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s�rie de volums amh molta fotografia sota el titol de "Catalunya Vi-

si6 ".Aixo m'ha perm�s de.fer mils' i mils de quilometres amunt i avall

del pais, des de Per-pf.nya ales 'terres termeneres amb Castel16, des

UNA VOCACIO DE COJ.JARCALI3 CA

Quan jo era petit, p�:ssava moltes temporades en un, pobLe situat als

limits de la segarra i l'Urgell, sant Marti-de Malda,' vora e.l r-Lu Corb.

I preguntava fl me'll avi, assenyala�t cap al sud, a la serreta de MaIda,

que ens tancava.la visih:LIitat c: II..,JU� hi ha alla al darrera ?"'I el

meu avi em deia "La. Conca de Barbera".·

D'aquell poble era el me'll avi i .tamhe el me'll pare : Ia meva mare era
,

/-

natural d'un aJ,.tre pohle ben proper de la Conca: els Omellons. 3€nipre

,mes dur-e aquells paisa'tges clavats e,ls' ulls. deLa pensament , I tant es

aixi que no he para.t fins' a residir enmig del camp. AlIi penso viure

i ,si Le s c t.r-cume+anc t'ee no canvien molt i molt, no mour-e--me tn.,

La meva voaao t c' diguem-ne d l es Gudi6s comarcal encara no ha comenoat ,

Amb tot,. el costum de no perdre contacte amb la naGuralesa i unes cir

cumstanc Le s fortuites de t ez-mfnar-en que .f'o s triat. per a r-e da.ct ar' una >
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de la costa fins- a terres de rerol i d'Osca. Par-aLv LeLamerrt m "he ado

nat de qu� poc coneixem el pais, de com hi passem amb els ulls aclucats

i no hi posem-arrels,afeotives. Barbera de,la Conca era un'nom,tan sols

per a mi,ho confesso, fins que vaig passar-hi un i un altre cop, i
r

bo i no encrar en contacte amb 1a bona,gent que hi habita, vaig anar

copsant, aqui, � a Sarral, i a Montblanc,i �,Montbri6 i a Rojals i

ta.nts de 110cs ,un perfil inconfusible : el perfil de la Conca. Encara

m
t enduri� mes eor-pr-ese s , .car a Blancafort hi havia viscut lID avantpa

ssat me�,i vaig poder veure'n encara e1 casalot., per proximitat amb

Lee Garr'igues 'on visc , amb . La segarra ba Lxa on .he . viscut ,per proximi4:;at

tamb� amb les terres de Lleida a les quaIs em dec primordialment,e?-
.>

, -t Lmo La Conca L: em voldria fer resso no acLament de .La seva bellesa,

sin6 de les s�ves necessitats, de les $::Jves engUn_ies.

He vingut a parlar-vos d'un tema que visc de prop: 1a prQmoci6 de

l'home de comarques.

La promoci6 en tots eLs o r-dr-e s :, tots mm. sabem ,en primer terma, que

l'home de comarques es un home aillat. No pas fisicament als temps que
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correm; pero si e-spiril:iualment. L'home de oomarques, i em refereixo

parGicularmenG als dels mitjans rurals, no te massa veu ni vot. Bs

queda bon xic al mar-ge de les decisions :les decisions, avui dia,arreu
,

del m6n, s?n preses a lefO ciutats.

segon.: 1 'home de comarques no entra en el 'trenat de ccnt ac't ee que

procura le. ciutat, contactes humans,' d'influ�ncia, de gesti6, que
,

en fan un element �olt actiu en les relacions i en els assoliments •

.

,L 'home de oomarques es, en tot 'cas, un possible vot, i fa en molt.s

casos veri tabl-e aquella frase del pobre page s ,

rercer : l'nome de comar-que s no es un elem.ent cultural:Ltzat,i, dispo

sarrt de les mateixes forces espiri tua.Ls del de la ciutat ,no, sol tenir.,
acc�s a una. educaci6'completa dins �l seu ambient. Quan surt a estu

diar es ,molt raramdnt que retorna al poble, tant mes que no pot exercil

hi-la professi6 de la,qual s'ha graduate

Quart: l;home de comarques, l'home rural es nomes mitjanament coope-

ratiu, no sol agrupar-se de grat : d "aLtrr'a banda Le s suscept Lb i.Ldtat s

personals _al camp s6n mes agudes que a la 'ciutat,i. potser qui donar�a
un pas endavant no el d6na pel qu� diran 0 �erqu� alguh incident ha
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creat amb anterioritat 'es't r-anyes barreres que no eL deLxen acoecar=se

comodament als altres 0 a uns altres.'

