d pi de fets relacio-

nats amb el Vilosell,entre ells el desenvolupament de les ermites de

Sant Sehastia i de Sant Miquel.L'autor analit7a amb molt detaIl les

successives obres de perfecclWnament de les ermites,aixi com del

temple parroquial,les seves confraries, beneficis • Sis\beneficiats
arriba a tenir un poble que a mit jan segle XVI tenia 56 focs, es



no oodia oblidar un fet real i oorrtunderrt els pobles tenen pobles

a dir,poc m�s de dos-cents habitants� El tres per cent de la pobla

ci6 eren beneficiats. No tots els beneficis eren de\�ateixa epoca

i alguns foren suprimits per extinci6 0 manca de suport. Natll.ral

ment, quant a Confraries, no podia mancar-hi la del Roser, de tama

tradici6 en terres de Ponent.

Relacionat amb aquestes activitats eclesiastiques i mmfu pastorals,

el P.Benet fa esment del bisbe Caixal, que ho fou de la Sell. i al

qual es dell. el grandi6s seminari encara existent a la capitql de

l'Alt Urgell, i estigll.e a l'inici de r'Institut Femeni de monges
Fill es
ue Ia Sagrada Familia .. Fiilil del Vilosell, s'anuncia una biografia

completa d'aquest important persoaatge.

Encara que el p.Benet es proposava en e1 sell. llibre fonamental

ment de parlar de La hi s to r-La d.el Vilosell en relaci6 anb Poblet,

velns,i amb aquests tenen re�cions bones i dolentes. Per aixo,

quan ens acostem a1 centenar de pagines de��1ibre ens evoca les

relacions del Vi10sell amb La Pobla,l'Albi, 'Vinaixa, Va11clara,



i
Vilanova de Prades, Prades. Naturalment, quan les relacions eren /g

bones no passava res de cr�tic : quan hi havia raons, aleshores

ens queden els do cumerrt s • Amb La Pobla de Cervoles, per exemple,

hi havia el p�oblema que algunes terres que el Vilosell tenia al
I

terme de la Pobla lee tenia d abans que�aquest darrer

po ble fos f'undat al segle XH1. Amb I' Albi La dlilscussi6 principal

s,� establia sobre els If.mi ts del termes, particularment tocant al

pasturatge en els emprius. Amb Vinaixa poques raons, llevat d ' al

gun desafiament amb baralles,� entre dos bandols que devien ser

,

de gent de brega,almenys un dells, perque el seu capitost Ii deien

Focences ••• i que, per tant, es devia encendre facilment.
I

Amb Vallclara la disputa vingue per haver-se negat els d aquest

poble mrrunm.mrtnmi:J que tenien terres al Vilosell a col.laborar

en larestauraci6 del castell del Vilosell. Sempre hi ha l'Bmbra

de la pobresa, de la resistencia a col.laborar, de la por a esser
,

objecte d abusos: igual que avui. De Vilanova de Prades l'autor

ens explica una autEmtica batalla entre uns vilanovins i uns enca

rregats dYuna granja si tuada a Cervoles. Hi h.ague r-en nafres i mol ta

batussa •



Finalment,amb Prades la qUesti6 venia de les jurisdieeions: Prades

co.n sabeu, era eomtat1 i el eomte de Prades haur-i,a volgut tenir

domini sobre el Vilosell,�e pertanyia a Poblet.L'autor dedueix

que el eomte de Prades mai no va pair que els monjos tinguessin
el domini sobre el Vilosell. Sembla que el eomte molestava i in

quietava els vilosellenes dia rera dia. De fet, eoneixem be els

litigis entre Poblet -mes que no .� Vilosell -i el eomtat de Prades,

perque esta tot ben doeumentat: uns i altres tenien notaris a ea

bassos.
./

JiJIautor bf�rls ha explieat ja La traj eetoria del poble i

les seves relaeions amb els senyors,i amb els ve"ins. Pero ara
'-'

arribem a �lO que pot interesssar mes la gent els hqbitants ae-

tuals :la demografia. En aquest punt l'autor ha filat molt prim,

i es de las poques vegades que, quant a la historia d'una poblaei6,

jo he v�t l'evo1uei6 de 1a seva gent explieada quasi anys per any.

Com que no solament ens d6na el nOi'l\bre d'habitants, sin6 el nom



no dels po c.l e s , cont Lnuera e s ta.ncat s fins a les darreries,� que

hi trobareu relacions de vilosellencs que duen els vostr�noms.

