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INFORMACIÓ GENERAL
∙ Horari Oficines de l’Ajuntament:
De 9:00 a 14:00 h. (de dilluns a divendres)
∙ Horari Arquitecte Tècnic Municipal:
Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h.
(Cita prèvia)
∙ Horari Arquitecte Municipal:
Dimecres de 10:00 a 14:00 h. (Cita prèvia)
∙ Horari Assistent Social:
Dilluns d’11:30 a 14:00 h. (Cita prèvia)
∙ Horari Biblioteca Municipal:
Horari d’hivern: Dimarts i dijous de 9:00 a 13:00 h
De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h.
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∙ Oficina de Correus:
De dilluns a divendres de 08:30 a 11:30 h.
Dissabtes: de 09:30 a 12:30 h.
∙ Horari Cassa:
Dimecres de 9:00 a 13:00 h. (3r pis Ajuntament)
∙ Horaris Deixalleria:
De dimarts a divendres de 15:00 a 18:00 h.
Dissabte de 08:00 a 14:00 de 16:00 a 19:00 h.
Diumenge de 09:00 a 13:00 h.
Dilluns tancat per descans setmanal

Els editors d
e la revista C
ercavila no e
responsables
s fan
de les opinio
ns expressad
articles public
es als
ats.

∙ Horaris Misses:
Diumenges i festius a les 12:00 h.
Horari de despatx de la parròquia:
Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

TELÈFONS
Ajuntament

973 756 006

Fax Ajuntament

973 756 837

Cont. Automàtic Pregons

973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM)

973 756 020

Consultori Municipal

973 757 177

Biblioteca

973 756 816

Llar de Jubilats

973 756 139

Correus

973 756 945

Farmàcia

973 757 226

CEIP Teresa Bergadà

973 756 346

Llar d’Infants

973 756 728

Piscines Municipals

973 756 465

Parròquia Sant Serni
Mossèn Paco Ribas

973 829 518
633 441 777

Bombers Almenar

973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra

973 700 050

CAP Almenar

973 770 218

Dones en situació de violència

900 900 120
(gratuït)

Cassa (Avaries)

900 878 583

Emergències

112

Taxi Manel Tersa (9 places)

699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places)

639 335 130

* Aquests horaris i dies d’obertura han variat durant
l’estat d’alarma, informeu-vos en cada departament
o entitat corresponent.

Fotografia Portada i Contraportada: Norma Soldevila,
nevada 11/01/2021 (Rosselló)
Revista editada per:

Ajuntament
d’Alguaire
Àrea de Promoció Social i Cultural

Col·labora:

Dipòsit Legal: L-455-2003
Impressió: ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41

RACÓ POÈTIC
EN RECORD DE L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
Iniciem un nou any i una nova edició de la Cercavila, obrir les primeres pàgines i seguir trobant els escrits i
poesies que l’Antonio ens va deixar, és el nostre desig.
Amb ell fèiem broma de tot el recull que teníem i em deia que quan ell faltés els fes arribar per publicar-los.
Moltes gràcies pel vostre suport i estima.
MARIA LLOVERA OCAÑA

EL VELL QUE ENCARA CUIDA EL SEU HORT
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Llegums ací, fruiters allà
l’hort ufanós, fa un goig que encanta
qui el ve a tot hora a conrear
porta un feix d’anys, més de noranta.

Doncs la seva estimada esposa
Déu al cel se l’emporta’t
tenint a sobre el blau i núvols
rep la calda perfumada.

Fa esclatar lliris i clavells
de tot arrel la set apaga
l’arbre enriquit de brots novells
li dona fruita i d’ombra en paga.

Voltada d’abelles que la mel
treuen de la flor d’una besada
com l’ha amarat aquest tros d’hort
amb la seva suor, fins a hores d’ara.

Mirant a terra s’ha encorbat
però la terra sempre el crida
flors i verdures s’han jurat
d’anar alegrant la seva vida.

És ja tan seu, que ni la mort
ha gosat treure’l encara.
Al jorn que això serà, plantes
restareu tristes, decandint-vos.
Com ell ningú us amarà
d’enyorament anireu morint-vos.

HIMNE DELS JUBILATS D’ALGUAIRE
LLETRA I MÚSICA: ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Cel amunt aixequem la senyera
tots plegats l’anirem aixecant
nostres fills que la vegin ben alta
nostres nets ja la recordaran.

Celebrem, celebrem, la nostra gran diada
tots contents i ben agermanats,
cridant fort i amb el cap ben enlaire
aquest cant de tots els jubilats.

Tots portem les mans ben arrugades
de lo molt que hem pogut treballar,
cabell blanc és la nostra figura
per molts anys la puguem “disfrutar”.

La claror se’ns farà més intensa
quan nosaltres sobtats per l’encís
bat a bat, obrirem el cor nostre
transportats a un nou paradís.
85
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HIMNE A LA SOCIETAT BELL CAMP
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
(LLETRA I MÚSICA JOSEP MONCASI GONZÁLEZ)

Visca, visca el Bell Camp
cantem a la vida, cantem a l’amor
cantem a les plantes, cantem a les flors
les nostres cançons, són de tots colors
s’escampen pels aires i sembren llavors.
La bona collita, ja la trobarem
si som eficaços, i som prou conscients
seguim el camí, sens deixar de caminar
les gran il·lusions i satisfaccions
hem de trobar.

El Bell Camp és una realitat viva
una força que avança cap a nou horitzons.
El Bell Camp és l’expressió d’un poble
que somia i confia en un futur d’esplendor.
L’esforç que tots posem qui, tots plegats
és la llum que ja mai s’apaga, ja mai
quines il·lusions sentim
sempre en els nostres cors
en aquesta unió que ens agermana
volem que sempre vagi perdurant
que sigui per sempre, sempre més.

Visca, visca, el Bell Camp
el Bell Camp fou una inspiració divina
una idea encarnada en l’amor als demés
el Bell Camp fou un estel que es divisa
una llum que es propaga, com l’onada en el mar
l’ideal posat en una causa.

EDITORIAL
Animem a tothom que vulgui fer públiques les seves opinions, vivències, anhels o crítiques a què ens les facin als correus electrònics: cultura.alguaire@hotmail.com o cultura@
ajuntamentalguaire.cat, dirigits a l’atenció de Norma Soldevila.
Pautes a seguir:
— Els escrits que ens feu arribar han de ser enviats a través de correu electrònic.
— Els textos hauran d’anar degudament identificats, els anònims no es publicaran.
— Es poden aportar fotografies i il·lustracions que acompanyin l’escrit (En gran resolució).

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans
del 20 de maig de 2021.

4
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LLORENÇ MATA I PONS
I LA FÀBRICA TÈXTIL (III de IV)
VICENT LLADONOSA GIRÓ

Al mateix registre o diari que comentava al Cercavila anterior es poden comptabilitzar les vendes de cotó en branca
fetes pel Llorenç Mata i Pons a J. Serra i Companyia de la fàbrica d’Alguaire des de el 22 d’octubre de 1903 fins a l’11
de febrer de 1905 que veiem ordenades en la següent taula:15
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Data
22/10/1903
12/11/1903
12/11/1903
27/11/1903
27/11/1903
24/12/1903
20/01/1904
25/02/1904
08/03/1904
22/03/1904
03/05/1904
11/05/1904
27/05/1904
18/06/1904
02/07/1904
07/07/1904
08/07/1904
21/07/1904
23/09/1904
26/10/1904
10/11/1904
30/11/1904
11/01/1905
14/01/1905
14/01/1905
14/01/1905
14/01/1905
11/02/1905
TOTAL

N.I. = No indicat

Núm. de
Bales
25
25
25
25
75
157
50
50
30
20
10
27
25
50
25
10
25
50
5
100
5
200
200
25
25
25
25
200
1.514

Pes net
kg

Preu en Pts.
els 50 kg

5.575
5.463
5.858
5.868
16.389,50
20.773,50
10.940
10.462
5.413
3.587
2.075
5.911
5.694,50
5.752
4.565
1.816
5.347,50
1.0119
1.178
21.595,50
1.249,50
22.832,50
23.322,50
5.352,50
5.321,50
5.248,50
5.486,50
22.591,50
245.968

10.881,25
10.326,15
10.251,50
10.269,00
30.922,70
39.266,05
20.678,75
19.775,27
10.625,72
7.041,28
5.330,26
15.084,87
13.797,77
13.036,32
7.937,58
3.300,04
11.336,70
21.338,95
2.748,51
42.150,10
2.102,41
47.126,28
43.953,58
7.264,41
7.221,66
7.367,56
7.446,28
42.575,94
471.156,96

Qualitat
del cotó

Origen
Bland
Americano
Fumuvelly
Fumuvelly
Orleans
N.I.
Orleans
Orleans
India
India
Americano
Orleans
Americano
Bland
India
India
Americano
Americano
Orleans
Americano
China
Americano
Americano
Orleans
Orleans
Orleans
Orleans
Savannah

f.g.m.
N.I.
N.I.
N.I.
f.g.m.
f.g.m.
f.g.m.
f.g.m.
Tipo 178
Ref. Girna
N.I.
N.I.
N.I.
N.I.
N.I.
N.I.
N.I.
N.I.
N.I
N.I.
N.I.
f.g.m.
f.g.m.
f.g.m.
N.I.
f.g.m.
f.g.m.
N.I

Savannah = Port cotoner de USA

A totes les vendes fetes per Llorenç Mata i Pons a J.
Serra i Companyia sempre hi diu “pagament al comptat”
excepte per les posicions 25, 26 i 27 subministrades el
14 de gener de 1905 amb un valor total de 22.035,50
pessetes on es diu que el pagament està fraccionat al 15
de febrer, 15 de març i 15 d’abril.
15