Unes i altres causes deixen l'home rural molt desemparat. No t�

pr-ou .forga individual,per recels i poca pr-e par-ac Lo i h�,bi't en l'entre

lla� 1'eli de la ciutat-,ni prou £or9a col.lectiva. Ultra aixo, e1 po-
,

tencial economic de les petites viles considerades des de l'interior

de Is \�eus consistoris, tots sabem com �s -de migrat. Amb eaf'or o i bona

vo.Lurrt.at i arriscant-se, gr-ups benemer-Lt s .acons egueLxen d"urbanitzar

'lID parc, de construir un c omp'Lex esportiu,de ,fer venir .un centre' d'

ensenyament : no �s prou. Es tot el concepte huma que cal canviar. [

Podriem aplicar en part aixQ q,ue dic a la gent d'aquesta contrada.Em

figuro, pero , que names en part�; no, diria que aqueat sec'tor- compr-e s '

entre sai"'r�l � SoliveLLa i Montblanc sigui eL me s de.aempar-a't de La Con

ca. Paro en part, flmm:Fi!tbmmljpm patei4 tambe d'aqu611es limitacions pro

fundes a que al.lu,dia.

Quan I,il)arlem de pr-omo c i o de 1 'home de comar-que s , per-o , voLem dir de

tot e1 camp ca uaLa , La vostra situaci6 no es ni de bon tros cO,mpara-
'

. ble a 1a dels homes de la muntanya, ja sigui humida -cas del Pallars-'



rera, perb. Catalunya te ara Uns 4,000.000, d'habitants - la catalunya

eSi]ricta f'o.rmada per les comarques que estan corapr'ese s dins la' demar

qa.ci6 Jldministrat iva que sumen les quatre pr-ovIncLe s , D'aquests quatre

milions el 70% viu ales ciutats roJnmmTIioommjbm de mes de 10.000 habi-:

tan-GEl' ; en nuclis rurals ,hi viu un 14 %,. Ales ciutats gr-ana' eL nombre
T .

'

.� \

, d 'haba uant s augmenta en un 4% 0 un 6% cada deu anys •• �en un 1 % en

Ja sigui seca -cas del Priorat...:.. }!;l despoblament de la mun�anya es

.

\ fortissim, ales comarques a.Lt e s de Calialunya ha arribat, -llevat d "

a la Vall d'Aran,-'a, quaranta,cinquanta i seixanta per cent. semblant,

merrt pass's: al Priorat.' Endames, les comarques que no, augmenten el nom

bre d-'habi tants pot· ser que no ho facin de's de do s punts de vista :

perqu� hi ha pocs naixements, i perqu� hi arriben poques families im-
•

•

migrades • En tots dos casos la minva es irnmediata,car les families

immigrades tenen .moLt s elements' ,joves' que s6n els qui donaran una

taci6 clara de nous �i�tadans, en-former matri�onis.
El nostre pais es un pais amb un index baix de naixements, �n

index que ha superat les xifras irrisbries d'unes q,uantes d�cades en-
,
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en les de 5. a 10.000 habitants i en menys del 0'50 % en les de menor

entitat i en els pobles: L'em:igraci6 general del camp:a la ciutat se

'xLf'r-a .en tina escala descendent que ha perm�s la minva del 18�� al 14%

Aquestes cifres han esta't; estudiades pel' nostre ma�im especialista

en 'temes de poblament, clue es JoseI' Iglesies. Aquest ma't e Lx aut or- ens

diu que a la xona Iitoral i pre-Iitoral - I\[arvsmes, Vall�s, La selva,

e1 Ll0br-egat , e1 Garraf,,�l Pene dee el Tarrgon�s i e L Oamp,mes aquest

fenomen monsl:iru6s que es el .r3arcelon�s,en aquesta zoja's'hi emboteix,

aquesta. es I' expressi6 que Ii e scau , el 80 % de la .pob.Iac Lo "i, aque st III

80 % com una esponja, continua absorbint liexode rural.

Abm aixh podem veure clara que al camp hi ha menys gent. perh,

paral.lelament, les exig�ncies:del m6n modern,reclamen encara menys

gent al camp,menys gent � les zones rurals, explotacions mes grans i

ren�ables i rues possibilitats econhmth.ques per a tots.
'

Gairebe els unics que immigren a1 territori rur$.l s6n els pro-
',

I'

cedents de regions espanyo Les- pobr-es ,. obrers sense 'qua.Lf.f i.oar- i fami-\

lies que realment ,eThan desarrelat de llur terra.' Mentre que el pag�s
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del camp catala emigra ales grans ciutats ,sempre amb mes possibili�
i

/

iiat,s '.
i pensant fort;a en els fills, si e� que els te en edaf escolar •.

