BELLPUIGI L'URGELL A LA GUERRA DEL FRANCÉS
I IMMEDIATA POSTGUERRA
Després d'un segle XVIII francament expansiu (malgrat les inevitables reculades conjuntiirals), l'Urgell va patir una greu etapa crítica durant els primers quaranta anys del segle XIX. Sense menystenir les desgracies deis anys '20 i '30, la
pitjor etapa es va concMitrar en els dos primera decennis, amb la Guerra del Francés com a eix de la tragedia. La crisi general d'aquest primer tram del segle XIX,
comuna arreu de tot Catalunya i l'Estat, no sois va suposar una liquidado traumática de l'Antic Régim, sino que també va empenyoraf durant molt temps el país
i va retardar la seva modemització i Taven? económic que havia espiunejat al setcents.
L'Urgell, imperfectament desenvolupat i sempre especialment frágil a qualsevol etapa recessiva, va capbussar-se de nou en la miseria, el caos i l'apatia diu-ant
aquest període. Les expectatives de progrés creades peí segle anterior es van desfer
i durant mes de cinquanta anys la comarca es va instal.lar en la mediocritat, l'encallament demográfic, les habituáis crisis de curt cicle i els periódics esclats de
violencia. Va haver de ser el canal alió que la tregües d'aquell estat, i encara de
forma lenta i complicada.
Per tant, la crisi del primer tram del vuit-cents resulta clau per entendre moltes coses de l'evolució posterior de les nostres terres. Tanmateix, el que ja no és
tan ciar és el perfil exacte que hem de marcar sobre aquesta crisi. Cal fer la valoració de la invasió napoleónica com a factor primordial? ¿O potser cal considerar
prioritaris altres fenómens —canvi climátic, tensions socials, superpoblado comarcal, empitjorament del fet epidémic, inercia popular, excessiu control fiscal «exterior»— qué massa sovint passen desapercebuts? Sembla evident que no és ima crisi simple. Sembla igualment evident que els lu-gellencs van fer front amb gran tenacitat a tot el seguit de desventures i dificultáis i van evitar així que la reculada,
que hi fou, acabes assolint ims nivells que fessin impossible la recuperado (per
molt lenta i penosa que resultes aquesta). També sembla demostrat que la Guerra
del Francés no ha estat estudiada en profunditat a les nostres terres i que va ser
un episodi historie extraordináriament complicat; a mes, no sempre enfocat amb
la millor disposició científica. El període, dones, segueix necessitant valoracions i
análisis.
En aquest artide intentaré concretar com va ser aquesta crisi global a l'Urgell,
com va resultar la guerra i com van acabar anant les coses immediatament finalitzada aquesta i abatís que apareguessin els nous desordres deis anys '20 i '30. El
panorama dibuixat será, sens dubte, opinable, enriquible i completable per tots
cantons. Pero si l'estat de la qüestió presentat i les opinions vessades per mi esperonen mes estudis sobre aquest període, ja me'n sentiré a bastament content. Em
centraré especialment en el cas local de Bellpuig, pero buscant sempre una connexió amb altres pobles i zones.
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Tal com ja vaig publicar fa temps en un article (1), a comengament del segle
XIX Bellpuig devia teñir uns 1.800-1.900 habitants. O sia, bastant mes gent de la
que donen les xifres «oficiáis». La vila va créíxer molt durant el segle XVIII, en
qué va doblar la seva població. Aquest creixement va ser sobretot destacat durant
la segona meitat del set-cents, on va poder guanyar 600-700 habitants en només
uns quaranta anys. El 1800 Bellpuig era una vila en expansió, amb un pes comarcal
evident i una ressenyable vitalitat.
Feró a l'antic Urgell les coses eren difícils i les époques d'expansió tard o
d'hora es veien capolades per períodes de crisi i recessió. Amb l'entrada del nou
segle, els bons temps tocaven a la fi —^ja havien aparegut símptomes de crisi durant el darrer decenni del XVIII— i era a punt d'esclatar un deis pitjors períodes
de tota la historia de les comarques occidentals. En el decurs de les quatre primeres décades del vuit-cents, guerres, epidémies, males collites i inestabilitats socials
van combinar-se per colpejar un terrítori que havia tingut una inusual etapa favorable a partir, grosso modo, del 172S. Voldria, tanmateix, recalcar de nou que, a
desgrat de totes les ensopegades i patacades, TUrgell va resistir amb fermesa aquesta negra etapa, impedint que l'ensorrada fos mes gran del que de fet va ser.
No hi pot haver cap dubte a acceptar que Bellpuig va ser un deis indrets que
va patir mes en aquelles primeres décades del segle XIX. La conseqüéncia mes
evident d'aquestes crisis és la pérdua de població. Cap allá l'any 1820 la vila ja
només sembla teñir unes 1.500-1.600 animes; n'ha pogut per^e 300 en vint anys.
Cap allá l'any 1845, potser només en té unes 1.300, amb nova pérdua. En conclusió, un balan; global de 500-600 persones menys que a l'arrencada del segle. Les
morts de les guerres, les atzagaiades de les epidémies, remigració de les families i la
miseria derivada d'una economía alterada van crear un panorama d'inseguretat i recessió a rUrgell, que Bellpuig exemplifica bé.
