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què hi ha darrere de tots aquests poblats
on hi ha enterrades tantes històries, tant
de treball, tantes lluites [...] tanta
humanitat anònima. Avui hi queda la pedra,
la gent que, encara que sigui poca, és
suficient per mantenir amb orgull el passat
i el present...”.
Un territori poc conegut, on a voltes
sembla que el temps s’hagi aturat en el
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Veus i perfils de la Baixa Segarra
Pròleg, Lluís Foix
Il·lustracions, Francesc Anglès

Lluís Foix
Rocafort de Vallbona (l’Urgell), 1943.
Llicenciat en periodisme i en Dret. És especialista en política internacional i columnista de temes d’actualitat. La
seva activitat periodística ha estat estretament vinculada a
La Vanguardia, de la qual ha estat director, director adjunt i
sotsdirector en diverses etapes des de 1982. Actualment és
director de l’edició digital d’aquest periòdic.
Va ser corresponsal a Londres durant vuit anys i tres anys a
Washington. Ha cobert informativament set guerres i ha
viatjat per tot el món enviant cròniques i anàlisis des de 82
països. Ha entrevistat molts líders mundials i participa com
invitat en diverses tertúlies radiofòniques i televisives.

Francesc Anglès
Terrassa (Vallès Occidental), 1938.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de
Barcelona l’any 1963. El 1970 inicià la seva activitat artística com escultor treballant argila, pedra i fusta.
El 1972 va començar a treballar amb benes enguixades,
modelades indistintament en petit format i de mida real i
sempre tenint com a motiu principal la figura humana.
Des d’un principi se’l comparà amb l’escultor pop americà
George Segal, amb qui posteriorment va mantenir contacte
personal a través de Joan Muga, director de la galeria Joan
Prats de Barcelona. L’únic punt en comú és el blanc de les
seves escultures. Segal treballa traient motlles dels seus
models, Anglès modela les seves escultures. Totes les obres
de Segal són life size, en la producció d’Anglès es troben tot
tipus de mides.
Per Anglès, el fet més important és la figura humana; en
ocasions, sobretot quan modela grups, pot aconseguir una
atmosfera real (“La cobla”, “La partida”, “El quatre de vuit”,
etc.), però sempre com a complement no cercat.
Utilitza també elements reals, a tall d’acoblament, com poden
ser mobles, instruments musicals, muntures d’ulleres.... Fóra,
en l’escultura, el que és el collage a la pintura.
Actualment, treballa amb tot tipus de materials: pedra, fusta
i bronze. És conegut, però, pel blanc de les seves escultures
i pels temes humans.

Presentació
Amb l’ànim d’aportar un nou element que reivindica una vegada més el fet natural de la nostra comarca, l’Associació Cultural Baixa Segarra ha posat tota la il·lusió en presentar-vos
aquest llibre.
Francesc Anglès és una persona prou coneguda i estimada per tots nosaltres; el seu tarannà
artístic és conegut i apreciat més enllà del nostre territori. La seva obra –escultura, pintura,
dibuix...– ha viatjat per tot el món.
Ara ha esmerçat el seu art en aquests dibuixos que publiquem. En ells s’hi recull la bellesa d’uns
indrets encara vius que han conservat amb el pas del temps la noblesa de la seva gent. Pobles,
masies, ermites, són els protagonistes reals del paisatge de la nostra comarca, la Baixa Segarra.
Els textos –acuradament escollits per acompanyar les il·lustracions– traspuen els sentiments
dels seus autors. Els breus fragments de les impressions que han recollit trepitjant aquests
indrets ens conviden a endinsar-nos en aquest món màgic que els envolta.
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En Lluís Foix, il·lustre periodista de renom universal, sense regatejar esforços ha col·laborat
desinteressadament per oferir-vos aquest llibre amb la dignitat que us mereixeu.

Associació Cultural Baixa Segarra

Pròleg
UN PASSEIG PER LA BAIXA SEGARRA
Un diumenge del mes de gener em presentava a Santa Coloma de Queralt a mig matí per trobar-me
amb uns membres de l’Associació Cultural Baixa Segarra que em portarien a Vallespinosa per conèixer el doctor Francesc Anglès, qui havia fet uns dibuixos d’una colla de pobles de la Baixa Segarra.
Em demanaven un pròleg per a l’edició d’aquesta mostra de retrats de vint-i-vuit nuclis urbans, fets
a ploma, amb trets clars i rectes, una estampa artística i variada dels pobles que en un temps
llunyà marcaren la vasta frontera entre la Catalunya Nova i la Vella.
El dia era lluminós i net. El sol d’hivern és afectuós, tranquil i breu. Els colors del paisatge són suaus
i severs. Les ombres semblen eternes als obacs i les solanes somriuen als vianants oblidant per una
estona la seva radical solitud.
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Arribem a Vallespinosa i el doctor Anglès i la seva esposa ens esperen per seure ben aviat al voltant d’una llarga taula, amb estovalles rurals i una tassa gran de cafè amb llet mentre fem la coneixença. Més que l’estudi d’un artista, Anglès és un metge qualificat que cultiva la seva vocació alternativa, ja molt fecunda; el que hi ha és l’amagatall d’un personatge culte, amè, universalista, que
parla de la història d’aquests racons mig abandonats com si hagués viscut els deu últims segles en
aquestes contrades.
Francesc Anglès és un enamorat d’aquest petit poble i la seva rodalia. Em fa a mà un llibre seu sobre
Vallespinosa i el patrimoni monumental i artístic que s’ha pogut conservar. El poble estava mig
abandonat fa vint anys, després de la desbandada quasi general que es produí a final dels anys cinquanta com a conseqüència de la misèria i desesperança.
Hi quedaven les pedres, les cases mig caigudes, els esbarzers que grimpaven per les parets a punt
de desplomar-se per l’abandó de la gent que havia ocupat aquesta part de la Baixa Segarra des del
començament de l’últim mil·lenni. I també per la cobdícia i els robatoris de gent sense escrúpols,
que venien d’amagat, de nit o de dia, per guarnir les seves residències amb objectes de valor que
havien estat treballats per artesans del país des de la nit dels temps. Sortosament, moltes d’aquestes joies que adornaven les esglésies monumentals d’aquests pobles feren cap als museus de les

grans ciutats. Retaules, talles, creus de terme, pedres amb la firma de picapedrers de l’època estan
repartits per mig món.
El doctor Anglès i els acompanyants de Santa Coloma, capital no oficial de la tampoc oficial Baixa
Segarra, parlen de la vida que hi havia i que queda en aquests pobles amb un coneixement entusiasta. Ho saben gairebé tot. Saben que la divisió administrativa que promogué Pau Vila en temps
de la República era necessària però molt imprecisa.
No farem pas una discussió balcànica sobre aquella decisió política que va dividir Catalunya amb
criteris administratius i racionals perquè la gent estigués millor atesa i servida. La distància del trajecte d’un dia de carro des de qualsevol poble fins a la capital comarcal era raonable i possiblement
convenient.
Però no esborrà els fets diferencials i propis dels segarrencs que avui estem disseminats per
l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia, sense protestar, però sabent que les demarcacions administratives no desfiguren la personalitat de tantes gernacions de catalans que han configurat un
caràcter, una manera de fer, de treballar, d’estalviar i d’afrontar les adversitats amb una constància impressionant.
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La Segarra és territori sec i eixut. L’aridesa de les terres conreades depèn de la saó de l’hivern i de
les pluges de primavera i d’estiu, a vegades torrencials, que arrenquen rubines majestuoses com les
de Santa Tecla i Sant Lluc, que en el seu moment desbordaren els rius Francolí i Corb i causaren moltes víctimes i destrosses, amb l’arrossegament de brossa, fustes i troncs que van fer cap a les voreres dels llits d’aquests rius normalment inofensius. A Conesa encara hi ha marcat damunt d’una font
el senyal de fins on arribaren les aigües aquell fatídic 23 de setembre del 1874.
Les sequeres han acompanyat històricament els segarrencs, que s’han acostumat a mirar al cel
per implorar l’aigua tot desxifrant els signes dels núvols, dels vents, el vol de les perdius o
l’actitud dels conills quan adverteixen un canvi imminent del temps. L’aigua és encabuda en
cisternes i basses i amagada en misteriosos pous dels quals brolla silenciosament en totes les
èpoques.
Els amics de Santa Coloma i el doctor Anglès seguim la conversa amical sobre l’estat actual del territori, de la poca gent que hi habita, dels forasters que vénen els caps de setmana, que reconstruei-