97,59
94,51
87,50
87,50
94,51
94,51
94,51
94,51
98,15
98,15
128,44
127,60
121,15
113,31
86,93
90,86
106,00
105,44
116,66
97,59
84,13
103,20
94,23
67,86
67,86
67,86
67,86
94,23

Total
Pts

Hem de suposar de que J. Serra i Companyia també
va tenir problemes de pagament amb Llorenç Mata i
Pons, ja que en el mateix assentament al Registre de la
Propietat del 16 de juliol de 1907 on hi figura una hipoteca de 400.000 pessetes a favor de Serra Hermanos,
parents d’ells de Vilassar de Dalt que els hi havien fet un
préstec, també es diu:

ANC. Fons Fàbriques de Llorenç Mata i Pons.
Nº de registre 1903-1904. U.I. 57-59
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Ahora por escritura que luego se especificará dicho D.
Pablo Serra y Vehil obrando en calidad de gerente de la
repetida razón social J. Serra y Compañía en representación de la misma y con el expreso consentimiento que en
el mismo acto le prestan sus consocios D. Francisco Serra
i Serra, D. Eugenio Serra y Serra y Dª Rufina Serra y Feliu
obrando como madre y legal representante de la menor Dª
Francisca Serra y Serra autorizada para ello por el calendado
auto de 4 de febrero último que también se transcribe en
dicha escritura hipoteca a favor de D. Lorenzo Mata y Pons,
mayor de edad, soltero, del comercio y vecino de Barcelona:
- La finca de éste número,
- Los edificios en la misma levantados y que en lo sucesivo se levanten.
- El derecho a utilizar el salto de agua procedente del
Noguera Ribagorzana.
- La maquinaria, embarrado, transmisiones y demás accesorios a que deba extenderse la hipoteca según los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria en garantía y seguridad
del pago de las cantidades que el mismo D. Lorenzo Mata y
Pons acredite de la Sociedad J. Serra y Compañía por razón
de un crédito en cuenta corriente de importe máximo 500
000 Pesetas que el D. Lorenzo Mata y Pons abre en dicha
escritura a la Sociedad J. Serra y Compañía.
Este contrato se ha celebrado, entre otras, con las siguientes condiciones: Las cantidades que por razón de dicha
apertura de crédito, resulte del banco, la Sociedad J. Serra
y Compañía devengará el interés del 5% anual a favor de
D. Lorenzo Mata y Pons. La duración de este contrato será
por seis años que finirán en 12 de marzo de 1913.
Ello no obstante a partir de la fecha de la escritura objeto
de esta inscripción, se considerará prorrogado de año en
año mientras cualquiera de las partes contratantes no exija
la terminación del mismo y por tanto la liquidación y cierre
de la cuenta y el pago del saldo deudor, avisando a la otra
con seis meses por lo menos de anticipación. No obstante
lo convenido en la estipulación anterior podrá D. Lorenzo
Mata y Pons dar por cerrado desde luego dicha cuenta y
exigir el inmediato pago del saldo deudor de la misma sin
necesidad del previo aviso en el caso de que la sociedad J.
Serra y Compañía solicitase o fuese declarada en estado
de suspensión de pagos o quiebra y en el de la finca que
se dará en garantía fuese enajenada o gravada de nuevo
o bien fuera objeto de cualquier anotación preventiva quedando no obstante facultada dicha sociedad para reponer y
sustituir la maquinaria por otra de más valor con arreglo a
los adelantos y necesidades de su industria sin previo aviso
ni notificación alguna.

6
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El pago de la cantidad que por éste capital e intereses
acredite D. Lorenzo Mata y Pons deberà efectuarse en el
domicilio de éste mientras lo tenga en la ciudad de Barcelona
en efectivo metálico con exclusión de toda clase de valores y
billetes de Banco creados o por crear. Pero como el derecho
a utilizar el expresado salto de agua no aparece inscrito a
favor de la Sociedad hipotecante se suspende en cuanto al
mismo la institución de la hipoteca la cual se inscribe tan
solo en cuanto al terreno de la finca de éste número, los
edificios en la misma levantados y la maquinaria, embarrado, transmisiones y demás accesorios, los que responderán,
mientras ésta inscripción no se cambie, de 500 000 Pesetas
en concepto de capital de dos anualidades y prorrata de la
corriente de intereses a razón del 5 % anual y de la suma de
15000 Pesetas que se fijan para costas en caso de litigio sin
perjuicio de la mayor responsabilidad que en su caso le pueda caber con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.16
El 26 d’abril de 1910 trobem un nou assentament al
Registre on encara es diu que La Fàbrica està gravada
amb una hipoteca de 400.000 Pta, els seus interessos i
15.000 Pta. per despeses i costes a favor de Serra Hermanos. Però també hi diu:
…y en méritos de los autos de juicio ejecutivos seguidos
en el juzgado de 1ª instancia del Distrito de Atarazanas de
la ciudad de Barcelona a instancia de D. Lorenzo Mata y
Pons contra la Sociedad J. Serra y Compañía en los cuales
por auto de 31 de marzo último se despachó ejecución por
la suma de 500 000 Pesetas de capital e intereses legales de
la misma desde el 30 del propio mes fecha de la presentación
de la demanda y costas, se travó embargo sobre la finca
de éste número junto con la maquinaria y existencias de
dicha finca consistentes en algodón en ramaletas, rodetes,
meseta, trama en cajas, rodetes y plegadores, urdidor, varias
piezas paradas de varios cachos y calidades, tacos y catacos, correas, lanzadoras, lámparas, anillos, corredores para
hilar, corrones, cinta, almidón, sebo, aceites, limas y otros,
y la maquinaria, accesorios y existencias de la Fàbrica de
plumas de acero instalada en un edificio propiedad de los
herederos de D. Jaime Serra sita en el término Municipal de
Almenar y otras tres fincas más para responder la de éste
número junto con la maquinaria y demás objetos antes
expresados existentes a la misma de 500.000 Pesetas de
capital, 130.000 Pesetas para costas y otras 75.000 Pesetas
en concepto de intereses y por providencia de fecha 6 de abril
último dictada por D. Ricardo de Sangenís juez municipal
de ésta ciudad en funciones de primera instancia del partido
por indisposición del Sr. Juez propietario bajo la actuación

16

RPB. Volum Ajuntament Alguaire. Finca 1919. Inscripció 6

del escribano D. Mariano Frias cumplimentando un exhorto
del Juzgado de igual clase del distrito de Atarazanas de la
ciudad de Barcelona se ordena la anotación preventiva de
dicho embargo de la finca de este número junto con el derecho a autorizarle el expresado salto de agua, maquinaria,
existencias y demás objetos de dicha firma.
Pero como el derecho a utilizar el expresado salto de
agua no aparece inscrito a favor de dicha Sociedad se suspende en cuanto al mismo la anotación de dicho embargo
en éste derecho anotándose tan sólo el terreno de la finca
de este número, los edificos de la misma levantados y la
maquinaria, embarrado, transmisiones y demás accesorios.
El mismo título comprende otras tres fincas más que se
anotan donde indica la nota marginal de ésta anotación.17
El 22 de novembre de 1911 hi figura un assentament
al Registre on hi diu:

La inscripción de crédito hipotecario señalada con el número
5, al folio 120 vuelto del tomo 677 queda parcialmente cancelada por haber pagado D. Pablo Serra y Vehil, del comercio,
casado, mayor de edad, vecino de Barcelona, obrando en
nombre y en representación de la Sociedad Mercantil Colectiva
que gira en Barcelona bajo la razón de J. Serra y Compañía
deudora a D. Antonio Serra y Feliu, del comercio, casado, mayor
de edad, vecino de Sant Genís de Vilassar, obrando en nombre
y representación de la Sociedad Serra y Serra constituída por
dicho D. Antonio Serra y Feliu, los hermanos D. Mateo, D.
Jaime, D. Vicente, D. Eudaldo y Dª Maria de Montserrat Serra
y Buixó siendo continuadora de la razón social Serra Hermanos
acreedora, la cantidad de 125.000 Pesetas de las 400.000
Pesetas que constituian dicho crédito…Queda por lo tanto la
finca de éste número libre del expresado gravamen en cuanto
a 125.000 Pesetas y subsistente en cuanto a las 275.000
Pesetas restantes de dicho crédito.18
(Continuarà al proper Cercavila)

17

RPB. Volum Ajuntament Alguaire. Finca 1919. Inscripció 6.

18

RPB. Volum Ajuntament Alguaire. Finca 1919. Inscripció:

Cancel·lació 7.

