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Balaguer

Estació del tren Aquesta estació va entrar en servei l’any 1924 quan es
va obrir el tram entre Lleida i Balaguer. I és per ací per
on Teresa Pàmies (Balaguer, 1919- Granada, 2012) va tornar, el 1971, a la ciutat de naixença després de molts anys d’exili. Podem llegir un fragment de Va
ploure tot el dia en què rememorava records i la reacció que li va produir
retornar a les arrels balaguerines.

‘‘

A les poques hores d’estar-hi, ja en volies fugir. Vas arribar a l’estació sense avisar ningú. L’havies somniat mil vegades, el retorn.
L’havies viscut amb tots els sanglots i frisances i volies fruir-lo, sofrir-lo
sola, sense testimonis davant els quals haguessis hagut de fer comèdia, i
xerrar un cúmul de cursileries, i distreure’t del paisatge enyorat, recobrat.
L’estació era la mateixa. La bàscula de facturar on et pesaves cada
diumenge amb les xiquetes de la colla, on el teu pare, recader, pesava el
recapte a facturar o a distribuir, era la mateixa. Com duren els artefactes d’avantguerra!
Però els camins que duen a la ciutat, no eren ja els mateixos. Tu els
recordaves voltats de verdor, entre braçals amb flaire de violes cada primavera, plens de caragols llefiscosos a la tardor plujosa. Els camins ja
no hi eren, ni els braçals, ni les casetes cobertes d’heura. Magatzems i
edificis nous s’havien engolit els camins de la teva infància i de la teva
adolescència. I ja no hi eren els bordells, ni el dels rics ni el dels pobres;
només uns bars, uns snaks de rètols xavacans.
Teresa PÀMIES, Va ploure tot el dia, p. 17-18.
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Plaça de la Sardana Forma part de l’eixample modern de la ciutat, situada en la part central del Passeig de l’Estació que
uneix aquesta amb el pont Nou que dóna accés a la Plaça del Mercadal. Situats
a la part central de la plaça podem llegir un fragment de Va ploure tot el dia,
de Teresa Pàmies que descriu i situa en aquesta part de Balaguer, als anys trenta despoblada, els prostíbuls que acollien les “manyes”, designades pel pare de
l’autora com “les pobres dones”.

‘‘

A Balaguer també
el teníem, el nostre
barri del plaisir. Els prostíbuls eren a l’altre costat del
riu. Calia protegir la salut i
la decència d’un poble
constituït per botiguers,
notaris, menestrals endreçadets, pagesos i capellans,
monges i manescals, tots
ells i elles honorables i candidats al cel quan Déu els
cridés al seu costat.
N’hi havia dos, de bordells: un per als rics i un per als pobres. El primer era un edifici de tres pisos amb jardí i tota la pesca. El segon semblava una taverna de secà, sense jardí però amb un descampat on corrien
conills i algunes gallines. S’hi entrava per una d’aquelles portes de pel·lícules de Tom Mix que deixaven veure les cames i les gorres dels parroquians,
a condició que els darrers no fossin massa petits.
Les dones destinades al bordell dels rics eren més joves que les altres, i
és natural. Pagant sant Pere canta i si no les volien granades calia fer el
sacrifici. Les prostitutes de pobre ja eren veteranes, pensionistes de les
cases de barrets de Lleida després d’haver-ho estat al carrer Conde del
Asalto de Barcelona. El meu poble no podia exigir massa, amb prou feines l’honor d’ésser preludi dels bordells de Melilla, i encara gràcies. De
totes maneres, els parroquians tampoc no feien gaire goig i no podien
demanar una Pola Negri. Un dels més assidus era el Popadits que, segons
males llengües, ja no tenia esma per a res.
Aquells llatzerets eren guardats per uns gossos xatos i galtacaiguda,
d’ulls de peix passat que els poetes motegen de melangiosos. Les bèsties ja
coneixien la clientela i havien après, a cops de fustot, que els únics que no
podien atansar-se al Paradís eren els infants i les dones, especialment el
beatum emmantellinat que, amb l’excusa d’anar a resar el Rosari a l’ermita del Tro s’acostaven per les immediacions de les cases del pecat original.
A les prostitutes, els deien «manyes» i mai no vaig saber per què. Quan
el meu pare hi feia referència sempre deia: «Les pobres dones.»
Aquelles pobres dones eren grosses, rosses del pot, dentades d’or o de
ferro i quan anaven a comprar al Mercadal o al carrer d’Avall es feien
acompanyar pels gossos xatos i endurits a cops de garrot. El botigam de
la ciutat se les rifava. No regatejaven mai. Pagaven al comptat. No retornaven mai el recapte i no miraven prim. Se les rebia amb una rialla de dos
pams i, als gossos, els comerciants llepaculs els donaven un sucre i una
manyaga entre les orelles músties.
Teresa PÀMIES, Va ploure tot el dia, p. 74-75.
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Plaça de Pau Casals Balaguer té una fesomia que es reconeix principalment per la silueta de l’església de Santa Maria, el
castell Formós i el santuari del Sant Crist, situats dalt del turó, així com la
muralla que envolta el nucli antic. D’altra banda, la ciutat moderna, nascuda
després de la dècada de 1950, és al marge esquerre del riu. En aquesta zona
els carrers són amples i de traçat recte,
ben diferents dels de la ciutat antiga,
que són irregulars i estrets. Just abans
d’agafar el pont Nou, encara a la plaça
de Pau Casals, és un bon lloc per llegir
el text que inspirà la ciutat a Josep Pla
(Palafrugell, 1897 – Llofriu, 1981)
quan la va visitar.

‘‘

La ciutat de Balaguer és
situada bàsicament en el
marge dret del riu, mirant cap a
ponent. D’entrada, la ciutat, amb el
seu carrer allargat de porxos davant
el riu, és d’una gran simpatia. Comproveu, una vegada més, que un
poble posat davant un corrent d’aigua té la meitat dels seus problemes
estètics resolts. Com Lleida, té una expansió urbana longitudinal que
s’aixeca, part darrera, bruscament, fins a la vertical de la seva muralla
moruna, contra la qual es destaca la mola saquejada de Santa Maria i
l’església del Sant Crist de Balaguer, amb la baluerna del convent de clarisses de clausura al seu costat, edifici ombrós, de gran caràcter, amb
una situació esplèndida davant l’Urgell.
Josep PLA, Tres guies. Obra completa 30, p. 996.

Passeig de vora el riu Des de fa uns anys la llera del riu Segre ha estat
condicionada com a jardins i passeigs, des dels
quals es té una magnífica panoràmica de la ciutat. Just a les envistes del pont
Nou podem llegir un fragment de la novel·la Els Llops, de Francesc Puigpelat
(Balaguer, 1959), basada en els amors, els odis i les revenges entre branques
de la família Llop, en què descriu la retirada republicana a Balaguer.

‘‘

Cap a les tres de la tarda, el comandament republicà donà
ordre de destruir el pont. Les càrregues de dinamita dels pilars
i dels arcs esclataren simultàniament, i el vell pont romànic, enmig
d’un núvol de pols i fum, s’enfonsà. Els vells carreus s’amuntegaren
formant un dic, sobre el qual l’aigua —blanca, tumultuosa i furibunda— formà una petita cascada per seguir avall, sempre la ruta avall,
des de la neu fins al mar. Però els oficials republicans havien comès un
error, un de tants errors d’aquella desbandada catastròfica. Mitja hora
després de la voladura del pont, un miler de soldats reressagats baixaren corrents pel carrer del Barrinou, travessaren la plaça Mercadal,
s’abocaren a la banqueta i albiraren el pont esfondrat. Quedaren perplexos: era una trampa mortal —atrapats entre el riu i els
primers escamots franquistes que ja els disparaven per l’es-
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quena. Després d’uns instants de desconcert, un parell d’oficials ordenaren als seus homes que bastissin una barricada amb troncs i pedres,
però els soldats, encegats pel pànic, desobeïren i corregueren per la
banqueta buscant un indret per travessar el riu. No en trobaren: a primers d’abril, en ple desgel dels Pirineus, el riu baixava ràpid i rabiós
—amb un udol eixordador, monòton, continu, una altra variant de la
música del Segre. Alguns soldats assajaren de fer la travessa amb tot
l’equip, però s’enfonsaren sota el pes del casc, la munició i les armes.
Altres abandonaren fusells, munició i baionetes —alguns, fins les
botes i les camises— i es llançaren en massa per la barana. A molts,
se’ls endugué el corrent. Als que sabien nedar millor, però, els esperava una sorpresa: mitja dotzena d’avions feixistes aparegueren sobtadament rere la silueta del Sant Crist i, amb vols rasants damunt les
aigües, metrallaren sense pietat els fugitius. La sang brollava a dolls,
en cops sobtats, i es diluïa tot seguit en l’aigua verda que seguia el seu
curs. Alguns soldats aixecaven els braços demanant quarter i eren
exterminats. Altres, més llestos i experts, s’apressaren a guanyar l’altra riba nedant de pressa i submergint-se quan s’acostaven els avions,
que deixaven rere seu les rengleres d’esquitxos de les bales. Al cap de
mitja hora, tot havia acabat: a penes dos-cents homes havien arribat,
extenuats, al recer de les xisques i els xops de la bultra. La resta eren
cossos inerts que suraven a penes enduts pel corrent —com troncs
arrencats per una ventada.
Francesc PUIGPELAT, Els Llops, p. 322.
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Convent de Sant Domènec El convent de Sant Domènec està situat al
marge esquerre del riu Segre. Els dominics
hi residiren des de l’any 1323 fins al 1835, any en què hagueren d’abandonar
el monestir a causa dels efectes de la desamortització. El convent fou erigit pel
manament en testament del comte Ermengol X d’Urgell. L’església és d’estil
gòtic i té una nau capçada per un absis pentagonal. El convent conserva un
magnífic claustre gòtic. Després de l’exclaustració, fou convertit en hospital
per dictamen de l’ajuntament. Del 1862 al 1868 s’hi instal·laren els jesuïtes
fins que en foren expulsats. El 1881 el vell convent va ser adquirit pels franciscans, que van restaurar l’edifici. Avui s’ha convertit en una residència geriàtrica. Al bellíssim claustre gòtic podem llegir un fragment de L’orfeneta de
Menàrguens, d’Antoni de Bofarull (Reus, 1821 – Barcelona, 1892); un de
Visions de Catalunya, de Joan Santamaria (Lleida, 1884 – Barcelona, 1955)
que ens traslladaran a quan va visitar la ciutat a la dècada dels anys vint del
segle passat i, finalment, un de Francesc Pascual Greoles (Castellnou de Seana,
1934) que pot ser llegit a l’interior del temple.