:Pensem ,tambe, que+un 'percentatge f'Ort d'immigrants,de fora de CaJGalu

nya entra cada any a casa nostra' q,ue en deu anys, del 1950 al 1960

han entrat a treballar i·-a viure a catalunya 441.000 persones. El 1964

s61 ,pero, entraren.a·catalunya·117�000 irnnigran:ts.tr,a xifra no fa sin6

augmentar : en deu anys, r-epe t fm-ho, de 1960- 1960 van entrar 400.000
.

personas _ ,Dones be: de 19611 a 1965 =quat r-e anys
-

La Hifra fou de

362.000. La quaL coaa vol dir que entre naixements. iC iro.migra:c�·6 aug

mentem vora 160.000' ij,abi·tants· per any , Perb aque st s habitants, r-e cor-dem

ho, es concentrena. les grans ciutats, a la zona 'industrial i·de esp�s

comerg que es la costa i la llenca 'pre-litoral. Una xifra ho indicare.

lUeS clarament : el fu@mjm 1964 de 157.000 nous habitants 142.000 corres-
_,

ponien a la provincia de Barcelona.
-

Si tot el pais estigues industrialitzat la poblaci6 immigrant es dis

tr-ibulria equitativament :' ara, amb aquesta concentraci6 tan virulenta
.

al Barcelon�s, eL Llobregc'1t i el ValJ_es la necessi tat de serveis i in

fraestructura d I aquest manyoc de ef.utat s , carreteres i fabriquas obliga
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a deixar molt desatesa la resta del pais. 'I I

El nostre pag�s a Catalunya es divideix en dos grans sectors : el

camperol que cultiva terre,s d t un altre -els parcers 0 arrendataris

gironins i vigatans - i el pag�s que' cultiva terres propies, fen,?men
. frequent ,a les comarques'occidentals--Lleida i Tarrqgbna-- Aquest

pag�s tambe te terres-d'un altre, que men� en arrendament 0 a parce

ria - j a ae
' n dLguLn maaover-Las , mitgers 0 parcers- per-c la caracte-

I

Ii

,

ristica es .. que mena terres sevas , de propietatpetita, gene r-a.Imerrt , i

per a ,les consideracions economiques de finals del segle XX gens ren

dab'Le s ..

s:
ocs s6n els pagewos que fan una compuabLLi.tat rac:i,onal dels

co st os i bene f'Lc Ls , i Clue contabilitzen els seus pr-opf.s jornals i els
� -

que haurien d'assignar als'membres de la familia. La nostra gricultur-

ra esta en�ara endarrerida"malgrat que els productes que d6na siguin
1

'

d ·excel.lent 0 ben notable qualitat.

La Conca de Barbera ha tingUt fLns avuL mateix un ,greu Lnconveni.en:

que es el del monocultiu. Les pagines que Josep ,Maria poblet i altres

'fills cie la.0oncah� dedicat,a les vinyes della vostra terra s6n

antologiques i molt belles, pero ,haturalment, en termes de possibi-

'"
o



litats econJmiques ja sabem on arriba el,rendimen� del vi. Teniu �na

comarca petita, amb monocultiu,ben comunicada,pero _que no ha compensat

aqueLl, conr-eu linic amb al�tres activi-tat� ,. Als coat ere que .fmepugen

'cap a Fores i cap a� .La segarra s 'hi fa 'cereals -el cereal tra-dicio-
I

nal. La resta es- vinya. '.:c�niu, endemes , una comarca amb poca poblaci6
I

-

',cine mil habf.carrt s i tre's mil habitants tenen les vostr-ee. pob.LacLone

grans, Mont�lanc i ITE�pla��� �oia�er�i��e�2�e�tfintaIg�5c�reu
r'25D hab'·t t' . e11965 . � � 1 't-t .

t·r 1 an s J.mrnmmmmmm una nuca me s v.e a mel a : Sl aque s a mz.n-

va hague s estat produida per fac-tors' ocupacionals, per em.igraci6 a

zones industrials prO-peres, fins i tot dins 18; mateixa Conca, e,t s i.gne

el donarfem com a positiu. Pero els qui han emigrat han' anat a Reus

o a Barcelona. La ind1istria,no ha arribat encara de' pIe a la Conca,
..

vull dir la industria moderna, gran, realment impulsora de millores

economiqu.es•

'Pert no tota La pr-omo.o Ld de 11home de comarques. ae centra en les

millores economiques: es clara que les millores econom&ques afavorei-
1

xen llassentament del poble en la vila que I ha vist n�txe.s. Ning1i

no emigra per gust.