LES ANTIGUES BASSES
D’ALGUAIRE (i 9)
PERE TERRADO TERRADO

La Bassa de Vilarnau
D’aquesta bassa, ja en vam parlar fa uns anys ací a la
Cercavila, concretament l’any 2013, núm. 53, dins de
l’estudi de la Partida de Vilarnau. Ara, en aquest treball,
recordarem els punts que creiem que són més interessants i per altra banda hi afegirem la poca informació
que hem localitzat en posteriors recerques.
Un dels punts més interessants que creiem que cal
repetir és referent al nom ja que el nom original de l’antic
terme, torre, partida o bassa no és el de Vilarnau, sinó
de Mirarnau, provinent del nom Miró o Mir Arnau que
en temps pretèrit posseí, sinó totes algunes d’aquestes
terres.
En trobem la primera referència en data 13-4-1147, a
la carta de poblament d’Almenar segons la transcripció

que en feu Font i Rius (CPFC 1969, doc.64) on diu que
els límit del terme d’Almenar -la part que afrontava amb
el terme d’Alguaire- anava des del riu Noguera fins a la
torre de Canicella, i ascendia pels termes, signes i creus
fins a la serra del Sas; i prosseguia “et ascendit per signos
et cruces et terminos usque ad turrem de Mirarnal,” és a
dir que seguia pujant fins a la torre de Mirarnau. Torre
que creiem que era situada dalt de l’ara anomenat tossal
de Vilarnau, on al segle passat encara s’anomenava a
Alguaire “lo Torrellot de Costa” (Costa cognom).
Més endavant, trobem el nom “Coma de Mirarnau”,
és a dir el que actualment coneixem com a Fondo de
Vilarnau, concretament el dia 26-11-1241, quan Bernat
de Llitera i la seva muller Girona vengueren a Gil de
Segarra, un camp “in termino Algaire, in loco qui dicitur
85
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ad Cumba de Miro Arnaldo”, és a dir, situat al terme d’Alguaire, al lloc anomenat la Coma de Miró (o Mir) Arnau,
que afrontava d’altra part amb el camí d’Albelda, (Alturo,
1999, doc.341).
El topònim Mirarnau l’hem trobat utilitzat fins al 242-1848 en què Josep Banyeres i Farré, vengué a Miquel
Justribó i Farreny, una porció de terra d’onze jornals
situada a la partida del Pla de Mirarnau o de les Canyes,
que afrontava a orient amb hereus de N. Rodié, a ponent
amb terra del venedor, a migdia amb el camí de Mirarnau
o d’Almacelles i al nord amb Antoni Biel i amb el camí o
carreró; pel preu de 26 duros i 2 pessetes de plata. (AHL
FN Reg. 1129, f. 39r).
Una variant de Mirarnau emprada és la de Miarnau
que fou usada simultàniament entre els anys 1777 i
1850. Una altra variant és el nom de Milarnau que podríem qualificar de transició envers el de Vilarnau, només
canviant la M per V, que hem trobat utilitzat entre els
anys 1839 i 1851. Altres variants són Bilarnau emprada
els anys 1805, 1839, 1846 i 1851, i per acabar la grafia
Villarnau, resultant de la fanàtica castellanització de voler
canviar fins els noms propis de lloc.
També recordem la neteja de la bassa que consistia
en treure la terra que amb el temps s’hi anava acumulant
i en reduïa la capacitat de contingut d’aigua. En data
15-8-1790, Miquel Puiggròs, síndic procurador, en nom
de l’Ajuntament, arrendà a Josep Herbera, pagès, com a
millor postor, la neteja de la bassa de Mirarnau. Una de les
condicions era que havia de rebaixar un pam a tot el voltant de la bassa i anant aprofundint fins a arribar al centre
de la bassa a una fondària de 6 pams, és a dir 1,20 m;
una altra condició era que havia de deixar desembarassades les aigüeres que conduïen l’aigua a la bassa. La neteja
s’havia de fer en el termini de 12 dies; i segons el corredor
jurat Josep Pujades, que encantà l’arrendament, el menor
preu fou el de 264 lliures, que es pagarien en 3 terminis
iguals: el primer el dia de començar la neteja, el segon a
la meitat de l’obra i el tercer un cop acabada, i visurada
per experts, la feina. Es van constituir en fiadors de Josep
Herbera: Sadurní Grau i Francesc Revert, pagesos. Joan
Brunat, mestre de primeres lletres, i Josep Lesbats, pagès,
en foren testimonis, (ACN FN Reg. 860, f. 128r).
Tocant a la bassa, Jeroni Barbé, tenia una peça de
terra quan el dia 30-1-1800 va fer testament, en el qual
va llegar entre altres béns al seu fill Francesc Barbé i Bescans la mencionada peça de terra, situada a la partida
de Vilarnau, d’extensió onze quarteres de sembradura
de blat, i afrontava a sol ixent amb la bassa de Vilarnau,
a migdia amb el camí d’Almacelles, a ponent amb Josep
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Ribes i amb Anton Puig, i a tramuntana amb el camí que
anava a la Pleta de l’Olzinar (ACN FN Reg 869, f. 27v).
També tenia terra tocant a la bassa Josep González i
Monner, quan la seva vídua Paula Escolà, va fer-ne l’inventari. Entre els seus béns hi havia la peça situada a la
partida de Vilarnau, que afrontava a sol ixent amb Josep
Nadal i amb Josep Banyeres, a migdia amb la bassa de
Vilarnau, a ponent amb Domènec Ané i amb Mateu Lladonosa, i a tramuntana amb el camí de l’Olzinar; (ACN
FN Reg 898, f. 42v).
En data 26-10-1874 el seu fill Josep González i Escolà, casat, de 50 anys, vengué a Francesc Oró i Melcior,
vidu, de 54 anys, el dret de recuperar de Josep Justribó,

d’Almacelles, la referida peça de terra de 27 jornals i 7
porques situada a la partida del Pla dels Aires, que afrontava a orient amb la vídua de Josep Nadal, a migdia amb
la bassa de Vilarnau, a ponent amb Josep Palmés i al nord
amb el camí de l’Olzinar; (AHL FN Reg. 1555, f. 1171r).
Observem que l’anterior peça de terra primer la situen a la partida de Vilarnau i després al Pla dels Aires,
segurament una part dels 27 jornals i escaig que tenia
eren situats o arribaven fins al Pla dels Aires.
L’adjunta fotografia de la bassa de Vilarnau, l’hem
localitzada a l’Inventari de Jaciments Arqueològics, de
la Generalitat de Catalunya, en el qual, s’hi ressenya el
jaciment de la Bassa de Vilarnau, fotografia que efectuà
Joan-Ramon González Pérez, arqueòleg, en la visita que
hi feu el mes de novembre de l’any 1983; la qual sembla
feta mirant del nord-oest cap al sud-est.

La Bassa dels Arners
Aquesta bassa tal com el nom indica era situada a
la partida dels Arners que era situada al Sas, a la zona
costeruda que afrontava a llevant amb el Pla de la Creu,

a ponent amb el Pla dels Aires o de Vilarnau, a migdia
amb l’antic camí del Coscollar i a tramuntana amb l’antic
camí de Vilarnau o d’Almacelles.
Trobem mencionada aquesta bassa en una escriptura de data 20-5-1864 atorgada per aclarir-ne una altra
d’anterior del dia 16-9-1863, amb la qual Josep Domingo
i Barbé, pagès, cedí a Josep Palmés i Gelet, ambdós d’Alguaire, el dret de recuperar diverses peces de terra, una
de les quals era de 16 jornals i mig, plantada d’ametllers
i alguns olivers, situada a la partida dels Arners, on hi
havia la bassa, amb un clos, una era i una cabana, que
afrontava a orient amb Francesc Solanes i amb Joan
Domingo, a migdia amb el camí del Coscollar, a ponent
amb Vicent Cosialls i amb Jaume Albana, i al nord amb
Francesc Tersa (ACN FN Reg. 2677, f. 345r).
Mencionem de passada, que aquesta partida, no la
bassa, també s’anomenà partida de l’Auliveret, si més no,
les afrontacions de la partida eren les mateixes. Fem avinent, però, que aquesta informació prové de fonts orals.

Les Basses de Canicella
o les Basses del Tossalet
Tenim tres títols per denominar un conjunt de basses
de les quals, l’únic que sabem de llur situació és que eren
a la partida de Canicella. No sabem exactament quantes
basses hi havia, però com a mínim n’hi havia d’haver
dues. Suposem que la propietat de les basses era privada,
encara que cap referència fa menció de la titularitat, ja
que son producte d’afrontacions. Les basses del Comú
solien ésser situades al secà.
La referència de les Basses del Tossalet diu que, el dia
3-3-1766, Baptista Montserrat, muller de Jaume Sabaté,
que estava malalt, en qualitat de propietària i usufructuari, capbrevà una peça de terra d’un jornal situada al
terme i horta de Ratera, a la partida de Canicella, que
afrontava a orient amb el Reguer, a migdia amb Josep
Garriga, amb Josep Banyeres i amb les basses del Tossalet,
a ponent amb la Calçada i a tramuntana amb Nicolau
Esquer, per la qual pagaven de cens anual cinc almuds de
blat tercenc (el cens de blat tercenc consistia a pagar-ne
la quantitat amb una terç de forment, un terç d’ordi i un
terç de civada) amb mesura de Montsó i per l’estima un
sou, pagador per Nostra Senyora d’Agost. Pertanyia a la
capbrevadora com a hereva de son pare Pau Montserrat.
(AHL FN Reg. 920, f. 40v).
La denominació de les Basses de Canicella, la localitzem el dia 23-11-1815, quan Maria Garriga, vídua de
Francesc Llacera, que fou fosser i pagès, vengué a Anton
Gras, pagès, una peça de terra de 10 a 11 porques situada

a l’horta, a la partida de Canicella, que afrontava a sol
ixent amb Josep Sebidó, a migdia amb N. lo Betllerol, a
ponent amb les basses de Canicella i a tramuntana amb
N. dit lo Bepo de Pau; (ACN FN Reg. 881, f. 91r). Posteriorment, en data 20-8-1816, Anton Gras, s’encarregà
d’un censal de preu 12 lliures, un sou i 8 diners i pensió
anual de 7 sous i 3 diners, a favor de la Comunitat de
Preveres d’Alguaire, per la compra de la mencionada
peça de terra (ACN FN Reg. 953, f. 68r).
Aquestes basses van donar nom al tossal o tossalet
on eren situades, es tracta del Tossal de les Basses que
localitzem el dia 8-8-1777, quan Maria vídua de Josep
Pedrol, pagès, i Antònia Pedrol, muller d’Anton Montoriol, pagès, vengueren a Maria Llort, muller de Pere
Piqué, pagès, una peça de terra de 2 jornals plantada de
vinya situada a la partida de Canicella, que afrontava a
sol ixent amb Faust Farreny, a migdia amb Anton Roca i
amb el Tossal de les Basses, a ponent amb Josep Rius i a
tramuntana amb Josep Banyeres i Gelet; testimonis: Josep
Castanyon, fadrí cirurgià, i Tomàs Silva, pagès, (ACN FN
Reg. 848, f. 141v).