xen les cases, que arrengleren les pedres, que fan novament habitables aquests pobles que perduren i que desafien el pas dels segles malgrat totes les adversitats.
Francesc Anglès passa a explicar el seu remarcable vessant artístic. És un escultor amb una obra
important a les seves espatlles, com es pot veure en museus, a Santa Coloma de Queralt i, sobretot, a la Rambla de Tarragona, en el seu espectacular monument als castellers. Ens parla de Camilo
José Cela, de Dalí, de la seva fascinació pel Quixot –que ha reproduït en guix i en benes de moltes
formes i maneres–, dels dibuixos que guarda en carpetes i dels projectes per donar a conèixer la
seva obra per terres hispàniques.
Els dibuixos d’aquest llibre són mostres senzilles i definitòries, netes i pulcres, que responen a les
moltes estones i a les llargues reflexions que el doctor Anglès ha fet per la Baixa Segarra en els
últims anys. Els trets inspiren el silenci com una de les claus per entendre aquest territori que no
parla a crits, no vol sorolls ni coneix les aglomeracions humanes.
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En aquestes contrades hi ha vida des de temps immemorials. Però fou fa uns mil anys que la lluita
contra el sarraí situà la frontera entre la Catalunya Vella i la Nova. Apareix la pedra com a element
que perdura: en fortaleses, castells, torres de guaita, esglésies que acaronen els punts més alts o
els llocs estratègics d’aquests territoris.
Les catedrals de pobre, aquestes pedres treballades en marges perfectament construïts, encara avui
sostenen les feixes i marquen el curs dels rierols i dels aiguamolls en anys de pluges. Alguns d’aquests marges s’amaguen enmig de boscos on el conreu ha desaparegut i els pins, alzines, rebolls i
altres arbres silvestres esborren el que en un temps foren terres conreades.
Francesc Anglès dibuixa la pedra, les parets, els campanars de les esglésies, les eres, les cabanes, les
torres mig derruïdes, perspectives fetes des d’una visió optimista, agradable i sincera d’aquestes àrees
tranquil·les, que un dia tingueren una vitalitat extraordinària i que avui són guardades per uns quants
milers de persones que han decidit preservar una part imprescindible de la història del país.
Els rius Gaià i Corb són protegits per ermites, santuaris, torres de defensa, molins d’aigua per a fer
farina, peixeres –per utilitzar l’aigua i regar horts que encara es cultiven pels que han decidit romandre en aquestes terres i seguir les tradicions dels avantpassats–, i ponts pensats per a les riades que
de tant en tant es desboquen.

Quan faig de guia per la comarca acompanyant gent forastera, els faig observar que, si s’ha construït un pont com el d’Albió –que és una reproducció a petita escala dels grans arcs que traspassen
els rius amb més cabal del món– és perquè el riu Corb ha de ser molt important.
La llegenda ens diu que Sant Magí de la Brufaganya era un membre de la casa reial de Borgonya que
va fer cap a aquests racons després de córrer molt de món. Fou un eremita de l’època de dominació de Roma, martiritzat per soldats romans quan portava trenta anys vivint en una cova. Abans de
morir i mentre pregava, va fer brollar quatre fonts primer i un riu després, perquè els habitants locals
no paraven de demanar-li que plogués. Un dia va llançar tan lluny com va poder el seu bastó, dient:
“On el meu gaiat caurà, un riu hi naixerà.” I allí nasqué el riu que s’obre camí per aquestes terres,
observat per esglésies i torres –com la majestuosa de Santa Perpètua de Gaià, que s’aixeca damunt
d’un penya-segat– que les convertien en inexpugnables.
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Francesc Anglès ha tingut la delicadesa d’ometre la gegantina estructura metàl·lica que vol
esborrar l’esplèndid castell de Savallà del Comtat que des del segle XI domina un ampli territori.
Només es veu el castell, mig enderrocat i moltes vegades cremat, en les lluites seculars que han
esdevingut per la comarca. Com ha passat en altres joies arquitectòniques de la Catalunya rural, els
comtes de Savallà decidiren, a final del segle avantpassat, emportar-se peces importants del castell
per restaurar la seva residència al castell de Peralada, on avui una de les famílies barcelonines més
conegudes celebra concerts i congressos de tota mena. Cal esmentar que, des de l’any 1982, s’han
dut a terme feines de conservació i manteniment d’aquestes restes, tot i que la insultant torre
metàl·lica de comunicacions encara embruta innecessàriament un paisatge imponent que ningú
avui no podria refer.
És impossible de descriure el que hi ha darrere de tots aquests poblats on hi ha enterrades tantes
històries, tant de treball, tantes lluites entre el poder religiós i el temporal, tantes ambicions i tantes frustracions. Tanta humanitat anònima. Avui hi queda la pedra, la gent que, encara que sigui
poca, és suficient per mantenir amb orgull el passat i el present, els camps conreats i els boscos
transitats ocasionalment per boletaires i caçadors, dues races de persones amb característiques
molt especials.
En acabar la primera visita al cau d’artista que el doctor Anglès té a Vallespinosa, vaig decidir de
fer una visita pausada per l’entorn, d’incògnit, acompanyat d’un pagès de Rocafort de Vallbona –el
meu poble–, que al llarg de vint anys ha segat molts jornals de sembradura a la Baixa Segarra. Es

diu Carles Florensa i treballa als estius per Lluís Ninot, que té terres a Biure però resideix a Santa
Coloma. També m’acompanyava l’amic Ramon Farré, amb la seva curiositat sense límits.
No saben gaire història ni coneixen el paper que aquests indrets han tingut en esdeveniments principals del país. Però tenen una visió interessant, jo diria que culta, sobre la vida avui a la Baixa
Segarra. Visitem fugaçment gairebé tots els vint-i-sis pobles. Em parla dels noms, de les cases, dels
forasters que han fet d’aquests petits nuclis la primera o segona residència. Em diu en Florensa –el
millor jugador de botifarra que conec–, que la vall de Josafat comença al coll de Cabra i s’eixampla
per tot l’altiplà. Un senyal, penso, de la presència de jueus a la Segarra fins que foren expulsats fa
més de cinc segles.
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Em fa descripcions exactes de la fauna de la zona. Em recorda vivències personals per terres més
meridionals de la vall del Corb. M’evoca l’estol d’ocells que acompanyaven els pagesos tan bon punt
entraven a llaurar les terres esmorteïdes per les fredors de l’hivern. Emprimar era la primera regirada de la terra. Les garses blanc-i-negres saltejaven al cap dels solcs buscant arrels o petites branques per formar el niu. Em parla dels gaigs que feien el seu niu en arbres més petits i que eren fàcilment detectats per la poca espessor de les fulles. Els picots voltaven més ocasionalment i només
se’n constatava la presència pels forats rodons i profunds que feien als troncs dels arbres, on
instal·laven els seus originals i profunds forats que esdevenien els seus nius.
A les puputs se les escoltava en una sintonia monòtona però consistent, malgrat que sempre defugien les persones, fins al punt que mai no se sabia des d’on emetien la seva misteriosa cantilena.
Tots aquests –que apareixien a la primavera– es movien amb una llibertat absoluta. N’hi havia molts
i no feien cap nosa.
Quan el sol primaveral escalfava intensament, el cel es poblava d’orenetes que arribaven després d’una absència llarga procedents de llocs llunyans. Es posaven sota els balcons, a les entrades de les cases i en els racons més insospitats buscant bigues on també farien el niu o aprofitarien els que havien deixat al final de la tardor. Cobrien les cúpules dels campanars i volaven
d’un lloc a l’altre, ràpides i aparentment desconcertades, i oferien un moviment imperceptible
però real, a la vegada que entonaven una sintonia col·lectiva que formava part del paisatge
rural. Les falcilles venien més tard i volaven molt més alt. Però també n’hi havia moltes i
coneixíem l’arribada d’alguna precipitada tempesta quan el seu vol descendia de nivell i es
barrejava amb el de les orenetes.

