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Amb retras novament, ho sentim,
posem a les vostres mans una nova
Cabanera, en la qual hem intentat condensar fets i esdevinements, successos
que sban produit a la nostra vila. La
seva mincesa segueix essent deguda a
la manca de la col.laboració de tots vosaltres. Insistim, esperem que ens envieu articles, que ens tramateu suggeriments i allo que se us acudeixi per la
revista.
Potser es bo recordar, dins deis esdevinements a que feiem referencia, recordar la pre-inauguració del local del
poble, arran de les festes d'hivem. És
un esfor~ que creiem cal agrair a
l'Ajuntament. Ens hem pogut fer una
idea jade com sera el local quan estigui del tot acabat i, realment, com heu
pogut veure, sera magnífic.
També les festes de Setmana Santa en
res han desmerescut a les de l'any passat. La col.laboració plena de tothom
ha fet possible veure novament desfilar
els armats; sentir cantar les caramelles
i adhuc escoltar les notes greus del
"Miserere" en les processons. Fou una
pena, pero, que plogués i no passessin

els caramellaires pels nostres carrers
alegrant la .diada de Pasqua. Esperem
que no plogui a la propera Pasqua,
dones esta previst que es cantin novament les caramelles, tenint en compte
que el que es recolleixi, els membres
de la coral en pensen fer donatiu per les
despeses de les obres de l'ermita de
Pedra, que afortunadament ja esta restaurada. Enguany, com sabeu, ens reunirem tots a Pedra, celebrarem
l'esdeveniment i farem un magnífic
dinar de germanor tot el poble. S'ha
constituit una comissió, representativa
de tates les entitats, que s'encarrega
d'organi~-ho juntament amb mossen
Josep.
També fou interessant la participació a
la festa deis campaners que es celebra a
Os de Balaguer i en la qual va
col.laborar-hi i debutar per primer cop
fora de la V ali la Coral de la Vila Tot
fou molt llui1 i ens esperona a pendre
exemple de lo ben organitzat que estava tot; especialment el dinar, que es
prepara per gairabé un miler de comensals.
Ja més recentment, cal parlar del nostr~

stand a la Fira de Balaguer. Novament
hem de felicitar en aquest sentit a
l'Ajuntament i als membres del jovent
que col.laboraren amb ell, per l'esfor1r
que suposa montar-lo, davant la preocupació de fer un bon paper en el marc
comarcal. Podem ben bé assegurar,
pels comentaris escoltats, que fou un
deis millors i amb un majar contingut L'any que bé de ben segur sera encara millar en tots els sentits. Hem de
lluitar tots per redr~ar el nostre poble
i la nostra economia. El que no ens
fem nosaltres no ens ho fara ningú.
No podem seguir devallant; el país es
fa amb l'esfor~ diari de superació, llui' tant contra tota adversitat i fent pinya
davant les dificultats. El futur és nostre i no tenim excuses per decaure.
Voldriem com final d'aquesta editorial,
davant l'imminent boda del nostre
company de redacció, el Josep Maria
Mercader, aprofitar l'avinentesa per
desitjar-li tot allo debo i millar que la
vida li prodigui. En la propera edició
esperem que s'hagi incorporal novament a la revista i segueixi lluitant
amb nosaltres per dur-la endevant

Els propers dies del 12 al 26 de juny es celebrara el Campionat d'Espanya de Vol Lliure. Les perspectives deis organitzadors
són molt optimistes en aquest sentit.
S'han finalitzat finalment les obres de restauració de l'ermita de Pedra. El proper dia 23 de maig es fara l'aplec i el dinar de germanor previst.
Les obres del Casal deis Avis estan for~ avan1rades i prevista per ben aviat la seva inauguració. La nostra Vila podra comptar