Les crisis concretes van ser moltes i tot sovint es van barrejar. Com ja vaig
assenyalar a la meva tesi doctoral (2), la mortalitat va ser alta a Bellpuig en els
anys 1801-04. La natalitat ja baixava des del 1799. Idéntica situació es donava en
altres poblacions de la comarca. El 1806-08 hi va haver una reacció positiva en la
demografía de la vila, pero era tan sois un respir abans de la gran desfeta. Efectivament, la pitjor conjimtura es va donar durant la Guerra del Francés. A les accions de la soldadesca i al desgavell agrari es van ajuntar les epidémies, que van
dibuixar dos máxims el 1809 i el 1812. De retruc, el factor epidémic va portar una
minva de la natalitat i de la nupcialitat, coses que agreujaven la situació demográfica. Tots aquests incidents son ben clars a la vila. Segons les dades detallades per
en Jaume Mateu (3), Bellpuig gairebé sempre va estar per sota els cinquanta óbits
entre els anys 1805 i 1814, pero en va teñir 106 l'any 1809 i 89 l'any 1812; en qüestió de baptismes, anualment superava tot sovint els 60, pero l'any 1810 n o m ¿ en
va teñir 34, i l'any 1813, només 37; en qüestió de casaments, anuaünent en tenia 15
o mes, pero l'any 1809 només se'n van celebrar 4 a la parroquia, i l'any 1814, 8.
Aqüestes oscil-lacions deis referents demográfics proven molt bé les sotragades de
la crisi.
En algunes poblacions mes petítes i rurals de la zona la crisi demográfica no
sembla tan important, per bé que també és incontestable. El Palau d'Anglesola puja
a 25-31 óbits durant els anys 1810-12, quan en té de 14 a 23 en altres; Golmés puja
a 33 óbits el 1809, a 27 el 1810 i a 23 el 1812, quan en té de 16 a 18 abans de la
guerra. No son xifres espectaculars. Linyola puja a 54 el 1809 i a 76 el 1812, quan
en té uns 20-30 abans de la guerra; certament xifres for^a altes, les de Linyola,
pero hem de recordar que l'any 1803 els óbits van ser 93 (4). De la seva banda, BellIloc té 24 óbits el 1809 i 33 el 1810, quan el normal era que en tingues de 10 a 15
per any; el 1812 només en té 17 (5). En tots els indrets es detecta una clara sobremortalitat, pero no una auténtica catástrofe demográfica. Ultra mes, quan els baptismes mantenen arreu una tónica molt regular en aquests anys; al Palau, es mouen
sempre entre els 17 i els 24, així com a Golmés, on están sempre per sobre de 20,
amb l'excepció del 1810, que en té només 14; a Linyola están sempre per damunt
els 30 casos i superen els 40 mes d'un cop; a Bell-lloc també superen els 15 casos,
llevat deis anys 1812-14. Quant ais casaments, n'hi ha cada any, i diversos, cosa
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ressenyable, si tenim en compte que eren pobles amb només uns centenars d'habitants. En definitíva, Bellpuig pateix una mica mes que el Palau, Golmés o Linyola
durant la Guerra del Francés, no només en el conjunt deis set anys, sino també en
el tema de les crisis puntuáis. La mala etapa és evident arreu, pero la vila gran
sembla sentir-la de manera lleugerament mes clara.
Un recurs que tenien les poblacions antigües per contrarestar una conjuntura
negativa era potenciar els casaments. Després d'una epidemia, els vidus es remaridaven rápidament i els joves es casaven en massa. Si hi havia una guerra i les círcumstáncies obligaven a ajornar alguna boda, quan els exércits s'allunyaven o la
guerra s'acabava, les parelles que havien hagut d'esperar a casar-se es Uan^aven
aleshores a l'altar. A vegades aixó provocava unes puntes en la nupcíaUtat auténticament destacades. Pero no sempre era així, perqué podia donar-se el cas que la
mort s'hagués endut tantes persones que no hi bagues gaires individus maridables.
A Bellpuig el fenomen es produeix amb una relativa nitidesa l'any 1811, dos
anys despr^ de l'epidémia: 29 bodes en un sol any, quan era normal que tan sois
n'hi bagues IS o 20. I aquest comportament «nupcialista» de Bellpuig al bell mig
del conflicte no és cap fet original. Ben al contrari, a moltes poblacions de la comarca és observable una aguda punta de nupcialitat durant els anys 1811-12, en general encara mes pronunciada que a Bellpuig (6). És com si, després de tres anys
de guerra i desgracies generalitzades, una majoria de joves urgellencs bagues perdut
la paciencia i bagues decidit de no esperar mes a casar-se. Una reacció semblant
degué produir-se a Bellpuig l'any 1811, encara que, repetim-ho, amb mes moderado
que a idtres viles.
En canvi, la fi de la guerra no anima els bellpugencs a llan^ar-se a l'altar: únicament 8 bodes l'any 1814. Idéntica baixa nupcialitat s'observa en altres indrets.
Aquest fet prova la despoblado causada per la guerra a la comarca. Havent mort
joves i adults durant aquella, després no hi ha prou persones per mantenir a bona
altura els casaments. Siguí com sigui, a Bellpuig es produeix una punta de nupcialitat molt clara al cap de pocs anys, la qual, tanmateix, no té continuitat.
Golmés té també clara la punta de nupcialitat del 1811: 15 casaments, contra
4-8 els anys anteriors. La seva nupcialitat trenca una mica la tendencia de la comarca i és igualment notable en el tram final de la guerra: 11 casaments el 1813
i 11 mes el 1814. Linyola té 12 bodes el 1811, contra 7-9 els anys anteriors; la seva
nupcialitat no deixa veure grans sotragades. £1 Palau d'Anglesola té una nupcialitat encara mes calmada i no supera les 8 bodes en cap any. També Bell-Uoc ofereix
calma en aquest aspecte i celebra cada any les seves habituáis 3-5 bodes i prou.