‘‘

Los prínceps
desgraciats
no tenen historiadors, sols tenen a lo
més algun poeta que
els canta sa desventura, quan ja són
morts.
Si fos al revés, jo
podria descriure lo
interior de la ciutat
de Balaguer, quant
l’últim
de
sos
Comtes se trobà casi
abandonat per tots
los seus, sens viures, traït per los gascons, que li fugien a bandades,
emportant-se-li els diners que tenia, baix pretext de anar a buscar reforç
en sa terra, sens notícies de son amic Don Antoni de Luna, que es mantenia en Aragó, i sens que sa pròpia indignació i el noble orgull de sa
mare lo deixassen descansar. Los que parlen d’aquella notable ciutat,
sols la veuen de part de fora , si bé de la prudència, de la vergonya o del
temor dels autors se dedueix quant trist era el quadro que Balaguer oferia de part de dins.
Però, ¿quina necessitat hi ha de descriure un quadro trist, si basta
mirar la figura principal que en ell ressalta?
Pintem, doncs, la ciutat, defora, en l’última nit que la tingué sitiada
lo rei Don Fernando I d’Aragó.
Rodejada de fosos i muralles, amb sos merlets i torres, especialment les
últimes en un de sos extrems, tenia en son interior un alcàsser, a on permaneixia la família del desgraciat Comte, des de qual punt se defensava
contra los sitiadors, disparant una volta que altre amb unes poques bombardes de foc que li havien portat de Castelló i altres punts, mentres d’altres angles del mur tirava allà a on podia, amb antics ingenis i manganells,
totes les pedres que en son recinto havien pogut aprofitar, destruint a tal
objecte fins parets de cases. Davant del punt a on s’alçaven
dites torres, tenien los sitiats una estacada que els servia de
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reparo per a fer ses sortides i dar rebato, i per aquesta part i per la d’un
molí que donava l’aigua a la ciutat, pot dir-se que era per a on aquesta
avançava ses trinxeres, pus mai per dit molí pogueren adelantar los sitiadors, sense que la corrent entràs vermella de sang, com per a reanimar als
intrèpids de dins. Davant d’altra torre que hi havia sobre la Juderia se
veien los restos d’altra estacada, de què s’havien apoderat ja Àlvar
Rodríguez de Escobar i Jaume i Joan de Luna; i en lloc més exterior d’aquest espai, s’alçaven lo convent dels Predicadors, a on hi havia allotjats
los tres-cents cavalls que anaven amb lo duc de Gandia, junt amb les tropes de Bernat de Centelles i Pere Maza, que se li havien incorporat, i el
convent de monges, que venia davant de l’alcàsser, en lo qual hi havia tropes castellanes i catalanes; mentres que l’adelantat major de Castella, que
havia vingut a servir al Rei amb sis-centes llances, ocupava prop de la ciutat un vall que s’estén al cantó oposat a dit alcàsser.
Antoni de BOFARULL, L’orfeneta de Menàrguens, p. 27-28.

‘‘

Sant Domènec és un convent franciscà del segle XIV—em sembla
que vaig llegir— que n’ha vist de tots els colors: guerres, incendis,
canvis d’amo, reformes... Amb un claustre que és obert a qui el vulgui
visitar, que és un tresor. Amb uns finestrals allargassats, estilitzats, d’un
gòtic senzill; únics! Quina elegància! Llàstima que no estiguin encara
més conservats —que ho estan— i més propagats! Si els tinguessin als
EUA hi penjarien fanalets!
Ja arribem al convent forà de Sant Domènec. El sol declina i l’hora
es tenyeix de rosa. Anem trobant més gent i animació per la carretera:
sellonaires de Verdú, ruquets minúsculs amb feixos de vencills de
cànem, carros amb bots d’oli, carreters cridaires que esbatussen cruelment les bèsties, colles de gitanos amb uns rossins nafrats i secs com llesques, birbadores amb el cabàs d’herba al cap i l’aixolet a la mà, un vellet
amb gorra musca que mena una cabreta i el segall, un pagès que torna
de la vila amb el paquet de les botines penjat al braç, un capellà a cavall
d’una euga, agrumollat com una ostra dins la clofa vermellosa d’un
paraigua monumental...
Som al cap del pont, i els portalers, com que no duem fato, ens deixen entrar de franc a la vella i noble ciutat, que mereix tota la nostra
veneració. Balaguer...!
Joan SANTAMARIA, Visions de Catalunya I. Catalunya Nova, p. 208-209.

‘‘

Vaig entrar a Sant Domènec, que és el primer que val la pena de
visitar així que arribes a Balaguer. A més, aquestes coses de
"missa" a mi em tiben força. Vaig deixar el cotxe al davant de la residència geriàtrica i m’hi vaig endinsar.
El temple és d’una sola nau sense gaires obertures, i la llum que rep
de fora li dóna intimitat. Crida l’atenció la volta sospesa del cancell que
va de banda a banda, fent equilibri.
El sostre de fusta i la pedra nua el fan acollidor. Hi canten els sants
laterals, pel meu gust, si bé mai plou a mida de tothom.
Sant Domènec batega. Hi ha ciris encesos, hi fan missa, sents la tufereta de l’encens, hi ha flors a l’altar major; reconforta. A mi, és clar.
Francesc PASCUAL GREOLES, El jardí de la boira, p. 66-67.
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Davant el monument Proposem llegir
un fragment del
a Jaume d’Urgell

poema que Àngel
Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, 1845 –
Barcelona, 1924) va escriure sobre Jaume
d’Urgell el Dissortat davant el monument que
Balaguer va erigir al pretendend. Es va veure
apartat del seu dret a regnar pel Compromís de
Casp i combaté Ferran d’Antequera fins que,
després del setge de Balaguer, el 1414, va
haver-se de rendir. Va ser fet presoner i traslladat primer a Lleida, on va ser jutjat i condemnat a presó perpètua, i després de passar per
diverses presons castellanes, internat al castell
de Xàtiva, on va morir el 1433. La llegenda del
seu assassinat pels germans d’Alfons el
Magnànim, Joan, Enric i Pere, va ser recollida,
o potser inventada, per l’autor de La fi del
comte d’Urgell, obra del segle XV que oscil·la
entre el pamflet polític i la descripció històrica.

‘‘

Mort d’en Jaume d’Urgell (fragment)
Talment com en Ferran lo jorn tristíssim
que vaig caure a sos peus davant ma esposa.
Bé us conec, los he dit: duien l’estampa
de l’intrús castellà damunt del rostre.
Com les mans se m’aturen? ¿Com no salten
al coll estenallant-vos i us afoguen
i arrencant-vos la llengua us bufetegen
de dret i de través amb sa carn llorda?
Miserables, veniu! Aquí, en la terra
on los cucs s’arrosseguen, vos pertoca
caure humiliats! Jo sóc de Catalunya,
d’Aragó, de València, de Mallorca...,
jo sóc l’únic senyor per mon llinatge,
lo vostre pare un lladre de corones!
I, en sentir-ho els fantasmes, en ses destres
s’agitaven les flames tremoloses.
L’un m’ha dit acostant-se, encès per l’ira:
Vil ets i català! Mes jo en lo rostre
li he escopit. Té, és per tu: tota una raça
per la boca d’un vell és qui us afronta.
Ah! Tots tres s’abocaren com a feres
al meu damunt, llançaren les antorxes,
i sentir m’ha semblat en les entranyes
com lo fred d’un punyal. Aquella porta
s’ha obert per dar-los pas; i s’extingiren
les tres flames per terra, i en la fosca
m’he cregut que em moria!... Ah, Déu, somniava,
i al fi m’he despertat com altres voltes.
Àngel GUIMERÀ, Poesies, p. 1132.
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Davant la imatge de
Passat el pont de Sant Miquel, just a la cruïlla del
l’arcàngel Sant Miquel carrer del Pont i la carretera que segueix cap a

Tremp, hi ha el nou monument a Sant Miquel que
recorda l’escultura que presidia una de les entrades medievals a Balaguer situada
just en aquest encreuament. El 1984, fou enderrocada per donar més amplada a
la carretera. L’escriptor i periodista Francesc Puigpelat en la seva novel·la Els
Llops, a mig camí entre la narrativa policíaca i històrica, narra les vicissituds per
les quals ha passat aquesta icona monumental de Balaguer.

