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Cal Miqueló. Deu generacions d’una família de Puiggròs

Espigolant dades i fets
en els temps de la nissaga
de Cal Miqueló
Joan Bellmunt i Figueras

La vida sembla que avui corre més de pressa que mai. Pot ser que l’acumulació de feina, l’estrès, la TV, els mòbils i Internet, que aïlla les persones i sembla
que els diu que només existeixen ells com a individus, i un llarg etcètera, ens
endinsen en un món efímer, on l’única referència sembla ser cada individu.
En contrapartida, vells filòsofs europeus parlaven de la persona com a part
d’un tronc comú amb altres persones, amb el benentès que, començant per la
pròpia família, es feia extensiu a la comunitat més propera (poble) i a altres,
com el territori i, ja més àmpliament, també amb la denominació de país.

Agraïments
La recuperació de Cal Miqueló ha
estat fruit del treball i esforç de
moltes persones que amb les seves mans, idees, talent i sobretot
el seu amor a la feina, han fet possible aquest magnífic treball.
Volem manifestar el nostre més
sincer agraïment a: Manel Capdevila, el Ramon, Gerard Sans,
l’equip de Construplac, Instal·lacions Vidal amb el Jaume, el Gerard
i el David, IMM amb el Joan Bellmunt, els fusters de l’Isaac, l’interiorisme i disseny de Manel Arisó,
l’arquitecte Joan Sedó, els amics
del puzle, el Josep M. Mestres,
el seu fill Josep, el Felip Esqué i el
Josep Farré Galindo i molts altres
que segur que em descuido... Gràcies a tots.
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Si agafem el primer paràgraf descrit estem davant d’un perill, ja que correm el
risc de pensar en la pròpia soca i oblidar les arrels o les branques de l’arbre.
És a dir, el propi individu i res més.
La segona ens parla de tronc comú, d’arbre, d’arrels i de branques. Les arrels
són aquests avantpassats que ens precediren i gràcies als quals nosaltres avui
existim i som el que som. Les branques són la descendència en la qual tenim
posades il·lusions i esperances. De totes dues, volem agafar la segona referència. La dels camins que ens portin a recordar, respectar i estimar les arrels
que ens han precedit i a valorar amb esperança, respecte i estima les branques
(avui novelles) que són promesa de fruit abundós i positiu.
Fou a través d’una conversa amb l’Eduard, que em va proposar de fer un recordatori de fets i realitats històriques que abastessin, d’una banda, els anys de la
nissaga de Cal Miqueló que ell em va passar, i, de l’altra, els fets relacionats amb
el poble, les feines de la pagesia, les construccions, els cultius o els canvis de
diversa índole que es van poder produir durant aquestes dècades o centúries.
Vaig agafar el repte amb il·lusió i, endinsant-me en el treball, m’he adonat que
la vida s’escola inexorablement i ràpidament. He descobert que els que van
viure ahir i van treballar per la nissaga de Cal Miqueló, avui ja són història,
ja son record. Però que per mitjà d’aquesta publicació, aquelles persones i
aquells fets perduraran en el viure quotidià dels qui avui ostenten l’honor i
l’orgull de pertànyer a aquella nissaga.
No obstant això, que no pensi el benvolgut lector que en els propers capítols
que he escrit hi trobarà un manual d’història i tots els fets succeïts en aquestes dècades. Aquest recull, a més d’honorar aquests avantpassats que van
forjar una nissaga (una casa) i van contribuir al desenvolupament del poble
de Puiggròs, de la comarca i del país, pretén ser un fragment de la vida i una
pàgina de la història desenvolupada a redós de Cal Miqueló. Potser agafant la
frase de Faust: “Allò que vas heretar dels teus pares, afanya’t per posseir-ho”.
És clar que fa referència a les ensenyances, a les tradicions, a l’estima de les
coses i de la família...
La publicació que teniu a les mans representa i és un testimoni d’una història,
d’uns fets i d’una família, reflex fidel d’un temps pretèrit i també actual, i, naturalment, emotiu en tots els ordres per a tots aquells que formen part, d’una
manera o altra, d’aquesta família, tenint clar que la família sempre ha estat la
unitat fonamental en totes les societats, almenys fins als nostres dies.
Per això, entenc que aquesta publicació representa el millor testimoni per honorar i reconèixer tot l’esforç d’aquells que un dia ens precediren en el camí
de la vida i d’aquells que avui, amb il·lusió i esforç, amb nous projectes i noves
innovacions, continuen forjant aquest camí. Que sigui per molts anys!

Records
Sempre he pensat que les experiències viscudes en la infància estan molt presents en la nostra vida adulta. Els
meus records de Cal Miqueló amb el padrí Josep i la padrina Manuela encara són molt vius en la meva memòria. El gran foc a terra, la cuina econòmica al mig de l’estança, el rebost amb els pots de la tupina, la taula amb
aquell calaix ple de coses que sempre remenava amb
molta curiositat: encenedors de gasolina, capsetes de tabac, didals... També recordo les parets fosques del fum
del foc, l’enorme ràdio xerrant i el rellotge tocant les hores, la taula del menjador amb els vasos amb redonetes
de colors, la sopa de llavors de meló. La repadrina Rosa
tota de negre, encorbada cosint en un racó de la cuina
o al setembre a l’entrada de casa esquitllant les ametlles
a mà una a una. Aquests i d’altres semblants són el paisatge d’infantesa que ha condicionat la meva manera de

veure i entendre el món. Segurament per aquest motiu
sempre havia volgut recuperar la casa de Cal Miqueló,
buida des de la mort del padrí Josep. És un projecte molt
personal fet amb tot l’amor a la meva família i als meus
records d’infant. És, doncs, un enorme plaer veure la casa
completament recuperada amb tots els elements que la
identifiquen com una llar on moltes generacions amb la
casa sempre de testimoni, han viscut, plorat, rigut... amb
pares, fills i padrins plens d’amor, on ara també moltes famílies i grups d’amics podran compartir moltes estones i
emocions amb el màxim confort entre unes parets plenes
d’història i d’històries.
Finalment, vull agrair a la meva família que amb el seu
amor i generositat m’han donat i continuen donant la força i el coratge per fer el recorregut de la meva vida.
Eduard Cau Barrufet