aviat amb un n_o u servei, ben esperat per tots els jubilats, que seran el beneficiaris.
Anunciem ja, els propers dies 15 al 30 d'Agost s'exposara a la sala de l'Ajuntament l'obra de l'artista catala resident a Paris
n'Antoni Taulé. La inauguració coincidira amb els dies de la Festa Majar. Es fara novament amb la col.laboració de l'lnstitut
d'Estudis Ilerdencs, on entre els dies 15 a1 30 de juny es dura a terme 1a matei,ca exposició.
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Novament estem en període
electoral. L'ambient s'esta carregant. Cartells, taules rodones,
presentacions van orientant el
que defineix, de fet, tota campanya electoral, que a fi de comptes enfronta als partits en la
seva lluita per alcan~ar el poder
o part del poder.
Per a nosaltres, per al ciutada
d'a peu, es tracta d'anar pensant
amb molta calma, prescindint
una mica de les ofertes deis polítics o partits, quina és l'opció
que pensem votar. De fet, és una
imposició que ens ve determinada perla nostra propia condició
de ciutadans. Es més, és un dret
al qual no podem renunciar.
D'altra banda, la for~a política
que ens governara en els propers
quatre anys vindra determinada
pels nostres propis vots. Serem
nosaltres, amb el nostre vot, els
qui farem possible el seu ascens
al poder. Cal dones, que ens ho
pensen bé i votem segons els
nostres interessos, pensant, naturalment, sempra amb la nostra
terra, com membres de la
col.lectivitat catalana. La democracia exigeix maduresa, preparació política, responsabilitat a
l'hora d'emetre el vot.

tuació aqueixa que ens fa pensar,
per tal com un no pot creure que
els catalans som majoritariament
de dretes. Creiem que és un clixé
que no respon a1 la realitat. Per
altra part, és ben cert que el partit
en el poder esta monopolitzant
l'opció nacionalista, tenint en
compte que en les eleccions autonomiques el vot dels catalans
és majoritariament nacionalista.
Es una situació aquesta, al nostre
entendre, no pas la més optima
pel nostre poble. El bipartidisme
a que ha conduit, unit a la majoría parlamentaria en la que
s'apoia el seu poder, han suposat en molts aspectes regressió i
mala gestió política alimentat per
un insa maniquei:'sme del seu
partit, que ha vingut a identificar
Catalunya amb CIU.

Certament manquen altres opcions polítiques nacionalistes
amb entitat i representativitat,
que facin més ric i efectiu el joc
polític democratic. Cal que
l'opció política d'esquerres i nacionalista assoleixi for~a. Els
partits estatalistes o centralistes
o, en tot cas, compromesos amb
el poder central, com el PSC,
tots sabem que no alcan~aran
mai el poder en unes eleccions
autonomiques, car com deiem,
Per un sector gran dels sis mil'experiencia demostra, que en
lions que s'ens repeteix constantment que som, l'opció és clara; · ~- les autonomies historiques el vot
és majoritariament nacionalista.
votar Convergencia i Unió. Tota
L'opocició ha de nodrir-se del
vegada que les enquestes i una
vot dels emigrants o castellanoopinió bastant generalitzada
parlants, foranis i sense cap sendóna aquesta for~a política co'm
timent nacionalista.
guanyadora de les eleccions. Si-

Amb aquestes consideracions,
tota opinió o fins i tot consell esdevenen innecessaris. A través
de la propaganda, del que escoltarem dels liders o en els mitings, hem de formar-nos la nostra propia opinió objectiva de
quines són les perspectives i el
més beneficiós per nosaltres i la
nostra col.lectivitat. Sabem de
les falses promeses, de la seducció per aconseguir el nostre vot.
Així i tot, el període electoral és
necessari; solament exigeix clarividencia i objectivitat per la nostra part, perno caure en capparany.
Hem d'arribar a tenir dar la
for~a política a la qual volem
votar objectivament; a quina tendencia política, malgrat el confusionisme ideologic que sembla
existir. Cal tenir en compte, que
tot partit té un model economic i
que, al cap i a la fi, aquest és el
que millor defirieix la seva tendencia. Volem dir amb aixo, que
tot partit és de ·· dretes o
d'esquerres, sigui quin sigui el
seu grau de nacionalisme; adhuc
els partits que es defineixen com
centristes. N aturalment poden
estar situats ideologicament més
a la' dreta o més a !'esquerra,
pero al cap i a la fi, en una
d'ambdues tendencies.
El vot útil, naturalment, és una
opció, pero també és un engany
quan la propaganda ens el reclama. Un vot concient és el que
parteix del propi convenciment i
tendencia, pel qual sería bo que
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ens preguntessim abans de
votar: Som nacionalistes? independistes ?; som de dretes?
d'esquerra?. Són, creiem, respostes basiques que ens poden
ajudar a ser conseqüents i a millor escollir l'opció política més
propera a la nostra propia ideología. Si som nacionalistes i de

dretes, naturalment votarem a
CIU; si som independistes al
MDT, etc ....