‘‘

Les dents del monstre. Aquesta tarda he tingut una inspiració sobtada i he anat a
Balaguer. Volia visitar la imatge de l’arcàngel sant
Miquel. Bé: no la imatge sinó la còpia. L’original de
l’estàtua, del segle XIV, estava tan deteriorat que, el
1912, en caigué un tros i, per mala casualitat, esclafà el cap a una vella que tornava del tros amb una
senalla de tomates i una altra de pebrots.
L’ajuntament de l’època, amb pocs escrúpols i nul·la
sensibilitat artística ni històrica, retirà la imatge i la
desà en un magatzem municipal. De tot plegat, se
n’assabentà el milionari nord-americà Charles
Deering, que vivia a Sitges i era un conegut col·leccionista d’obres d’art. Deering comprà l’estàtua per un preu irrisori i se l’endugué al Palau Maricel de Sitges, on encara és ara. Però a Balaguer, a l’entrada del pont, hi ha, des del 1968, una còpia exacta de l’original. He aparcat el cotxe a la vora i me l’he mirada amb deteniment. Al peu hi ha una
làpida escrita en llatí —suposo que també copiada de l’original— que diu:
SANCTE MICHAEL ARCHANGELE DEFENDE NOS IN PRAELIO:
UT NO PEREAMUS IN TREMENDO JUDICIO
La imatge mostra sant Miquel travessant el monstre amb una llança. Per
a qualsevol que no s’hi fixi, pot semblar la tòpica representació de sant
Jordi. Però hi ha diferències importants. Sant Miquel no va a cavall, sinó
que està dret, amb les cames obertes. I transporta damunt les espatlles les
dues ales que són atributs essencials de la seva condició arcangèlica. La
seva expressió és en aparença serena: mata el monstre, però sense esforç
aparent i, el que és més sorprenent, sense mirar-lo. Por als ulls. Per què? Per
temor? Per fàstic? El monstre és un d’aquells híbrids típics dels bestiaris
medievals, mig mico, mig lleó, mig àliga, mig muricec –una mica de cada
cosa i totes alhora, encara que en sembli impossible la combinació. Té la
boca oberta, per on s’empassa (el pecat de la gula!) la llança que sant
Miquel—l’esguard llunyà i potser poruc— li clava. I m’hi he fixat: la punxa
de la llança a la boca. I les dents. Una dentadura que no és ni de mico, ni
de lleó —ni, per descomptat, d’àliga ni muricec. El cor m’ha fet un bot. He
tret un sobre de l’infern de l’americana i he mirat la fotografia que havia
estat el meu segon anònim: la boca oberta d’un llop en primer pla. La disposició dels ullals i les altres peces de la dentadura és clavada a la de l’estàtua. Ara ja no hi ha dubte: el monstre que l’arcàngel sant Miquel —protector il·lustre, destinatari de goigs i precs, donador de miracles, de la ciutat de Balaguer— mata per simbolitzar l’exorcisme de tots els mals no és
cap lleó, ni cap mico, ni cap àliga, ni cap muricec —és un llop!
Francesc PUIGPELAT, Els Llops, p. 154-155.
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Sota els porxos
del carrer del Pont

El carrer del Pont és un dels més típics de Balaguer,
que a les postals antigues sembla que s’emmiralli en
el Segre. Josep Carner i Ribalta (Balaguer, 1894 –
Simi Valley, Califòrnia, 1988) a la novel·la Sicoris (Biografia d’un riu català)
recrea unes inundacions a causa de la crescuda sobtada del riu, fet molt freqüent abans de la construcció de la presa de Sant Llorenç de Montgai, que van
deixar rastre en la memòria dels balaguerins.

‘‘

Amb la claror del dia, la negra basarda que inspiren els perills invisibles s’esvaí automàticament. La recòndita omnipresència del riu,
més amenaçadora per manifestar-se únicament a través del brogit i de la
fosca, es dissipà de seguida com les ombres d’un mal son. Els veïns de
Balaguer pogueren, aleshores, contemplar la magnitud de la riuada.
L’espectacle era corprenedor. El Segre era una fúria desencadenada.
La gran estesa d’aigües desbordades, les tolles d’aigua del carrer. La
pluja incessant i els esfilagarsaments de boira que arreu revolejaven
donaven la impressió que el món era esdevingut un caos de líquids elements.
Per la banda del poble, des del peu del pont fins arran del Portalet,
les aigües eren contingudes per l’alta banqueta de pedra que les canalitzava. Del Portalet enllà, fins al reguerill dels Escolapis, hi havia l’antiga
muralla del Balaguer medieval que s’aixecava com un penya-segat. Això
era el que havia de protegir el poble de la riuada.
Amb tot, a la Placeta del Jutge, la banqueta del carrer del Pont feia
una depressió. Oimés, el riu donava en aquest punt una forta virada i
feia un regolf precipitat. Era allí on les aigües havien saltat el mur i s’havien desbordat tot al llarg de la carretera, inundant els darreres de les
cases del carrer d’Avall, i arrabassant amb la seva fúria, portes i finestres d’estables i magatzems.
La gent del poble s’havia congregat al carrer del Pont. Des
d’allí podien gaudir de l’imponent espectacle. El magnífic pont

…
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de pedra de set arcades, construït en l’edat mitja per alguns cíclops obscurs, creuava tota l’amplada de les aigües. Cinc dels seus arcs estaven
totalment submergits. A la banda contrària del poble, les aigües saltaven per damunt de la massissa estructura, submergint piles i arcs, banquetes i baranes en un mar enfollit. La gent feia pronòstics sobre la
invulnerabilitat de les poderoses piles del pont, triangulars a banda i
banda les quals havien resistit tantes altres riuades. Hom lamentava la
grisor i l’ensutzament d’aquells carreus tradicionalment color d’or vell,
ara empapats de mullena. Algú remarcava l’evident inutilitat del plany
del poeta, el qual un dia cantà el noble pont de set arcades,
per les sis hi passa aigua
que enyorada deu estar
aquella que no n’hi passa!
Part d’allà del riu, a l’altra banda del poble, no existia cap mur de
contenció. Hi havia una depressió del terrer i l’ampla carretera que desembocava al pont, semblava una portalada natural per a una vasta via
d’aigua. L’enorme riuada s’havia expandit allí amb tot el seu impuls. A
primer terme hi havia l’església del convent dels franciscans en la qual
segons la veu popular l’aigua ja arribava fins l’altar major. Després, les
aigües s’estenien horta endins, inundant els horts, les barraques, les
serradores i farineres del peu del riu i tota casa isolada pels suburbis i
afores.
Josep CARNER i RIBALTA, Sícoris (Biografia d’un riu català), p. 127-128.

Passarel·la de la plaça Del mig estant d’aquesta passarel·la que uneix
els nuclis antic i nou de la ciutat, en tenim una
de Sant Salvador

magnífica panoràmica, i podem llegir-hi dos
fragments de La vida d’en Joan Ventura. El pare de Joan Baptista Xuriguera
(Menàrguens, 1908 – Barcelona, 1987) que descriu la vila de la seva infantesa, des de la qual, als nou anys, es
traslladà amb la família a Balaguer,
on va viure quatre anys, just abans
d’establir-se a Lleida.

‘‘

La ciutat dels Comtes
d’Urgell havia perdurat a
través dels segles amb el seu aire
medieval que li era propi. Havia
conservat encara el seu emmurallament. Al davant, banyant els
seus peus, corrien les aigües blaves
del Segre, el riu d’or llegendari. En aquell indret, el corrent baixava suau
però tenia profunditat. Al seu darrera, les pedres velles de Santa Maria vigilaven la pinya de cases i de carrers estrets i costeruts. Al costat de l’antiga
església, hi havia el recinte del Cementiri, abundantment poblat de xiprers,
els quals semblaven encara muts testimonis del passat, la perpetuació dels
soldats de Jaume el Dissortat, amb llurs llances aixecades cap al
cel. Més enllà, seguia la muralla fins a abraçar el poble.

…
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Tres portes restaven només dels temps antics. Eren la del Portalet i les
del Torrent i de la Botera. Dalt de la muntanya, a la dreta de Santa Maria,
hi havia el Sant Crist, aureolat de miracles i famós per la veneració que li
portava aquella gran comarca de la qual Balaguer n’era el centre. Entre els
dos temples, s’arrossegaven per la muntanya escarpada les runes del que
fou palau del Comte d’Urgell. Avui, no quedaven d’aquell edifici sinó els
fonaments. A dins, s’hi trobava el dipòsit de l’aigua i unes portes enrunades que donaven pas a unes conduccions plenes de misteri, una de les
quals la imaginació popular volia que fos un pas subterrani que unia el
Castell amb el convent de Sant Domènec, passant per sota del riu.
El pont romà, de set arcades, ample i amb dos replans damunt de cada
columna, comunicava la vila amb les carreteres de Lleida, Tàrrega i la
muntanya. Els segles no l’havien pas envellit. Del contrari, no semblava
sinó que el pas de les generacions li donava noves forces i un coratge
admirable.
Joan Baptista XURIGUERA, La vida d’en Joan Ventura. El pare, p. 152.