Sensacions
Tant si vens de les Borges Blanques com de Mollerussa,
el turó de Puiggròs no et pot passar desapercebut. Una
carretera t’endinsa pels carrers estrets del poble. A poc a
poc t’enfiles fins a l’església i a la plaça Major et trobes el
rètol que indica que estem a punt d’entrar a Cal Miqueló.
Obrim la porta i el primer signe del pas del temps el tenim
als nostres peus amb una de les tres catifes hidràuliques
originals de la casa.
Entrem i la sensació de desconnexió és immediata. La
gran sala, on es fusionen passat i present, fins a mitjan
segle passat servia com a estable per guardar els animals
de pagesia, i encara ara les mateixes bigues i parets ens
ho recorden. La columna gòtica de pedra, els objectes de
la vitrina, el rellotge de paret s’integren perfectament després de dos-cents cinquanta anys en el modern menjador.
Traspassem l’arcada, amb una llosa gravada, que tot indica que podria pertànyer a l’antiga església romànica del
poble, i ens trobem davant la cuina avantguardista perfectament equipada. En aquesta estança tornem a descobrir un terra hidràulic en perfecta conservació i l’arcada de pedra del portal amb els orificis on es recolzava la
barra de fusta que servia per fermar la porta original. Les
xerrades que s’hi devien haver fet petar entre els veïns em
fan pensar en la falta de comunicació verbal de la societat
actual.
Escales amunt, una roda de bicicleta de fusta ens crida
l’atenció. Em pregunto quants cops havia fet el recorregut
fins a les Borges Blanques per anar al col·legi dels caputxins. Ens endinsem a la sala d’estar, guaitem cap als dispositius multimèdia però la vista se’ns va directa al sostre

per contemplar la geometria i els colors del puzle “popart” gegant que hi ha enganxat.
Els solcs dels graons de pedra, vestigi de les petjades de
tants anys, i l’antiga barana de fusta ens conviden a pujar fins a les habitacions del segon pis, decorades senzillament però amb elegància. Els claus de les bigues del
sostre són el romanent de costums típics a les cases de
pagès: penjar els melons, les tomates, el raïm, etc., per
poder-ho consumir durant l’any. Entrem al dormitori més
gran i l’antic salador de pernils es fa present. Tot i així, els
televisors a les parets i els banys de les set cambres ens
recorden quant ha plogut des d’aquells temps.
Ens queda, però, la part més entranyable de la casa i la
que més temps va necessitar en la seva reconstrucció.
La caldera on es cuinava el porc, les mesures de gra i
les típiques garrafes de vidre fetes a mà ens guien cap al
celler reformat com a lloc de relaxament. La canella per
on rajava el vi s’ha convertit en sortida d’aigua de la piscina climatitzada, i el cup on s’emmagatzemava és ara un
espai ple de càlides bombolles. Un afegit, que no podem
oblidar, és la sauna importada des dels països nòrdics que
acaba d’arrodonir el complex.
A Cal Miqueló el temps i l’espai s’aturen, i ens adonem,
per uns instants, de com n’és d’important valorar i apreciar aquests moments de calma i tranquil·litat que ens ajuden a connectar amb el Jo interior i a carregar piles per
afrontar la trepidant vida diària a la qual sembla que no
ens acabem d’habituar.
Glòria Cau Barrufet
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Història

Cal Miqueló, 10 generacions d’una nissaga
També sabem que quan es va construir la casa era una
de les famílies amb més propietat del poble. Aquest fet
va canviar en la generació de Josep Cau Queralt (1837).
Aquest hereu va estar malalt durant vint anys, molts d’ells
al llit. Va anar a diversos hospitals i balnearis de Catalunya. En els diferents tractaments que va necessitar es va
perdre la major part de propietat de la família.

1
2

Josep Queralt Hospital (1764-1796)
Antònia Vallès Llobregat

3

Francisca Queralt Vallès (1786-1788)
Miquel Queralt Vallès (1790-1794)
Sebastià Queralt Vallès (1792)
Rosa Queralt Vallès (1794-1797)

Josep Queralt Vallès (1788-1846)
Gertrudis Masbernat Bosch (1791-1870)

Rita Queralt Masbernat (1814-1894)

Maria Queralt Masbernat (1810 -1889)
Manuel Cau Marçol (1808-1875)

5

Pere Cau Queralt (1848-1910)
Maria Lluïsa Cau Queralt (1847-1874)
Teresa Cau Queralt (1843-1883)
Dolors Cau Queralt (1840-?)
Manuel Cau Queralt (1841-?)

Josep Cau Queralt (1837 - 1888)
Teresa Miret (1835 - 1899)

6

Mateu Cau Miret (1878)
Maria Cau Miret (1876)
Pere Cau Miret (1870)
Josep Cau Miret (1869)

Manuel Cau Miret (1868-1957)
Rosa Santandreu (1876-1970)

7

Josep Cau Santandreu (1901-1903)
Teresa Cau Santandreu (1899-1985)
Ramona Cau Santandreu (1907-2007)

Josep Cau Santandreu (1904-1981)
Manuela Vallverdú Cabau (1908 -1994)

8

Dolors Cau Vallverdú (1922-2009)

Josep Cau Vallverdú (1938)
Pepita Barrufet Cornudella (1940)

9

Glòria Cau Barrufet (1966)

Eduard Cau Barrufet (1967)
Marta Pratdepadua Pedrós (1967)

Gerard Cau Pratdepadua (1999)
Maria Cau Pratdepadua (2007)

Eduard Cau Pratdepadua (1996)
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Les fotos tenen una distància de cent anys. En la primera, del 1917, hi ha l’avi Manuel Cau Miret i el nen petit és el següent hereu, Josep Cau Santandreu. En la segona foto, la
família de l’actual hereu, Eduard Cau Barrufet.

Josep Cau Santandreu i la Manuela Vallverdú Cabau a la
boda del seu fill el 1965.