Diuen que som país de gent amb
seny i rauxa. Categoricament ens
definim i caracteritzem pel nostre

nacionalisme accentuat. En les
properes eleccions podem intentar materialitzar i objectivar
aquests sentiments, aquests desigs patriotics que posseim per la
nostra terra, intentant de donar el
vot al partit que més s'identifiqui
amb els nostres interessos i naturalment amb el nostre país.

-------------------------- ------

Hovadir:
"El savi no diu mai tot el que :pensa, pero sempre pensa tot el que diu".
Aristotil

Garcla escrlu un artlcle tltulat
EL MONTSEC.

més turisme, més
transeünts

missió pera la Salvaguarda del Mon-

pel

tsec? Contra els d'Áger? Contra qui?
així ho entenc. Diu referint-se al

tipus i tornarem a

pas de Mont-rebei, "una carretera

gaudir d'aquella via

de l'únic i virginal congost .. .".

Segueix en el seu arti-

Per a mi no és tan virginal. Fa

cle parlant de la Comiss-

uns 30 anys hi trepidaven els

sió per a la Salvaguarda
del Montsec, que té un lli-

que anaven a les mines de
Cor9a i també hi havia un
pas que permetia anar cap
a l'Aragó. El que va pas-

no hi ha diners per afavorir
aquestes muntanyes i la poca
veig ben ciar a qui vol afavorir, si
a la gent o a la flora i la fauna i els

nal, si no entenem

paisatges.

per aixb la soletat i
pobresa que hi ha
quedat.
També escriu de
la flora i fauna i
paisatges del

són: "així anem parlant de l'equilibri de
Catalunya". Tinguem en compte que la
província de Lleida té uns 12.000 quilo-

Dones quasi bé tots a la província de Barcelona que té 7.733 quilbmetres quadrats. De
des de 1981 que va ser tinguda en compte pel

quin equilibri parlem?.

Parlament el 1983 -justament perqué en aquella ma-

Joan Baldoma

teixa epoca la direcció general de Carreteres es va

D.N./. 40.710.197

despenjar amb un tra9at d'Áger a Pont de Muntanyana

Ager (Lleida) i Manresa (Barcelona)
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Divendres, 12 de Febrer de 1988

Malgrat no haver-hi l'entesa que ,
caldria entre les professores i les
dones i mares del consell, davant
deis menjadors del Camping
Badia, que temporalment serveixen d'aules mentre duren les
obres de remodelació de les escoles "Andreu Farran", s'ha fet diguem-ho així- un ball infantil de
disfresses. Com tot el que es fa a
Ager, no hi ha faltat !'industrial i
afeccionat cameraman barceloní
descendent d'aquí; home que ha
demostrat com el que més, que
estima molt el poble. Tant ell, com
altres, puguerem gaudir de diversitat de disfresses, que les mares
havien vestit amb molt encert tant
als nens com a les nenes. No sóc
entés ni em vui posar amb quina es

va gastar més diners; runa s'inspira
amb els bufons medievals francesos; l'altra el disfressa de dracula;
també un amb la samarreta del club
de fútbol Barcelona. Un altre anava
disfressat amb una ma mecanica de
ganxo; hi havia pirates del Mar
Negre, coma les novel.les de Salgari; pistolers de l'Oest i com no, alguna mare es va recordar de la
serie de T.V. "Superman" i "Batman". Tota una gama tan variada,
que em seria difícil enumerar-la.
Per més que vivim en un cul de sac
com, segons diuen, així ho va definir el molt honorable President Sr.
Pujol, no manquen persones que
se sumen per reencarnar la festa
pagana de carnissers i peixaters,
que tanta borina armaven pels carrers de pobles i ciutats i que po-

ques vegades arriba a mals majors.
Una festa i unes tradicions que la
Dictadura franquista li estronca les
arrels.
També els infants plens d'il.lusió
feren una desfilada pels carrers del
poble, tancant la diada amb una xocolatada amb galetes. Felicito a les
professores, així com a les mares,
perqué en venideres anyades
continuen la renovadora tasca de
recuperació deis carnestoltes
d'Ager, que tan lluTts foren. Entenc que els balls tradicionals i els
actes festívols, com el teatre o la
festa de l'arbre o les excursions,
tot és cultura i dono als que han fet
possible aquestes activitats una felicitació col.lectiva de tot cor.
Joan de Pasqual
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Lil Estrellil