Pont Nou

En el punt on acaba el pont, tenint a esquerra i dreta, respectivament, els carrers de Portalet i de la Banqueta, amb els panys
de muralla que són basament de cases modernes i davant la bocana que porta
a la plaça del Mercadal, podem
llegir un fragment d’El jardí de
la boira, de Francesc Pascual
Greoles que evoca el trajecte de
l’estació fins a arribar a aquesta entrada de Balaguer.

‘‘

Balaguer
apareix
davant, gaudint la
vora del riu, amb Santa
Maria de far a sol ponent i el
Sant Crist a ixent, de testimoni. Balaguer. Hi entres pel carrer Urgell, llarg i fins al riu, nou d’estrena; eix comercial important de la ciutat. A banda i banda, carrers i més
carrers que no coneixia, acabats de desenfornar. En quinze anys Balaguer
s’ha inflat per aquesta entrada.
Abans, l’estació de trens i les casetes barates quedaven als afores i ara
són al bell mig de la ciutat. L’estació, una mica deixada de la mà de Déu,
i les casetes barates, un privilegi que els anys han revaloritzat evidentment.
Qui en pogués tenir una!
La ciutat vella apareix a l’altre costat de riu, encisadora. Les cases
menudes, primes, pintades de colors clars, assentades damunt dels porxos,
contrasten amb els torrats del tossal del darrera i les muralles del castell
Formós, que vés a saber on para!
El riu llisca disciplinat, amb el marge esquerre enjardinat, amb gespa
ben arreglada, desmais, xops de jardí i flors. Des que van fer-hi les rescloses, aquest fil d’aigua sembla més important —i ho és!— més respectable.
Francesc PASCUAL GREOLES, El jardí de la boira, p. 66.
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En els padrons de 1898 i 1901 de
l’arxiu de l’Ajuntament de
Balaguer, consta que el domicili de Josep Carner i Ribalta era a la plaça del
Mercadal, número 42, que es correspon amb l’actual número 32. Davant d’aquest immoble podem llegir un fragment de les memòries que aquest balaguerí va escriure en el seu exili bo i evocant una anècdota del seu naixement.

‘‘

Els inconvenients de néixer català són de naturalesa més tangible i d’un ordre certament menys elevat. Tractant de reduir-los a
una síntesi, podríem formular un contraforisme. Si es diu que un fill
neix sempre amb un pa sota l’aixella, podria dir que cada català, en
venir al món, ja porta un problema sota el braç. No sé a quina edat vaig
arribar a aquesta conclusió, en tractar d’analitzar els desavantatges de
néixer català. Amb tot, puc dir que ja al temps de la meva naixença —
ocorregué a Balaguer, a la Catalunya occidental, el 14 d’abril de 1898—
aquest axioma fluctuava per l’aire.
La meva vinguda al món, potser com un tast d’aquests desavantatges,
promogué un petit conflicte demogràfic. És notori que els catalans són
desafectes i oblidadissos en tot allò que representa obligacions envers
l’Estat. És el resultat de centúries d’administració forastera, desastrosa.
Pels volts del 1898 l’aversió i el menyspreu envers la maquinària oficial
espanyola havia arribat al punt alt.[...]
Vuit dies després de la meva vinguda al món, tingué lloc el bateig i,
d’un a un, tots els requisits socials i eclesiàstics foren acomplerts sense
enrenou. Pel fet que a les nostres latituds hom neix catòlic sense que ni
l’interessat ni ningú n’hegui esment, les qüestions d’ordre religiós i d’hipotecament de la consciència que el bateig pogués representar no foren retretes ni discutides per ningú. I, per tal com els fets s’esdevenien al bon
temps, en plena primavera, al punt dolç de la tebioreta de l’abril, no hi
cabé ni la prevenció profana contra aquella devota remullada d’aigua
freda al caparró de l’infant. Si hagués nascut al cor de l’hivern, potser hauria induït a canviar d’idea, si no els meus pares —que també de naixença
eren catòlics submisos—, algú com aquell parent llunyà nostre, que no
consentí que el seu plançó, nascut entre el gebre i les boires que pel febrer
emblanquinen el Segre, fos batejat fins a arribar l’estiu.
El conflicte demogràfic creat entorn meu no es féu manifest fins al cap
de tres mesos d’haver nascut, quan jo ja anava fent la viu-viu i esparpillant-me. Un dia que la meva mare em passejava ufanosa per la plaça del
Mercadal, l’ull inquisitiu de l’Estat em fità amb mala mirada. El funcionari encarregat del Registre Civil preguntà a la mare: "De qui és aquest
marrec?". "De qui voleu que sigui? Meu!", exclamà la mare, amb urc. El
funcionari brandà la testa amb dubte. "Què voleu dir?", saltà la meva
mare, feta una pantera. "Vull dir que no és teu, ve-li aquí!", afirmà el funcionari, amb fredor burocràtica.
La meva mare restà un moment desconcertada. Immediatament, però,
amb més fogositat, reprengué: "Si ho sabré jo, que l’he portat a les entranyes!". "L’hagis portat on hagis volgut —insistí l’home—, legalment
aquest infant no és teu. Més ben dit, no és de ningú."
El funcionari explicà que el meu nom no constava al Registre Civil.
Hom s’apressà a inscriure’m. Al poble la facècia fou celebrada amb fruïció. "Ben mal fet d’inscriure’l! —remugà un vell del carrer. I afegí: —De
gran, això l’hauria salvat d’anar a servir el rei."
Josep CARNER-RIBALTA, De Balaguer a Nova-York passant
per Moscou i Prats de Molló. Memòries, p. 13 i 15-16.
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Plaça del Mercadal El cor de la població Balaguer és la plaça del
Mercadal, un espai de gran extensió envoltat completament per porxos d’arcades desiguals on, des del segle XIV, se celebraven les
fires i els mercats i, actualment, s’hi fan sardanes, teatre, manifestacions, etc.
Abans de construir-se el passatge Portolà era una plaça totalment tancada, atès
que únicament s’hi podia accedir a través de carrers molt estrets i laterals.
Situats al bell mig de la plaça, podem llegir uns textos de Josep Pla
(Palafrugell 1897 – Llofriu, 1981), Josep Vallverdú (Lleida, 1923), Vidal Vidal
(Arbeca, 1958), Francesc Pascual Greoles i un fragment d’Els Llops, de
Francesc Puigpelat. Tots ells ens serviran per ambientar-nos en aquesta plaça
que, juntament amb la de Vic, és de les més singulars i grans del país.

‘‘

El centre de Balaguer és la plaça porticada del Mercadal, d’una
gràcia i d’un moviment inoblidables.
Balaguer és una ciutat que es projecta cap enfora, molt alegre, plena
d’animació i de gust per la vida. Conserva considerables vestigis històrics,
encara que potser no tants com en caldrien a una població d’arrels profundes, dramàtiques i antigues. Si més no, Balaguer té, com les nostres millors
poblacions, les seves actuals preocupacions materials arrelades en una gran
tradició, que batega intensament en l’aire de la ciutat, amb un vigor que la
vida moderna no ha pogut esmorteir. Encara que per la seva situació geogràfica no forma part de l’Urgell, sinó de la Noguera, és l’Urgell, i tot el seu
sistema econòmic, qui ha convertit Balaguer en un dels centres agraris més
rics del país.
Josep PLA, Tres guies. Obra completa 30, p. 997.

‘‘

El meu pare, aleshores dirigent del BOC, el «roig» més indiscutible de la vila, va ordenar la mare —el masclisme era un reflex que
actuava també a l’esquerra, com avui— que endiumengés els quatre fills
dels quals era jo «la gran». No cal dir que la meva mare, catòlica, apostòlica i enamorada del seu home, ens va fregar les orelles i genolls —habituals receptacles de la ronya dels pobres—ens netejà les espardenyes amb
«Blanc d’Espanya» i ens engiponà la roba més presentable, desada a la
calaixera per a les grans ocasions. Un cop fregats, raspallats, pentinats,
vestits i espardenyats, anàrem a la Plaça Mercadal a fer «bulto». La Plaça
era plena de ciutadans mudats, discutidors, saragaters i fraternals. Hi
havia banderes roges en una de les quals la meva mare, catòlica, apostòlica i enamorada, hi havia cosit una falç i un martell blancs, retallats amb
patró d’un dibuix fet pel meu germà Josep.
El meu pare «fardava» l’únic «trajo» de festa que li havia tallat i confeccionat el seu amic Pujades, del carrer d’Avall. Duia el mocador de seda
blanc al coll, com un ballador de xotis. El meu pare, a més de comunista,
era molt pinxo. La gorra de gairell li donava l’aire d’un «apache» i, si a
més fumava un «caliquenyo», era de pel·lícula.
A la Plaça Mercadal hi hagué míting llampec, pronunciat frenèticament des d’uns bancs de pedra que encara hi són. Tothom semblava content. Recordo aquella alegria, perquè ha configurat profundament la
meva formació o tarannà militant.
Al balcó del rector —la Rectoria és encara al Mercadal— no hi havia
ni el canari. Tancat, barrat i hostil a la festa dels treballadors. Al cafè del
Pau badia s’hi prenia vermut amb olives. El Martert, un dels
tres militants del PC de la vila, feia el fatxenda amb una corba-

…
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ta roja que duia, en fil groc, una faç i un martell brodats. Era “comunista oficial”, segons deien els del BOC, però aquell primer de Maig,
ningú no es motejava i tots semblaven reconciliats en el record dels
obrers de Xicago, que el 1887 foren reprimits brutalment per reclamar
condicions humanes de treball.
Teresa PÀMIES, Tenia deu anys i era el primer de maig dins Temps era temps (1931-1975),
Barcelona: L’Avenç, 2009, p. 18-19.