Així, dones, les puntes nupcials de 1811-12 son mes clares a la zona de Tárrega
que no a la de Bellpuig, encara que en aquesta, poc o molt, també es manifesten.
La Guerra del Francés, per tant, va resultar molt funesta per a l'Urgell. Ho
demostren les fredes xifres del tema demográfic, amb llurs sobtades puges i baixes
i llurs discrets nivells posteriors. Pero ho poden demostrar encara mes les referéncies ais moviments de tropes per la comarca i llurs abusos, extorsions i exigéncies
sobre els pobles. En aquest panorama, la situado de la vila de Bellpuig durant el
conflicte degué ser de les pitjors. Ho tenia tot en contra: propera a Lleida, situada
al mig de la plana, oberta a les principáis vies de comunicado, objectiu militar amb
el seu castell. Retingueu, a mes, la possibilitat que la guerra incidís mes sobre les
pobladons grans que no sobre les petites.
De qualsevol manera, cree que no faríem bé de carregar tota la culpa a la guerra i ais soldats. La crisi deis anys 1808-14 té també altres factors que incideixen fortament sobre la vida de la gent: esclaten epidémies, venen males collites, apareixen
grups de paisans armats que extorsionen llurs propis concíutadans, la delinqüéncia
creix. És ben ciar que hom em dirá que tots aquests fenómens, en bona part, son
conseqüéncia de la guerra, derivacions deis exércits que cauen sobre l'Urgell. Hi estíc, lógicament, d'acord. Només que pensó que la crisi, sense la vínguda de la guerra, potser també s'hauria produit igual, perqué era impossible aguantar el ritme de
creixement del segle XVIII i les tensions socials que eren cada vegada mes grans.
Segtirament no hauria estat ima crisi tan forta com la que es va produir, perqué
queda fora de dubte que la guerra va empitjorar tot el procés i va donar unes bru— 33 —

tais notes de tragedia i caos col.lectiu al període. Pero la guerra no ho provoca tot,
com tampoc impedeix que la gent s'esforci a dur una vida de normalitat en el seu
decurs.
Ja hi ha molts símptomes de crisi general abans del 1808, sobretot en els primers anys del nou segle (7). Aquest fet ha de ser retingut de manera especial. D'altra banda, els urgellencs no fugen deis seus pobles durant la guerra (com sf que
van fer a 1705-14). Ara, en general, hi romanen i procuren fer la seva vida nonnal,
com bé demostren els referents demografías i les documentacíons municipals. Fúgidas com la de la familia Mestres d'Anglesola l'any 1810 (8) degueren ser mes
l'excepció que la regla, encara que va poder-n'hi haver algunes mes. La gent es
llanca a casar-se en massa els anys 1811 i 1812, quan la guerra és encara iluny d'acabar-se. Les terres continúen treballant-se i les autoritats locáis romanen ais seus
llocs malgrat les rapinyes i actes de terror de francesos i patriotes. L'any auténticament nefast és 1810, quan Lleida cau i l'Urgell és ocupat pels francesos, pero la
gran crisi epidémica es dona l'any anterior, el 1809. Tot aixó demostra que TUrgell
encaixa la guerra com un factor mes afegit a la situació negativa que ja pateix, pero
que la guerra no és l'únic desencadenant deis problemes coLlectius.
O sia, que les coses no s'expliquen tan fácilment. Per a la nostra comarca, la
guerra no és el sinónim únic de crisi, ni els comportaments de la gent son plenament «lógics» d'acord amb alió que cabría esperar d'im període d'anarquia militar
i social.
Potser és que estem acostumats a parlar de «guerra» d'una manera imiforme
i no ens adonem que en aquest mot hi conflueixen, d'una banda, molts factors i,
d'una altra, diverses fases temperáis. Aquest tema de les fases em sembla fonamental en el cas de les comarques lleídatanes. Repetiré aquí la períodització que ja vaig
llan^ar com a hipótesi en la meva tesi de doctoral (9):
a) 1808-1809. Període caótic, amb combats, corredisses de tropes i voluntaris,
subversió social, mortaldats, anarquía i confusíó generalitzada.
b) 1810. Ocupació de Lleida, Balaguer i l'Urgell pels exércits francesos. Les
tropes arruinen la comarca. Repressions indiscríminades. Encara mes anarquía
social.
c) 1811-1812. Període amb un cert ordre públíc i un estret control del territori
per part deis francesos. Lleida, dirigida peí ferotge Henriot, exigeix contínuament
díners, queviures, animáis i homes ais pobles i reprimeix indiscriminadament qualsevol acte de protesta o rebeLlia; pero la gent aguanta l'ocupació i hi ha sectors
que coLlaboren amb els francesos. Algunes places fortes passen a mans espanyoles
en accions mílitars puntuáis. El domini francés, ferri a l'Urgell, és forca mes inestable a la Segarra.
d) 1813-1814. Desfeta francesa, tomen les Iluites a gran escala a la comarca, les
guerrilles es fan molt actives, el desordre generalitzat reapareix, les exigéncies económiques de l'exércit espanyol resulten molt feixugues per a la gent.