\

Ara be, parLem d 'una altra pr-omo.cLo, La promoci6 cultural, La promo

cie poLft i.ca , �

El nostre camp te moltes virtutse La iorga de la famili��cataJ:ana-ha
recolzat .de sempre en l'exempl_e dels llinatges campez-o.La .. AixQ avui

"d i,a es 'va deaf'errt, pero encara e·s al camp on t r-obem IDeS autoritat

paterna,. on trobem mes netedat .de costums i on sembla residir-ni mes

voLurrtaf -de gen.i., AiIo 'cal aprofitar-ho. No podem destriar massa cla

rament progres material i .progres moral ni ens podem proposar yreuades
de bondat i de fortalesa d'esperit on 1 'home 'modern,tan sol.li<;!itat
"Per pre-ssions .i necessitats de nota mena , no po't trobar....se a gust

vull 'dir que poc podem proposar mlllores en llesperit si no les aco-

. T'

panyem de millores materials. Si la vonca ha perdut en deu anys 2.34l
-

,

habitants
. ' I ...,.

i tote's les seves poblacions 11. han han disminuit llevat

de Montblanc que te: up. p"(_titissim or-e ixemerrt; 'aixb vol dir que que Lcom

no acaba d'anar be. Pero ,amb tot, aquest· ho�e de la Donca pot promo-
"

,

,cionar-se, com ,tots els altres habitants rurals. Ara, la promoci6 ha
-

de sortir molt i moLt d fell mat e Lx , Els po de.r-s �suprems estan maeaa

aquef'er-at s peIl prendre La iniciat�va, aixo BS e1 que vul.t. dire '::>era



:rmft. Oiutat-cornarca ..

".

ben vista tota iniciativa de mi11oram8nt, pera e1 primer impu1s ha

de venir de baix. Tots sabe� com s'han aconsegui� coses que semb1arien

impossibles an altres.circumstancies : .pera po'tser no hem pensat que

podem fer moLt m6s,i ,realment,una entitat'tan ben dililimitada com .La

ctnca podrLa aconseguir molt:
r, ,

ler- Proposar-se d'impulsar totes·les forces' eXlstents,espirituals
i materials.

26n- No cedir un cop comengada una empresa .. urbanistica, cultural.

3r Valdre's dels habitants de la·pablaci6 que estan ben situats a
'1

les gr-ans o tucat e �e.r aconseguir J,
....
apr-ovac i.d 0 1 'ajut ales em-

preses iniciades.

4rt- IVIanteniment de les tradid!ions. me s tipiques i positives. de La po-
.

.

-:.

.

blaci6. Educaci6 dels joves en 61 sentit profund de la tradici6

que es pez-f'ec tamerrt compatible' amb e Ls' avenoo s mes moderns ..

5�9 I mes' important : com@ngar-se a formular La neceas t tat dela

�UE ES LA CIDrAT COMA,ROA\.=
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La ciutat-comaroa ha sorgit com Una conaeqiienc La �e p.Lante jar-cse , a

nivell d'especialista, les necessitats de coordenaci6 de tots els re-

II I

C'IJ..rsos d una comarca, tant lUeS que ,.fins avui, es la -unica forga que

pot encloure els avangos economics i els avangos espirituals en una

-unica soluci6 ..

. Es trac_taria de travar una comarca en tots eLs seus recurses i ens

tots els seus serveis de forma tan perfecta que tOGa ella ,fos com una

oiutat. Aiuco comportaria, primer, que una xarxa vial totalment distinta

I'

I"

,

de 1 'actual. En el cas de la comarca que ens ocupa , aquesta, les difi--

cultats serien mfnfmes, per-que e Ls . seus centres vf.Latans estan ja co

municats ben be � ES tractari?!. nome s de fer me s bones Le s rute�. De tal

forma que els pob.Lea quedessin comuriicats en ques t Lo de minuts. Pot ser-

_ podrlem parlar, aleshores, tambe, ,de la necessitat, de despoblar defini

tivament algunes zones 0 fer�ne clapes residencials.

E� segon pas vindria mes planer: un hospital suiicient per a la co:

marca , 0, si eLs nombr-e d "habLtarrt s de la comaroa no era prou per asse-

gurar-ne la totalitat dels sefveis, buscar una' comarca veYna -l'Alt

camp, per exemplE(,i entre les dues comarques formar-ne un.