‘‘

La noblesa dels porxos de les places antigues de Catalunya ha estat
cantada tòpicament —amb bellesa, però tòpicament— pels poetes.
Però mai no diríem prou de l’encís d’una bona plaça porxada. Aquest
racó de la de Balaguer, part superior dreta, deixa només un carrer estret
per on enfilar-se cap a la muralla i un dels portals que en resten. Per sota,
no podem esguardar el sostre de bigues sense un sentiment d’imminent
ensulsiada, però encara no hi ha perill. A voltes, veureu un cavall de reforç
i fins i tot un bigot respectable de ferro que suporta per sota el ventre
tibant de les bigues no substituïdes a temps. El temps ha obert les ferides
seques i acolorides que només ell sap fer a la pedra i als arrebossats. Dins
la penombra dels porxos s’obren les botigues, aquestes botigues que encara reclamen el propi poeta, on veureu al costat d’un producte de la més
asèptica tècnica i llampant presentació, una trena d’alls amb tota llur
impudícia, i un fregall al costat d’una crema embellidora del cutis i un
matamosques vora mateix de la cansalada fresca.
La plaça de Balaguer, els dissabtes, té un mercat ebullent i verdejant:
aquest racó desapareix sota un bigarrament de cotxes i camionetes i,
segons a quines hores, hi deu haver més gent a la plaça que no en cabria
en tota la ciutat.
Josep VALLVERDÚ, Catalunya visió. La Segarra, El Segrià, La Noguera, La Llitera, El Baix Cinca, p. 130.

‘‘

La tossa de la imponent basílica i del viril campanar planeja
damunt la plaça del Mercadal, al centre de la ciutat. Com deixa
entreveure el seu nom, en aquesta plaça s’ha celebrat tradicionalment el
mercat dels dissabtes —paga la pena visitar Balaguer en aquest dia, al
matí, per contemplar el guirigall que hi organitzen els marxants de tota
mena de productes i articles— i fins no fa gaires anys hi vivien les famílies
més benestants. Després de la de Vic, aquesta del Mercadal és la plaça més
extensa de Catalunya. Emporxada pels quatre costats, la plaça és testimoni de les anades i vingudes dels balaguerins atrafegats però també del passeig dels ciutadans més ociosos, que han convertit en tot un ritual “tombejar” pel quadrat central d’aquesta àgora.
Vidal VIDAL, Del Pirineu a l’Ebre, p. 162-163.
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La plaça Mercadal és de catàleg. De les més boniques del país, sens
dubte. Tota porxada, cada tram al seu aire, segons la casa que
aguanta —fins i tot els de l’Ajuntament que són els més desafinats— permeten fer l’anella a l’aixopluc. Qui la pogués tenir a prop per gaudir-ne.
Plataners esporgats, pavimentació d’utilitat, ja que els mercats setmanals
campen aquí, centre vital de la ciutat.
Francesc PASCUAL GREOLES, El jardí de la boira, p. 67.

El cor se li encongí quan va albirar les siluetes de Santa Maria —
gòtica, adusta, imposant— i el Sant Crist —baluerna esblanqueïda i estòlida— sobre els turons de Balaguer. A ple juliol, la bultra era luxuriant, de xops i àlbers altíssims, tofes balancejant-se com braços de
gegants, d’esbarzers gruixuts i ondulats com serpents. I el Segre, impetuós,
eixordador, blau —el Segre!
La diligència s’aturà davant del pont de set arcades i el conductor pagà
el peatge. Després lliscà vora els porxos del carrer del Pont, entrà cap als
carrerons de Sant Jaume i Avall i s’estacionà a la plaça del Mercadal, a
penes a una vintena de metres de la portalada de la casa pairal i el taller
d’espardenyes dels Llops de Balaguer. Pere Llop pegà a penes una llambregada a la casa on havia nascut i d’on havia fugit quaranta-tres anys enrere. S’enfonsà la gorra musca fins a les celles, carregà la maleta i resseguí
els porxos de la plaça cap a la Fonda Espanya. S’hi registrà amb un nom
fals —Vidal Llebrer Cases, de Torà— i s’instal·là en una cambra minúscula, sense finestra i adornada per una colossal còpia del Sant Crist —ensangonat, sofrent, immòbil— de Balaguer sobre la capçalera del llit.
Francesc PUIGPELAT, Els Llops, p. 130.

Carrer d’Avall
El carrer d’Avall és, segurament, un dels més característics i entranyables de la
Balaguer antiga. Neix a l’extrem nord de la plaça del
Mercadal, s’endinsa a les
entranyes del nucli antic de la
ciutat, paral·lel al Segre, i és
un autèntic tresor de racons
amagats, comerços tradicionals i carrerons que porten
cap a la part alta de la vila.
Un text de Joan Baptista
Xuriguera recrea com eren les tornades del camp abans del 1939. Per la seva
banda, un de Francesc Pascual Greoles, que podem llegir a l’entrada del carrer
venint de la plaça del Mercadal, ens permet entendre aquesta dualitat medievalitzant i moderna que ha produït l’evolució urbanística de Balaguer.
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‘‘

La vida de la ciutat era agitada. Hi havia per tot arreu un noble
afany de superació. Al costat dels neguits culturals, s’hi trobava
una barreja d’esperits rancis de família aposentada i també posicions liberals donades al progrés de la humanitat. Es vivia de pressa i la gent estava dotada d’un fort caràcter que es manifestava en totes les coses. Els camperols, treballaven la terra durant el dia, a l’horta riberenca o al secà,
darrera del firal. Però, en arribar el capvespre, tots tornaven a casa, es canviaven la roba i sortien a passejar per la gran plaça del Mercadal o pel
carrer d’Avall, que tenia una ampla vorera situada completament a sota
d’un llarg enfilall de porxos. Els cafès s’omplien i s’animaven amb les converses i els crits d’aquells inquiets habitants. La ciutat, que havia estat
adormida i reposada durant la jornada, esdevenia de cop rejovenida i
juganera.
Joan Baptista XURIGUERA, La vida d’en Joan Ventura. El pare, p. 153.

‘‘

El carrer d’Avall, crec que deu ser únic en el seu gènere. Una banda
de carrer és amplament porticat —costal de riu—, passeig fascinant per la seva originalitat medieval, amb botigues rabiosament modernes, al costat d’altres tan antigues que no se’ls ha mogut ni la bombeta
penjada al sostre. Admirable. Com un basar recristianitzat que batega
fora-temps i a la vegada perfectament sincronitzat. Al cap d’avall, el vell
cal Muxi, on ens atipàvem de bracets de gitano sortint del ball de la
Rosaleda, quan anava a les festes del Sant Crist.
Tot l’interior de Balaguer és un trenat de carrerets estrets, amb la plaça
del Pou i el carrer Major, una mica més oberts. Tots els altres són al celler:
un call!
Podia fer-hi hores resseguint el nucli antic, ple d’encant i... de gitanos
que l’han fet casa seva. A Balaguer hi vaig trobar molts gitanos. El tarannà comprensiu i humà de la seva gent ho deu admetre exemplarment.
Francesc PASCUAL GREOLES, El jardí de la boira, p. 68.

Carrer de Francesc Borràs En la casa número 10 d’aquest carrer va
néixer Teresa Pàmies i hi passà els anys
d’infantesa i joventut amb el seu pare, Tomàs Pàmies. Amb ell va escriure
Testament a Praga, del qual reproduïm un fragment que evoca les vivències
balaguerines d’aquells anys.

‘‘

Cinquanta més vint-i-set fan setanta-set. Us vau fer vell a l’exili. Vau sortir jove de Catalunya. Hi hauríeu tornat vell. Potser
val més que a Balaguer us recordin jove, rondinaire, una mica fatxenda, incansable, ballador, cantaire, conquistador de vídues i casadetes
amb pardals al cap; menjacapellans-i-guàrdies-civils; cridaner, temerari, plantant cara a un escamot de tricornis un Primer de maig a la
plaça Mercadal, amb els braços oberts de bat a bat i cridant: «Tireu,
si teniu collons...».
Éreu així, pare. Val més que us recordin així. La vellesa
torna una mica guineu, una mica covard, una mica brut;
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encongeix l’ànima i el cos. No tothom
és Maurice Chevalier. Aquests senyors
no han pencat de sol a sol, ni han descarregat carbó o ciment a les estacions, les fronteres i els ports; han tingut metge al capçal del llit al primer
refredat, i dentista a la primera taca a
les dents, i taula i jaç en tot moment.
Així sí que es pot savoir vieillir, com
diuen el carnestoltes de Menilmontand i el general De Gaulle.
La vostra vellesa era la d’un home
gastat pel treball físic i els combats. A
Balaguer us recorden treballant i combatent. Deixem-los amb el record.
Quan parlen de vós evoquen un home
alt, dret com un vímet, amb la gorra
caiguda d’un costat, amb l’escanyapits mig apagat a l’orella, amb el cap
rapat, una mica decantat a l’esquerra,
sempre a l’esquerra... l’ull blau i descarat però mai cínic; la faixa negra o
morada lligant uns pantalons de
vellut color castanya, butxaca per al
tabac, llibres o pistola. Així us hem de recordar, pujant al migdia pel
carrer Major, pessigant la cuixa de la bacallanera, fent l’ullet a la fornera, mirant al balcó on us esperàvem els fills, que, en veure-us, corríem a la cuina cridant: «Ja puja el pare...».
De vegades, a la faixa, hi dúieu un paquet. Era un llibre. L’havíeu
comprat a pagues a can Ventura Vall. Era un llibre de Trotski o de
Lenin, de Victor Hugo o de Jules Verne. Éreu un treballador «il·lustrat».
El vostre somni era que els fills tinguessin estudis, i jo us defraudava.
Tomàs i Teresa PÀMIES, Testament a Praga, p.79-80.