Si acceptem per un moment aquest esquema, potser aleshores entendrem una
mica millor per qué a l'Urgell l'any 1809 va ser tan dolent a nivell demográfic, o
per qué hom es va casar tan en massa a 1811-12 (malgrat les males coUites i la manca d'alíments d'aquests anys), o per qué no hi va haver fugides massíves de població
quan els francesos van fer-se presents a la comarca. Per mi está molt ciar que cal
superar molts clixés que la nostra historiografía comarcal ha establert en estudiar
aquest període. No pas tota la desfeta demográfica i económica va ser deguda a la
guerra. En la part que sí que ho fou, no foren els francesos els únics responsables,
sino que també hí van teñir molt a veure els patriotes. Un sector de la classe alta
urgellenca i ádhuc del poblé va ser pro francés (caldria discutir, tanmateíx, si per
convenciment o només per conveniencia i peí pes de les circumstáncies). La gent
es va adaptar (potser sí us plau per forfa, pero s'hi va adaptar) al domini francés
en l'etapa central de la guerra. El moviment de la resistencia va estar alimentat
per un sentiment de subversió en alguns sectors, de manera que quasi es pot parlar
d'una Uuita social encoberta per la guerra oficial. Les víctóries espanyoles han estat
magnificades i algunes deis francesos, minimitzades. Les violéncies i cnieltats d'aquells han estat díssímulades i les d'aquests, exagerada.
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Amb tot el que be Uegit i estudiat sobre el període, cree que aquest 6s el pano
rama mes aproximat a la veritat que es pot albirar per a les comarques de Ponent
i, específicament, per a TUrgell. La guerra, repetim-ho, agreuja una crisi ja latent,
la guerra no és un fenomen uniforme, els franceses no son els únícs que fan malbé
el país, el poblé s'adapta mes o menys bé a cada situació. Espero que entengueu
que aixó son hipótesis de treball, no afirmacions taxativas; pero espero que enten
gueu també que les evidencies que van sortint ens porten lentament cap a aqües
tes constatacions i ens obliguen a superar els plantejaments massa parcials de la
historiografia tradicional.
Bellpuig ens pot oferir alguns exemples for9a interessants sobre aixó que hem
dit. Grades a les pagines escrites per mossén Bach (10) i a l'estudi d'en Jaume Tor
res aparegut recentment (11), podem reconstruir una mica la situació de la vila
durant la guerra, pal.liant així alguns buits documentáis.
La resposta del poblé de Bellpuig és massiva al comen^ament de la guerra.
Peí juny del 1808, 260 homes es presenten al sometent, 24 son enviats al Bruc i 98
mes, a Lleida. Els preveres deixen 400 Iliures. Peí febrer del 1809 son sortejats 98
homes mes, de 16 a 50 anys, per anar a la guerra. Es confirma la munió de volimtarís i la mobilitat de les partides armades en aquest primer període. De fet, tots
aquests bellpugencs degueren tornar ben aviat a la vila, després de fer la guerra
només unes setmanes; si no, no s'explicaria l'alta natalitat i, a l'ensems, l'alta mortalitat d'aquests anys. Gent que anava i tornava, paisans armats, confusió, epidémies, efervescencia social... És la primera fase de la guerra, quan els exércits regulars encara son poc habituáis a la zona.
Durant la segona meitat del 1809 les trepes franceses ja penetren de forina
decidida a l'Urgell. A Bellpuig ocupen el convent i el castell i fan els lógics estralls.
Sembla que la vila intenta resistir-se a l'invasor, pero potser mes de manera sim
bólica que una altra cosa. No hi ha noticies que els franceses haguessin hagut de
lliurar una gran batalla per ocupar la vila i es van limitar a empresonar els regidors,
sense matar-los.
Coincidint amb un agreujament general de la situació, l'any 1810 va ser auténticament fatal. La despoblado és patent després de l'epidémia de l'any anterior. La
miseria s'abat sobre el poblé com a conseqüéncia de l'ocupació francesa del territori i el gran exércit que cal alimentar. L'Urgell és pie de desertors i de bandolers
que fan la guerra peí seu compte. Els franceses, que ocupen Balaguer l'abril i Llei
da el maig, despleguen una política de terror contra pobles i persones per assegurar-se subministraments i escapear la resistencia. Durant uns mesos, mentre es con
solida el domini francés del territori i la nova administrado, l'Urgell sofreix un
auténtic malson. Les violéncies i brutalitats son a l'ordre del dia. A Bell-Uoc, per
exemple, el 6 d'abríl de 1810 passen les trepes franceses i assassinen diverses per
sones; ima d'aquestes, greument ferida, «imploraba misericordia de Dios y, ya inu
tilizado en sus miembros y hecho pedazos, suplicaba a sus enemigos, que lo pun
zaban en las tripas, confesión y que lo acabaran de un golpe-» (12). Lógicament, amb
aquest ambient de terror les activitats normáis de la comarca es paralitzen. Les
bodes son escasses, la gent no té ánims per casar-se. Els naixements toquen fons.
Hom viu en un estat de violencia incontrolada. Així, anant de Bellpuig a Lleida,
tres homes van assaltar el carro en qué viatjava la dona del general francés que
dominava Bellpuig, la van violar i la van matar; van perdonar la vida al paisa de
la vila que racempanyava. Tot plegat sembla un acte de resistencia. D'aquesta ma
nera ho va entendre el general, que, en represalia, va voler matar tots els homes
de Bellpuig. Finalment, es va «acontentar» amb executar (22 de setembre de 1810)
el batUe, un regidor metge i un altrp regidor. Aquests actes de brutalitat anaven
acompanyats de fortes exigéncies económiques. Per exemple, un cop Bellpuig, Castelbou de Seana, Sidamon, Golmés i altres poblaciens van haver de dur a Lleida
500 quintars de farratge per a la cavalleria francesa. T les contribucions de guerra
fixades eren molt altes (13).