S. A . de Seguros
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INTRODUCCIO
Actualment, s'esta produrnt en
general un important atac de pugons de cereal. La intensitat
d'aquests atacs és molt variable;
depén de les varietats, de la data
de sembra, del grau de parasitisme, etc.
Les comarques més afectades
són:
La Segarra, el Segria, la Nogue~
ra i confrontants, com és el cas
de la Conca del Barbera. En el
Solsones es troba encara en el
seu inici. A l'Urgell també n'hi
ha.
Existeixen diverses especies de
pugons, essent les més freqüents les següents: Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae i
Schizapis graminum, entre altres.
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gudes els dies 7 i 8 d'aquest mes
de maig, les quals han oscil.lat
entre els 20, 40 i fins i tot 100 1/
m2, en algunes zones.
El temps sec i calorós també limita la plaga.
En aquests moments, s'observa
gran abundancia d'insectes auxiliars als camps de cereal, afectats
per pugons, sobretot larves de
marietes i d'himenopters. També
comen~a a observar-se, amb relativa abundancia, adults de marietes que donaren lloc a una
nova generació d'aquest predator.
·

Al mercat, poden trobar-se altres
productes autoritzats per al control de pugons en cereal, pero
són for~a toxics per la fauna
útil.
Si els productes emp~ts són poc
toxics per a la fauna útil,
s'eliminara un elevat percentatge
de plaga, pero els auxiliars podran continuar la seva tasca, tot
evitant reinfeccions.
Si més no, si els productes són
toxics per a la fauna útil, aquesta
desapareixara i es poden donar, i
de fet es donen, reinfeccions de
la plaga.

DANYS
El dany principal es produeix
quan ataquen !'espiga i, en especial, quan aquesta es troba entre
l'inici de l'espigat i la floració,
pero resulta mínim quan el gra
s'está endurint.

INFORMACIO
SOBRE
L'EVOLUCIO DE LA
PLAGA

BIOLOGIA
Aquestes tres especies tenen un
cicle biologic molt similar. A la
QUAN CONVE DE TRACprimavera o la tardor, envaeixen
TAR?
els cereals deis quals
Solament en el cas que se superi
s'alimenten. Es reprodueixen lola mitjana de deu (10) pugons
calizant-se principalment a les · per espiga i aquesta es trobi entre
folles ·i les beines, i posteriorl'espigati la floració.
ment a les espigues, mentre
Si el gra s'esta endurint, com és
aquestes es van formant. Abanel
cas en molts sembrats, ja no
donen el cereal quan aquest cóés
recomanable
de tractar.
men~a a madurar i assecar-se.
Els blats, en general, es troben
Les condicions que afavoreixen
més endarrerits i la majoria encala seva proliferació són, espera
en floració; per la qual cosa es
cialment, els hivems suaus i les
recomana
vigilar les poblacions
primaveres humides, com les
de
pugon
i
tractar quan se superi
d'enguany.
!'umbral assenyalat.
Altrament, hi ha altres factors
que redueixen drasticament les
A !!objecte d'afectar mínimament
poblacions de pugons, com ara
és !'abundancia d'insectes auxi- . . els insectes auxiliars, caldra emprar productes fitosaJ!itaris que
liars (marietes, sírfids, crisopes i
els siguin poc toxics. Es aconsehimenopters), els quals limitan
llable l'ús de: Etiofencarb (Croamb gran eficacia la plaga, així
neton), Pirimicarb (ZZ-Aphox) o
com les pluges fortes, entre els
Fosalona.
factors clima.tiques, com les ha-

Per a una major informació
podeu adre~ar-vos al Servei Protecció Vegetals, o bé a les Agencies del Servei d'Extensió Agraria de:
- Agramunt Tel. 390741
- Cervera Tel. 530423
- Tarrega Tel. 310553
Mitjan~ant el contestador automatic d'aquest Servei (Tel.
248182) s'anira facilitant informació sobre el desenvolupament
de la plaga.