La Bassa de l’Armenter
D’aquesta bassa no en tenim cap referència documental atès que ens ha arribat per via oral. Tal com el
nom indica era a la partida del Fondo de l’Armenter,
situada tocant a mà dreta, de l’antic camí del Fondo
de l’Armenter, que és el mateix antic camí que anava a
la partida del Coscollar. Afegim que del nom Armenter
també el tingué un carrer d’Alguaire, cosa que ens indica
que hi havia alguna persona o família que tenia l’ofici
d’armenter, o potser, en tenia el cognom.
Bé, ací donem per acabat el treball sobre les antigues
basses del terme d’Alguaire.
Abreviatures usades per designar les fonts documentals:
CPFC 1969, doc. = Cartas de población y franquícia de
Cataluña I, de Josep M. FONT RIUS, (1969) CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), MADRID-BARCELONA. DOCUMENT.
Alturo, 1999, doc. = Jesús Alturo i Perucho, (1999) Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista, de 1076 a 1244.
Barcelona: Fundació Noguera, 580 pàg. Document.
AHL FN Reg. = Arxiu Històric de Lleida, Fons Notarial,
Registre.
ACN FN Reg. = Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons Notarial, Registre.
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RECORDEU QUAN…
VIOLÈNCIA, GUERRA I
REPRESSIÓ EREN NOM DE DONA
PILAR PELEGRÍ TERRADO
MESTRA I LLICENCIADA EN HISTÒRIA
Avui que la nostra Cercavila es distribueix en dates
properes al 8 de març, data que s’ha convertit en la Diada
de la dona volem recordar aquelles dones van patir la
violència i/o repressió per qualsevol dels dos bàndols de
la Guerra Civil.
El primer lloc on anar a buscar informació és el gran
banc de dades, El Cost humà de la Guerra Civil, iniciat el
1985 gràcies a la tasca de l’historiador Josep Benet al
Centre d’Història Contemporània de Catalunya per omplir el buit historiogràfic existent sobre els morts de tots
dos bàndols a Catalunya durant la Guerra Civil. Posant
en aquest enllaç Cost humà de la Guerra Civil | Cost
humà, darrer domicili Alguaire trobareu que 45 persones
van morir a causa de la Guerra Civil, però si comptem
els que havien nascut al poble la xifra augmenta a 56,
possiblement perquè alguns ja havien marxat abans del
final del conflicte cap a altres indrets. Entre aquests 56,
sols hi trobem dues dones: Maria Espinet, nascuda el
1861 i morta a Tàrrega el 4 de juliol de 1938 i Montserrat Soldevila, nascuda el 1935 i víctima del darrer
bombardeig que patí el poble, el 8 d’octubre de 1938.
Aquestes dades no ens han d’estranyar ja que la major
part de morts en tota guerra es produeixen sempre com
a conseqüència d’actes de combat (accions de guerra).
Sabem que la violència que esclata amb el cop d’estat
fallit del 17 de juliol de 1936 no era una cosa nova en la
República i que com a mínim cal buscar-la des del primer
intent de cop d’estat fallit de Sanjurjo el 1932 i molt
més clarament durant tot el bienni negre (1933-1935)
i pel que fa a Catalunya des del trencament de la Lliga
Regionalista amb el Parlament el 1933 a causa de la Llei
municipal d’aquell any (PRESTON:2011; POZO:2002)
Alguaire, com un dels feus forts de la CNT va viure
unes jornades revolucionàries que des del 19 de juliol de
1936 van causar la mort de 14 persones del poble, però
la Causa General instruïda al final del conflicte bèl·lic
culpa a més al comitè revolucionari de la mort de 9 veïns
d’Alcampell, 30 guàrdia civils de la caserna de Tamarit de

10

85

Llitera i de 5 veïns d’altres poblacions, entre les quals s’hi
compta la dona del metge d’Alfarràs,Rosa Casals Pujol;
única dona de qui tenim notícia en aquesta primera
onada repressiva. També ens diu que no s’hi va produir
cap violació produïda pels “rojos”, actes violents que, en
canvi, solien acompanyar l’entrada de l’exèrcit rebel especialment a Andalusia i Extremadura (PRESTON: 2011)
Durant els temps que Alguaire va viure en collectivització es van imposar multes, fer requises de productes diversos (fonamentalment pans), diners i animals
tant a dones com a homes, que no volien participar-hi;
però de la lectura de la Causa General no s’extreuen casos
especials de violència masclista.
La nit del 2 al 3 d’abril de 1938 l’exèrcit rebel entra a
Alguaire i aviat comença la repressió franquista. Els veïns
que havien quedat al poble i es consideraven republicans
o s’havien implicat amb el comitè foren tancats a ca la
Coixa i s’inicien els informes de l’Auditoria de Guerra. Cal
dir que en la mateixa no apareix esmentada cap nom
de dona. Però sí que més tard i a partir dels informes
elaborats per les autoritats locals (especialment el cap de
Falange i l’alcalde) s’elaboraran els Consells de Guerra,
que avui que les dades són obertes podem consultar-ne
els números i els noms que ens permeten conèixer les
dones que van ser processades. Així sabem que es van
obrir quatre causes diferents: 132, 526, 2466 i 3809. La
primera era una causa complexa que entre altres persones
s’obria a Maria Espachs Satorra, de 44 anys; la seva filla
Antonia Puig Espachs, de 20 anys; i Marcelina Arrozpide
Calvo. D’elles, sols la primera acaba sent condemnada,
concretament a sis anys i un dia de presó major, mentre
que la segona és absolta i de la tercera no hi consten
dades. La causa 526 s’obre a Antonia Roque Plana, però
tampoc no en tenim cap dada. La causa 2466 acaba amb
sobreseïment i la implicada és una teixidora que vivia a
La Mata de Pinyana, Joaquima Roca Cambray. Finalment,
la causa 3809 se li obre a Ramona Cubeles Lladonosa de
28 anys, mestra, a qui es deixa en llibertat.

Maria Garrié Bardina (de la qual amb el permís de la seva
neboda, Anna Ariño, us explicaré).
Maria Garrié Bardina, nascuda a Alguaire el dia 6 de
febrer de 1919 i batejada a l’església parroquial de Sant
Sadurní d’Alguaire tres dies més tard, era filla de Josep
Garrié Rodié i la seva primera esposa Mercedes Bardina
Cañelles, tots dos d’Alguaire, els seus avis paterns foren
Josep Garrié Espachs i Rosa Garrié Buira i els materns,
Andreu Bardina Cambray i Teresa Cañelles Ibars també
naturals d’Alguaire, consta com a madrina la germana
del pare, Maria Garrié Rodié. Podríem afegir que el pare
va tenir un altre germà, Salvador Garrié Rodié, el qual va
ser regidor de l’Ajuntament d’Alguaire el 1934.
Maria Garrié, era miliciana i pel que sembla companya
d’un alt càrrec militar republicà. De la Maria se’n perd la
seva pista al final de la Guerra Civil, possiblement amb
la retirada cap a França, i malgrat els esforços que el seu
germà, Josep Garrié Bardina fa per trobar-la, escrivint
cartes a les ambaixades dels diferents països que van
acollir exiliats republicans (França, Argentina, La Unió
Soviètica, Mèxic ) mai va obtenir una resposta que permetés saber on havia anat a parar la Maria. La família
més de 80 anys després es continua preguntant què se’n
va fer de la Maria.
Maria Garrié Bardina

La dona d’Alguaire era una dona que per tradició de
feia gairebé mig segle havia sortit a treballar a la fàbrica i
havia protagonitzat alguns moments com el que el diari
La Voz de Aragón del 13 de juliol de 1934 reproduïa en
les seves pàgines:
“Incidentes al volver del trabajo
Lérida - Cuando las obreras de una fábrica de hilados abandonaron su trabajo iniciaron su marcha
hacia el pueblo de Alguaire, entonando canciones
políticas.
En el camino encontraron a otro grupo de obreros
de ideología contraria, produciéndose una colisión
en la que resultaron lesionadas varias mujeres.

Un altre cas diferent seria el de la Pilar Rodié Oliva, filla
de cal Riteta i casada a cal Manron, la seva família feia
pocs dies que havia viscut diferents casos que l’havien
assenyalat com a republicana. D’una banda a la seva filla
gran, Maria se li havia negat la feina a la fàbrica de teixits
La Mata i Pons, dient que per als “rojos” allí no hi havia
feina; de l’altra i quan el 17 de setembre de 1938,encara
Alguaire estava ocupada per l’exèrcit rebel,mor el seu
sogre, Josep Terrado Satorra, se li nega fer ús del carro
mortuori dient que els rojos no hi tenien dret. Per això
quan alguns jorns més tard unes noies passen a recollir
donatius per a la reconstrucció de l’església , la seva resposta és perfectament coherent, “a casa dels rojos no hi
ha Déu”, per tant no hi col·laboraran. Evidentment, la
delació funcionava d’allò més bé i al cap d’una estona s’hi
presentà guàrdia civil a detenir-la. El que no funcionava
tan bé era el que s’escrivia en l’informe de la guàrdia civil
que aquí us reproduïm.15

Intervino la Guardia civil para restablecer el orden
Això indica ja, com a mínim, una sensibilització política clara, que no l’havia de deixar indiferent davant
el nou rol que el franquisme li volia assignar i per això
tenim el cas de milicianes, com el de la desapareguda

15

AHL Fons del Govern Civil. AHL260-17-T2-3035
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Cuenta de una individua por la venta de huevos a precios abusivos”
Tengo el honor de participar a la respetable y superior autoridad de V.S., que en el día de ayer y
en ocasión de concertar unos Soldados la comprar de unas docenas de huevos a la vecina de esta
localidad, llamada PILAR RODIÉ OLIVA, esta ha tratado de cobrárselos a precios abusivos o sea a razón
de cinco pesetas docena, negándose al mismo tiempo en formas groseras hablarles el Castellano,
sabiéndolo correctamente, significándole, que la situación económica de dicha individua, es buena,
pudiendo hacer efectivas cincuenta pesetas, en concepto de multa, salvo el parecer de su autoridad.
Dios guarde a V.S. +muchos años.
El Sargento
José Romero Barroso