El meu amic segador m’explica que l’estiu és l’apoteosi de les perdius. Tampoc no se les veu fàcilment. Quan la sega fa caure els sembrats, surten enmig de la màquina segadora amb unes corredisses formidables de totes les perdiuetes que acompanyen veloçment la parella que havia estat descoberta amb l’aparició dels primers rostolls.
L’estiu és el temps en què les serps sorprenen el vianant per terrenys pedregosos i els escorpins són
un perill per les fiblades gairebé letals. És l’època en què les granotes comencen a raucar a les basses i tolls. Animals sense cua, la pell llisa, cames molt llargues que els permeten fer grans salts, s’alimenten de peixos petits i de cucs que busquen a les vores dels femers dels corrals. El gripaus habiten en llocs més bruts i amagats.
En Florensa m’explica la calor dels llargs dies de l’estiu, al mes de juliol, buscant una ombra per fer
una breu migdiada o bé per cruspir-se el dinar que porta a la carmanyola. Em parla dels conills que
surten pertot arreu si han superat la pesta. La reproducció conillera és tan nombrosa com inquietant. Surten creuant un camí, sota un marge o corrent, esmaperduts quan són alertats pel soroll
d’unes passes o la proximitat d’una maquinària. Les llebres són més escasses, van soles i salten a
una gran velocitat. El jaç de la llebre és inconfusible i acostuma a trobar-se prop de llocs humits i
fregant els límits dels boscos. Avui gairebé han desaparegut.
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Els esquirols han sobreviscut fent la vida als peus dels pins, rosegant les pinyes i amb saltirons d’un
arbre a l’altre. Comparteixen espai amb els tudons, una mena de coloms grossos que emeten un so
acampanat i robust. Els coloms han estat molt fidels a aquestes terres. De tant en tant, les òlibes
misterioses encara embruten les parets dels campanars i dels castells enrunats refugiant-se en l’obscuritat per donar senyals de vida amb tenebrosos crits guturals.
El recorregut amb Florensa i Farré, absolutament d’incògnit, va ser descobert tot just travessar
Vallfogona de Riucorb pujant cap a Santa Coloma i deixant a la dreta i a l’esquerra els pobles
de Llorac i Rauric respectivament. Ens aturàrem a Segura i a Biure, on un veí ens reconegué i
ens explicà les històries d’un general Mercadé que havia habitat el castell i totes les extravagàncies que es produïren en aquesta fortalesa freqüentada per militars d’alta graduació en els
últims vuitanta anys.
Caminant o recorrent la Baixa Segarra pots no veure gaire gent. A vegades, ningú. Però tothom sap
que algú ha passat, ha arribat o s’ha passejat pels solitaris carrers com a turistes ocasionals. Aquest

misteriós nas per la presència de forasters és propi de tots els pobles del país on els moviments de
persones són notícia comentada pels pocs o molts que tu no veus, però que ells sí que t’observen.
Encara passegem pels voltants d’algun pontet que creua el Gaià. S’observen petjades tendres de
porcs senglars que fa una estona han transitat per les terres humides de les pluges recents. Els senglars arriben a vegades fins a les parets dels poblats a la recerca d’aigua i d’aliments. Rarament se’ls
veu, encara que romanen als boscos quan les migracions de les aus estacionals han emprès el camí
cap a un exili temporal i desconegut.
La fauna que quedava als pobles era formada per les bèsties domèstiques, els gossos, les gallines,
els galls, les mules, els ases, els cavalls i les rates. A l’hivern tot es torna més familiar i més íntim.
Més solitari.
Aquesta època és el preludi del voluminós moviment d’autèntics núvols d’ocells que es veuen passar ennegrint el cel blau i serè. Només s’aturen un moment per reposar i devastar les fulles mig
seques dels pollancres i oms que s’aixequen despullats al llit dels rierols.
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La visita no dóna per a més. Però em diu en Florensa que s’ha de passar per la torre de guaita de Santa
Perpètua de Gaià i de l’església recremada del costat. Caminem per aquestes crestes en el que es podria
considerar el “canyó del Colorado” de la Baixa Segarra. És impressionant i ha valgut molt la pena.
La nostra arribada a l’Hostal de Santa Coloma, per prendre una escudella i carn d’olla, és la fi d’un
matí entranyable. Res no podia ser més oportú. La mestressa ens diu que allí hi ha dinat tothom,
com es pot comprovar donant un cop d’ull a les signatures de personatges de relleu que han menjat en aquelles estovalles. El dia ha estat perfecte.
S’ha d’agrair al doctor Anglès que hagi tingut l’encert de dibuixar vint-i-sis pobles d’aquesta part
tan desconeguda de Catalunya, tan prop alhora de Barcelona, Tarragona i Lleida, que conserva l’autenticitat inconfusible gràcies a les persones que han tingut la valentia de quedar-s’hi i mantenir
el més essencial d’unes poblacions que en un temps foren molt decisives i que avui ho continuen
sent. Gràcies també a la insistència dels amics de la Baixa Segarra que amb llibres com aquest volen
deixar un testimoni dibuixat d’aquests indrets.
Lluís Foix

La bella Baixa Segarra
Hi ha muntanyes ben estructurades, construïdes com qui d’un bloc de pedra n’esculpeix una
bella forma. Sant Miquel de Montclar, la muntanya més alta i rellevant de l’Alt Gaià, és d’aquesta mena. Baixant de Sant Magí de la Brufaganya, emergeix darrere dels camps de sembradura, senyora i majora de totes les terres que l’envolten. De dalt estant és com un vaixell sortint de port per anar mar endins, Gaià avall, solcant, sense altra opció, l’estret port que el riu
ha traçat. Deixa, entre els pobles de Biure i les Piles, la vila de Santa Coloma de Queralt, i
més amunt Aguiló; diu adéu a la clota colomina, mosaic clapat de verds durs de les petites
boscúries resseques i de torrats de blats i d’ordis a punt de sega, color de crosta de pa d’abans. Sembrats que enguany, com mai, han quedat curts de talla, flacs, esprimatxats, malgranats.
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La miranda nord ens situa, guaitant cap a l’oest, enfront del coll de Deogràcies, el que parteix les conques fluvials del Gaià i del Francolí, i on es troba la fita entre la Conca de Barberà
estricta i la Baixa Segarra. Del coll en amunt, cap al nord, només es conrea el sembrat, res
més s’hi veu. Del coll en avall, cap a Vallverd, cap a Rocafort de Queralt, la vinya posa taques
d’un verd més clar, més tendral. Malgrat que el coll de Deogràcies separa les dues alçades, de
dalt estant no s’endevina tanta diferenciació de colors; ni el desnivell entre les dues conques
és gaire perceptible. A flor de terra, és clar, les coses es veuen diferents. Més a ponent s’assenten uns plans més alts, amb Conesa i Savallà del Comtat, aiguavessants del Corb.
A llevant el territori s’altera, s’alça, es remou, com si fossin les onades que la nau del Montclar
provoca en sortir del port. Entre ona i ona es configuren petites planes allargassades a punt
de recollir-hi la mala collita. La més gran és la que va del coll de Valls, cap a Vallespinosa,
cap a Pontils i enllà de la vall de Sant Magí de la Brufaganya. En anys de bones pluges és un
plaer veure’n dansar les espigues, ubèrrimes, onejant a mercè de l’aire. Tot el territori de llevant sembla atret cap a les terres de Queralt i de Miralles i més al fons cap a Montserrat, avui
gairebé imperceptible, cobert del tel de juliol que difumina els horitzons. És com un prec de
tot el territori, com una mà oberta que estira, que xucla deixant el rastre de la força solcat
en la terra. Tot és un camí cap a la muntanya serrada. El Montclar és de la mateixa mena de
roca, el conglomerat que aflora arreu i fa prima i pobra la poca terra que s’hi troba. Aquí, però,
els angelets no serraren i el cim és una llarga carena, sense agulles estrafolàries. La Conca,