Plaça de Sant Salvador En aquesta plaça es troben les restes de l’antiga església de Sant Salvador construïda sobre
una antiga mesquita i de la qual ja es tenen notícies documentals d’ençà 1163.
A partir de 1351, va adquirir la categoria de parròquia en detriment de Santa
Maria d’Almatà, emplaçada en el lloc que avui ocupa el santuari del Sant
Crist de Balaguer, fins que el 1562 es va
acordar passar la parròquia a Santa
Maria la Major. Situats a tocar de les
restes podem llegir un fragment de Va
ploure tot el dia, de Teresa Pàmies en
què evoca l’entorn que hi havia en
aquesta plaça, on va néixer el seu pare,
i que troba tota transformada al tornar
de l’exili. L’església fou cremada i enderrocada el 1936.
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‘‘

Amb els ulls clavats al campanar del temple més alt, a la vora
dreta del Segre, pogueres orientar-te fins al pont de pedra picada.
No vas conèixer els pescadors de canya que ni s’adonaren del teu pas. Els
vells porxos del carrer del Pont et van semblar tan baixos que et sentires
altíssima; més foscos, més pintorescs, com els de la Place des Vosges del
teu exili. La plaça de Sant Salvador, ja no hi era. Hi mancava el temple,
destruït per les bombes de la guerra civil i, sense temple, allò ja no és una
plaça; hi mancaven els salzes al voltant de la font, o és que mai no hi
hagué salzes ni font, a la plaça de Sant Salvador on va néixer el teu pare.
Teresa PÀMIES, Va ploure tot el dia, p. 18.

Carrer dels Gegants El carrer dels Gegants, topònim avui oblidat, devia
enfilar-se per costa que porta a Santa Maria. Era al
capdamunt d’aquest carrer on vivia la padrina de Teresa Pàmies que ella va a
cercar quan tornà de l’exili. Situats al punt culminant del carrer Escala, dominant els teulats del Balaguer històric,
podem llegir el fragment de Va ploure tot el dia que recrea aquell emocionant encontre.

‘‘

Vas pujar pel carrer dels
Gegants deixant a mà
esquerra el teu, que ara du el nom
d’un pintor que fou mestre del teu
germà. No et vas veure amb cor
d’anar a la casa on vas néixer, on
van néixer tots els teus germans, vius i morts. Tenies la boca seca i els ulls
carregats de sol i de llàgrimes retingudes, i un gran pes al cor i un mal averany, i tot menys l’alegria del retorn... perquè allò no era el retorn. Perquè
era pitjor que la fugida. Al cim de la costa dels Gegants, hi havia la casa
dels avis, i tu l’havies pujada moltes Pasqües a buscar la mona: exactament deu mones amb uns ous de colors i ametlles picades al llom. La
padrina, germana del teu pare, hi vivia d’ençà que s’havia casat; allí van
néixer els teus cosins, allí matàveu el porc i éreu convidats a menjar fetge
amb ceba. La teva padrina no t’esperava.
La vas veure de lluny, asseguda damunt d’una cadira baixa, a l’ombra
que feia la casa. T’hi vas acostar a poc a poc. Ella llegia o tractava de llegir, amb els ulls gairebé morts, una carta del seu fill Pere, exiliat llavors a
França. Degué veure els teus peus aturats al costat de la cadira, calçats
amb unes sandàlies cobertes de polseguera. Alçà els ulls esgarrifosos de
vellesa i tu vas preguntar si no et coneixia, i ella es va alçar com un llamp
perquè et reconegué, i tu la vas abraçar perquè ja no podies més de basarda i, en poder plorar als seus braços escanyolits i febles, retrobares allò
que havies deixat trenta anys enrere.
Però ella no t’ho va dir: «Queda’t.» Et va dur a la cuina, que encara la
tenien a la planta baixa, al costat de l’estable; una cuina plena de mosques
que ella espantava, amb un gest mecànic, amb una punta del davantal; va
treure un tupinet del foc, arrimat a les brases de la llar. Amb
una cullera de fusta va treure arròs bullit del tupí i t’obligà a
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menjar-lo, espantant les mosques i cridant, amb un fil de veu: «Ah, desgraciada, desgraciada.» I tu pensaves que ho deia a la mosca, però t’ho
deia a tu, «desgraciada, desgraciada que ens desgraciaràs a tots», perquè,
segons ella, calia que et presentessis al quartel com s’havien de presentar
tots els que tornaven. I quan tu li vas dir que no havies tornat, que només
visitaves la ciutat amb l’únic propòsit de recollir-te a la tomba de la teva
mare, aleshores la padrina es va posar a plorar.
Teresa PÀMIES, Va ploure tot el dia, p. 18-19.

Davant de Santa Maria L’església parroquial de Santa Maria és d’estil
gòtic. Fou començada el 1351, sobre l’església
de Sant Miquel, després que el rei Pere el Cerimoniós, que era comte d’Urgell i
nascut a Balaguer, va fer una donació molt important i generosa. Emperò, l’església tardà molts anys a acabar-se (a causa de la crisi que ocasionà la destrucció
del comtat d’Urgell i la revenja anihiladora dels Trastàmara). L’obra fou consagrada el 1558, tot i que no s’hi traslladà la parròquia fins l’any 1575. El 1836,
durant la guerra dels Set Anys, Santa Maria fou convertida en caserna i fortalesa militar, i posteriorment, en presó i dipòsit municipal. Entre els anys 18811883, després que els militars abandonessin el recinte i finalitzessin les obres de
rehabilitació, s’obrí novament al culte. Tornà a utilitzar-se com a presó el 1923 i
en el període bèl·lic de 1936-1939. L’església està formada per una àmplia nau
amb absis poligonal i capelles entre els contraforts laterals, i és coberta amb volta
estrellada. El campanar és una torre octogonal amb una escala interior de cargol.
L’edifici està cobert amb voltes ogivals estrellades. Hi podem llegir uns fragments
de Josep Pla i Francesc Pascual Greoles que ens permeten veure uns perfils del
paisatge balaguerí substancialment diferents dels actuals. Joan Baptista
Xuriguera dedicà un sonet a exaltar el paper d’aquesta església, una de les tres
banderes llegendàries de la història de Balaguer.
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‘‘

De Mercadal, passant pels costeruts carrers de la part alta de la
ciutat, vaig arribar a l’església de Santa Maria. És potser lamentable que aquests carrers no tinguessin un pas més plausible. Des de la base
de l’esvelta església domineu un panorama meravellós i dilatat, amb tota
la dolçor agrària de l’Urgell, les arbredes del Segre, les cases de pagès, les
recolzades del riu, les rastelleres d’arbres elegants que segueixen les
sèquies. Però, si la contemplació del paisatge us suavitza l’ànim i us encanta la mirada, la visita a l’església que teniu a tocar us produeix una gran
tristesa. Santa Maria és una enorme peça gòtica que té encara les parets
vives i els nervis sensibles. No ha estat pas el temps qui ha assassinat
aquesta església, sinó les vicissituds de l’època. Ha servit de presó, de
caserna i de dipòsit de presoners. Les seves pedres emmarquen les armes
dels comtes d’Urgell. La ciutat de Balaguer està absolutament unida al
perfil palpitant, esvelt, d’aquesta església. Sort que una bona restauració
ha tingut compassió d’aquestes nobles i venerables pedres.
Josep PLA, Tres guies. Obra completa 30, p. 997.

‘‘

El temple de Santa Maria de Balaguer
Balaguer té tres banderes al firmament llegendari
que onegen damunt la serra com raigs de sol lluminós:
l’antiga Santa Maria, el Sant Crist del Santuari,
i, enmig, com la flama viva, l’ombra del Palau Formós.
Pels Comtes d’Urgell bastida, la Seu de Santa Maria
és penyora del pretèrit, símbol dels balaguerins,
i el Campanar és la figura gegant que fa companyia
al Mercadal i a la vila i a tots els pobles veïns.
Mut testimoni dels segles, que evoca amb plena grandesa
la veu fidel de la terra, de les glòries d’ahir,
quan la ciutat era empòrion del poder i de la riquesa.
“Escolta, Santa Maria! Et toca resistir,
tu que ets record, sang i deure, i esperit de fortalesa,
i Acròpolis, far i guia d’un món que no vol morir”.
Joan Baptista XURIGUERA, L’horta daurada, p. 44.