Impóngase la multa de 100 pesetas
Lérida, 28-9-1938
El Capitán encargado del despacho

Alguaire 27 Septiembre de 1938
III AÑO TRIUNFAL

A la Pilar se la tanca a la presó municipal durant aquella nit i se li acaba imposant una multa de cent pessetes.
Ja veieu doncs, que el fet de no voler col·laborar amb un
dels pilars que sostenia el règim podia sortir car!
Finalment i seguint l’ordre cronològic tornem a fer
referència al bombardeig patit per Alguaire el dia 8
d’octubre de 1938, i en què mor Montserrat Soldevila
Domingo, nascuda el 1935. Juntament amb ella resultaren 4 persones ferides greus i tres de lleus: dels quals
hem pogut recuperar aquests noms: Antònia Domingo
González,Teresa Català Català, Antònia Escuer Parisi i
Maria Domingo Comelles.
El Franquisme va durar 40 anys i en aquests 40 anys
la violència exercida sobre la dona va anar canviant; el
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nostre objectiu en aquest escrit ha estat mostrar quin
tipus de violència patia en el temps de la guerra civil la
dona tant en un bàndol com en l’altre. Perquè aquestes
històries han de quedar escrites i tan sols explicant-les
i posant-les negre sobre blanc és possible conèixer-les,
ja que com veieu ni totes queden escrites en els llibres
d’història o en els arxius, ni quan hi queden reflecteixen
allò que va passar.
Per aquest motiu, tant sols vosaltres podeu fer possible, explicant les vostres històries a les generacions que
ens segueixen, la transmissió de la memòria del poble.

ASSOCIACIÓ DONES MERLI
CRONOLOGIA D’UN
PACTE COL·LECTIU EN
TEMPS DE LA COVID-19
2013. Un veí d’Alguaire –que va morir solter i
sense fills– va disposar en testament deixar el seu
patrimoni en fideïcomís. Va nomenar hereva fiduciària l’Associació de Dones Merli d’Alguaire (ADM)
durant 30 anys amb prohibició de disposar i hereva
fideïcomissària i definitiva la Cooperativa Sant Faust
d’Alguaire. L’ADM va acceptar l’herència.
Fa un parell d’anys la junta de l’associació va
capir la necessitat de solucionar el tema de la lleixa,
un patrimoni difícil de gestionar per una associació
sense ànim de lucre i amb un dia a dia ple d’activitats que es duen a terme de manera voluntària. Una
associació que té com actiu principal el compromís
i la generositat de les sòcies. La junta d’aleshores va
considerar necessari cercar assessorament legal per
determinar les facultats que teníem a favor nostre i
la responsabilitat que assumíem.
La junta actual vam agafar el relleu, coneixedores
del marc regulador. Sabíem quines eren les parets
mestres, l’estatus legal que calia respectar i vam
dir, som-hi! Procurem la informació i un cop la vam
tenir, ens vam adreçar a la cooperativa.
La Cooperativa i l’Associació vàrem iniciar un
tanteig de manera discretíssima. Així va ser que el
10/3/2020 ens vam trobar la junta petita (comissió
de treball) i la cooperativa i vam explorar la possibilitat d’un diàleg, hi va haver bona sintonia i voluntat
d’entesa. Els homes que actuaven en representació
de la cooperativa ho van posar fàcil i les dones de
l’associació també. Tot i això, a l’inici, les posicions
eren molt allunyades.
La Covid-19 va interrompre que ens poguéssim
tornar a trobar. Ens vam tornar a reunir el 25/5/20,
allí es va acordar peritar els immobles als efectes
d’obtenir-ne el 25%, les dones peritarien la casa

del carrer Pau Casals i la cooperativa les finques
rústiques. El 27/6/20 les dones comissionades de
l’associació i els representants de la cooperativa
vam arribar a un preacord, cada part acceptava
la peritació de l’altra i les pèrdues de capital es
suportarien per meitats. Posteriorment la junta de
la cooperativa Sant Faust d’Alguaire va aprovar-lo.
La junta de l’ADM, per unanimitat, també ho va
aprovar el 9/7/20.
El dia 7 d’agost de 2020 al domicili social de
l’ADM a Alguaire, va tenir lloc l’assemblea general
extraordinària de l’associació, degudament convocada per la presidenta Sra. Ana Maria Gruas Estadella
amb el següent ordre del dia:
Tema únic: Informar, debatre i, si escau, aprovar
el preacord assolit per la junta de l’associació i la
Cooperativa Sant Faust que han pactat anticipar
la delació de l’herència del veí Sr. Francesc Sabaté
Buira, prèvia detracció de la quota lliure (quarta
trebel·liànica). Autoritzar la Sra. Presidenta per
atorgar els documents públics i privats necessaris
per donar compliment als acords.
A l’esmentada assemblea hi van assistir 116 associades, entre sòcies presents i representades, en
única convocatòria i vàlidament constituïda, d’acord
amb els articles 11 i 12 dels estatuts. Hem protocollitzat notarialment la llista d’assistents.
Per unanimitat, amb el vot favorable del cent per
cent de les sòcies presents i representades, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar el preacord assolit el dia 27/6/2020 entre
la comissió de la junta directiva de l’associació i la
comissió de la cooperativa del camp Sant Faust per
anticipar la delació de l’herència del Sr. Francisco
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
Sabaté Buira prèvia detracció de la quota lliure.
L’associació de dones Merli d’Alguaire anticipa la
delació del fideïcomís en favor de la cooperativa
Sant Faust d’Alguaire, d’aquesta manera l’herència
fa trànsit a l’hereva fideïcomissària. La delació a favor
de la cooperativa li atribueix la condició d’hereu,
qui fa seva l’herència amb aplicació del principi de
subrogació real. La cooperativa prendrà possessió
de tots els béns de l’herència tan bon punt s’atorgui
la corresponent escriptura pública.
L’associació de dones Merli d’Alguaire, abans
de lliurar el fideïcomís, detrau i fa seva la quarta
trebel·liànica que queda deslliurada del fideïcomís.
I en pagament de la quarta trebel·liànica s’adjudica
els béns següents:
La casa amb referència cadastral
9133308CG9293S0001GQ que consta inscrita al
RP Balaguer, terme municipal d’Alguaire, amb el
número de finca 7.113 i el 25% del capital dipositat en entitats financeres prèvia regularització de
l’excés d’adjudicació de la casa respecte la resta dels
immobles i les pèrdues en les inversions realitzades
fins a la data.

L’escriptura es va atorgar el 2/10/2020 davant
la notària de Lleida Sra. Cristina Hernández Ruiz. Al
moment d’atorgar l’escriptura el capital mobiliari
dipositat era 663.958,43 €, lluny del que calia retornar (712.833,36 €). El capital adjudicat a l’associació
de dones Merli d’Alguaire va ser 132.196,15 €.
L’habitatge es va valorar en 100.000,00 €.
Avui l’ADM disposa en propietat, lliure de fideïcomís, de la casa del carrer Pau Casals, núm. 1
d’Alguaire que és la seu social i d’un petit capital
que ben administrat és un coixí que facilita la
gestió del dia a dia. La Cooperativa disposa en
propietat de la resta de l’herència. Tot s’ha fet
de manera tranquil·la i pacífica. Les dues entitats
defensem interessos col·lectius i som representatives d’una part important dels veïns del municipi. Totes dues entitats som i fem comunitat!
Gràcies a la confiança i la participació de tots ho
hem fet possible.
La Junta de l’Associació de Dones Merli d’Alguaire.
Alguaire, 24 novembre 2020

Imatge de
l’Assemblea
General
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TRONC DE NADAL, PARE NOEL
I SES MAJESTATS ELS REIS
MAGS D’ORIENT
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT I ANOTNI BONET BADIA
REGIDORIA DE CULTURA I FESTES
Enguany, degut a les noves normes derivades de la
Covid-19, i seguint les instruccions de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament d’Alguaire va haver d’adaptar-se
a aquestes mesures i les activitats nadalenques van realitzar-se de manera ben diferent a la que estem acostumats,
però en tot moment, es va procurar mantenir la màgia i
la il·lusió dels més menuts dels nostre municipi.
Com ve fent-se aquests els darrers anys, el tronc va
arribar uns dies abans de Nadal a l’Espai Lladonosa per
a que tots els nens i nenes poguessin portar-li aliments.
A més a més, es va instal·lar la bústia reial a l’interior de
la Casa Sociocultural de la vila per a que petits i grans
poguessin dipositar les cartes amb els seus desitjos i que
el camarlenc i patge reial poguessin fer-la arribar als Reis
Mags d’Orient.

El dia 24 de desembre a la tarda, el Pare Noel va poder
fer una parada unes hores a Alguaire amb el seu trineu,
els ants i acompanyat dels seus ajudants elfs. En aquesta
visita, els nens i nenes es van poder apropar a l’Espai
Lladonosa, a saludar-lo abans de que continués el seu
fantàstic viatge arreu del territori per repartir els regals.
El 4 de gener a la tarda, els Reis Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar i els seus acompanyants, ens van visitar a
la Plaça La Sardana. Durant tota la tarda els nens i nenes
van poder gaudir de la seva presència i també de diverses
princeses i prínceps Disney que donaven la benvinguda
a totes les famílies.
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Tot i el fred que va fer durant tota la jornada, els Reis
Mags d’Orient van ser molt generosos amb els alguairencs, deixant els regals a les seves llars i amb l’esperança
que l’any vinent els puguin repartir personalment.
Finalment, hem d’agrair la col·laboració desinteressada de l’AMPA de l’escola que van ajudar en que aquests
actes fossin possible.
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NOU ESPAI A LA BIBLIOTECA
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA
L’Ajuntament presenta un nou espai a la biblioteca
municipal, aquest, està dedicat als més petits, hi trobem
un gran catàleg per a famílies amb nenes i nens de 0 a 12
anys. Tant el mobiliari, com l’ampli catàleg bibliogràfic,
està pensat per garantir les darreres novetats en aquesta

vessant literària tan important.
L’artista local Montserrat Vendrell ha decorat l’entrada
d’aquest nou espai amb unes icòniques imatges representatives de la vila.