1811 es va veure caracteritzat per la sanguinaria repressió del governador de
Lleida, baró d'Henriot, pero també peí nou ordre francés. Trobem bodes a dejo
a molts indrets de l'Urgell, recuperació de la natalitat, una certa normalitat en la
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vida col.lectiva, encara que amb la contrapartida d'haver de tributar a Lldda i de
í'endeutament públic com a única sortida per fer front a la crisi.
El domini militar francés era, pero, precari. La tardor del 1811 l'exércit espanyol va llan^ar una ofensiva per capturar les places de Cervera i Bellpuig. Cervera va caure el 12 d'octubre i Bellpuig, el 14. Al castell de la vila hi havia uns 300
soldats franceses, perd n'hi va haver prou amb trenta-dues hores de Uuita per rendir
la pla^a, grácies sobretot a la voladura de muralles que van practicar els patrióles
posant cárregues de pólvora en unes mines del castell i grácies també a un valeres
assalt final. Sis oficiáis i mes de 170 soldats es van rendir al baró d'Eroles. El castell va quedar for^a malmés com a conseqüéncia d'aquell atac, perd la seva rápida
caiguda va ser ima sort per a la vila, que així no va haver de patir morts i destniccions innecessáries producte d'un llarg setge. Fora d'aquest incident militar, la
vida degués ser bastant tranquilla a Bellpuig aquell 1811, com ho prova el nombre
de bodes celebrades i el predomini deis baptismes sobre els óbits. També va ser així
a bona part de la comarca, amb la important excepció del Palau d'Anglesola, on els
óbits es van disparar.
A Bellpuig l'any dolent fou el 1812. A molts altres pobles de la comarca també va ser així. Durant aquest any hi hagué molta miseria a l'Urgell i aparegué una
delinqüéncia popular, fruit, sembla, de la desesperado. Fou Uavors quan el matrímoni d'Ivars format per Josep Segarra i Teresa va anar a viure a Tárrega un temps,
perqué l'Urgell era pie de coUes de Uadres. EU era l'hereu de cal Segarreta, una de
les millors cases d'Ivars (14).
L'any 1813 la crisi económica de les terres lleidatanes assolí els seus nivells
máxims (15): camps arrasats, manca d'aliments, preus pels núvols; pero aquest any
la crisi económica ja no es correspon amb la demográfica. Malgrat els grans moviments de tropes i partides armades, la miseria general i la situació de tensió en
qué viu la zona Ueidatana (la capital no caurá fins febrer de l'any 1814), la mortalitat toca fons a la majoría de poblacíons. Podem concloure que els intÚvidus mes
pobres i mes débils ja han mort i que ara els últims actes de la guerra no afecten
una població delmada i acostumada a tots els sofriments. La nataUtat és també forCa baixa aquest any, provant l'esgotament de la comarca.
Esgotament que segueix manifestant-se palesament a la immediata postguerra.
Entre el 1814 i el 1820, i salvant ben poques excepcions, la nupcialitat deis pobles
urgellencs no reacciona, han mort massa joves a la guerra perqué sigui així; la nataUtat, malgrat alguna estirada sobtada, tampoc no remunta gaire, cosa lógica si
tenim present que els elements reproductors teñen pocs efectius i que deu haver-hi
for^a famílies trencades. Les corbes fluctúen, provant els intents de recuperado
demográfica; intents, pero, que la zona, finalment, no podia mantenir per manca
d'una suficient base humana. Anglesola i el Talladell son dues poblacions amb una
de les situacions mes negativos en aquest sentit. A Bellpuig, Golmés i el Palau d'Anglesola hi ha una punta de casaments l'any 1819, pero és sdllada. Entre el 1816 i el
1820 els baptismes de Golmés no superen mai els 27 casos anuals (ho han fet quatre vegades a 1805-14); els del Palau van una mica millor, car sempre están per damunt els 20 casos; aixó sí, només un cop damunt els 24 (16). Globalment, la situació demográfica de l'Urgell és delicada, manquen individus i és impossible de normalitzar-la amb rapidesa. Per sort, la mortalitat es mantindh-á bastant baixa en
aquests anys. Sigui com sigui, ais '20 i ais '30 tomaran a aparéixer noves guerres
i crisis que enfosquiran novament el panorama.
La vinguda de la pau no ho arranjá pas tot. £1 febrer del 1814 l'alegría envaí
Bellpuig en saber-se que Lleida havia caigut. Es va restablir la festa del St. Críst
(que hagué de retardar-se un dia peí pas de 2.000 soldats anglesos) i les celebracions
foren molt Uuídes. Pero les dificultáis de la postguerra eren ben patents i aquell
mateix any, peí npvembre, els regidors de la vila es queixaven deis impostos que el
capitá general de Catalunya volia augmentar (17). L'economia estava molt desgavellada i les expectatives de futur no eren gota afalagadóres.
Segons la gran majoria de testimonis, aquella postguerra qué va comentar el
1814 va ser molt dolenta per ais lleidatans. Lladonosa recalca la rmna de Lleíck i la
séva zona (18). A Linyola l'Esteve Mestre la qiíalífica de «terrible»: collites fatals,
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alimentado a base de subproductes, emigracions massives per culpa de la miseria,
cases que no podien pagar cap tipus de contríbució, confiscacions (19). Potser exagerem tots plegats una mica la realítat general deíxant-nos porteír massa per testimonis puntuáis. En tot cas, cal coincidir que certament la postguerra va ser for^a
difícil. £1 principal factor de la crisi comarcal foren les males collites, degudes a
una serie d'alteracions climátiques, en les quals, com sempre, sobresortí la sequera
primaveral. En Jaume Mateu intueix, a partir deis testimonis del pagés Puig, del
Poal, que el període 1810-20 va estar marcat per una generalitzada manca de pluges a rUrgell, encara que cal ser mesurats a í'hora de valorar la gravetat real del
fenomen (20). Sigui com sigui, les referéncies locáis a males anyades agráries proven que la situació era, si no catastrófica, certament preocupant en aquests anys.