‘‘

Amb el cotxe em vaig plantar a Santa Maria. L’escala que hi puja
des del carrer Major fins al replà de dalt em va fer mandra tot i
que l’havia pujada més d’una vegada i no em decebia mai. M’havia fet vell
de veritat? Una mica de respecte el fa aquella escala!
El gòtic de Santa Maria s’assembla al de Sant Domènec. Potser encara
és més sobri. La pedra, per norma, dóna serietat. A l’interior t’hi trobes
indefens. Amb poc finestral que, en rebre la llum de sud, no li cal més. A
Santa Maria o bé hi dius parenostres o fas via. No conec un altre temple
enlloc que et deixi tan desarmat. Quina saviesa arquitectònica!
Res et distreu.
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La placeta del davant, abocada a les teulades del nucli antic, té una
panoràmica que arriba des del Montsec als plans de Lleida.
El cementiri, adossat a les parets del temple. Hi vaig donar un tomb.
Carrers de nínxols que son autèntiques galeries de vidre; pels recobriments, passeigs de xiprers harmonitzant amb el temple i un escampall de
tombes a terra, des de la més humil de ferro colat al marbre generós dels
potentats.
Francesc PASCUAL GREOLES, El jardí de la boira, p. 68.

Dalt de l’esplanada del santuari Davant de les ruïnes del castell
Formós, separada per una extensa
esplanada, hi ha l’església o santuari del Sant Crist. Anteriorment, el recinte havia estat ocupat per la mesquita major de Balaguer, sobre la qual es va
construir l’església romànica de Santa Maria d’Almatà, actualment en bona
part destruïda (tot i que se’n conserven algunes restes que van ser incorporades a l’actual santuari). Aquesta església fou, en un primer moment, una
parròquia, però posteriorment se cedí a les monges clarisses, que van decidir construir el seu convent adossat al temple. A inicis del segle XVII es restaurà i s’engrandí l’església per tal de poder acollir el gran nombre de fidels
i visites que rebia el santuari gràcies, en gran part, a l’interès de venerar la
imatge del Sant Crist. A l’esplanada podem llegir un sonet d’Antoni
Navarro (Vilaller, 1869 – Barcelona, 1936) i un fragment de prosa de Josep
Vallverdú de recreació costumista que ens parla d’una climatologia que perfila el caràcter dels balaguerins.
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‘‘

Oració rimada al Sant Crist de Balaguer
Damunt la serra d’Almatà,
meitat Tabor, meitat Calvari,
si Balaguer hi té un altar,
Vós hi teniu un dolç Sagrari.
Oh celestial itinerari
pel penitent que hi sap pujar!
Oh placidíssim Columbari
pels cors que a Vós saben volar!
En plany d’amor en agonia,
clavat en Creu, de nit i dia,
a l’entorn vostre els fills crideu.
De vostres braços feu bandera,
de vostre Cor viva foguera...;
Oh, si escoltessin vostra veu!
Antoni NAVARRO, Pla i muntanya. Antologia poètica, p. 141.

‘‘

El fred d’aquestes planes occidentals és un client d’una constància
exemplar. No es tracta d’un fred que pot venir o no, que es pot instal·lar per un temps més o menys llarg. Jo, que he viscut a la costa, recordo
tardors clares, netes, deliciosament temperades, en què les hores centrals del
dia eren un gaudi dels sentits. Però aquestes tardors de terres lleidatanes,
balaguerines, segrianenques i segarrenques són la instal·lació pura i simple
de les boires i el fred. A Balaguer, vaig comptar-hi un any cap a vint-i-un dies
de boira, seguits. Potser no era exactament pel Sant Crist; devia ésser pel
desembre o pel gener; però vint-i-un dies seguits de boira espessa equivalen
a una agonia: sentiu que la pensa se us desorienta, que no sou capaços de
reaccionar, tothom fa cara de donar el condol, i esdevé impossible tota feina
al defora. En un país mediterrani, no poder fer vida al defora és una maledicció. Els homes romancegen pels cafès o per casa, o fan esforços, dins una
oficina, per oblidar el cotó fluix de l’atmosfera exterior; les criatures més
petites fan l’esbarjo d’escola dins de l’aula, o són autoritzades a sortir només
uns minuts; la roba no s’eixuga, les plantes dels testos es moren, l’aviram té
un posat mullat i envidrat. Si hi ha una fàbrica al veïnat, el fum de les xemeneies no acaba de pujar, i s’escampa per les capes baixes de l’atmosfera i ho
embruta tot, edificis, gent, voravies, arbres.
Pel Sant Crist és costum a Balaguer d’encendre les estufes. Em penso
que avui dia molta gent ja no compleix aquesta tradició, i pragmàticament, quan fa fred, sigui abans, sigui després del 9 de novembre, és quan
fa foc. Però fixem-nos en allò que dèiem de la tradició: és pel Sant Crist
quan «toca» posar en marxa les calefaccions. Sigui com sigui, el Sant
Crist, que pot, alguns anys, presentar-se assolellat, és comunament la
porta d’entrada de les boires. Aquestes boires són de dues menes: l’una,
menys persistent, s’ajeu als vorals del riu i abasta uns quants quilòmetres
d’amplada; l’altra, la boira de veritat, arriba des de Logronyo i no para
fins a Igualada. És la boira de tota la vall de l’Ebre. Contra
aquesta boira no hi ha defensa: es constitueix en una immensa
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presó, que abasta els plans de l’Aragó i les terres baixes occidentals de
Catalunya. Hi ha camioners que us diuen que fa vuit hores que circulen
amb boira. Jo he anat en un taxi de Tàrrega a Balaguer, durant uns quants
quilòmetres, amb les rodes de la dreta mig ficades a la cuneta, única forma
de saber que encara corríeu per dins de la carretera.
Josep VALLVERDÚ, Proses de Ponent, p. 159-160.

Interior del santuari

Entre 1910 i 1920 tingueren lloc les reformes de
l’interior i de la façana que s’aprecien actualment. La veneració del Sant Crist, a banda de les moltes manifestacions
populars de respecte i fe, ha comptat amb la ploma de força escriptors. Són
diversos, doncs, els poetes que n’han cantat la simbologia, entre els quals
Jacint Verdaguer (Folgueroles,1845 – Vilajoana, 1902), que visità el santuari el 1891 i els records de l’estada del qual són reportats per Valeri Serra i
Boldú (Castellserà, 1875 – 1938). L’any anterior, Verdaguer havia compost
l’”Himne de la romeria”, és a dir, el poema dedicat al Sant Crist. També ens
poden servir un poema de Mateu Janés i Duran (Molins de Rei, 1896-1974)
o un fragment autobiogràfic de Joan Baptista Xuriguera en què dels seus
records d’infant destaca una escena de la devoció d’una mare i filla.

‘‘
‘‘

Entre nou i deu del matí del dia següent sortíem cap a Balaguer.
Dient que un trajecte de 28 kilòmetres vàrem fer-lo en més de quatre hores, se comprendrà la lentitud amb què anàvem. És degut a que Don
Frederic Renyé volgué portar-nos-hi en la seua tartana i menant ell mateix
un cavall castany que tenia molt bon hermosa estampa i ple de sang, però
la briositat del qual refrenava el seu conductor quan la bèstia volia trotar
massa. Estava doncs, Don Frederic, prou enfeinat per a cuidar-se de nosaltres i nosaltres prou a plaer per a que ens sapigués greu. Una conversa de
mes de quatre hores amb Mossèn Cinto, bis a bis, allí en l’estretor d’una
tartana, podeu comptar si em vam dir de coses!
Valeri SERRA I BOLDÚ, Mossèn Jacinto Verdaguer. Records dels set anys darrers de sa vida..., p. 116.

Corregué la veu que Mossèn Cinto era a Balaguer i de seguida acudiren a Sant Domingo els catalanistes i amics i admiradors del
Poeta a posar-se a les seues ordres, i aixís, en joiosa manifestació se l’acompanyà a visitar la ciutat, per anar després al Santuari del Sant Cristo,
a on devíem passar la nit.
La devota Imatge del patró de l’Urgell va impressionar-lo en gran
manera; estigué bona estona agenollat mirant-se’l fervorosament i després
que sortírem se li preguntà què li havia semblat.
—Molt bé, molt bé, li he demanat perdó per haver-lo cantat tan malament en l’himne de la Romeria.
Mossèn Sebastià Armenté qui n’era custodi havia enviat a Lleida un amic
per a recordar a Mossèn Cinto lo gust amb què se’l rebria en la casa-hostatge del Santuari, i amb això ja està indicat los obsequis de que allí se’l féu
objecte, i amb quanta recança se’ns deixaria marxar al dia següent, a rebre
los nos menys afectuosos que volia dedicar-li Don Josep Maria Vila i de
Rocabruna, on dinàrem després de visitar la basílica de Santa Maria.
Valeri SERRA I BOLDÚ, Mossèn Jacinto Verdaguer. Records dels set anys darrers de sa vida..., p. 117-118.
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‘‘

Al Sant Crist de Balaguer
HIMNE

Del cel blau per la drecera
siau nostre davanter:
siau la nostra bandera,
Sant Cristo de Balaguer.
Aqueixa terra és alegre
perquè us veu de dia i nit:
Vós la regau més que el Segre
i amb vostre amor infinit.
A vostres plantes s’uneixen
Catalunya i Aragó,
com dos arbres que floreixen
a la mateixa saó.
Amb vostres llagues florides
Vós dels màrtirs sou lo Rei;
mes en les vostres ferides
per tot mal teniu remei.
De Cerdanya baixa el Segre
vostres plantes a besar,
i se’n va després alegre
parlant de Vós fins al niar.
Del mar un dia pujàreu
riu amunt tot fent camí,
fins que als braços arribàreu
de les que us guarden aquí.
Per les terres catalanes
vostres braços esteneu:
protegiu sos monts i planes
des del mar al Pirineu.
Beneïu des d’eixa serra
la Ribera i Pla d’Urgell:
beneïu tota la terra,
de vostres peus escambell.
Jacint VERDAGUER, Poesia 2. Totes les obres IV, p. 107-108.