D’esquerra a dreta, Norma Soldevila (bibliotecària), Montse Vendrell (artista) i Elvira Larrégula (regidora de cultura)
85
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Cal reforçar l’hàbit lector des de les primeres edats,
remarcant també la importància d’espais on nens, nenes
i bebès puguin interactuar entre ells compartint els seus
primers llibres.
A més, aprofitant aquesta remodelació, s’ha reubicat
l’arxiu en una nova sala on hi ha ara tot el llegat de l’illustre historiador fill d’Alguaire, Josep Lladonosa.

Nova ubicació del llegat Josep Lladonosa
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FOTOS NEVADA 9 DE GENER DE 2021
Thais Comella
Antonio Comella

Jordi Codinas

Carme Mateu
Cristina Galiano
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Loreto Farreny

Dina Morera
Joan Inglés

Família Masip Oliva

Gemma Farreny

Salvador Espinet

Juan Millan

Xavi Margalef
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Sara Ozores

Rosa Roig
Miquel Nogueras

Ramon Oliva
Rosa Gatell
Ramona Solé
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CARNESTOLTES CONFINAT
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT I ANTONI BONET BADIA
REGIDORIA DE CULTURA I FESTES
El passat dia 13 de febrer, a Alguaire vam poder gaudir
d’un Carnestoltes confinat on, enlloc de rua, tothom que
va fer la seva inscripció, havia de sortir disfressat al portal
de casa seva amb el seu grup bombolla i saludar el Rei
Carnestoltes. Va haver-hi una gran participació amb més
de 67 famílies i 215 persones inscrites que van seguir amb
rigor totes les normes preventives per evitar el Covid-19,
fent que tot anés sobre el previst.
Volem felicitar als veïns i veïnes, tant per les divertides
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disfresses com per la normalitat amb la que es va desenvolupar la tarda. Entre tots, vam gaudir d’una festa de
Carnestoltes diferent on, el Rei Carnestoltes, ens va fer
oblidar per uns moments la situació actual. No podem
acabar aquest escrit sense agrair al Manolo Arroyo i al
Joan Inglés la seva col·laboració en la part gràfica d’aquest
acte, sempre a punt per deixar constància amb les seves
càmeres. Esperem que l’any vinent puguem realitzar
una bona rua amb tal i com s’havia fet els darrers anys.
Gràcies.
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA, 14-F
CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Des de l’Ajuntament
volem donar les gràcies
a les persones que van
estar a les meses electorals com a presidents/es
i vocals. També, gràcies
a tots els que heu anat a
votar, respectant les indicacions amb una gran
mostra de civisme. I finalment, agrair al personal
de l’Ajuntament per la
feina feta durant tota la
jornada i els dies anteriors
per a què poguéssim exercir el dret a vot amb totes
les mesures de prevenció,
higiene i seguretat.
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TALLERS PROGRAMA NEREU 2020
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

A través del Programa Nereu de foment d’hàbits saludables per als infants, s’han organitzat
uns tallers de nutrició a tots els cursos a l’escola
Teresa Bergadà.
Tant els alumnes de l’escola com el grup de
mestres del claustre han gaudit amb la participació de les diferents activitats.
S’han tractat de diferents temàtiques: Un
conte amb titelles que són verdures, bombons
tipus «Ferrero» amb poc sucre i ingredients alternatius, pinxos de fruita, berenars saludable, fruits
secs amb base de xocolata, lectura d’etiquetes...
S’ha considerat interessant realitzar aquests
tallers perquè l’alimentació és un procés que
ens acompanya al llarg de la vida, a través del
qual obtenim els nutrients i l’energia que permeten cobrir les necessitats de l’organisme. Ara
bé. L’acte de menjar, a més de ser un procés
nutritiu, té connotacions importants de convivència –proporció de plaer, relacions afectives, etc.– que
configuren el comportament alimentari i que poden

repercutir en l’estat de salut de la persona. És un acte
voluntari, conscient i educable, ja que podem controlar
allò que mengem, com ho mengem i quan ho mengem.
Som el que mengem, per això, és necessari fer un
esforç per menjar sa i portar una vida més saludable.
Tot l’alumnat de l’escola ha après que per tal que una
alimentació sigui saludable, aquesta ha de complir les
següents característiques:
• Satisfactòria: Hem de gaudir menjant.
• Suficient: Ens ha d’aportar l’energia necessària per a
què el nostre organisme pugui donar el màxim d’ell.
• Completa: Per tal que ens aporti els nutrients
necessaris en les quantitats adequades segons el
metabolisme de cada un.
• Equilibrada: Ha de ser rica en aliments frescos i
d’origen vegetal.
• Harmònica: Ha d’haver un equilibri proporcional
amb els macronutrients, que són aquells aliments
rics en proteïnes, grasses i hidrats de carboni.
• Segura: Que no malmeti la nostra salut.
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• Adaptada: que s’adeqüi a les característiques individuals, socials, culturals i de l’entorn de l’individu.

molta aigua, menjar a poc a poc i menjar productes
integrals abans que aliments processats.

• Assequible: Ha de ser una alimentació accessible
des del punt de vista econòmic.

Hem reflexionat i hem comentat que sentir-nos mental i físicament ens aporta una sèrie de beneficis, com per
exemple tenir un sistema immune fort, tenir més energia
per rendir millor tant personal, com professional, en definitiva seguir una dieta adequada ajuda a viure més anys.

• Sostenible: Que no perjudiqui el medi ambient.
A banda, els Nutricionistes de l’Associació Nereu han
donat una sèrie de recomanacions com fer esport, beure

Amb la Col·laboració de:
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TALLERS DE COSTURA
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

Els dies 12 i 23 de desembre, comptant amb el suport
de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, es van realitzar dos tallers de costura en el marc del
Pla Local de Joventut 2020 a càrrec de Gemma Ventura,
de Tortugueta Shop. El primer, d’iniciació a l’ús de la
màquina de cosir, es va realitzar presencialment seguint
les mesures COVID establertes i el segon, d’iniciació a
la costura a mà, amb temàtica nadalenca, es va fer en
format online.
El tema de la costura forma part de la nova domesticitat, que no és res més que el retorn de la dona a l’entorn domèstic com una forma d’activisme anticonsum.
Actualment, tot i haver una generació de dones molt
formades pel món laboral i que gairebé totes treballen
fora de la llar, moltes opten acollir-se a un ritme més
«slow» i conscient, buscant temps per passar amb els
fills, cuinar, fer conserves i cosir entre altres.
Aprofito aquest article per fer una mica d’història dels
inicis de la màquina de cosir, que fa la seva entrada a la
història de la tecnologia en el darrer terç del segle XVIII,
amb el prototip creat pel britànic Thomas Saint, el 1790.
A l’altra banda de l’Atlàntic també se succeeixen les
invencions, amb més o menys fortuna. Elias Howe introdueix novetats significatives en la puntada.

L’any 1851, el nord-americà Isaac Merrit Singer,
partint del model de Howe, millora i patenta una nova
màquina de cosir, la fabrica de manera industrial i la
distribueix al mercat americà i europeu. Facilita el pagament a terminis, fet que propicia la seva adquisició i
èxit comercial.
A finals del segle XIX la màquina de cosir ja forma
part dels escenaris de treball i domèstics de les societats
industrials, entre aquests Catalunya. Miquel Escuder
Castella, terrassenc establert a Barcelona, el 1862 fabrica
i ven la primera màquina de cosir espanyola amb el nom
“Aurora”.
La màquina de cosir neix amb la doble finalitat de
cobrir necessitats productives i domèstiques.
En els seus inicis la màquina de cosir per a ús domèstic es va concebre com a objecte de luxe, però a poc a
poc es va anar fent lloc en les economies més humils,
entre les eines de costura de les joves que preparaven
l’aixovar per al casament, de les mestresses de casa que
l’adquirien per cosir la roba blanca i la de vestir i, si calia,
per treballar-hi per compte propi i o aliè.
La màquina de cosir facilitava (i facilita) l’aprenentatge
de les labors, del brodat i la costura, una formació imprescindible per a les noies que havien d’esdevenir mestresses
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de casa ben preparades, segons marcava la tradició
L’aprenentatge de les labors va prendre un protagonisme definitiu en els programes de l’ensenyament
primari femení a partir de la darrera meitat del segle XIX.
Amb la primera llei que estableix l’escolarització
obligatòria per a nens i nenes a l’Estat espanyol, l’anomenada Llei de Moyano (juliol de 1857) ja queden fixats
els currículums diferenciats per a l’un i l’altre sexe de
les 36 hores lectives setmanals assignades a les escoles
públiques femenines, 8 es dediquessin a la religió, 14 a
les labors i nomes 14 a la resta d’assignatures”.
La situació es mantingué de manera similar en el
primer terç del segle següent, fins a l’arribada de la renovació pedagògica, amb figures com la de Rosa Sensat,
que introdueixen els coneixements matemàtics i científics
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en la formació de les nenes. La fi de la Guerra Civil espanyola i el context ideològic de la dictadura franquista van
comportar una nova empenta per a l’aprenentatge de les
labors i així com l’oficialitzar el discurs de la domesticitat
i del retorn de les dones a la llar. L’aprenentatge de les
labors tenia continuïtat fora de l’escola a l’àmbit familiar
i en els tallers de les modistes del barri o del poble, on
les nenes, ja adolescents, confeccionaven el seu propi
aixovar.
Actualment en la recerca d’alternatives sostenibles per
la vida torna a prendre importància el saber cosir, perquè
estem incorporant criteris sostenibles a casa, per intentar
consumir de manera més responsable i conscient.
Seguidament us fem un petit recull fotogràfic de
l’evolució de la màquina de cosir al llarg dels anys.