SERVEI DE PROTECCIO DELS VEGETALS
Secció Territorial de Lleida
c/ Alcalde Rovira Roure, 177
25006 - LLEIDA

Tel.: 973/236412 - 245058 - Contestador 248182
Fulls d'informació: Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Rarnaderia i
Pesca.
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Voldria parlar-vos d'en Joan
Castells i Rosell, un agerenc
il.lustre, conegut per uns i extanyat de ben segur per molts
d'altres.
En Castells, va neixer a la nostra
vila, als voltants de 1802. Mes
endavan·t fQU conegut per el
"Gravat d'Ager i Mossenye",
pel nom de la seva cas.a paira!,
que encara perviu en els nostres
dies.
Com molt bé explica Domenec
Carrové i Viola, en la biografia
d'en Castells, era fi.11 d'una família pagesa i de ben segur de
jovenet, va viure els combats
entre els guerrillers d'en Montardit i en Rúbies envers la tropa
francesa. No és extrany pensar
queja llavors va assimilar les
tactiques dels escamots guerrillers, en un terreny escarpat i
abrupte com és el nostre, pero
alhora ben conegut.
En una epoca on tot era al9aments i sublevacions, arriba a la
vila d'Ager la noticia de la proclamació de Carles V i en Cas·tells es posa del costat dels insurgents, era el 1835.
Tot aixo succeia, quan el nostre
avantpassat comptava uns trenta
anys. Cal pensar que en aquesta
edat i malgrat bollir dins seu una
deria d'aventura i acció, la seva
convicció tradicionalista i carlina, li va fer afegir-se a la sublevació.

Al poc temps organitza un batalló i al cap de l'any se li lliura
oficialment el comandament
d'aquest.
Durant la primera guerra Carlina,
va fer-se fort a la nostra vall i va
defensar Ager del setge del baró
DeMeer.
El 11 i 12 de febrer de 1839 malgrat tot, no va poder evitar la caiguda de la vila i la vall enfront
els exercits lliberals.l
Al finalitzar la Primera Guerra
Carlina, no accepta el Conveni
de Bergara i s'exilia a la Gran
Bretanya.
Més endevant, fou deis primers
caps carlins catalans, en eixecarse en la "Guérra dels Matiners",
(malgrat que la insurecció no estava del tot enllestida i finalment
fracassa). En aquesta segona escomesa carlina i ja com a brigadier fou cap interí de les forces
catalanes. Va vencer al coronel
Oriol al Pont de Rabentí, prop
Berga, era el 12 de Juny de
1848. Mes tard, fou ascendit a
mariscal de camp. Al finalitzar la
segona insurecció, va tomar a
emigrar, cap al any 1849; per
salvar la pell, car la repressió
pels ven~uts era sempre terrible i
sagnant.
Sense decebre•s, en Castells
toma a entrar en combat en la
terc~ra guerra carlina; en aquesta
revolta, entra per sorpresa a
Manresa (8 de desembre de
1872) i va fer presoners a alts

comandaments militars i civils.
Ascendí a Tinent General (1875)
i comanda la Divisió Barcelona.
Com en darreres ocasions conquerí i va perdre de nou les nostres contrades, enfront les forces
Isabelines.
Era sense dubte, un guerriller
coratjós i infatigable i pel soport
a la causa, Caries VII li concedí
~l títul de Marqués de Balaguer.
Es inqüestionable la seva fideli'fat a la causa tradicionaliesta;
prova d'aixo fou, que el darrer
general catala que va lluitar en
l'última insurrecció va ésser en
Castells i que havent finalitzat
aquesta i tinguent la posibilitat i
l'oferiment d'ingressar a
l'exercit victoriós, amb els mateixos galons que duia com carlí,
decidí emigrar. I així, despres de
gairebé quaranta anys de lluita,
va arribar a la ciutat de Ni9a. Allí
malviu, malgrat l'ajut d'un correligionari carlí que viu amb ell.
Es en aquesta vila francesa, on
finalment morí el 1891. Aquest
parrafs malgrat tot, voldrien
aproximar la figura d'áquest
agerenc il.lustre, de convicció
profona, a· tothom que no en
tenia notícia de les seves accions
i gestes. Alhora, podria esperonar per aprofondir en el coneixement de la seva vida i de la controvertida causa carlina.