l’estricta, es perd lentament en l’horitzó gairebé dissipada per la calitja que ens assenyala
quin temps de l’any corre. Haurem d’esperar altres dies més clars per veure-la definida, precisa, arrecerada a la serra de Prades.
Al sud es configura una mena d’embut que s’estreny i es retorça. Tot i que fa mil·lenis que el
Montclar dubta de sortir de port, sap ben bé que no hi ha altra eixida. La serra d’Ancosa,
Formigosa i Montagut són la dressana llarga de llevant. Saburella, amb les seves torres pètries
i enigmàtiques, és el far, la guia que jeu damunt la vall del Gaià. Vallespinosa, juganera, s’amaga fresca i riallera, de pedra clara i refeta, com un esquirol al bosc, com un infant en joc
perenne. Només ensenya les cases de les Eres, en un pla de cruïlla. Cap al sud-est continuen
les muntanyes de conglomerat fins al Cogulló de Cabra, dibuixant les cotes lleugerament inclinades on no s’aguanta ni un bri de terra. Cruïlla cap al Camp, cap a la Conca, en aquesta bella
Baixa Segarra; baixa per raó de latitud, no pas d’altituds.

Josep Santesmases
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Veus i perfils de la Baixa Segarra

Aguiló
Des de la talaia d’Aguiló es descobreix, tot al voltant de Santa Coloma, un món de llum i color
fascinants. El paisatge varia cíclicament en aquest entorn de muntanya oberta a tots el vents,
seguint el ritme de l’activitat humana més antiga: l’agricultura.
El blanc de les gelades d’hivern, sota un cel transparent i lluminós, l’esclat de la primavera
amb la verdor dels sembrats, emmarcats pel rosa dels ametllers florits, el roig intens de les
roselles i el groc dels camps madurs a l’estiu i la terra nua a la tardor omplen aquest espai
vital d’un cromatisme intens que ens entra pels ulls i ens transmet sensacions molt diverses
d’una realitat eterna i variable, que arriba als estrats més íntims de la nostra sensibilitat.

Josep M. Carreras
(2004)
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Aguiló I 10-10-2001

Albió
Albió és com una balconada de la casa pairal de la vall del Corb. No sé el nom ni és concret
el perfum de cada casa seva, però és un avís suau, agradable, que l’aire va sembrant pels plans
i fondalades. Les flors del seu somni es nodreixen de sol i de vent.
[...]
Baixant d’Albió, abans d’arribar al pont, s’escolta el cant remorós del riu; la ufanor obagosa
de l’arbreda, les lianes, coscolls i moreres priven de veure l’accident natural, causa d’aquest
plany de l’aigua que es fa melodia.
Madur de tantes impressions sensitives i de vida, deixo que el pensament, al seu antull, les
trasmudi, que l’eco de tanta bellesa m’enriqueixi, vers i en ales d’un Aire de silenci sense nom.
Al lluny del lluny, encara Albió aixeca el braç de la simpatia i de l’adéu.
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Gregori Satorres
(1979)

Albió I 04-10-2005

Argençola
Des del cimalt d’Aguiló, Argençola es presenta agombolada al fons d’una vall que li fa de bressol, sovint cobert amb un llençol de boira. És el centre d’un decorat esplèndid, que té com a
fons les neus dels Pirineus en un quadre emmarcat pel Pedraforca, Montserrat i la serra de
Queralt i que s’obre a llevant vers les terres baixes de l’Anoia tot i mantenir ben fermes les
arrels segarrenques.
Les cases d’Argençola s’arrauleixen al voltant de l’església, en carrerons estrets i costeruts,
com cercant la protecció de sant Llorenç que, des de la talaia del campanar, guarda els homes
dels perills dels boscos que baixen a Clariana on se senten encara els murmuris dels càntics
dels monjos de Sant Cugat que en foren els seus senyors naturals.
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Al cim del turó, com un niu abandonat, les restes del castell, ara arrodonides pel pas dels
segles, parlen d’un passat de pagesos i senyors, pastors i ramades. Els senyors ja no hi són,
però els pagesos i ramats deixen constància d’una forma de vida més antiga que la història i
que ha perdurat al llarg dels segles com un testimoni nascut de la mateixa terra i que perviurà sempre.

Josep M. Carreras
(2006)

Argençola I 12-09-2005

Bellmunt de Segarra
Poble enlairat (la seva situació, a llevant del terme de Talavera, és exactament sobre una de
les elevacions que separen les conques de l’Ondara i l’Anoia), sembla en principi molt clar que
el nom respon a aquesta situació: el substantiu munt, com mont, i el qualificatiu, no pas
inhabitual, bell. De manera que Bellmunt fóra ben bé sinònim de l’urgellenc Bellpuig.
Albert Turull
(1991)
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Bellmunt de Segarra I 10-09-2005

Bellprat
La història de Bellprat va lligada al castell de Queralt, situat al seu municipi, i comença als
voltants de l’any 900 quan tingué lloc l’empenta repobladora de la primera època comtal catalana. Durant aquests anys s’incrementà el poblament de la frontera, es travessà el riu
Llobregat i es construïren tot un seguit de castells, entre ells el de Queralt (any 929) que com
diu el document de venda per part del comte Borrell (15 de juliol de 975), “està edificat al
bell extrem de la nostra Marca, davant per davant dels límits d’Espanya per la banda d’occident”.
Els pobladors vivien llavors de l’agricultura i del bestiar, però durant els primers temps de la
Reconquesta, la seva principal tasca era l’autodefensa. Per això la vida es desenvolupava als
voltants del castell de Queralt on la vigilància i la defensa eren fàcils.
Durant el segle X, quan el perill d’incursions àrabs s’anà esvaint a causa del desplaçament de
la línia de frontera cap a terres de ponent, poc a poc, els pagesos temptats per la fertilitat i
la facilitat de cultiu de planes i prats, anaren abandonant les terres altes del castell, i s’establiren en masies isolades i en el que actualment és el nucli urbà de Bellprat.
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Tal vegada el comte Borrell, sense proposar-s’ho, va donar el nom de Bellprat en escriure que
el prat de davant del castell era “bell”.
Quant als límits del terme, els capbreus diuen que “les affrontations del terme de Bellprat són
qui a sol yxent affronte ab lo terme de Roqueta y part ab lo terme de Miralles a Agulla grosa.
A mitjorn ab lo dit terme de Miralles y part ab lo terme de Balldeperes. A ponent ab lo terme
de Sancta Perpetua y part ab lo terme de Sant Gallart lo torrent de Claret migensant y part ab
lo terme de Sancta Coloma en part dit torrent migensant fins al hort den Rabassa y a tramuntana ab lo terme de Aguilo y part ab lo terme de Fillol”.

Felip Hernàndez
(2005)

Bellprat I 19-08-2005

Biure de Gaià
És un poblet preciós. El forma un sol carrer allargassat, flanquejat de casetes, que conserva
encara un cop d’ull de traçat antic que alguns afegiments moderns no han pogut esvair del
tot. Hi ha, cap allà a mig carrer, un deliciós raconet format de rocam, al peu del veí tossal
del castell, totalment reformat, amb la seva fesomia festonejada de torres i merlets enlairats
en les quatre cares del vent.