10
El Josep Cau Vallverdú i la Pepita Barrufet Cornudella amb l’Eduard i la Glòria, el dia de Primera Comunió.

Josep Queralt Capell (1730-1807)
Rosa Hospital

Teresa Queralt Hospital (1784)
Valero Queralt Hospital (1775)
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La casa ha estat habitada sempre per la mateixa família.
Com era tradició, el fill gran, l’hereu, o en defecte la filla
gran, la pubilla, es quedava la casa i la major part de propietat. En les deu generacions que hi hem viscut només hi
ha hagut una pubilla, la Maria Queralt Masbernat, que al
casar-se amb el Manel Cau Marsol va canviar el cognom
de la casa a l’actual. En l’arbre podeu observar la quantitat
de nens que morien en les generacions passades.

1730-1807

Josep Queralt Capell
(1730-1807)
Es casa amb Rosa Hospital.
Són la parella que va construir la casa,
quan l’hereu, Josep Queralt, tenia quaranta-set anys i dos fills, el Josep de
tretze anys i el Valero de dos anys. Després naixerà la Teresa.
Cal pensar que eren una família acabalada per com van construir la casa i per
la situació al costat de l’església.
Era una època pròspera ja que la major
part de les cases del carrer Major es van
construir aquells anys. L’església es va
reconstruir trenta anys abans.
La casa es va construir amb el propòsit també de produir vi. El cup, que ara
s’ha transformat en jacuzzi, i el celler
així ho indiquen. Al centre del celler
hi havia un vixell de grans dimensions
que encara conservem.

© Arxiu Joan Bellmunt

El cup es comunicava amb el celler mitjançant la pedra i la canella de coure
que avui podem veure també al costat
de la piscina.

E

l cultiu de l’oli sempre ha estat
lligat a la producció agrària d’aquesta comarca de les Garrigues, i de manera especial al nostre poble quan
encara no havia arribat l’aigua que
havia de canviar el paisatge.
D’oliveres sempre n’hi ha hagut,
per això els àrabs anomenaven tota
aquesta zona l’aceitun, lloc d’oliveres. Però la producció era minsa, els
olivers eren d’una altra classe i n’hi
havia pocs.
D’oliveres sempre n’hi ha hagut,
per això els àrabs anomenaven tota
aquesta zona l’aceitun, lloc d’oliveres.

Serà a la segona meitat del segle xviii
que s’incrementarà la producció i
prendrà nom aquesta varietat petita
d’oliva que produeix l’oli més baix
d’acidesa i el millor oli d’oliva del
món, l’oliva arbequina.
L’olivera ha estat el conreu més estès
a la comarca, sobretot a la part occidental. L’olivera arbequina és un arbre de poca alçària, de brancatge moderadament desenvolupat i de fulla

Aquí cal fer un breu record del que,
anys a venir, seria el molí d’oli de
cal Bitxo de Puiggròs. Pel fet d’haver desaparegut, en volem deixar
constància.

Arriba el moment de collir les olives, que escau en dies
rúfols i de fred, cosa que equival a dir que com més
aviat es puguin collir, millor. La collita de les olives és
animada i febrosa.

La premsada dels esportins amb la molta de l’oliva
exprimeix i fa rajar l’oli garriguenc.

Quan l’any 1778 en Josep Queralt Hospital va construir aquesta casa, al nostre entorn el conreu predominant era
la vinya. A causa d’això va construir el
cup per fer el vi i el celler. El cup situat
sota la plaça Major i el celler sota l’actual cuina que anteriorment era l’entrada
a la casa, on hi havia l’escala d’accés al
primer pis i a l’estable on hi havia els
animals de treball.

clara. La seva oliva —coneguda arreu
del món—, petita, rodona i tibant.
Ens cal contar l’origen del nom
d’aquesta olivera i el motiu pel qual
va incrementar-se’n el cultiu, de la
manera que ho va fer. La producció va
augmentar molt des de la dècada de
1760-1770. Diu que fou el mateix duc
de Medinaceli qui va introduir aquesta olivera procedent de Grècia, de la
qual se’n feren unes plantacions incommensurables per part de la gent.
L’explicació a aquesta gran plantada,
cal buscar-la en el fet que l’esmentat
duc, segons publiquen Antoni Pau
i Sans i Josep M. Sans i Gené al seu
llibre Arbeca, història i record, els
prometé en un decret de 15 d’abril de
1763 que donaria un ral de billó per
cada oliver que plantessin.
La gent de Puiggròs i de molts altres
pobles s’afanyaren a fer via vers Arbeca, població que acollia els Medinaceli (d’aquí ve el nom d’olivera
arbequina), a buscar els plançons
d’olivera per plantar-los.

La mola aixafant les olives.

Si en aquest període que ens ocupa,
a escala global, hi hagué activitat en
la plantada de les oliveres, al poble
es treballava en la construcció d’una
nova rectoria i una nova església, ja
que la primitiva amenaçava ruïna i
quedava petita. Cal remuntar-se uns
anys abans. L’any 1736 era nomenat
bisbe de Lleida Gregori Galindo, el
bisbe que va destacar perquè feu
construir algunes esglésies, entre
les quals la de Puiggròs. Aquesta església (l’actual), trobem que s’acabà
l’any 1745.

Aquesta gran plantada d’oliveres
comportà que es construïssin nous
trulls i noves premses en el decurs
dels anys per elaborar l’oli a partir de
les olives que produïen aquests arbres.

Una vegada feta la plantació, anaren a cobrar el ral de billó per unitat
plantada, cosa que després el duc no

Cal sentir-se un xic orgullosos, en
el bon sentit de la paraula, del gran
esforç que van realitzar els nostres
avantpassats.

lloc hi havia la piadora. Un espai de dos
metres quadrats amb pedra a sota i al
voltant, on els nens del carrer aixafaven
el raïm amb els peus despullats. Un cop
fet el most s’obria el cup i es tirava tot
cap a baix.

que actuava de tap per evitar que s’obturés el forat, se situava en el forat de
sortida. Al davant d’aquesta pedra es
posaven herbes que actuaven de filtre.