FI.
(H.C.P.) .
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Al gelid ambient d'un mes de gener,
ressonaven les campanes que podien
molt bé ser les de l'Església Parroquial
de San Llorenlf de la ciutat de Lleida,
on vivien els meus pares i •germa.
Pero no, els nings nangs de joia que
anunciaven la festa, provenien del
campanar de l'Església de San Vicenlf
Martir de la vila d'Áger convidant la
gent al bateig d'un nou agerenc, d'un
nou cristia, dones la meva mare, en
lloc de donar a llum a la gran ciutat,
ho va fer a l'inrevés, s'en va anar a
casa dels seus pares, a la vila d'Ager.
En aquella data, 1921, encata eren ben
freqüents i normals aquests fets. Molt
sovint hi havien nous nascuts i el número d'habitants de la població "es
mantenía més o menys estable; no
com ara que cada nou neixament a la
vila és gairabé un esdeveniment.
Com petita mostra demografica i circumscrivint-nos tan sois als anys 30,
amb motiu de la fraticida guerra civil
espanyola, la vila i la vall d'Ager van
sofrir una mutació sagnant i constant
fins arribar a l'estat actual de la població que, quant a habitants, deis 1800
que poc més o menys tenia, (al 1960:
1105, al 1969: 913) ha passat a
l'actual de 629. I si féssim esment d'un
període molt més anterior, de quan la
gran evasió de gent, fins i tot famílies
senceres a l'Argentina, pels finals del
segle passat i principis de l'actual,
veuríem que possiblement el 90% de
les cases de la nosra vila tenen algún
familiar, més o menys llunya, emigrat
a aquell país. America, en aquell
temps, era considerada com una mena
de terra de promissió, la taula de salvació i de supervivencia de moltes famílies amb problemes economics, motivats aquestos en gran part, precisament
i curiosament pel gran nombre
d'habitants que en aquell temps vivien
en la nostra terra.

Les famílies majorment eran nombroses en aquella época: 5, 6, 7 i més fills
era el més corrent. A via d'exemple, a
casa del meu pare (Flores), foren 7 germans; d'ells 1 a !'Argentina i a la casa
pairal (ton.ya, que vé d'Antonia) 7
més, d'ells 3 també a !'Argentina.
Aixo sense comptar el gran percentatge
de moralitats infantils d'aleshores.
Com deia, dones, les famílies sembla
' ser eren molt prolíferes i conseqüentment hi havia un excedent de població, (o una manca de riquesa) el qual
creava greus problemes de subsistencia

¿No és tanmateix motiu de profunda
reflexió el que la devastadora pesta bubonica, dita també Pesta Negra, epidemia apareguda l'any 1348-1349, esborrés d'Europa milions i milions
d'éssers humans?. Aquesta pesta sembla que fou importada des de Crimea
per un vaixell genovés i els seus dessoladors efectes van rebrotar al llarg de
tot un segle. Aixo succe"ia quan regnava al país de Catalunya Pere III el Ceremoniós, dit també el del Punyalet,
rei IV d'Aragó i III comte de Barcelona, curiosament nascut a la capital de

La savia via naturalesa pero, sembla
que tot ho té previst; en tots els ambits es produeix, jo diría que periodicament i automaticarnent, un fenomen o
altre que tendeix al just equilibri de
totes les especies, de tal manera que
s'asseguri llur vida i permanencia en el
nostre planeta. Fixem-nos, si més no,
el que passa a la fauna; les diferents especies d'animals neixen, creixen, es
multipliquen, emigren, moren o es devoren entre ells dios uns parametres ja
previstos per la mateixa natura i que
tendeixen a anivellar i afavorir la subsistencia d'uns quants essers de cada especie. El mateix succeeix a la mar arilb
els peixos, a l'espai amb els ocells,

etc.
En el món del animals racionals,
l'home potser no és que passi ben bé el
mateix pero'" ¿no és .ben significatiu,
que de tant en tan.t siguem tant cecs,
tant despotes i roms, quan perfidament
provoquem i ·organitzem conflictes i
guerres entre nosaltres, els homes, a fir
de liquidar el més rapit i quanta gent
millor (I Guerra Mundial: 8.700.000,
11 Guerra Mundial: 50.000.000 de
morts), i quedar-nos amos i senyors del
nostre habitat?.