Maria Albareda
(1977)
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Biure de Gaià I 17-07-2001

La Cirera
La Cirera té un bonic emplaçament, fuetejat pel bon aire lliure de sota un cel que és una pura
meravella. Com en tots els poblets d’una llarga història antiga, damunt les teuladetes superposades es destaca el campanar airós d’una església que, si bé reformada, conserva bons elements del segle XIV. Actualment és dedicada a santa Maria.
[...]
La Cirera tenia castell. El té encara, si bé les circumstàncies n’han fet un estatge particular.
La casa, però, conserva un aire de fortalesa o “casa forta”, amb una bellíssima portalada de
grans dovelles i una entrada gran i una situació de cara al veí castell de Savallà molt ben estudiada. De l’un cap a l’altre es degueren fer molts senyals, s’encengueren moltes fogueres, i
molts pobres veïns de les casetes del poble buscaren, segurament, refugi en les gruixudes
parets que han demostrat ésser indestructibles i rebels a l’acció dels anys i dels elements.
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Maria Albareda
(1981)

La Cirera I 05-09-2001

Civit
[És] posat en un enclotament encauat que es presta a totes les fantasies. I abans encara havia
de ser-ho molt més. Tot el rodal era una immensa boscúria. Baixava carena avall des del pla
de la carretera i arrodonia el paisatge en una tupida massa de verdor.
[...] Ha quedat com un petit oasi entre la terra vermellosa, al fons del clot, amb la vegetació
[...] omplint-ho tot d’una verdor tendra i ufanosa. Alguns arbres vells i alterosos, plens de
nusos, de sécs i esberles, entortolligats d’heures que tenen els mateixos anys; ametllers silvestres que encara floreixen pel febrer; lilàs esbojarrats [que] malden per sobreviure arrapant
en les lliseres de la roca les arrels serpentejants que no saben on entaforar-se...

Maria Albareda
(1977)
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Civit I 05-09-2005

Conesa
AL POBLE!
DE CARA AL FUTUR
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Nosaltres passarem
com un vol d’ocellada!
Tu, en canvi, segur
que ens perviuràs!
Prou voldríem deixar-te
empremta ben marcada
perquè et recordessis
sovint del nostre pas!
Et voldríem conscient,
dinàmic i assenyat;
segur en tot moment
i sens mals averanys.
Servant, al pas del temps,
les virtuts del passat;
essent orgull de propis
i admiració d’estranys!

Josep Pijoan
(1985)

Conesa I 23-09-2005

Guialmons
[...] però Guialmons té una característica: a causa, potser, del seu emplaçament en un lloc de
petites carenes ondulades que fan pensar en les dunes d’un desert, rep de ple el sol de naixença
i el sol de la posta.

Maria Albareda
(1980)
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Guialmons I 06-06-2001

Llorac
Veia Llorac com un poblet de pessebre; exacta la impressió, si es mira de lluny, conjugant la
frondosa verdor de la pineda vessant avall de la muntanya, fins arribar al riu. Llavors es veu
el poble com si una mà fantasiosa l’hagués situat en el lloc exacte perquè l’harmonia i conjunció fos més agradable a la visió.
Veia Llorac com una estampa romàntica; cal visitar-lo per fer-se amb aquesta autenticitat.
L’entrada al poble és sorprenent, una recolzada de riu, un pont i la solemnitat d’uns arbres
són el primer terme que captiva; després vénen els carrers que es donen amb un silenci afavoridor d’emocions, quina de les quals més acollidora. Els rosers florits, altres plantes i flors,
dissimulen les imperfeccions que hi pugui haver. Palpo aquesta circumstància com un producte d’imaginació externa i vegetal, que agradablement em fa real una irrealitat, que obre
un present pel fet de poder existir... –un conte de fades; pur romanticisme-.
Adéu, Llorac amic, pessebre romàntic.
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Gregori Satorres
(1979)

Llorac I 29-08-2001

Montalegre
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Montalegre, avui et miro i te m’acosto,
però no goso traspassar la porta del teu baluard.
Aquest silenci i aquesta quietud m’espanten, perquè no els reconec.
Fins i tot la blancor dels teus colors presidint la frondosa fondalada ha deixat pas a un
grisós que ara et fa passar quasi desapercebuda.
M’he estimat més tancar els ulls i recordar-te,
perquè en els meus records les teves parets encara són blanques
i les xemeneies dels teus masovers fumegen de bon matí.
Les vaques els han fet despertar, és hora de munyir.
La padrina trinxa el verd per a l’aviram que omple els corrals.
A la llar de foc hi fumeja una olla vella i emmascarada:
són les patates pels porcs.
El padrí fa un crit i renya un gos que ha gosat entrar per escalfar-se,
mentre nosaltres ens fem una torrada i pensem quina en farem.
Però, sobretot, quan vingui l’amo, que ho trobi tot tal com està,
si no, la que ens espera!
En tornar a obrir els ulls, m’adono que, tot i amb enyorança,
ha valgut la pena de recordar-te, Montalegre.
A tu, i a tota aquella gent que ha nascut i viscut sota els teus sostres,
i que tant et va estimar.
Avui molts ja no hi són
i de ben segur que una bona part de tu
també se’n va anar amb ells.

Salvador Casellas
(2006)

Montalegre I 22-08-2005

Montargull
Els límits entre conques, les altituds que sobrepassen els 800 m, són aquí magnífics camps
ondulats de sembradura, ara de grocs torrats i d’or de palla. Montargull és avui un espectre
del que fou. Les quatre cases del petit llogarret són cadàvers que s’esfondren deixant parets
d’isolada verticalitat, fins que esdevinguin munts de runa despersonalitzada. Les heures i els
esbarzers s’han apoderat del petit carrer i de l’entorn de les cases. Només l’església s’aguanta en peu, malaltissa i fràgil, trista i oblidada. Montargull fou posat intel·ligentment d’esquena al nord, just perquè les teulades no sobrepassessin l’altura més alta, per entomar el sol i
resguardar-se del fred del nord. Del sud que aquí es divisa amb amplituds en sabem tots els
topants, en distingim els cims que hem pujat tantes vegades. El nord segarrenc ens carrega
d’incògnites i del desig de desvetllar-les. Els rostolls daurats entre clapes de petites boscúries
igualen les dues bandes, però al sud proper hi ha muntanyes ben configurades situades per
damunt dels 900m. Al nord, entre la calitja, es divisa una vall que és corba, flanquejada per
llargues formacions, monòtones, sense puntes: han perdut la llavor de les muntanyes. És la
Ribera d’Ondara, el menut riu de Cervera i de Tàrrega. Un turó davant de Montargull amaga el
petit cementiri blanc, en la millor balconada que guaita cap a la clota colomina.
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Josep Santesmases
(2005)

Montargull I 27-05-2001

Les Piles
Les Piles té una bella estampa. Forma un conjunt aglomerat, arrodonit, senzillament sorprenent, sobretot quan el llustre del dia morent dibuixa la seva silueta d’un cel en tots els tons
de la posta.
[...]
[...] les Piles és avui un poble rioler amb moltes flors a les portes de les cases. A l’estiu s’omple de gent i d’actualitat. Malgrat això, no hi ha cap poble que compti amb una antiguitat de
segles que pugui esborrar del tot dels seus carrers aquell ambient especial que, diluït darrera
la història, és com l’olor que fa una flor seca dins un calaix on ha estat molt de temps oblidada..
Maria Albareda
(1981)
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Les Piles I 12-07-2001

La Pobla de Carivenys
Envoltada de camps de sembrat i bosc es troba la Pobla de Carivenys, petit i acollidor poblet,
agregat de Santa Coloma de Queralt. El color del paisatge, sempre bonic, que ens ofereix,
depèn de l’època de l’any. Amb tots els camps verds durant l’època en què creixen els sembrats, grocs a l’estiu amb la collita a punt d’arreplegar, i marró un cop preparada la terra per
a tornar-la a sembrar.
En un serrat hi ha enclavades, formant una fortalesa, les set cases que constitueixen el grup
més antic del poble que fins l’any 1901 va estar tancat per un portal. Les cases estan sobre
unes arcades de pedra molt sòlides. Adossada hi ha l’església, dedicada als sants Joans
Baptista i Evangelista.
Caminant cap als afores del poble, enmig del bosc, trobarem conservada, en part, la torre de
guaita anomenada de Carivenys.
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Pels carrers tranquils del poble i rodalies, podem passejar, envoltats de natura, lloc ideal que
ens convida al descans.