Arrenca del segle XIII, a finals del qual l'autor est�bleix uns

100 habitants 0 una mica rne s , dels quaLs en s abem el nom en bona p=rt ,

aquell nom �ndicava la procedencia geogr�fica : hi surten els

Barbera, � Almenara, � Prats, 6- Castel16,� Guardiola, � F'luv i.a ,

r Urgrell ••• L' autor fa un estudi d e l.s cognoms que van apareixent

pe�habitants que hi immigren,de Jorba,d'Alguaire,Fon\leres
Vilafranca .••Al segle XIV ja troba mes de quatr 400 habitants,tot
i que la pesta negra va fer baixar brutalment,poc despres, la po

blaci6. Ja no es r-e cuper-ar-a massa, i al s .XV tindr�, 212 ha.b i.aa rrt s

-que-ja he al.ludit abans -. Durant el segle XVI, segle de guerres,

mmIhmmmmibibmm.rnibE:a� i de creixement de les cLuta ts me s que

hi ha un augment fins a uns 350 hahitants, xifra que jo trobo res

pectable.

Si em permeteu de fer un incls, dire que aqu8sts pobles aleshores

eren_, com els de La Segarra, mes prospers i poblats que no els de

l' actual p.la d' Urgell : no fa molt, parlant a S8.nt l'ftartl de MaIda}
jo eyocava aquest fet arab xifres prou clares : com q ue el canal

d' Urg_ell no era encara obrat, aquelles planes e s consider-aven mise-
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/'

rioses,i poe poblades : � sobretot al segle XVIII,quan hi hague,

ben eert, una puja d' habi tants al Vilosell, que te 580 habitants

eensats pel Comte de Floridablanea, xifra�ft4J*.- Comparem aquests

voara cis-cents habitants del Vilosell amb els 198 de Mollerussa

o els 285 de Bellvis,mfumID� 0 as 194 de Miralcamp, 0

dels tossals
els 61 de Tornabous •••Els pobles ae seea eren mes rics que no els

del pla : Gu�mera tenia 1246 habitants,

Aquesita pu ja d I habi tarr(1 es marrc e tot el segle XIX i part del

XX: el 1920 teniu 700 habitants. Es tal vegada el punt mes alt: els

eanvis economics ,la guerra i les emic;racions posteriors han tornat

ell .

el Vilosel��Is nivells del segle XVI : aixo no vol pas dir una bai-

xada general del to de la poblaci6,sin6 nomes del nombre d'habit�ts:

tal vegada te els habitants que li correspon pe actualment ,perque

co m que ja he d.i t abaris que els pobles s6n essers vius, els essers

vius mengen pel que necessiten i organitzats en ramats, tribus 0

colonies, disposen d'un territori dtil i no hi cap mes gent. I hem

de pensar tambe en el fenomen qualitatiu de les cases renov"des a



utili ta t dels e s tada rrts de temporada, els uuaLs oo den corrt ribuir a 2.L
«c.

donar qualitat de vida e III hi poble •

.;

El darrer gran caVt'!r<i...tol pr-o piamerrt d i, t del lliDre es destinat

a parlar de t
'
e cqriorn.i.a del poble,la qual tradicj.onalment ha estat

pagesa i artesanal. L'autor especifica molt detalladament quina era

l'activitat del poble i sobretot les reg�es 0 lleis per les quaIs

es regia el sistema contractual. Aquest punt precisament li permet

d'explicar-nos les compres 0 donacions amb que Poblet ana fent-se

amo de predis,cases, molins, dins�el Vi10::-ell.Sorprenent es l'ac

tivitat ramadera de1s vilosellencs en l'Edat NIitjana,activitat que

d'una manera a altra alguns autors actuals indiquen com convenient

a les Garrigues, de cara a1 mercat europeu ••• Els oficis no de pagb s

eren el de teixidor de lli,sastre,paleta, i vidrier: aquesta acti-

/

vitat fou desrrtte.s tinguda molts anys ,com saben les persones grans/

a Vimbod:L Del segle VII endavant hi ha metge I apotecari i veteri-
-A de-stileries d' ai,guardent k .

narin 0 mes ben dit, manescal_7'1filIJ1Hi mO..LlnS a.e farrna 1 a. 011. Ie;ual-

ment interessants s6n les llistes de contribuents que deixen ende

vinar que al segle XVIII hi hav'i.a algunes f'amfLa e s veri tablernent

riques :JauLe Foraster,Pere Josep Carrer,Rafael Cornad6,Josep Lla-
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Llad6 •••

tant
Hi ha un apartat al llibre que no esta �0=it=eESj .� desenvolupat,

/

i que fa referencia als segle s XIX i XX. Es comprensible, per-que

l'autor ha manejat documents primordialment dels segles medievals I

i el seu propbsit princiilJal era de donar una visi6 �.historica del

poble en les seves relacions amb Poblet, i Poblet deixa de tenir

domini damunt el Vilosell practicament des del temps de les Corts

de Cadis , e1 1812. I com que poc desF)res� es po sa en prac-
.