r: ia nostra Noguera, Balaguer, l'any

1319. Comptem que el rei Pere estrobava a Valencia i tot seguit va fugir
esparverat de la ciutat, davant del gran
nombre de defuncions que s'hi produ"ien (tres-centes persones cada dia).
Dita pesta va ser un flagell determinant per la demografía de tots els pobles, sense respectar classes socials,
adhuc la mateixa reialesa, ja que la
muller del rei Pere -la tercera- Elionor
de Sicília, poc despres d' abandonar
Valencia és possa greument malalta i
moria a Terol. Els estralls van ser
tants que molts pobles van perdre. les
dues terceres parts de la seva població.
Durant aquest fatídic any de 1348 a
París van morir 50000 persones i a
Venecia 100.000.

¿I qué en podríem pensar del mateix
d'.America, del que parlavem abaos?.
¿No va ser també que el Suprem regidor de la natirales va propiciar, amb
aquest gegantesc transvasament de gent
de tot el món al Nou Continent, un

motiu d'equilibri demografic en el context de l'escor~a terrestre?. ¿O és que
tots aquests fets i molts d'altres fenomens, els hem d'entee castig o designi
del Creador?.

Tomant al despoblament de la nostra
Vila i Vali recordo que un día, tot fu.
llejant una antiga Geografía Descriptiva Universal, llegía que la Vila d'Áger,
en aquell any de 1855 tenia 2830 habitants. És ben curiós observar i comparar les diferentes dades d'habitants que
dóna d'altres poblacions més o menys
properes i conegudes per tot com són:
Lleida: 19627, Balaguer: 5368, Cervera: 4499, Tárrega: 3719, La Seu
d'Urgell:· 3125, Solsona: 2671,
Tremp: 2281, Camarasa: 2192, Alguaire: 2127, Castelló de Faefanya:
1687, Os de Balaguer: 1675, Pobla de
Segur: 1630, Sal_as: 1318, Algerri:
1279, Sort: 1149, Almacelles: 1132,
etc. Curiós és també el fet que no faci
menció de la població de Mollerussa,
avui un important nucli urba. És prou
evident, dones, la gran gemació que en
aquell temps vivía a la nostra contrada
i rodalies i, conseqüentrnent, la quedarnos amos i senyors del nostre habitat?.

¿No és .tanmateix moti u de profunda
reflexió. el que la devastadora pesta bubonica, dita també Pesta Negra, epidemia apareguda l'any 1348-1349, esborrés d'Europa milions i milions
d'éssers humans?. Aquesta pesta sembla que fou importada des de Crimea
per un vaixell genovés i els seus des-

soladors efectes van rebrotar al llarg de
tot un segle. Aixo succeYa quan regnava al país de Caialunya Pere III el Ceremoniós, dit també el del Punyalet,
rei IV d'Aragó i III comte de Barcelona,
curiosament nascut a la capital de la
nostra Nogu~ra. Balaguer, l'any 1319.
Comptem que el rei Pere es trobava a
Valencia i tot seguit va fugir esparverat de la ciutat, davant del gran nombre
de defuncions que s'hi produ1en (trescentes persones cada día). Dita pesta va
ser un flagell detenninant per la demografía de tots els pobles, sense respectar classes socials, adhuc la mateixa
reialesa, jaque la muller del reí Pere la tercera- Elionor de Sicília, poc despres d' abandonar Valencia és possa
greument malalta i mória a Terol. Els
estralls van ser tants que molts pobles
van perdre les dues terceres parts de la
seva població. Durant aquest fatídic
any de 1348 a París van morir 50000
persones i a Venecia 100.000.

¿I qué en podríem pensar del mateix
d'America, del que parlavem abans?.
¿No va ser també que el Suprem regidor de la natirales va propiciar, amb
aquest gegantesc transvasament de gent
de tot el món al Nou Continent, un
motiu d'equilibri demografic en el context de l'escor~ terrestre?. ¿O és que
tots aquests fets i molts d'altres fenomens, els hem d'entee castig o designi
del Creadcr?.