Pelegrí Segura
(2006)

La Pobla de Carivenys I 24-09-2001

Pontils
Un glop de cases, com maduixeres vora el rec, sorgeix en la coincidència d’una munió d’aigües,
al bell mig d’uns planells d’horta i al peu del turó, al cim del qual les ruïnes d’un castell ixen
daurades de la negror que hi fa la pineda. Xops dispersos els fan bona guàrdia i acatament amb
fresseig constant de fulles. El campanar d’espadanya sobrepuja les teulades, però no aconsegueix l’altura de les llances verdes dels xops.
Hi ha un concert entre l’aire clar del llogarret i la corba serena de les muntanyes que el volten. Aquestes s’amoroseixen i els camps de conreu dels seus flancs es dilaten en declivi suau.
L’ermita de Sant Miquel de Montclar, posada al cim d’una penya d’aire montserratí, s’amaga
darrera contraforts aquietats per no desdir de l’abillament cortès que té l’ampla rotllana que
encercla Pontils.
[...]
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Les pinedes deixen llurs bròfegs ombrius pels congostos i les bandes de la serra oposades a
la vila. Gosen traspuntar les carenes com llebrers a l’aguait. Si es vessen, ho fan amb l’aire
assossegat que escau al cinyell dolç de la confluència. Enllà d’aquesta, el Gaià reprendrà
abruptesa entaforat en la Garganta, que obre solc vers Santa Perpètua.

Josep Iglésies
(1948)

Pontils I 12-10-2001

Rauric
La torre derrocada del castell de Rauric, esdentegada i esberlada, forma contrallum magnífic en
les meravelloses postes de sol hivernals, fredes i solitàries, quietes com un vidre glaçat contra
la claror d’una lluna roja. La meravella dura un moment. Cal romandre immòbil amb els ulls clavats en el firmament i en les destriades llenques rogenques, grogues, d’un blau matisat amb
esclats de grisos, amb liles finíssims diluïts en rosa; cal vigilar tot aquest moviment voluptuós
i veure com va canviant de forma i de color a cada segon, a cada passa el moment precís arriba, fugisser com una bufada: la rodona del sol davallant s’instal·la darrera el tossal de la torre
escapçada del castell de Rauric, darrera les xemeneis de les cases abandonades, i per un
moment, les ruïnes abatudes tenen una glòria i una grandesa espectacular i superba, encesa
com un forn fantàstic en el qual la mà de l’home no hi ha construït res. Al cap d’un moment
tot ha passat i el castell de Rauric torna a ésser un callat munt de pedres grises i glaçades.

Maria Albareda
(1998)
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Rauric I 27-04-2001

Sant Gallard
Situat dalt d’un turonet que domina una llarga tirallonga de camí –“el camí vell de Sant
Gallard”–, per on devien baixar les hosts furients en una davallada abassegadora. El terreny
que circumda aquesta zona és pedregós i ressec. A la vora del riu –que en aquest indret s’esllavissa quiet, no havent après encara a saltar rocam–, podem veure la bella estampa d’una
construcció amb tots els aires d’antiga feudalia: és el que en diuen el “Molí Vell”, funció
específica que regia no fa pas molts anys...
Sant Gallard apareix de sobte, arrodonit a la punta del seu tossal, en un revolt de carretera
així que hom puja de Pontils en direcció a Santa Coloma. I no deixa de tenir cert encant el
fet d’ésser el primer poblet que frega el Gaià des del seu naixement a les portes de la vila.

Maria Albareda
(1980)
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Sant Gallard I 02-06-2001

Sant Magí de la Brufaganya
Lo santuari y poble están situats á la falda d’una escabrosa montanya calcárea, ombrejada per
molts y grossos roures y encatifada de boixos sempre verts. No surt de Sant Magí cap cavalgada ni colla de pelegrins que no cullen rames de boix, ab les quals engalanan les adzembles
ó‘ls carruatjes que’ls hi han duyt. [...]
Lo pays es pintoresch. Venint de la part de Santa Coloma de Queralt, al entrar en la vall del
Santuari, trovas un ample, net y hermós camí ombrejat per les grosses rames de magnífichs
roures que entrecreuantse forman una hermosa galería: á l’esquerra tens la rápida pendent de
la Brufaganya plena de boscuria; á la dreta, en un planet més fondo que’l camí, una filera
d’hortets que vorejan lo torrent adornat de fresca verdissa: sortint del camí-galería trobas l’edifici
de la font: es quadrat y dividit en dos parts, l’una destinada á capella, en pla més elevat, está
separada de l’altra destinada á la font, per una forta reixa de ferro que arriva fins á la volta.
L’aygua, que raija per quatre canelles de coure, es abundant y no gayre bona; de temps antich
se diu que no cou ni mòl, assò es, que no es bona per cóurer ni móldrer: prou treballaren los
frares en buscar aygua cuitora ó bona per cóurer.
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Desde la font per ample camí, que conserva alguns trossos de vell empedrat, y vorejat de grans
roures, se puja al Santuari.
En éll l’art poch hi té per veurer. Iglesia clara y espayosa del sigle XVIII, ab bonich camaril
recentment decorat.
A la part més alta de la montanya, al indret mateix del Santuari hi ha algunes coves naturals.
Una de elles fou trenta anys habitada per Sant Magí, segons tradició.

Mn. Joan Segura
(1887)
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Santa Coloma de Queralt
EL MEU POBLE
I
El caminant l’ha ullpresa
mentre dormia una nit d’estels
agombolada per la lluna,
desfent els somnis de l’amor.

60

S’ha fet de dia
i li ha robat el cor:
esguarda el caminant la vila
i li diu l’acolliment
amb l’harmonia
dels seus teulats vermells
sota el cloquer.
Li diu la vila al caminant
l’acolliment serè i sincer,
mentre somriu desperta
i, gentilment, senyora
de la vall de blats esponerosos.

II
El caminant de terres llunyanes
l’ha vist,
el campanar, guerrer valent,
amb els seus ulls oberts
a l’ample atzur del cel,
el sentinella fidel,

l’atleta fornit
que va plantar un Tità
en l’ombra d’una nit.
«Contra vents i tempestes
— es diu el caminant —
tu desafies els segles
amb un escut de pedres
i galopes lleuger
sobre un corser de núvols i de boires
i tens tot el tirat de cavaller
d’esguard noble i senzill.
III
Tens un germà petit,
que sembla temorenc al teu costat,
amb aire delicat,
tot el posat polit,
gòticament tallat,
talment sortit
de la finor d’un orfebre.»
Perquè és humil, té encís,
i sembla ser l’orgull del guerrer ardit,
que se’n vanta com d’una pedra
del més bell safir
a la diadema d’una reina.
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IV
Sent la frescor del temple
el caminant,
lloc d’encontre i de festa,
perquè el poble
sembra, sega i bat
a l’era, i en aquest temple
prega.
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A l’ombra quieta,
el caminant,
sent damunt seu els ulls de l’Etern,
i sota la gòtica ogiva
la germana gran,
la noble màrtir,
que dóna el nom a la vila
i la fa volar lleugera,
gens emperesida.
I sent el caminant
aquest recer de pau
com una entranya fresca
que l’aixopluga amb escalf de mare.
V
Ara el caminant
s’enyorarà dels temps antics
que li evoquen aquests balcons humits
i les voltes quietes
i els carrers silenciosos
i polits.