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

NOVA ZONA INFANTIL EN MARXA!
Com ja vam explicar en la darrera Cercavila de 2020,
durant el primer trimestre d’enguany, la Biblioteca gaudeix d’un nou espai on s’hi ubica la zona infantil. S’ha
traslladat tota la col·lecció de 0 a 12 anys a la sala on hi
havia el Llegat Josep Lladonosa, però a la vegada, està
integrada completament a la biblioteca. Es manté la continuïtat amb la resta de la biblioteca a través del parquet
vinílic, s’ha repintat i, a més, s’ha instal·lat un mural de
6x2 metres que ocupa la paret posterior. Aquesta obra és
de l’artista local Montse Vendrell i hi apareixen elements
vinculats amb Alguaire i per suposat, amb la lectura.
Les seccions que s’hi poden trobar són: bebeteca (0-2
anys), punt blau (3-6 anys), punt vermell (7-9 anys),
punt verd (10-12 anys), racó de pares i mares, revistes
i audiovisuals infantils amb un total de més de 3250
materials a la vostra disposició. Així mateix, els joves de

13 a 16 anys, gaudiran d’un espai propi a la biblioteca,
on abans hi havia la zona infantil.
Esperem que ben aviat es pugui gaudir plenament
d’aquestes àmplies zones, puguem començar a preparar
actes i que tothom ho pugui aprofitar, especialment els
petits i petites de cada casa. Entretant, podeu venir a
buscar els vostres contes!
Així mateix, ja que la situació sembla que no millora
per realitzar trobades i activitats, la biblioteca ha creat
un nou Club de lectura virtual adreçat al públic adult.
Aquest té lloc un dimecres al mes i la primera sessió va
ser al febrer. La seva continuïtat serà fins que la pandèmia
no ens permeti les reunions presencials, un cop es puguin
reprendre, el club virtual també finalitzarà, per tant, té
una durada limitada. Tot i així, totes aquelles persones
que estiguin interessades en formar-ne part, poden contactar amb la biblioteca per informar-se.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

JOSEP MARIA LOPERENA
Va néixer l’any 1938, durant la guerra civil, a Alguaire. La seva mare, Carme Jené, el va tenir de matinada al
peu d’una figuera a la plaça de l’Església quan fugia dels
bombardejos que van arrasar la ciutat de Lleida. Sempre
ho explicava així Loperena, que era fill d’Alguaire.
Aquest jurista i escriptor català, ens va deixar el passat
8 de gener de 2021. Fa uns anys, va trucar a la biblioteca
d’Alguaire per tal de que tinguéssim a la nostra col·lecció
algunes de les seves publicacions i va donar-les perquè
formessin part del fons. Així doncs, si us interessa conèixer la seva obra, podreu trobar disponibles en préstec
els següents títols: La casa del fanalet vermell (2004),
El circ de la justícia (2006), Ulls de falcó (2006), El circ
de la política (2008) i El circ del corruptes (2011), en
aquests dos darrers títols Loperena revela alguns dels
secrets més inconfessables de la política espanyola dels
últims trenta anys.

VAS ESTUDIAR A LES ESCOLES VELLES?
Des de la biblioteca Josep Lladonosa Pujol s’està fent
un recull d’informació i de fotografies antigues de l’edifici
de la Casa Sociocultural, conegut com les “escoles velles”.
Si disposeu d’imatges o voleu aportar la vostra experiència en aquesta escola, podeu contactar amb la biblioteca
al 973 756 816 o venir presencialment. Si teniu fotos, no
serà necessari que ens les deixeu temporalment, es retornaran al mateix moment que ens l’ensenyeu. Moltes
gràcies per la vostra col·laboració.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

TALLER DE CUINA CREATIVA DES DE CASA
En el taller de cuina creativa des de casa, que consistia en elaborar un ARBRE DE NADAL COMESTIBLE, adjuntem
els models que ens heu fet arribar. Moltes gràcies. Tots els participants rebreu un obsequi llaminer.

Isabel Ramos i família

Elvira Larrégula

Dolors Jiménez

Isabel Ramos i família

Consuelo Ruiz

Teresa Guàrdia i Dioni

M. Elena Farré Roca

Úrsula Olmo i família

Mari Ortega i família

Eleuteri Comella

Robert Bañeres

Peppa Pig

Joana Giró
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ENTITATS I ASSOCIACIONS

Daniela Zanga

Maria (Sefa) Alsina i família

Manuela Carrasco

Conxita Subirà

Rosa Claveria

Teresa Ribau

38

Daria Friciu

Maria Carme Mayench

Joana Rabal
85

Amàlia Martínez

Sra. de Tous

Montseta Vendrell i Dima

Denisa Friciu

Fina Boira i Emma

Maria Rosa López

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Mister canapè

Bo de debò

Nyam-nyam

Ninotaire

Nota: Atès que era prioritari publicar aquestes
fotografies del taller de
Nadal, a la propera edició completarem l’article
que tenim encetat sobre
“L’alimentació en temps
de pandèmia”.
Romanesco

Mariner

DIA MUNDIAL
CONTRA EL
CÀNCER

Al cap del Pare

Catalunya contra el Càncer

Alguaire

JUNTA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

Aquest any amb motiu del Dia Mundial contra el
Càncer que es celebra el 4 de febrer, l’AECC Lleida
va suggerir i incentivar a inundar les xarxes de verd
per continuar fent visible la malaltia de càncer i
reivindicar l’equitat entre pacient.
La Junta local d’Alguaire va participar-hi gratament.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
La Fruiteria Rosa, també, es va sumar al verd i va
col·laborar amb aquest muntatge propi de la seva tasca
professional.
El cor

batega acaronat per

l’esperança.

Moltes persones, comerços o entitats aporten el seu
granet de sorra per tal de col·laborar i participar en diferents tasques.
El Sagrat Cor s’il·lumina de verd.
Durant tot mes de febrer i, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alguaire, el color VERD ha il·luminat el
SAGRAT COR per commemorar el DIA MUNDIAL CONTRA
EL CÀNCER.

Autor: Miquel Nogueras

40

85

RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre hem preparat uns plats relacionats amb la Quaresma. Quan marxa el rei Carnestoltes, a
moltes cases apareix la Vella Quaresma, un paper on hi està dibuixada i retallada aquesta dona tan peculiar.
La tradició és penjar-la en alguna finestra i cada divendres se li treu una cama de les 7 que té, així veurem com
van passant les 7 setmanes fins que arribi la Setmana Santa.

Cigrons a mb espinacs
Al sofregit s’hi pot afegir un tomàquet i també podeu posar-hi uns quants pinyons.

Primer plat
Preparació: 25 minuts
Dificultat: Fàcil

bullir fins que estiguin cuits. Reservem l’aigua de la cocció.
Preparem la resta d’ingredients, tallem l’arrel dels espinacs
i els rentem amb aigua per treure la terra.

Preparació:

Tallem la cansalada a bocins i el mateix fem amb la
ceba i els alls. Posem un bon raig d’oli d’oliva a escalfar
en una cassola de fang, daurem la cansalada i els alls,
afegim al final la ceba fent un bon sofregit, seguidament
afegim els espinacs. Al principi, com veieu, sembla que
hi caben pel seu volum. Però això de seguida canviarà,
tapeu la cassola una estona i de seguida notareu que els
espinacs han reduït considerablement el seu volum. Ara
afegim els cigrons cuits i ho barregem tot bé. Afegim una
mica de brou de bullir els cigrons, sense que acabi de
cobrir-ho tot, la quantitat justa i ho deixem coure durant
15 minuts a foc mig.

El dia anterior poseu els cigrons en remull amb una
cullerada de bicarbonat.

Rectifiquem de sal si cal i ja podem apagar el foc.
Deixem reposar el plat 10-15 minuts abans de servir-lo.

Ingredients:
800 g de cigrons bullits
1 kg d’espinacs frescos
1 ceba trinxada
2 grans d’all trinxats
100 g de cansalada tallada a daus petits
El brou de la cocció dels cigrons
Aigua
Oli d’oliva verge extra
Sal

L’endemà, els coleu i poseu aigua nova a l’olla, els fem
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Bacallà a la catalana
Aquest plat de cullera, és per menjar calent
i amb la companyia d’un bon vi negre.

Segon plat
Preparació: 50 minuts
Dificultat: Mitjana
Ingredients:
500 g de llom de bacallà dessalat
250 g de pèsols
2 carxofes
2 cebes trinxades
2 ous durs
500 g de patata esbocinada
3 tomàquets madurs
2 fulles de llorer
oli d’oliva
farina
aigua
sal

Tallem les carxofes a quarts i, en el mateix oli de fregir
el bacallà les fregirem.

Preparació:
Abans de començar, ja comptem que haurem dessalat
el bacallà prèviament. Peleu i talleu les patates a bocins,
les heu d’escapçar, és a dir, les heu de trencar. D’aquesta
manera fareu sortir tot el midó que contenen i la salsa
espessirà millor, les rentem i pelem les carxofes i els hi
tallem la base, traiem les fulles més verdes i ens quedem
amb el cor.
A continuació, enfarineu el bacallà i el fregiu a la paella
amb l’oli molt calent i el reservem.