r:.t?5J�ccd"
tica 1a desamorti tzaci6 Poblet deixa de tenir cap� damurrt el

Vilose11.
I

TamQ e 1a creaci6 de les provincies, e1 lfiB33 determina que el
1..../

Vilose11 tingues a partir d. a1eshores mes relaci6 amb Lleida que
r:

no, posem per cas, amb lVIontblanc 0 Tarragona: en clependre de 10.

Diputaci6 de Lleida 1es vies de comunicaci'o i millores altres es
"-"

van fer amb referencia a 10. capital del Segre.

En entr8r 8.1 segle XX trobem d'una banda. l'agrupament eels



ha1bitants segons les seves preterenCles pol1tlques -mes conserva_ 2�
dors i mes progressistes -,un increment cultural amb les noves es

coles, fetes el 1929,la creaci6 de les cooperatives i la transfor-
1

maci6, com en tants d.altres pobles garriguencs,de la �bassa en

plaga.
Diu l' a;\l.tllor que la II Rep mblica aca oa de dividir el poble en

dos bandols,o sectors,molt marcats. I fa unLemoti�iL�rou clar�
"-

reflexi6 sobre la guerra civil, que a la llarga fou una f'1erdUa
per a tothom.

En frase de l'autor, la histbria s'ac8ba on comenga la memb-
,

ria de 18s coses. Deixn., doncs, per a d altres historiadors, la

tasca· de fer Itlllista de fets i accions dins el segle XX fins 2.1s

nostres dies.

Un extens a.perid.ix de do curzerrt s ens perme t de veure no so lament

que passava 0 que es preveia, sin6 com s'expressava: la vivor dels

,

originals es molt d agrair, tant del Funt d' hd sbor-La d eLs costums

com dthistbria de la llengua.



El desig de llautor,en acabar el llibre, �s que el Vilosell

camini end�v8nt i es perfeccioni, en una uni6 de llesperit de tots

l.�

Pero la historia continua : i som nosaltres, gent dels finals del

segle XX els qui podem aprendre,precisamcnt dels errors passats:

diuen que els homes no escarmenten mai , que l' home �s r
'
urri,c an.ima.L

.

II
II

II

que entropessQ_dues vegades amb la mateixa pedra, que sempre hi ba

hagut guerres in' hi haura , que 11 estupidesa humana es capac a' em

prendre el(�;ni de La pr-o pa.a destrucci6. Diuen, diuen : pero no es

cert que en molts aspectes hem millorat ? No es pot ser un pessimis

ta total: sempre :leIs paisatge? t e nen cLar-or i ombra,i aixf �s La

I

vida,i una. de les coses que 1 home ,des de segles e s ta fent, 6s [3.pren-

dre a conviure. Si arriba a tenir un equilibri acceptable dins el

seu poble vila 0 ciutat,si cadascu ent�n que 1a seva llibertat tA

u� limit, que aquest limit 6s clarissim ,el moment 0 el lloc on co

menga la llibertat de l'altre, pot fer cami positiu. I els que tin

guin motius superiors, tinguin fe, creences, una mesura m�s amunt

que no ells mateixos, ho entendran mes be.



els s eu s fills. Ni.ngu no hi. ob j e c tar'a res , ef3 un desig que tothom 2(;

compartira • Quan de debb ens toca pati.r, aleshores comprenem com

es de mesquina i esquifida tota la nostr8. ambici6 anterior: ens de

batem en disputes minimes, quan hi ha tantes coses importants a ado

b8r i en benefici de tots. I es acceptant els petits i continnats
vida social ,

sacrificis que La mmm.� ens a.mpo sa que acabarem convivint, que

��, en definitiva, l'6nica manera valida de viure •

Modestamant,r 3D perb amb admi�ada intensitat, renovo �a me-

l f 1· i t '6 l' t ,fQ:r.IDJJ,Q._.�l_desig�tt

:-;(-:;t
va persona e l.Cl. acl. a au or, l.�' �,�1�9ts e�s\�

'\;/PL
' .
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d '1 1 t 1 �o a en s l. IlUlllf1ID.ID.I mo 'ts any s _e va a per l. • us rar-nos en e r s , �

fets hi.s t o r-i c s � hum Q e1 nostre entorn.
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