El caneller

Un cop el most es convertia en vi es guardava en un vixell que ocupava pràcticament tot el celler. Es tracta d’una enorme bota de vi amb capacitat per a cinc
mil litres que encara conservem i que
per la seva mida per força el boter va
haver de construir dins del celler. També
era tradició que en un mateix cup diverses cases hi produïssin vi. En aquest cas
s’utilitzaven mesures de ceràmica que
podeu veure sobre la piscina, perquè en
funció del raïm que havien portat al cup
s’emportaven el vi corresponent.

El celler

En un lateral del celler trobareu una aixeta de coure enganxada a una llarga
pedra molt especial. Aquesta pedra té
un orifici central al llarg de tota la peça.

Les peces que podeu veure d’aquesta
part de la casa són:

Comunicava el cup amb l’interior del
celler. El caneller de coure que hi trobareu està situat tal com funcionava en el
passat. Si observeu el caneller, en la part
frontal hi ha un cargol. En el moment
d’iniciar el buidat del vi servia per passar-hi un bastó fi per empènyer la pedra

El cup
És on actualment se situa el jacuzzi. Totalment cobert de ceràmica corba, és on
es depositava el most que es convertiria
en vi. En la part frontal de la casa podreu veure una petita arcada. En aquest

© Toni Boldú

Primera generació

Joan Bellmunt
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Nissaga Cal Miqueló

Terra d’oliveres

L’església

va poder pagar, però les oliveres ja
eren plantades. Aquesta gran plantada d’oliveres comportà que es construïssin nous trulls i noves premses
en el decurs dels anys per elaborar
l’oli a partir de les olives que produïen aquests arbres. Un arbre que ha
arribat a ser centenari i símbol de la
pau.

© Toni Boldú

1730-1807
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1764-1796

Nissaga Cal Miqueló
Segona generació

Josep Queralt Hospital
(1764-1796)
Tenia tretze anys quan es va acabar
la casa. Es va casar amb Antònia Vallès Llobregat de Senan. Van tenir cinc
fills: el Josep, que va ser l’hereu (17881846), la Francisca (1786-1788), el
Miquel (1790-1794), la Rosa (17941797) i el Sebastià (1792).

© Arxiu Joan Bellmunt

Com podeu veure, tres dels seus fills
moren abans dels quatre anys. Era una
cosa comuna en aquella època, es morien molts infants.

© Arxiu Joan Bellmunt

Font de ferro primitiva on s’anava a buscar l’aigua
per al consum de les cases. La seva aigua també
emplenava les piques que hi havia a continuació i que
servien (juntament amb les de davant de cal Vicentet)
per abeurar els animals de treball quan s’anava al
camp o se’n retornava. Més avall veiem els rentadors.

Pregàries per la pluja

É

Joan Bellmunt

s un fet de raó natural que en
tot temps i en totes les èpoques hi ha
hagut uns anys més fèrtils i uns altres
en què, principalment per la manca
de pluja, s’ha fet gairebé impossible
la vida de la persona humana en certes comarques.
Una de les comarques més afectades
per les secades excessives, és, sense
cap mena de dubte, aquesta en què
vivim, les Garrigues.
Avui el canal d’Urgell ha remeiat la
sequera en uns pocs pobles d’aquesta comarca, un d’ells Puiggròs.
Però hi ha un fet que cal comentar
i que ens parla del nostre poble i
de la gent que van viure en l’època
que estem estudiant, així com de les
greus dificultats d’aigua que es trobaven els nostres avantpassats.
Per aquest motiu intentarem relatar
les pregàries que es feren en la dècada de 1790 (i següents), en què el
poble de Puiggròs acudia a demanar
que plogués a la Mare de Déu del
Carme, a les Borges Blanques.
Diu que el 31 de març es rebé de
l’Ajuntament de les Borges una esquela que participava que el dia 3
d’abril traurien la Mare de Déu en
processó i, per consegüent, estimarien l’assistència d’aquest poble.
Després de comunicar-ho a la població, el capellà de Puiggròs organitzà
els actes per assistir a les Borges.

Els típics rentadors públics on les dones anaven a rentar
la roba. Encara en queden un bon grapat com a mostra.
Els de Puiggròs eren situats al camí de la Bassa, on ara
hi ha el dipòsit de l’aigua.

El dia 3 d’abril de bon matí feu tocar
les campanes per celebrar la Santa
Missa i després es formà la processó
de rogatives cantant la lletania de la
Verge com es diu que era costum. Es
portà el santcrist, la Verge dels Dolors
per quatre noies joves, un pendó negre i la veracreu; l’Ajuntament anava
darrere del rector amb vara i bandes,
el rector duia la capa morada i anaren
formats fins a sortir del poble, cap a

el Sant Crist d’Arbeca, la Verge de la
Jonquera a la Pobla de Cérvoles i altres llocs de gran devoció. Per exemple, Puiggròs era un dels cinquanta-quatre pobles que acudien a la
Mare de Déu de les Sogues, a Bellvís.

la banda dels planots. Allí es desplegà la processó, s’apagaren les atxes
i els ciris i quedà encesa només la
llanterna. En arribar a les eres de les
Borges la processó es tornà a formar.

Nosaltres, avui i aquí, hem volgut reflectir un fet històric, un fet que van
viure els nostres avantpassats d’aquest
poble. Aquells que ens precediren i
que van lluitar per tirar endavant, ja
fos personalment, com a família i com
a població. Els devem gratitud.

Es portà el santcrist, la Verge dels
Dolors per quatre noies joves,
un pendó negre i la veracreu.

Com a cloenda, cal afegir que la bassa on es recollia l’aigua de la pluja per
a beure era a l’actual plaça de la Bassa. També hi havia tres basses més
a l’actual camí de la Bassa, que eren
per a consum dels animals. Aques-

El rector de les Borges llavors afegeix:
“...ja a la matinada, quan l’alba apuntava, arribà en processó la parròquia
de Puiggròs, sense que hi faltés ni
una sola persona d’aquest poble, excepte els malalts, car les dones portaven llurs infants. La processó de
Puiggròs fou rebuda pels religiosos
que, amb tota reverència i majestat,
l’acompanyaren fins al convent, on
es cantà la salve i algunes oracions.”