I no tot era causat per la sequera. També el fred feia de les seves. Cap a la fi
del mes de gener de 1814 va nevar i va gelar de valent, cosa que va afectar una
mica les oliveres. A Tárrega, segons l'informe mensual del mes de tmag, no esperaven una bona collita d'oli per a l'any següent <ipor motivo de haver padecido tanto los olivos del excesivo frió, que creiyan muchos eran muertos-» (21). Per acabarho d'adobar, el 26 d'abril va fer una forta gelada «>> mató los vastagos de las vides y
de otros muchos arboles» (22).
La sequera va fer que les collites de cereals deis anys 1815 i 1816 no fossin
bones. Sobre Linyola, en concret, hom ha afirmat que «no es va collir prácticament res» (23).
Pero la collita que fou especialment dolenta va ser la del 1816-17. En alguns
indrets de l'Urgell sembla que arribaren a patir fam i molts pagesos es van Hangar
ais camins a demanar caritat o van emigrar temporalment a altres zones, a la cerca
desesperada de treball. La situació va poder ser tan negativa perqué s'afegia a unes
collites anteriors que degueren ser mediocres i a una situació que encara no havia
superat el trauma de la guerra.
La tardor del 1816 va fer molt sementer i els pagesos, il.lusionats, van sembrar
de valent, «invertint» en la térra totes Uurs reserves de gra. Pero l'hivern i primavera del 1817 van ser molt secs, cosa que va provocíu- una alarma general i rogativos desesperades, ja en el mes de marc. Per acabar-ho d'adobar, van bufar uns vents
freds i secs que van perjudicar el cereal. La indicació potser és exagerada, pero tots
els memorials de l'época insisteixen rotimdament que no es va collir prácticament
res. Davant la realitat d'aquella mala collita, la gent marxá de les poblacions a demanar almoina a altres terres o a buscar-hi treball. Hom parla, durant rhivern de
1817-18, d'auténtica fam, car no hi havia cap mena de reserva de gra. Fins i tot les
cases deis grans propietaris i hisendats experimentaven privacions que mai no havien
sofert. Segons Tajuntament de Tárrega, ala calamidad de este año excede a las que
se hablan visto de mucho tiempo-». La miseria era el tema de moda. Van morir
moltes bésties mulars per falta d'aliment. Molts amos es van vendré les bésties per
poder comprar gra. Les mateixes autoritats del Principat eren conscients de la crítica situació que es vivia i arbitraven mesures de beneficencia per arreglar-la un
poc. La conjuntura sembla haver estat dolenta de veritat. Tanmateix, també aquí
hauríem de prociurar de no catu-e en exageracions. Així, a Tárrega els preus deis
cereals en el mes d'agost del 1817 van ser mes baíxos que els de la primavera del
mateix any. Aixó ha d'obligar-nos a matisar: crisi, sí, pero potser no tan terrible
com podríem suposar. En realitat, sembla que el fet mes greu era l'empitjorament
d'una situació agraria que ja era delicada. Les dues collites anteriors havien estat
fluixes i la del 1816-17, especialment escassa, va ennegrir el panorama. Un memorial de l'agost del 1817 opinava que a Tárrega «.por lo general no han cogido una
tercera parte del grano que sembraron». No sé si pot acceptar-se una catástrofe
d'aquesta magnitud, i raes tenint present el comportament deis preus. Siguí com
sigui, sembla ciar que la indigencia era gran i que hi havia pagesos que deixaven
casa i hisenda per anar peí món demanant caritat o buscant treball. óbviament,
les autoritats locáis van reaccionar davant la conjuntura sol.licitant moratóries en
el pagament del cadastre i queixant-se que la gent marxava de les poblacions. Si fem
cas a unes llistes, havien deixat Tárrega prop de cinc-cents individus... (24). Pero
faríem bé de seguir essent una mica cautes.
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La primavera tan seca del 1817 va disparar les invocacions de pluja a tots els
pobles i viles. A Guimerá pugen en processó al santuarí de la Bovera; a Bellpuig
invoquen el St. Crist de Bormio; a Tárrega, les Santes Espines. Finalment, plogué.
A Tárrega sabem que va ploure el mateix dia de la processó, el 2 de maig. Tant a
Bellpuig com a Tárrega, tothom queda molt content de la pluja (25). Potser aquells
ruixats de darrera hora van salvar una mica aquella collita. De tota manera, ja hem
vist que no n'hí bagué proa per evitar la miseria a la comarca. Pero repeteixo que
aquesta miseria, en tot cas, no hauria estat absoluta, a desgrat de totes les descñpcions catastrofistes que donen les fonts.
La collita del 1817-18 va anar bastant bé, segons escríví en Puig del Peal al
marqués de Llupiá. Sembla que es va sembrar amb sequera i emnig d'una situacíó
de miseria i inestabíUtat, amb pagesos que marxaven en massa de TUrgell per veure
de guanyar-se la vida en altres comarques i regions. L'hivem va ser difícil, la desesperació augmentava i els pagesos seguien emigrant. Per sort, va ploure a l'abril i
aixó va pennetre salvar mes de mitja collita; a mes, aquelles pluges van anar molt
bé per a les vinyes i les oliveres (26). Les dues colÚtes següents sembla que també
van anar bé.