No la sents, caminant?
No la sents, la remor de l’aire,
l’escruiximent d’un vol estrany,
i l’ombra escardalenca, no la veus?
És la bruixa,
que cada mitja nit
s’asseu damunt d’aquest penyal
que hom ha dit si no seria el seu queixal.
La bruixa s’endormisca
amb el mormol de l’aigua fresca,
i quan el sol apunta el primer dard de llum
ja no la veus, ja no la trobes,
s’ha escapolit amb la rosada
i espera confiada una altra nit.
Saps, caminant?
la nostra vila també en sap, de fades
i follets i de rondalles.
VI
De la font troba el camí
el caminant,
de la font que raja
per apagar el nostre deler.
Caminant, vés-hi amb delit,
que raja l’aigua fresca
si el doll no és avar
i és joiosa la fressa
del raig pur enjogassat que es vessa.
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És aigua clara i neta
i convida a fer-ne obsequi delicat als llavis.
Recer d’antics enamorats
que s’han fet vells
i assaboreixen plàcidament
la saviesa dels anys,
a l’ombra amiga del castanyer frondós,
ben a prop d’aquesta font,
la Font dels Comtes
guarnida amb vuit canelles
abundoses.
VII
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No hi manca el xiprer,
espill d’eternitat,
dalt d’un turó, el cementiri,
que més enllà de la tristor
acull el caminant com un jardí.
Cada nom llaurat en el marbre
és una història, una vida,
un treball, un afany, un amor.
Cada nom és un títol de glòria
per al poble.
Són ells els qui han bastit la vila
que hem trobat.
Som pols i cendra, però no ens fa por,
perquè la vida és noble i té un sentit.
Ací la terra s’agermana amb el cel.

Que n’és de bella, des d’ací, la vila,
vista des del cim es veu senzilla
i quieta, com un rusc d’abelles.
Té més sentit, amb el pensament, serè,
de la mort
aquesta cançó que se’n diu viure,
caminant.
VIII
El caminant ha davallat la costa
tot fent camí entre rostolls;
el blat, potser migrat enguany,
ja és segat. Ben cert, l’esforç
no és ben pagat.
Però no et desolis, caminant,
perquè la terra és així,
ja ho sabem, incerta,
i a voltes ens la juga.
I si bé és eixorca, ens l’estimem.
L’hem amarada de tendresa en l’esforç
i és bella als nostres ulls,
i li tenim agraïment.
A la tardor, tot just llaurada,
espera la llavor.
Ja fecundada, dorm a l’hivern,
sota el glaç i la nevada.
Quan verdeja, els primers brins
ens omplen d’esperança,
quan oneja com el mar
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amb l’oreig de la tarda, pel maig,
i quan és rossa, com l’or,
gràvida de fruit. L’estimem.

pubilla vanitosa,
et festegen les nobles voltes
mentre ballen la sardana infinita.

«L’home en treu el pa,
i el vi que li alegra el cor,
l’oli que li ungeix el front
i el pa que li renova les forces.»

Caminant, és la Plaça Gran,
amb la nostra gent,
el mercat, la barrila,
la quitxalla, la gent gran, el jovent.
Lloc d’aplec,
recer escaient
el diumenge
tot sortint de missa, sense presses.

IX
Un portal sense portes, caminant,
tens l’entrada franca.
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Ell et parla de la vila
quan era emmurallada,
quan sabia defensar-se dels enemics.
Véns amb so de pau, tens l’entrada franca:
aprenem, potser amb algun defalliment,
a ben conviure, i desitgem
que no calguin mai altra vegada les muralles,
els merlets, les reixes de ferro,
els sentinelles armats.

És nova i és antiga: guarda l’equilibri
de les formes, amb mesura.
X
Escampa la trompeta de l’herald
un so magnífic,
mentre oneja la senyera
orgullosa al cim del pal.

És el portal de Cervera
que et mena vers la plaça,
aquesta galant pubilla
que t’admira i t’enamora encisera.

Valenta, dreçant-se enlaire,
heus ací un repte, la Torre de l’Homenatge,
sense por dels segles que ja han passat,
esplèndid mirador,
esplèndida defensa
i bell estatge.

S’engalana de forja antiga,
és el recer de la Casa de la Vila,
té un rellotge i una font,

Comtes guerrers hi han trobat recer
en aquest casal fortificat
d’imatge austera,

Santa Coloma de Queralt I 08-07-2001

Santa Coloma de Queralt
ells n’han deixat l’empremta
i ara la vila n’és gelosa
dels triomfs passats.
XI
T’endinses, caminant, pels nostres carrers,
gairebé sempre són feiners,
animats, atrafegats,
això sí, amb calma.
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Botigues i tallers,
oficines,
entrades espaioses,
gossos, gats, cotxes,
t’endinses sense presses pels nostres carrers.
XII
El caminant passeja fora vila,
a tall de sentit comiat.
Ha trobat una ermita,
i sembla antiga!
Somriu afable el portal romànic,
i canta l’espadanya.
És el recer de la mare,
i el seu nom no enganya:
Bell-lloc de la pau.

D’ací, caminant, esguardes
el paisatge inesborrable,
el cim de Sant Miquel,
el perfil fosc d’un castell,
i els camps generosos
i la vall humil.
La nostra vila, caminant,
vol ser un lloc de pau
i de concòrdia ferma.
Cal conrear la plantació
de l’amistat i del treball,
cal regar les arrels,
cal créixer, cel enllà,
i sense defallir.
Mira-la, caminant, la nostra vila,
que t’ha ofert l’acolliment
amb tot el que és seu:
la seva gent,
les seves pedres,
la seva història,
el seu art,
el seu treball,
la seva festa.
La seva misèria
i la seva grandesa.
Lluís Solà
(1986)

Santa Coloma de Queralt I 21-07-2001

Santa Fe de Montfred
Fins fa poc, la petita esglesieta de Sante Fe, d’una finor de línies austera i senzilla però equilibrada, era una construcció entranyable posada entre conreus, com una fita piadosa. No es
veu des de la carretera. Hom ha d’endinsar-se per un camí carreter per arribar a la casa i a
l’església. Fins fa poc, hi havia una harmonia deliciosa entre el contorn i aquestes edificacions. L’esglesieta romànica romania tancada i ben resguardada. Si hom tenia avinentesa de
poder-hi entrar veia un altaret senzill amb la imatge de Santa Fe, d’estil entre gòtic i renaixentista, amb els seus canelobres, el seu parament de celebrar, les seves robes de sagristia. D’una
sola nau amb volta lleugerament apuntada, l’actual propietari tingué l’encert de descobrir allò
més valuós i de caràcter que tenia l’església, amagat dessota una falsa coberta, ran de l’absis, al peu del presbiteri. Treta aquesta, fou descobert i aparagué l’absis nu, totalment de
pedra, amb una bonica espitllera al mig. La portalada és de dovelles, molt escaient.
L’esglesieta, amb aquesta encertada reforma, quedà lliure d’uns afegits innecessaris, endreçada i ben agençada.
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Maria Albareda
(1983)

Santa Fe de Montfred I 20-05-2001

Santa Perpètua de Gaià
L’església de Santa Perpètua s’ha posat dalt de tot, talment un arbre, que treu el cap damunt
d’una tanca i esguarda el camí. Domina l’eixamplament del solell i els revolts de la cursa obagosa del riu dins la gola rosada [...] El riu correspon a l’esguard dels dos nobles edificis i
joguineja melós, salta a la resclosa amb randes d’escuma, llangueix per emmirallar la riba, s’adorm en regolfar amb el verd pregon dels gorgs [...] La vella torre, a qui fou encomanada la
guàrdia del Gaià, fou feta rodona i refeta, després, estranyamenmt carrada. Fidel a la consigna rebuda, es manté, triomfant del temps. El campanar, que l’hauria pogut substituir a fer
guàrdia, morirà abans que ella, puix, closa l’església, la ruïna l’amenaça.
[...] Arrimada al penyal, la vila té el mateix encís que un infant arredossat a la falda de l’àvia. Són roigs de passió i de sufocament els cingles que la miren i que, després d’abrivar-se
com poltres, davallen a fer-li cortesia. Fins la terra que se li encara és plena de rubors, i les
grans pinedes negrenques es posen una aurèola d’or damunt de les branques per a fer goig.
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Josep Iglésies
(1948)

Santa Perpètua de Gaià I 02-2003

Savallà del Comtat
EL CASTELL DE SAVALLÀ
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Ciclòpic mur de testa emmorenida,
mig derruït pel pes dels anys que et venç;
digue’m, si et plau, qui et va donar la vida
o si ets catau d’antics encantaments...