Església parroquial de les Borges Blanques on es
venera actualment la Mare de Déu del Carme, a la qual
s’anava a demanar el do de la pluja.

tes basses moltes vegades quedaven
buides.
A l’arxiu de la Catedral, en parlar de
les rendes de l’església de Puiggròs,
hem trobat que: “...sí que té rendes
i propietats. També té oliveres on fa
l’oli per la llàntia del Santíssim, i si
d’aquest oli en sobra es dona als necessitats. Aquest oli surt de les oliveres que hi ha plantades al voltant de
les basses del poble, on s’abeuren els
animals. A més de les oliveres que hi
ha a tot el voltant de les basses (va
haver-hi tres basses), l’església també té al costat mateix un bocinet de
terra, que també és plantat d’oliveres. D’aquí surt l’oli per a la llàntia
del Santíssim i per als pobres.”
Una bona aportació per saber de les
basses i de l’oli de les oliveres.

Calendari
Aquest escrit és
el revers d’un
calendari de
1946 que encara
conservem.

A la tarda, els religiosos acomiadaren
la comitiva de Puiggròs al portal de
Sant Sebastià.
No obstant això, i com sigui que
plogué abundantment un d’aquests
dies, s’organitzà una acció de gràcies. L’Ajuntament de Puiggròs decidí
assistir a les Borges Blanques, però
abans es reuniren en sessió extraordinària i acordaren fer donació a
la Verge del Carme, en senyal d’acció de gràcies per haver obtingut
pluja abundant, de l’almoina de 50
cèntims.
El dia de l’acció de gràcies la processó
de Puiggròs hi anà amb bandera, tabernacle i capa blanca; hi figurava tot
el poble de Puiggròs en pes. Es cantà
el tedèum i, arribats al convent, el “Regina Coeli”. Finida la festa s’acomiadà
la parròquia de Puiggròs al portal de
Sant Sebastià. Se’ns narra que se’n tornaren amb càntics d’acció de gràcies
per l’abundosa pluja caiguda.
A les Garrigues, altres llocs d’invocació han estat el Sant Crist de Gràcia a
la Granadella, el Sant Crist del Cogul,

Piadora
Sota aquesta arcada se situava les pedres on es xafava el raïm. Era costum
que els nens del carrer fossin els encarregats de fer aquesta feina. Un cop
ben xafat, s’obria la pedra del cup i
es tirava cap dins perquè de manera
natural s’iniciés el procés de fermentació que convertiria el most en vi. El
cup és l’estança on actualment podeu
gaudir del jacuzzi, situat sota la plaça.

© Toni Boldú
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Entrada
A banda i banda de la porta podeu
veure dos pedres que sobresurten dels
llindars laterals. Tot i que semblen fetes per poder seure-hi, la funció que
tenien era evitar que en entrar el carro estirat per les mules, aquest toqués
les parets i es malmetés.

Cal Miqueló. Deu generacions d’una família de Puiggròs

1788-1846

Calamitats
climatològiques
de 1800 i la fil·loxera

Nissaga Cal Miqueló
Tercera generació

Josep Queralt Vallès
(1788-1846)
És el primer hereu nascut a la casa, tres
dels seus germans moriren quan ell era
petit. Tot i ser fill d’una casa amb propietats, la seva infantesa no devia ser fàcil.
Es va casar amb una noia de Juneda,
la Gertrudis Masbernat Bosch, van tenir
dos filles, la Maria i la Rita. La Maria va
néixer quan Josep Queralt tenia vint-idos anys.
Va morir als cinquanta-vuit anys i la
seva vídua als setanta-nou anys.

es acaballes del segle xviii i l’inici
del xix van ser de molta duresa per a
la gent de la nostra terra, i de manera
especial per a la de Puiggròs, ja que
la negativa climatologia va portar a
situacions extremes. La sequera deixava caure el seu flagell amb força i,
a més, entre el 1803 i el 1804 les temperatures hivernals foren tan fredes
que van matar els olivers, la qual cosa
potenciaria, més endavant, la plantada de ceps de vinya (encara avui hi
ha una partida de terme coneguda
amb el nom de “fondo les vinyes”).
La gent vivia una situació realment
penosa i de mera subsistència, fins
al punt que un dels que més misèria

passaven era el capellà, el qual amb
data 15 de gener de 1805 escriví una
carta a Lleida comunicant el fet. Una
carta que encara es guarda i que hem
tingut a les mans per consultar-la i
que és la que ens assabenta d’aquella nefasta situació.
El rector, que es deia Francisco Blanc,
en la data abans esmentada, diu en la
seva carta que davant les males collites i l’arrencament d’oliveres a causa
de la mortaldat provocada pel fred,
tota la gent del poble passa moltes
privacions amb la qual cosa es fa difícil de fer front als delmes que actualment han de donar a l’església, que
són dues quarteres de blat i la mateixa quantitat d’ordi per casa.

© Arxiu Joan Bellmunt

La gent vivia una situació realment
penosa i de mera subsistència.

L

Joan Bellmunt

1788-1846

Continua en la missiva comunicant
que té dificultats per viure i demana
al bisbe que manifesti la seva bondat i mani al canonge administrador
de la sagristia que no molesti el capellà de Puiggròs demanant-li que
faci efectius els delmes de gra per al
Capítol, ja que no en disposa.

© Toni Boldú

Afegeix en la seva lletra que té dificultats per mantenir-se decentment, que
el poble és molt pobre, que té falta de
queviures i, fins i tot, que les basses
són buides i que no hi ha aigua ni per
a beure les persones ni els animals,
que cal anar a buscar-la, la major part
de l’any, a altres poblacions, perquè
d’altra manera no podrien ni beure.
Signa aquesta carta el 15 de gener
de 1805 el rector esmentat Francisco
Blanc.
Aquesta situació de mortaldat de les
oliveres donà peu a potenciar nous
cultius com, per exemple, la vinya.
Així mateix, per les notes que han
arribat fins a nosaltres, agafa importància econòmica la ramaderia. Els
ramats eren de cabres i ovelles. Sembla que van venir uns anys d’un petit
benestar social i econòmic.
Aquí cal esmentar el fet insòlit de
l’ametller. No surt en cap document
antic, censals establerts o vendes
efectuades. Sembla que el motiu cal
buscar-lo en el fet que en estar plantats a les espones, no pagaven delmes, per això no es mencionen.
Però aquells anys de petit benestar no
durarien gaire. La fil·loxera causà als
agricultors i a l’agricultura una pèrdua
irreparable. Sembla que fou entre els
anys 1865 i 1885 que s’esdevingué la
millor època de les nostres vinyes,
no endebades fou el moment que la
fil·loxera va destruir els ceps dels pagesos francesos, els quals es veieren
obligats a comprar la producció del
conjunt de la nostra terra.