Per tant, la situació mes negativa des del pimt de vista agrari i laboral es va
donar entre els anys 1814 i 1817. Malgrat tot, TUrgell s'esfor^ava a superar les
penúries de postguerra i aquelles noves sotragades. Lentament, la zona s'anava
normalitzant, a desgrat fins i tot de les dificultáis agráries i de la mobilitat de molts
pagesos. Així, per exemple, l'any 1815 hom reconstruía l'orgue del convent de
Bellpuig; cal dír que aquest convent havia quedat molt malmés per culpa de la
guerra, ja que fou ocupat pels francesos i després, quan els espanyols assetjaven
Lleida, fou convertit en hospital (27).
Els arrendaments de la comarca anaven trobant arrendataris. Així, sabem que
l'any 1815 les carnisseries de Bellpuig estaven arrendades a parts iguals per Felip
Morera, pagés de Tárrega, i per Francesc Morera i Pelegrí Pomes, veins de Sta.
Coloma de Queralt. Si hem de fer cas a l'aLlegació del targarí, era «muy poca la
carne que se vende en dicha villa de Bellpuitg». Pero hem d'anar en compte a creure'ns aixó darrer, perqué és una aLlegació que obeeíx a motius fiscals. En concreta
el Felip Morera es queixava que li havien fixat una taxa impositiva massa alta a
Tárrega; l'ajuntament targarí va repücar que el comer? del Morera no es limitava
al bestiar de llana, sino també al vaccí, niular i porcí; encara que no era de Tárrega i només feia pocs anys que hi residía, s'havia situat bé, havia ccnnprat una
bona casa en un bon carrer de Tárrega i algunes finques de crescut preu; tot aixó,
segons l'ajuntament targarí, provava el rendible que li resultava el comerg de cams
(28). A la vista de l'informe de l'ajuntament de Tárrega, podem dubtar bastant de
l'afirmació del Morera que a Bellpuig es venia poca cam. Potser només la va fer
per dissimular guanys i treure inusortáncia al comerg que feia.
L'any 1816 el bisbat d'Urgell arrendava la novena part del delme i un tal Doménec Novell s'ho quedava a Linyola, Gerb i el Poal. Aquest mateix any, un tal
Francesc Segués de Cubells arrendava les cases delmeres de Bellvís, Vilanova de
les Avellanes i Linyola (29).
Els delmes de les baronies de Bellpuig van teñir en aquesta postguerra un collector marcat per la tragedia. Es tractava d'Antón Vilafranca, que estava casat
amb Maria Mercé. Sembla que aquest matrimoni s'instal.lá a Bellpuig el 1816.
Abans d'aquest any res sobre aquesta familia no apareix ais Uibres parroquials de
la vila. L'l de juliol de 1816 bategen un infant a Bellpuig, a qui posen de nom Josep Antón; pels padrins que consten a la partida, podem intuir —^peró no pas afirmar— que aquest col.lector era de Calaf, i la seva dona, de Solivella. El 3 de febrer
de 1819 bategen un altre nen, en Ramón. El 2 de desembre de 1820, un altre, en
Martí; aleshores consta que el matrimoni viu a Tárrega. Pero les seves inddéncies
familiars segueixen essent anotades a Bellpuig, vila on devien segtiir tenint la readéncia oficial. Entre el 13 de desembre de 1820 i el 3 de gener de 1821 enterren a
Bellpuig tres petits, morts un rera l'altre «de malaltia natural»: en Josep Antón, de
4 anys; en Ramón, d'l any i 10 mesos; i en Pere Joan, de 6 anys. Una familia ensorrada en poc mes de quinze dies! Un exemple puntual que ens pot il. lustrar bé
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les dificultats d'aquella postguerra. De qualsevol manera, resulta obvi que no pas
totes les famílies tindrien uns avatars tan trágics. Els Vilafranca sembla que, fínalment, no arrelaren a Bellpuig, no en trobem referéncies després del 1821 (30).
Entre els anys 1817 i 1819 comencen les obres de construcció del Canal d'Urgell, pero aqüestes obres se suspenen aviat; aparentment, per les dificultats que presentava el terreny; la rao principal, tanmateix, devia ésser la mala situado económica de la postguerra i la resistencia de molts pobles de la comarca a pagar el trenté que havien acordat el 1816. El 1822 se suspenen les obres del túnel de la Serra
de Montclar. La postguerra no permetia dur a terme unes obres d'aquesta magnitud. Caldria esperar trenta anys per realitzar-les. L'Urgell resistía tan bé com podia aquella postguerra, pero no tenia les energies ni la riquesa per Uan^ar-se a
aquelles aventures.
£1 1818 Bellpuig es veu oblígat a vendré uns patis vora les muralles per poder
pagar el cupo deis soldats (31). Les exigéncies económiques de la monarquía no
feien altra cosa que empitjorar la situació deis pobles en aquella postguerra ja de si
dolenta.