Tes quadres són el jaç d’alguns llebrosos
que van pel món en cerca de socors,
doncs, què s’ha fet d’aquells cavalls briosos
que amb rics folrats lluïen els senyors?

No tens record de qui va alçar tes torres
ni els murs ferrenys que tens al teu voltant,
sols contemplem com poc a poc t’ensorres
i vas fugint, poruc, castell gegant!

Fins t’ha fugit l’escala sumptuària
que era per tu el més preuat joiell,
i els seus grans blocs, model d’estatuària,
s’han fet servir per fer un altre castell.

Res no ens han dit ni els grans senyors ni els comtes
que en temps lIunyans havies acollit,
de qui et bastí, i menys els anys que comptes...
tots t’han deixat en el més pregon oblit.

El sol ixent, quan els seus raigs cabdella
dins del saló on feies els festins,
hi veu morir el record d’una capella
on, sens conhort, hi ploren serafins.

Tu prou sabràs d’aquells temps medievals
gestes a dir dels fills del nostre poble,
però resten muts els caps que als finestrals
hi ha esculpits amb aires de gent noble.

Ploren, pobrets, i ploren amb recança
per l’abandó i la trista soledat
mai més veuran dels Boixadors l’estança
ni el ressorgir del gloriós comtat.

L’ample portal d’accés a les morades
dels grans senyors de tot aquest comtat,
és un pilot de runes encantades
que ens mostren, ai, grandeses del passat.

Ara tan sols obiren tes despulles
i un verd dosser fet d’heura en tes parets,
i esbarzerars i estols de seques fulles,
que el vent remou, dansant a tots indrets...

No en resta res de tes antigues gales,
cups i graners ja són a la deriva;
ni rastre hi tens d’aquelles magnes sales
d’on la virtut s’havia fet esquiva.

Mes ai, adéu, castell enderrocat
que, tal com ets, tot Savallà t’estima
i restarà per sempre arrecerat
als teus vells murs de raça gegantina.

Dins tes presons hi udolen tramuntanes,
l’òliba en fa palau del seu recés;
per tot arreu pul·lulen sargantanes,
i als cims més alts hi nien esparvers.

Mn. Andreu Balcells
(1947)

Savallà del Comtat I 01-10-2005

Segura
Quants canvis s’han iniciat en aquest petit poblet de Segura! Quantes famílies el cobejaren!
A Segura, que mai no fou un poble gran, hi ha tres o quatre cases caigudes de vellúria amb
tot l’aire de cases importants. Es coneixen per les portalades, per l’aire majestuós i per les
finestres més amples, per les parets més fermes i gruixudes, on la pedra no es va escatimar.

Maria Albareda
(1981)
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Segura I 02-09-2005

Valldeperes
Poble situat a l’extrem septentrional del terme de Santa Perpètua de Gaià, al límit amb el de
Bellprat. Essent Valldeperes l’única població que es troba a la riba del Riu de Boix (o Riudeboix,
afluent oriental del Gaià) després de la seva naixença vers Bellprat, no és estrany que aquest
curs d’aigua sigui altrament anomenat Torrent de Valldeperes. El mateix nom rep també el sector de serra en què es troba situat el poble.
Tot i que l’expressió aparent “vall de peres” no fóra pas cap atemptat contra la versemblança
d’un topònim, sembla clar –o almenys generalment admès– que aquest nom de lloc no prové
de la coneguda fruita sinó de la forma antiga peres com a variant normal de pedres (com s’esdevé en força altres compostos toponímics de pera com el cas de Perafita).

Albert Turull
(1991)
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Valldeperes I 22-08-2005

Vallespinosa
En la punta d’un grony bonyegut i dominant les teulades del poble es pot veure encara l’enderroc del castell abatut ja pels segles. En el poble avui hi queden poques cases habitades.
Pel seu emplaçament en el séc més adust d’unes vessants rocoses i esberlades que fan pensar
en Montserrat, formen un paisatge pintoresc ple de bellesa i de calma. No es veu el poble fins
que s’hi és a tocar; sembla que no hi sigui. El camí que hi mena, convertit en petita carretera
des de fa uns anys, plena de rebots i sorpreses paisatgístiques, és un dels viatges capaç de
sadollar l’esperit més inquiet.
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Els ocells volen lliures i sense esglais i canten entremig d’una verdor ufana que omplena els
fondals de cants i de frescor, i el soroll de l’aigua escorredissa és una cançó persistent que fa
de fons al paisatge. Hom pot trobar-se en pocs minuts en una solitud perfecta i absoluta. El
poblet sorgeix amuntegat com un formiguer al peu del cau, mentre el camí s’esllavissa com
una sargantana sinuosa entremig dels espadats. Dalt del tossal que domina el poble, les runes
del castell, impàvides, reben els embats del sol i el vent i romanen com mortes. Però la seva
mort té una mena de tremolor, de bellugueig, i pedra a pedra, gra a gra, sospir a sospir, l’antic castell del segle XI es va doblegant sobre ell mateix i va deixant escórrer les seves pedres
tossal avall fins amuntegar-se al peu de les darreres cases.

Maria Albareda
(1977)

Vallespinosa I 19-04-2001

Vallfogona de Riucorb
Desde que s’entra en la vall no’s para de sentir la joyosa remor de les fonts, que brollan en
tots costats, y’l cant dels aucells que volan a grans bandades. Com més se va avansant per lo
camí vehinal, més fresc va trovantse l’ayre y més saturat de les balsàmiques emanacions de
la boscúria [...]
Lo poble de Vallfogona [...] és tot un poema de rusticitat, ab sos carrers que devallan cap al
riu, ses cases de pedra negrosa construhides sense cals ni argamassa, y sos voltants cuberts
de frondositats ahont xarrotejan los aucells a tota hora. A la posta del sol, quan los darrers
raigs del astre dauran lo campanar y’l frontis de l’església, se gosa desde’l fons de la vall d’un
quadro admirable [...]
No recordo haver vist tanta poesia en un paisatje desde’l jorn que vegí les ruines de la Roma
antiga [...]
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En lo fons de la vall hi ha una magnifica salzereda prop del riu Corp y un gran pla de vinya y
camps ab moltes nogueres, tan inmenses [...] Allí, a la vora d’un torrent mitj amagat per una
pila d’arbres ahont cantan a la vesprada tots los rossinyols de la vall, hi ha’l roure llegendari
al peu del qual, diu la tradició, que s’assentava’l rector de Vallfogona per escriure ses poesies.

Josep Coroleu
(1892)

Vallfogona de Riucorb I 10-09-2005

Viladeperdius
[...] La història ha passat molt de llis per aquests petits vilatges primitivament anomenats
“quadres”, ni que el seu emplaçament sigui a la línia mateixa de l’antiga i primitiva Marca.
Terreny qualificat, en algunes cròniques, de “horrorosament solitari”, quan es podia aconseguir de situar-hi algun habitacle i fer-lo estable i permanent, era sempre d’una forma poruga
sota l’alarma contínua de les incursions dels sarraïns.
[...] L’estampa de la pagesia catalana és plena d’aquelles figuretes de pessebre eixint de les
seves llars en apuntar el dia, amb el tapaboques cargolat al clatell o el gran mocador en punxa
a les espatlles.
A Viladeperdius hem fet unes fotografies de cal Blanc, única construcció del poble que val la
pena. El poblet és edificat damunt de roca viva. De l’etimologia d’un nom tan curiós, no en
sabem res. Nosaltres, des del punt de vista d’un simple aficionat, pensem que aquesta denominació no pot tenir altra arrel etimològica que aquesta: lloc o vila de moltes perdius. La tradició caçadora de la gent del poble sembla que pot confirmar aquesta suposició.
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Maria Albareda
(1982)

Viladeperdius I 09-09-2005
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