Puiggròs vist des dels Castellassos, un turó ja inexistent, que fou desmuntat a la dècada de 1960-1970 i que havia servit (entre altres) per a excavar-hi refugis per amagar-s’hi durant els
bombardejos de la guerra civil de 1936-1939. A la banda de ponent hi havia hagut un niu de metralladores. Avui l’espai és ocupat pel casal, les escoles, el poliesportiu, etc.
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Però aquesta època daurada es va
acabar aviat. Diu la dita que “a casa
del pobre tot són puces”, i això és el
que els va passar als nostres avantpassats, ja que l’any 1890 la fil·loxera
aparegué a les nostres terres, des de
l’Empordà al Penedès, per tot el sud

Bicicleta
Relació de bicicletes que hi havia a Puiggròs, i on surt relacionat (entre altres veïns) Josep Cau Santandreu. La roda és de fusta i pertany
a la bicicleta que es veu a l’arxiu. La podeu veure exposada a la casa.

de Catalunya i pel nostre poble en
particular.
La producció vinícola durant els
anys anteriors a la fil·loxera devia
ésser molt important a Puiggròs, ho
testimonia la gran quantitat de cups
que en van pervindre (quasi totes les
cases tenien el seu cup), alguns de
gran cabuda, com el de Cal Miqueló,
i que han arribat fins als nostres dies,
fins a la nostra coneixença. Tot un
testimoni d’aquella època.
Aquí acabà la bona ratxa de la producció del vi, que tingué una durada
d’uns vint anys.
Poc després vingué la replantació de
la vinya amb peus americans. Aquesta replantació portà la mítica estampa que tothom es feia el vi. Es piava
el raïm amb els peus i es posava el vi
al cup (als carrers dels pobles havia
estat habitual veure la gent amb els
pantalons arremangats i aixafant el
raïm amb els peus).
Fou una altra època d’abundància
d’aquest producte. S’arribaren a vere-

mar moltes arroves de raïm. Fins i tot
la verema que no es necessitava per
al consum de casa era venuda a compradors de la capital, i els pagaven a
1,15 pessetes l’arrova baixada a Lleida
(l’arrova catalana equival a 10,4 kg).
Per descomptat que la transportaven
amb el carro. Sortien de Puiggròs a la
una de la nit, per arribar de matinet a
Lleida. El trajecte equivalia a cinc hores d’anar i cinc més de tornar.
Però les dificultats no van fer pas
que els nostres avantpassats marxessin del poble, i no van marxar perquè se’l devien estimar fins al moll
dels ossos. Potser nosaltres cal que
aprenguem aquesta lliçó d’estima i
que l’estimem també avui així.
La sentència de mort de molts
d’aquests cups fou quan es van pavimentar els carrers i es feren les clavegueres, ja a la segona meitat del
segle xx. La pràctica totalitat de cups
van colgar-se en aquells moments,
una veritable pèrdua de part de la
nostra història.

1810-1889

Maria Queralt Masbernat
(1810-1889)
És l’única pubilla que ha tingut la casa
durant les deu generacions. Tenia una
germana, la Rita, quatre anys més jove
que ella.
Es va casar amb el Manuel Cau Marçal de Miralcamp. Tingueren sis fills: el
Josep (l’hereu), el Pere (1848-1910), la
Maria Lluïsa (1847-1874), el Francisco
que moria amb un any (1845-1846), la
Teresa Francisca (1843-1883), la Maria
Dolors (1850) i el Manuel (1841).
Mor als setanta-nou anys.
El cognom Cau, que és l’actual, i el
nom de la casa Cal Miqueló provenen
d’on és el pubill Manuel Cau Marçal,
de Cal Miqueló de Miralcamp.

ou durant el regnat de Pere III
el Cerimoniós, al segle xiv, que ja es
parlà de la necessitat de construir
un canal per transformar les planes
eixutes de l’Urgell en terres fèrtils i
regades; però fins a mitjan segle xix
aquell somni no es feu realitat.

És un espai didàctic, pedagògic,
d’obligada visita per a joves i grans.

Fou al setzè intent, que arribà el
1853, amb un projecte de Domènec
Cardenal. Fou una tasca ingent, i més
si tenim en compte les possibilitats
d’aquells moments.
Els mitjans de treball no eren els que
hi ha avui en dia, i el treball es feia
de manera manual. Cal fer menció
especial de la construcció del túnel
o mina de Montclar. A 160 metres
de profunditat i a poca distància de
la vertical del poble, el canal d’Urgell travessa la serra per mitjà d’una
impressionant foradada coneguda
com “la mina de Montclar”. La longitud del túnel, totalment recte, és de
4.917,6 metres, la seva amplada a la
base és de 5,15 metres i l’altura de
5,47 metres.

© Arxiu Joan Bellmunt

Els mitjans de treball no eren els que
hi ha avui en dia, i el treball es feia de
manera manual.

F

Quatre infants de Puiggròs mirant córrer l’aigua a la séquia gran.

Entrant a l’Espai Cultural, se’ns mostra la terra seca, àrida, del temps que
no s’havia construït el canal i, també, el carro, el mitjà de transport
d’aquestes terres en temps no gaire
llunyans. Ara el carro reposa al museu, tot i això, les seves vares semblen esperar que arribi alguna mula
que, un cop enganxada, l’estiri de
nou per aquests camins i guarets.