Entretant, aneu trinxant la ceba. Quan les carxofes
estiguin, les reserveu. L’oli de fregir les carxofes l’aprofitarem i el colarem. Amb una part d’aquest oli sofregiu
la ceba i ja podeu preparar la picada d’all amb uns brins
de safrà i el julivert fresc i ho piquem ben fi. Bullim un
parell d’ous i quan estan cuits els reservem. Deixem la
ceba una estona més i posem les fulles de llorer. A continuació partim els tomàquets a quarts i els posem a la
cassola, al mateix temps, hi posarem un raig de vi blanc.
Més o menys una copa de vi blanc o mitja d’aquest
especial per cuinar, que és més intens. Tapeu la cassola
i deixeu-ho uns 10 minuts a foc baix… que s’evapori tot
l’alcohol.
Passat aquest temps notareu que el sofregit es comença a enganxar una mica. Hi afegirem aigua molt calenta,
un parell de gots i hi abocarem les patates que teníem
tallades, ho remenem tot plegat una mica i ho deixem
coure uns 15 minuts.
Passat aquest temps, hi afegirem el bacallà, els pèsols
i les carxofes. Si els pèsols són frescos els haureu d’incorporar juntament amb les patates, a l’inici de la cocció,
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salem al gust, ho tapem i ho deixem coure 15 minuts
més. En els últims 5 minuts afegiu-hi l’ou dur i la picada
i la repartim bé. Feu-ho bullir encara 5 minuts més i ja

ho tindrem. Podeu posar-ho al forn en grill 5 minuts
més. Bon profit!
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Es pot bullir la llet amb una branca de canyella i una pell de llimona o de taronja, i deixar-la
refredar abans de posar-hi el pa
Postres
Preparació: 30 minuts
Dificultat: Mitjana
Ingredients:
1 barra de pa sec
1 litre de llet
3 ous
Oli de fregir
Sucre
Canyella en pols
Preparació:
Començarem per aromatitzar la llet amb la llimona i la canyella. Poseu-la en un bol amb la pela d’una
llimona, només la part groga i poseu-hi també una
branca de canyella, porteu-la a ebullició i pareu el foc
i deixeu-la refredar completament. Ara ja podem anar
tallant llesques de pa sec. El pa pot ser de la mena que
voleu, però no feu les llesques massa grans. Trobo que
aquestes torradetes han de ser més aviat petites, pel seu

alt contingut calòric i perquè atipen molt. Ara batrem
els ous i reservem.
Quan la llet ja sigui completament freda, retirarem la
pela de llimona i la branca de canyella.
Poseu abundant oli per fregir en una paella i que es
vagi escalfant. Mentrestant, ja podeu anar banyant les
llesques de pa en la llet.
Li heu de donar la volta fins que quedin ben xopes.
En un altre plat, tireu-hi una cullerada grossa de canyella
en pols i barregeu la canyella amb el triple de sucre, més
o menys, feu-ho amb les mans i deixeu-ho ben planet.
Ara, les llesques xopes de llet, les passarem per l’ou
batut i directament les fregim en oli molt calent. Li heu
de donar la volta fins que agafi un bonic color daurat.
Un cop fregida, la reservem sobre un paper absorbent.
Amb la torradeta passada pel paper absorbent i
encara calenta, la passarem pel sucre amb canyella, ha
de quedar ben arrebossada per totes dues bandes i ja
podrem emplatar.
Es poden servir tèbies o fredes.
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BORBONS, TRES-CENTS ANYS
DE CORRUPCIÓ
JESÚS GUAMIS HORTET

Entre Felip V i Felip VI, deu generacions de reis,
reines i regents s’han assegut al tro d’Espanya. Els seus
regnats han estat marcats pel tarannà de cadascú d’ells,
per drames familiars diversos i per crisis polítiques que
han anat canviant segons l’època: sublimacions militars,
guerres, exilis, etc.
Ara bé, si una cosa han tingut en comú, es la confusió
entre allò que es públic i allò que és privat, ja que tots
i totes han seguit al peu de la lletra el precepte de l’avi
de Felip V, el rei francès Lluís XIV: L’État est a moi (El
estado soy yo).
Comencem… Una guerra per una orella. El vaixell,
“Permés”, era el vaixell de mercaderies que Felip V permeté que els britànics enviessin a les colònies espanyoles
una transacció en la que el rei també en treia profit. El
frau es feia amb la complicitat dels oficials hispànics a
Amèrica i afectava a la Hisenda pública i a la privada del
rei que va anomenar oficials als ports americans amb
“dret de visita”, per interceptar naus angleses i comprovar-ne la càrrega.
El descontentament va arribar al clímax quan un guardacostes va assaltar el “ Rebeco” l’any 1731 i en l’estira
i arronsa, van tallar una orella al capità Robert Jenkis.
Quan aquest va comparèixer davant la Cambra dels
Comuns amb l’orella a la mà, el rei Jordi li va declarar la
guerra. Se la coneix com la guerra de l’orella i va durar
9 anys.
Inversions inútils per a la gent, però rendibles per
Ala corona
La segona línea de ferrocarril que va inaugurar-se
després de la Barcelona-Mataró oberta el 1848, va unir
Madrid amb el palau d’Aranjuez. La concessió de la
línea no va passar per subhasta. La reina va concedir-la
al banquer Jose de Salamanca i indirectament, a la seva
pròpia mare i al seu padastre, Luís José Sartorius, ministre
de Governació. Conscient de la irregularitat, va fer mans
i mànigues per encobrir l’operació.
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Ara bé, un cop va inaugurar-se el 9 de febrer del 1915,
aviat es va veure que la línea no tindria passatgers. Per
això es va fer servir per portar productes d’horta i encara
avui en dia es coneix amb el nom de “Tren de la fresa”.
Més coses. L’escriptor i dramaturg Ramon Mª. Del
Valle Inclán va deixar escrita una frase que ha fet fortuna:
“Los españoles han echado al último Borbón, no por
rey, sino por ladrón”. De fet, la nit del 13 al 14 d’abril
de 1931, mentre Alfons fugia amb el cotxe, la capital
s’omplia de manifestants cridant: “No se ha marchado,
lo hemos echado. Chupóptero de monopolios” i cantant:
“Alirón, alirón, Alfonsito és un ladrón”.
Mentrestant, dels comerços, hotels i teatres anaven
desapareixent les corones i els rètols amb al·lusions
dinàstiques. Tot plegat va abocar al govern republicà a
investigar el seu enriquiment il·lícit i a declarar-lo culpable
per “actes d’immoralitat administrativa”.
El silenci dels amants. De Bárbara Rey a Corinna
i altres
El passat 3 de març, el tribunal de Ginebra publicava
en portada que, els 100 milions d’euros que Joan Carles
havia rebut com a comissió de l’Aràbia Saudita per haver
aconseguit un pressupost més baix de la línia de l’AVE
entre Medina i la Meca, el sobirà n’havia donat 65 a
Corinna, l’ultima de la seva llista d’amants.
Sembla que l’operació anava destinada a agrair el seu
silenci per tot allò que sabia del monarca.
La princesa i empresària alemanya, a més dels embolics sentimentals, havia participat activament en diversos
negocis actuant en nom seu, fins va donar un cop de mà
a Iñaki Urdangarin quan aquest encomanava a moure la
Fundació Nóos.
En qualsevol cas, no es la primera vegada que Joan
Carles prova de comprar el silenci de les seves amants.
Segons van publicar diversos mitjans, entre 1996 i 1997,
l’antic CESID, va dipositar més de 26 milions de pessetes
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a un compte a Luxemburg, que estava obert a nom d’una
societat falsa, darrera la qual hi havia l’actriu Bárbara
Rey. Ella va negar tenir cap compte obert però, segons
aquests mitjans, l’oferta del servei secret era de 500 milions pagats amb lliuraments mensuals de 25 milions, a
canvi d’un maletí amb cintes de vídeo comprometedores.
La monarquia en xifres
L’ultima onada del Centre d’estudis d’opinió (CEO),
incloïa una pregunta sobre les preferències de forma de
govern: El 71,2% dels enquestats, optava per la república,
el 14,4% preferia la monarquia i un 12,1% no ho sabia.
Sembla que la societat cada vegada té més presents els
7,9 milions d’euros que l’estat destina a la casa reial.
A banda, hi ha el manteniment dels palaus, els 44
cotxes i 60 xofers a càrrec del Ministeri d’hisenda, el cost
dels viatges a l’estranger, a càrrec del Ministeri d’hisenda,
la seguretat del rei a càrrec del Ministeri de defensa i
interior. Cap d’aquestes partides estan desglossades en
els pressupostos.
En plena pandèmia de la Covid-19, l’actual sobirà
va fer públic que renunciaria a l’herència del seu pare

després que el diari The Telegraph publiqués que Felip VI
era el suposat beneficiari d’una societat amb seu a Panamà vinculada a una presumpta donació de 65 milions
d’euros a l’Aràbia Saudita. Segons el diari, Joan Carles
I també tenia una fundació a les Bahames i es deixava
assessorar per Arturo Gianfranco Fasana, un gestor expert
en amagar diners de procedència dubtosa i actualment
imputat en una causa secreta de la Fiscalia del cantó
de Ginebra, juntament amb Corinna Larsen i l’advocat
Dante Canónica.
El temps dirà si el gest de l’actual rei és suficient o si
la bola de neu que va començar a rodolar a Botswana
(els elefants), el 2014 i que es va fent cada vegada més
gran, passarà també per sobre d’ell.
Bé fins aquí, aquest informe sobre la monarquia. Que
cadascú entregui les seves pròpies conclusions. Espero
i desitjo que quan aquestes lletres vegin la llum, que
suposo serà al mes de març de l’any vinent, estiguem
tots i totes vacunats i es vegi un futur més esperançador.
A reveure…
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Ajuntament d’Alguaire
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