BALAGUER

‘‘

Davant el Crist de Balaguer
Tu i jo som u per mèrit del teu voler-me, a l’hora
que, enmig dels homes, Home, te’m daves tot enter.
Déu Fill, de sempre i ara —la vida en Tu s’enflora
del que la mort resguarda— bandeig del desesper.
Davant la teva imatge, clement i basardosa,
de la desmurallada ciutat de Balaguer
clara i oberta i bella que es vincla en dir-me «té»,
punyit pel que et reflexa, —clavat i pell terrosa,
pit alt, caigut de testa, ventre enfonsat...— vull fer,
complidament, Crist, ara que l’ànima m’hi porta
i el cor rediu les dites dels temps de candi esplet,
un gest d’humil atendre, només, el teu peu dret.
Per què? Perquè em precisa. Pel goig que, viu, m’hi porta.
Te’l beso amb un bes únic, bes d’home, espurna estorta
del meu no-res al dar-te’l roent d’humana set.
M’hi duu el que m’intuïa de bell i vell de sobres.
El teu peu dret, Crist, ara, concret, em dóna alè:
tradició i llegenda —pobríssim Déu dels pobres!—
m’eleven a una aurora d’amor, sentir, voler...
Per ell tot tu en imatge reculls la meva fe.
... Després del bes, sóc altre. Visc tot en serenor:
tal l’aigua dins un càntir de vidre fa claror.
Mateu JANÉS I DURAN, Antologia poètica, p. 112.
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‘‘

Mentrestant, les dues dones havien ja pujat fins a mitja costa. El
camí pendent anava fent girades fins a trobar-se dalt, al pla. Des
d’allí es contemplava la gran plana de l’horta i el serpenteig del riu. Al peu
de la muntanya, hi passava la carretera de Gerp i de Tremp. Al costat de
la carretera d’enfront es veia la petita estació del tren de la Sucrera. Cap
a l’esquerra, es podia seguir el camí de Camarasa i l’Assentiu i, al lluny,
s’estenia majestuosa la gran horta d’Urgell.
Mare i filla no feren gran atenció al paisatge, ocupades com estaven en
explicar-se coses. Quan arribaren dalt, un aire fresc acaronà els rostres i
feia moure una punta del mocador negre que portaven al cap. Deixaren a
l’esquerra els murs en runes, ennegrits pel temps, del castell de Jaume el
Dissortat i al seu davant s’oferí la façana sense arquitectura del Santuari.
Es trobaren un xic fatigades i s’assegueren uns instants als pedrissos de la
placeta. Després, entraren a l’església. Una sensació de frescor dominà de
sobte llurs cossos. Prengueren aigua beneita, es senyaren i anaren dret cap
al fons, al cambril, on la imatge venerada s’oferia, mística, als ulls dels
creients. El rostre del Crist reflectia una sensació profunda de dolor, amb
un aspecte demacrat i unes metxes estirades de cabells negres que li venien
fins a les galtes. Per les escales, havien vist la cambra dels exvots, on penjaven per les parets i el sostre centenars de braços i cames de cera, ofrenats al poder miraculós del Sant Crist. Les dues dones romangueren silencioses un llarg moment, agenollades als peus de la imatge venerada i resaren una pregària. Després, lentament, com sortides d’un somni espès, s’aixecaren, dipositaren una moneda de coure a l’embut que sostenia a les
mans una figura que representava un escolà, i baixaren per les altres escales dominades pel fervor i el silenci.
De retorn, agafaren el camí que segueix al peu de la muralla del palau
del Comte d’Urgell i que donava al carrer del Torrent.
Joan Baptista XURIGUERA, La vida d’en Joan Ventura. El pare, p. 164-165.

Castell Formós

Balaguer era el lloc que enllaçava els castells de les comarques de la Noguera i del Baix Urgell. Dels tres castells que
posseïa Balaguer (el d’Alcorassa, el de la Gironella i el castell Formós), actualment només s’aprecien les ruïnes d’aquest darrer, una fortalesa d’aproximadament cent quaranta metres de llargada per setanta d’amplada des de la qual s’aprecien, als seus peus, la ciutat antiga i la nova, el riu, els ponts i, fins i tot, el
castell de la Ràpita. En aquest entorn, proposem la lectura de textos d’Antoni
Bofarull, Antoni Rovira i Virgili (Tarragona, 1882 – Perpinyà, 1949) i Llorenç
Capdevila (Alpicat, 1969). Els dos primers són exemples d’un historicisme d’arrel romàntica, mentre que el tercer reprèn la novel·la de tipus historicista des
d’una perspectiva més contemporània.

‘‘

Tant en aquests llocs secundaris com en los convents se feia
sempre guaita constant, veent-se bellugar los sentinelles en la
part exterior, i al llarg de tot lo clos o paret guaitaven també, a poca
distància uns d’altres, diversos soldats amb llances llargues, los quals
procuraven traure sols lo cap per sobre del mur, a fi de que los ballesters de muntanya que tenia lo Comte en la muralla, no tinguessin massa blanc en los cossos del sitiadors per a encer-
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tar-hi sos viratons, com solien fer sempre que algun ne descobrien. En
les entrades del clos era a on hi havia tan sols número major de soldats en reforç, salvats per unes bastides que a cada extrem s’havien
alçat, i des d’allí era d’a on, mal repartides les bombardes del Rei, i
poc aprofitades, pus ni hi havia gran habilitat per a manejar-les, ni la
pólvora suficient per a disparar-les, tiraven una volta que altre les pilotes de foc, com deien los admiradors d’aquella nova arma, contra les
taulades dels veïns de Balaguer, que cridaven i maleïen a son senyor
cada volta que veien foradades ses cases.
Antoni de BOFARULL, L’orfeneta de Menàrguens, p. 29.

‘‘

A l’antologia de les poblacions catalanes exemplars, cal posar
en un dels llocs preferents la ciutat de Balaguer, antiga capital
del comtat d’Urgell, alt baluard vora del riu Segre i damunt l’ampla
plana lluminosa. En el mapa espiritual de Catalunya, el punt corresponent a Balaguer podem marcar-lo amb una flama. Pura flama d’entusiasme per l’ideal català.
El patriota que es troba a Balaguer sent tot seguit la doble alegria
de la visió magnífica de la població i de la cordialitat catalanesca dels
balaguerins. Les paraules del poeta vénen espontàniament a la memòria, aplicades a la comtal ciutat de Balaguer i als seus habitants: bella
terra, bella gent.
Bella terra! Des de l’alçada de la muntanya on queden encara les
ruïnes glorioses del passat, es veu la planúria que el riu solca, posant
a cada riba una zona d'esplèndida vegetació. La serra del Montsec, al
lluny, limita la mirada, i la lenta aigua fluvial és espill de les alberedes
i del cel clar. Poques visions tan esplèndides s’ofereixen com la que
s’albira des de l’antic poblat d’Almatà, veí encinglat de Balaguer.
Guaitant el riu, veient el pont, contemplant l’escampall dels conreus,
reviuen en la imaginació els episodis històrics als quals ha servit d’escenari aquella contrada.
Antoni ROVIRA I VIRGILI, Teatre de la Natura. Teatre de la Ciutat, p. 129.
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‘‘

El capvespre, acompanyat d’una fresca tardoral francament
benigna, començava a ensenyorir-se de tot. Des del punt més alt
de la torre de guaita del Castell Formós, a la Suda, un sentinella s’abandonava a la contemplació, reposada fins a l’ensopiment, de la ciutat de
Balaguer i els seus encontorns. Si tancava els ulls, era capaç de reproduir
mentalment, amb fidelitat absoluta, el paisatge que, al llarg de tantes
hores cada dia, es mantenia estàtic al seu davant, com si es tractés del
retaule d’un altar. A un costat s’estenia el pla d’Almatà, amb algunes
cases pels volts de l’església conventual de les clarisses. Davant seu, en
direcció a llevant, el Segre, com una serp, baixava assossegat per sota
del majestuós pont de pedra, fortificat en tots dos extrems, que naixia
al portal de Sant Miquel i moria als peus del convent de Sant Domènec,
a prop del qual hi havia l’elegant Casal de la Comtessa, amb el seu hort
de xiprers. A l’altra banda, a migjorn, les cases de la ciutat, com en el
ventre d’un formiguer, s’amuntegaven al voltant de l’immens forat que
constituïa la gran plaça porxada del Mercadal, on aquell dia, dimecres,
havia celebrat mercat l’aljama dels jueus.
Llorenç CAPDEVILA, O rei o res!, p. 43-44.
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