Imatge del carrer Nou l’any 1958, a l’indret on ara hi
ha el casal i el poliesportiu. El carrer era de terra i quan
plovia els carros tenien dificultats per a pujar per aquí.
Podem contemplar els Castellassos a la dreta.

séquies de reg, sumen una longitud
de 3.500 quilòmetres, que aviat està
dit, però que va costar molt de fer.
Imatge de la processó amb la relíquia de sant Roc,
patró del poble, al qual es féu vot festiu a perpetuïtat si
el poble es veia lliure del còlera.

La mina es va començar a construir
el maig de l’any 1856 i es va acabar el
setembre de 1860.
L’obra fou d’una envergadura extraordinària, perquè tot s’hagué de
fer a força de braços, tant excavar
com treure la runa. El treball havia
de realitzar-se en unes condicions
plenes de dificultats i per resoldre la
qüestió de la mà d’obra, hi van fer
anar a treballar presidiaris condemnats a treballs forçats, la majoria dels
quals eren dels penals de Tarragona
i Burgos.

Antigament el mitjà de transport, tant
per als productes del camp com per
als materials de construcció, o qualsevol altra cosa, era el carro, vehicle
que ocupava un lloc important a la
vida col·lectiva de les poblacions. De
la gent més gran qui no recorda aquella música que feien els carros quan
marxaven del poble al matí i quan
tornaven al vespre? Aquell cric-crac
era una música rítmica, pastosa, dolça... que anunciava tant el naixement
d’un nou dia com el silenci ple de pau
de la posta de sol.

L’aigua que és vida sadollà la set
mil·lenària d’aquestes terres, i el
terreny sec es tornà fèrtil.

S’iniciava, en aquesta pàgina històrica, el gran canvi d’aquesta terra i de
la sequera es passava a l’aigua de reg
i a la garantia de l’aigua potable (fins
llavors es depenia de l’aigua de pluja que es recollia a les basses), i els
protagonistes en van ser els nostres
avantpassats. L’evolució cap al progrés, amb els sacrificis que van ser
necessaris, era imparable.

Columna

L’any 1862 va portar l’obertura de
les comportes. L’aigua va córrer i es
van començar a regar els primers
cultius. Fou el primer pas del que
seria la profunda transformació de la
terra urgellenca i de part de la terra
garriguenca.

Al menjador podeu veure una columna
de pedra feta tota d’una peça. Aquesta
bonica peça que ara no té cap funció
estructural, estava situada en l’estança
que actualment és la cuina. Al racó on
ara hi ha la fregadora hi pujava l’escala
cap als pisos superiors.

L’aigua que és vida sadollà la set mil·
lenària d’aquestes terres, i el terreny
sec es tornà fèrtil. Tot l’entramat dels
canals d’Urgell, amb la xarxa que formen les seves derivacions de quatre
séquies principals, el subcanal i les

Aquesta columna suportava les bigues
de fusta que no es podien repenjar
a la paret perquè hi havia l’escala. La
bellesa de la peça és un indicador més
de la capacitat econòmica de la família
quan van construir la casa.

Fer de carreter —ens assabentà Josep
Simó i Pons, més conegut pel “Carreter”— era una feina molt escarrassada
car no s’hi podia mirar les hores, no
tenien un jornal fix i cobraven quan el
pagès venia la collita. Normalment
el dia de cobrar tots els treballs fets
durant l’any era el dia de la Mare de
Déu d’Agost perquè en aquesta data
tothom havia venut el gra. Els deutes s’apuntaven en una llibreta i quan
es pagaven es passava ratlla al nom
i llestos. Ni rebuts, ni res que s’hi assemblés. A l’hivern feien les rodes per
avançar el treball i accelerar el servei
de les comandes que arribaven amb el
bon temps. A més, els “botons” ja s’havien assecat. En aquest temps també
es feien els “fusells” (els eixos). De les
vares, les estaques i el centre del carro
se’n deia “l’escalada”. En preguntar pel
preu d’un carro, ens assabenten que
en aquells temps costava uns 130 duros tot acabat (650 pessetes de l’època,
el que equival a 3,91 euros avui). Carros i carreters són record de l’ahir...
© Arxiu Joan Bellmunt

Quarta generació

Joan Bellmunt

L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell,
a Mollerussa, recull una perfecta posada en escena del canvi del territori
i els seus cultius amb l’arribada de
l’aigua. És un espai didàctic, pedagògic, d’obligada visita per a joves i
grans. Els uns per a conèixer una realitat, els altres per a reviure i recordar explicacions de la seva infantesa.

La figura del
carreter

Antigament el mitjà de transport principal era el
carro, vehicle que ocupava un lloc important a la vida
col·lectiva de les poblacions.
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Nissaga Cal Miqueló

De la sequera a l’aigua

Espai cultural
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8 habitacions amb bany particular • Cuina àmplia • Sala menjador • Sala d’estar amb TV, consola, DVD • Spa • Sauna
Cal Miqueló
Plaça Major, 5 - 25420 Puiggròs
973 143 599 i 663 766 754
www.calmiquelo1778.com
info@calmiquelo1778.com

1837-1888

És el primer hereu de cognom Cau,
que s’ha mantingut fins a l’actualitat.
També va ser el primer hereu de Cal
Miqueló, ja que el nom de la casa prové de la casa del seu pare, Cal Miqueló
de Miralcamp.
Es va casar amb la Teresa Miret (18351899), de l’Espluga Calba, dos anys
més gran que ell. Van tenir cinc fills: el
Manuel, l’hereu (1868-1957), el Josep
(1869), el Pere (1870), la Maria (1876)
i el Mateu (1878).
L’hereu Josep Cau Queralt va estar molts
anys malalt i va viure en hospitals i en
centres de rehabilitació per guarir-se.
Va administrar malament les propietats
de manera que se n’hagueren de malvendre la majoria.
Aquesta, doncs, va ser l’última generació benestant de la casa. Les següents
van haver de treballar encara més dur
per poder tirar endavant les seves
famílies.