Amb la difícil situació económica que hem descrit i amb les males collites d'aquells anys, resulta lógic que hom valores en la mes gran mesura les terres de reg
i les aigües del riu Corb que feien possible aquest. Ja feia molt temps que hi havia
tensions veiinals per l'ús d'aquelles aigües, que s'havien de repartir ordenadament
i a tongades de reg ais diversos pobles que se'n gaudien. L'any 1820 va esclatar una
riviüitat especialment greu i broncainosa. Segons l'argument de la vila de Bellpuig i deis pobles que depenien d'ella en aquest tema del reg (Castellnou, Golmés,
la Novella, el Palau, el Poal, els Ares i Bellvís), els de St. Martí prop Maldá, Preixana i Belianes agafaven tota l'aigua que podien del Corb sense respectar els antícs
acords de repartiment que la comarca seguía. Ja hi havia hagut un plet sobre aquesta qüestió, amb sentencia favorable a Bellpuig i ais seus aliats, publicada el 24 de
desembre de 1819, pero els de St. Martí, Preixana i BeUanes no feien cas ni d'aixó
i continuaven usurpant les aigües; a Bellpuig i pobles aliats es queixaven que les
collites anaven malament a les zones regables per culpa d'aquella usurpació d'aigua,
sobretot peí que feia al cánem i ais llegums. L'estat de tensió era tal que la comar^
ca estava a un pas d'una guerra entre pobles. Bellpuig va aconseguir que un regidor de Lleida, auxiliat d'una forea armada, anés al Corb, fes cómplir la sentencia
i multes els tres pobles «rebels»; pero, en retirar-se aquella for^a, gent deis pobles
es van barallar a trets i un pag¿ va quedar malferit (32). El clima de violencia comarcal manifestat en aquest afer no trigaria a generalitzar-se en una nova guerra,
ara entre constitucionalistes i absolutistes.
Acabaré aquest article donant algunes referéncies aülades sobre l'anecdotari
local de Bellpuig en aquesta época.
Una familia de caire popular molt curiosa eren els Saltet-Serret, pregoners de
la vila, El seu comportament nupcial i una inena de monopoli de l'ofici que exerceixen a la comarca criden forpa l'atenció. En Josep Saltet, que va morir peí noVembre del 1797, es va casar almenys tres cops; l'última boda va ser amb una
dona d'Ágraniunt, Teresa Campa, que era la vídua d'un pregoner d'aquella vila, en
Josep Serret. Dos filis seus, en Miquel i en Josep, també pregoners, es van casar
amb les fules del Josep Saltet de Bellpuig, la Rosa i la Tecla; aquest triple enllafament entre els Saltet de Bellpuig i els Serret d'Agramunt es va produir durant els
anys 1792 i 1793. El Josep, casat amb la Tecla, es va establir de pregoner a Bellpuig, amb el seu sogre.
La Teresa, ja vídua del Josep Saltet, va morir a Bellpuig peí novembre del
1800; tenia uns 66 anys. Una filia seva i del seu primer marit, Caterina Serret, va
morir també a Bellpuig peí novembre del 1811, amb uns 50 anys i segurament vídua; el seu cognom de casada era Pereramon. La Rosa Saltet, que aviat ya quedar
vídua del Miquel Serret d'Agramunt, se'n va tornar a Bellpuig i ya morir aquí
Fabril del 1819, amb només 48 anys; malgrat ser tan jovej no es va tornar a casar..
Totes aqüestes dones degueren ser acoUides peí Josep Serret i la Tecla Saltet. El Josep Serret va ser pregoner de Bellpuig una colla d'anys i QO va morir fins el juliol
del 1830. Una filia seva i de la Tecla, Teresa Serret i Saltet, es va casar amb un
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tal Ramón Castellá, que era de St. Martí de Maldá pero que feia de pregoner a
Agramunt. Una de les filies del matrimoni Castellá-Serret, una neneta d'un any
que es deia Paula, va morir a Bellpuig el juliol del 1821. Sempre la constant relació Bellpuig-Agramunt, l'endogámia i el monopoli de rofici en ambdues viles per
part d'aquesta familia (33).
L'abril del 1804 el Josep Serret, pregoner de Bellpuig, fa de pregoner a Tárrega (34). Intueixo que aquell va poder ser un treball ocasional, potser el van Hogar
per a una activitat concreta i prou. De qualsevol manera, aquesta evidencia ens
prova dues coses: Tactivitat sempre «acaparadora» que aquesta familia fa de Fofici; i la relació humana entre Bellpuig i Tárrega (malgrat una certa rivalitat de les
dues viles, aquesta relació era molt forta, com prou altres fets reafirmen).
La devoció deis bellpugencs al St. Crist seguia ben viva en aquella postguerra.
Ja hem tingut ocasió de veure'n alguns exemples anteriorment. Per acabar-ho de
corroborar, esmentarem aquí que l'any 1815 va ser editat a Vic un Ilibre de 48 pagines dedicat a la imatge i que era la nova versió d'un text anterior. L'obra en
qüestió era el Novenario á Christo Crucificado que se venera en la devotísima imagen de la iglesia parroquial de Bellpuig. compuesto por un devoto en 1781, y nuevamente adicionado con algunas especies históricas por D.J.R.U. (35).
Els actes religiosos sembla que van seguir essent llui'ts i destacats durant aquesta época. L'absolutisme imperant fomentava la religiositat formal arreu i hom pot
constatar les referéncies a celebracions for^a espectaculars a les comarques Ueidatanes. Així, els funerals que van fer a Bellpuig el dia 14 de gener de 1817 a honor
de Vicente Joaquín Ossorio de Moscoso, duc de Sessa i baró de Bellpuig i Linyola.
L'oració fúnebre la va pronunciar el canonge magistral de Lleida rev. Manuel Costa i Aran (36).
L'any 1821 a Tárrega van fer un nou cadastre. Com a interventor d'aquella
ambiciosa empresa va actuar el Sr. Francesc Arnaldo, de Bellpuig, comissionat per
la junta del corregiment de Lleida. L'alcalde de Tárrega era aleshores Ramón María
de Jover, un personatge que sembla que va teñir tma forta relació amb Bellpuig
i amb els dues de Sessa (37).
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