Tomant al despoblament de la nos"tr.t
Vila i Vall recordo que un día, tot fullejant una anúga Geografía Descriptiva Universal, llegía que la Vila d'Ager,

en aquell any de 1855 tenia 2830 babitants. És ben curiós observar i comparar les diferentes dades d'habitants que
dóna d'altres poblacions més o meoys
properes i conegudes per tot com són:
Lleida: 19627. Balagner: 5368. Cavera: 4499. Tárrega: 3719, La Seo
d'Urgell: 3125. Solsona: 2671,
Tremp: 2281. Camarasa: 2192. Alguaire: 2127, Castelló de Faefanya:
1687, Os de Balaguer: 1675. Pobla de
Segur: 1630, Salas: 1318. Algerri:
1279, Sort: 1149, Almacelles: 1132,
etc. Curiós és també el fet que no faci
menció de la població de Mollemssa,
avui un important nucli urba. És prou
evident, dones, la gran gemació que en
aquell temps vivía a la nostra contrada
i rodalies i, conseqüentrnent, la gran
importancia demografica que el pass,11
tenia la Vila d'Áger. Aixó, juntarnent
amb sa interessant historia, immillorable situació estrategica, riquesa agrícola, forestal, valors humans, monumentals, etc. feien d'ella una pla~a forta
molt cobejada per tots els cabdills al
llarg de la historia.

Pensem que la prepmnenca Vall
d'Ager, en el passat terra fronterera, ha
estat testimoni de fets importants i
trascendents, i ha donat personatges
prou rellevants en els camps militar,
religiós, cultural, comercial, etc., i que
són, encara avui, font d'abundants i documentats estudis per als historiadors.

Barna, febrer 8!i

P. Sanuy P.

LGUNS .CONSEILLS SOBRE ELS MEDICAMEN1S
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'~OSq'JUq I~
Ja ets uns casa{ o6{iáat
olí masía cíe Marconcíet,
i sento e{frecí cíe{ teu frecí
a{ veure 't tant cíesso{at.

'Tu, que tants anys {{uitares
en.maís temps i tempestats,
i generacions engendrares,
que cresqueren a{ teu costat
i es percíen en {a ve{{uira
cí'aque{ís que et van engendran
lían passat ja 11WÍtes centúrias,
més {a cía{ía, et va segar.
'En e{ teu cfos líi neaja
{a mare meva cíe{ cor,
soc 11:n 6rot cí'aqúe~a masía,
soc espina en e{ teu cíofor.

I soís queden per me11Wria,
íes parets, {{uitant a{ vent
com recorcí, per fer-ne líistoria,
cí'aquest qu 'et cíuu a{ pensament. ·
I a{ veure't sento recanr,a,
queja no reviuras mai mes,
soís quedara Cenyoranr,a
en e{ meu cor, per sempre mes.
Olí masia cíe Afarconcíet,
veig jo, {a teva fossana¡
per {fosa tense{ Montsec
i, per pfor {a tramontana.

Ager 9 cí'J?t.gost cíe 1951
Joan Líavaneras

ACUDJI1I\§
DE BOJOS
.
- Doctor, la meva muller es creu una gallina. Es passa el dia picotejant per casa. El pitjor, pero, és que
ivol un gall, perque diu que jo no li serveixo. - Em temo, li contesta el psiquiatra, que l'haurem de tancar un mes.
- Un mes! I aleshores, qui em pon a mi els ous?.

POSSIBLEMENT
- Ara em posarem exemples de frases emprant l'adverbi "possiblement", diu la professora.
- Possiblement ploura, perque el cel esta molt ennabolat, contesta un alumne.
- Em fa molt mal aquesta ferida que m'he fet, perque possiblement se m'ha infectat, contesta un altre
alumne.
·
- Molt bé, ara posa tu un exemple, "Jaimito".
- Anava la meva avia amb el "Time" sota el bra~ per un corredor i possiblement ...
-S~
.
.
- I em pregunto, segueix "Jaimito", com no sap angles i com s'ha esgotat el paper higienic ... possiblement anira al bany.

EXAMEN D'IDIOMES
-Quants idiomes parla? pregunta el professor a l'alumne.
- En parlo tres: castella, catale i frances.
- Parles bé el frances?
- Yes!, respon conven~ut l'.alumne.
- Pero aixo no és angles ! .
- Ah! aleshores en parlo quatre.
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