II

II



,EIs, centres � censenya;nent pr-Lmar-Ls i secundaris tenen un gran pa

per, a jugar en la ciutat-Qornarca. 1"40 calen tants pet Lus grups eacoLar-s ,

sin6 un 0 dos de ben dotats i que permetessin un comode servei de menja-
\

dor, proj eccions i material escolar, esports, eto •••Naturalment , ' mit ja -'

pensi6 absolutament neoessaria. Comptem, del rodal de la oomarca, quan

ta gent va a estudiar fora.

Ara be, encara hi ha mes. La ciutat comarca estableix un smttema

d'informaci6 molt mes ef'Lc i.errt .. Avui dia sabem amb molta mes' celeritat

allo' que passa a Nova O�leans que no pas allo que passa a Vallolara 0

Ii

,:

-

a Montbri6. La'ciutat comarca permetria una emisora de, radio per ales

comunicacions generals de signa 'comarcal, potser una premsa oomarcal

viva, ,una conscHmcia co Lc Lect tva referida als pr-ob.Leme s de .La oomarca

i "a.L mateix temps als problemes ccncr-et s de cada lloc ,en par-t Lcuabar ,

�a oiutat corear-ca es un bon ideal. Pero La ciutat comarca suacdta

un dubt e , On anirjen a par-ar' les individUali'tats locals, els pob.Las , 'la

conscHmcia local ? Aixo es e1 que cal .super-ar-,

Fero superar no vol dir que la,gent hagi d'oblidar-se del seu poble,



per comenaar- a. tenir una conecLenc La comar-caL, a penaar- nome's en

termes de cornarca. No : pr'ec t.sanent si vo Lern que La promoci6 dels

homes de comarques tingui efecte ens caldra donar tota la importan-J

h

cia que te i mer-eLx a La Vila, a l' agrupament urba;', a.L llogarret 0

al poble rural. No es debades que lloccidenji de'CA·talunya es carac

teritza per la persist�ncia de l'habitatge agrupat, per la consti

tuci6 de pobles, amb carrers iamb barris,i amb ravals. Fins i tot

hi ha-pobles ,molts, que tenen diverses festes, segons els barris.

Jo crec que aquesta consci�ncia de pertanyer a una comunitat local

no fari� sin6 augmentar,amb la o Iunat comarca. Tots per a tots i al

mateix temps tots els habitants,d'un poble amb mes cORsciencia de

Iss pessibilitats del, seu poble. Pensem que un dels mals nostres ha

estat l'atomitzaci6 • Esta molt be que cada poble t:ingu:b- la seva coo

perativa, el seu sindicat, pera allo que ens cnnvenen s6n grans coo-

"peratives,.pel ,cap baix a nivell'de comarca 0 de subcomarca. En una

Eur9�a cada cop mes comp'betitiva nom�s aixi podem �urar. Em penso

que si un home com Josep Maria Rende viaq_ues'avui pens2ria si fa no

fa e1 mateix.
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·Es aleshores que se salva ag_uell abisme que hi ha entre la ciutat i·

el camp i es d6na mes sentit ales realitats de cada dia.
i
,

'.-

Una,de les formes de doIiar vicSoria al propi poble i al mateix <iemps
,

'

. �
f'e r=-Lo inter\3ssar per conjunt de la comar-ca es e l : de d LmpuLa- r els

-

3studis i Lee ,realitzacions de caire historic, geo.grai'ic 0 social per

par� dels mateixo� jOV9S del poble. Un grup cultural en un pob1e, on

no hi hagi airia que majoria d'�ld:nellts joves es � grup aton.Els mes."

grans i ex-perimentats haurien de quedar- per a 'les col.,laboracions ,"sein-
-.

pre magistrals i per als consells sobre pr'ocedLns nt, orientaci6 : per-o

.a tasca 11haurien de fer e l.e joves. Al terme hi ha una ez-mi ta mig der-r

rrulda : caldra·refer-la. Hi ha uns noms de partides dels g_uass no' sa-
,

.

bem 1 'origen : inves_tiguem-lo, encara que sigui a tall d
1
aficionats. Hi'

ha una determinada constituci6 social� estratiricacio proLessional: fem

la ben clara en les planes de la nostra,revista. Fem croquis, fotog+afiul

expcs Lo Lons-, un grupmcult.ur'a.L jove· pot fer moltes, moLte s coae s •. :,rot ai

xo forma pa�t, n'esel testtmoni, mes ben dit, de la promoci6 de l'home
I<

I'll

-

de comar-que s , I d6na un orgull sa,. de la f'eLna ben feta.

"