El manuscrit trobat en un arxiu particular de fora vila, escrit pel mestre
Pere Chimenos, que exercí a Puiggròs, i que narra els fets més destacats des de l’any 1841, ens en fa una
descripció prou clara i eloqüent: “El
dia 21 de maig de 1864 fou lo primer
dia que van començar a passar les aigües per la séquia.” Al manuscrit no
es diu quina era la séquia, però tot fa
suposar que era la que actualment es
coneix com a séquia gran, dita també de la Devesa o de l’Acampador.

A l’entrada del terme esperaren. Era
aviat. Va ser una espera curta, però
ansiosa, plena de desig, de confiança..., en definitiva, era un acte de fe.
L’aigua no es feu esperar pas gaire. No trigà tant com la núvia a l’altar quan l’espera l’estimat. Així fou
aquella trobada.

“El dia 21 de maig de 1864 fou lo
primer dia que van començar a passar
les aigües per la séquia.”

A l’aire ressonaren trets de trabuc.
Era el senyal. L’aigua arribava a l’entrada del terme. Allò fou la bogeria
col·lectiva, tothom reia, s’abraçava,
estava content...

La data del 21 de maig de 1864 ha de
quedar gravada, a partir d’ara, amb
lletres d’or en la història del nostre
poble. Tenia lloc el fet més important, el que representà el gran canvi
del poble i dels cultius.

L’aigua entrava al terme de Puiggròs
i anava seguint el seu curs. La gent
tocava l’aigua per convèncer-se que
era veritat. Una tal Maria del Pere es
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Les claus de casa
Conegut popularment com el Portal, és un dels indrets emblemàtics i identificatius del poble. El nom li ve pel fet de ser
un dels dos portals que donaven accés al nucli antic. Des d’aquí es poden contemplar belles postes de sol i sentir-se
abraçat per la pau i el silenci que sadolla l’esperit. El panorama que es pot divisar des d’aquí és impressionant, i en les
vesprades d’estiu hom pot sentir el bes suau i refrescant de la marinada.

convertí en la primera regant, ja que
en va agafar un tupí per a regar una
mata a l’hort que tenia proper al poble. El vell Jan —diu el manuscrit—,
tot i que l’aigua baixava molt terrosa,
s’agenollà i, amb llàgrimes als ulls,
començà a beure’n i a rentar-se la
cara amb glopades d’aigua fetes amb
les mans. Fou el primer que va tastar la nova aigua. Tot seguit alguns
es van ficar dintre per a mullar-s’hi
i beure’n, vestits i tot. Era el deliri...
La gent tocava l’aigua
per convèncer-se que era veritat.

El capellà va beneir l’aigua. Puiggròs
va viure una de les seves commemo-
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Morí als cinquanta-un anys després
d’una llarga malaltia.

i bé sabíem que fou l’any 1862
quan es van obrir les comportes del
canal d’Urgell, fins ara desconeixíem
quan arribà l’aigua a Puiggròs. Quin
fou el moment puntual i vital que
comportà el gran canvi en la vida
dels nostres avantpassats.

racions col·lectives més grans i més
joioses. Sens dubte, l’ocasió s’ho
valia. Fou (i és) un esdeveniment
cabdal en la història del nostre poble. Per descomptat que l’arribada
de l’aigua portaria, en el futur, rentadors públics, dipòsit d’aigua potable,
aigua a les cases, clavegueres, en resum, una millora en el benestar del
nostre poble que avui cal valorar en
el seu just punt.

Tot i que les cases estaven sempre obertes durant el dia, quan tota la
família era fora o durant
la nit es tancaven.

La planxa
Les camises ben blanques i planxades és una tradició que conservem i que ve de molt lluny.

Cal cloure aquesta descripció fent
menció que el manuscrit és original
i autèntic, i tot el que s’hi descriu
(n’hem tret molta informació) té coherència, amb la qual cosa no dubtem de la seva veracitat.
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Josep Cau Queralt
(1837-1888)

S

El comerç entre famílies era molt
habitual fins a mitjan segle xx.
La romana era l’eina per poder
pesar tot tipus de productes.
Aquesta és una de petita per
pesar productes com:
conills, gallines, lleguminones, verdura, etc.

dú

Cinquena generació

Tots n’eren conscients, i van voler
donar al fet la importància i transcendència que mereixia. Tothom es llevà
molt de matí. Els homes es van posar
els seus vestits de vellut negre, que només havien utilitzat el dia del casament
i encara. Era un dia de bon temps i els
cors bullien de joia. Tothom caminava
seguint la corporació municipal que
era qui obria camí. Tot el poble hi era
present, no hi faltava ningú. Era el moment esperat. El desig amb què tantes
generacions havien sospirat i somiat.
Ara, era a punt de fer-se realitat.

Joan Bellmunt

La romana

Bol

Nissaga Cal Miqueló

Un gran dia
per a Puiggròs

17

oni
©T

1837-1888

© Arxiu Joan Bellmunt

Cal Miqueló. Deu generacions d’una família de Puiggròs

© Arxiu Joan Bellmunt

16

Arpes
Les oliveres han format part del
paisatge del nostre poble des
de temps immemorial. Aquest
és l’instrument que fa centenars d’anys que s’utilitza per la
recol·lecció de les olives. Encara
s’utilitza actualment tot i que
cada cop menys, ja que han anat
apareixent sistemes mecanitzats
més productius.
ú
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Les Garrigues, comarca essencialment agrícola i ramadera, està dominada pel cultiu de l’arbre. Així, l’olivera ha
esdevingut el símbol d’aquesta terra com a productora del millor oli d’oliva del món. A més, ha configurat uns
paisatges de gran bellesa, com el de la fotografia.

L’arribada de l’aigua i els embassaments han canviat el paisatge. Puiggròs s’emmiralla a les aigües talment fossin les aigües d’un canal venecià.

n
To

Any 1874:
l’aiguat de Santa Tecla

A

Nissaga Cal Miqueló

Joan Bellmunt

quest aiguat es va esdevenir la
nit del 22 al 23 de setembre de 1874,
vigília de la santa que li dona nom.
L’aiguat d’aquella nit, segons dades
que hem recollit, passà dels 350 litres
per metre quadrat.

Sisena generació

Manuel Cau Miret
(1868-1957)

Segons sabem, cap a la una de la
matinada començà a oir-se el terrabastall dels trons i tot seguit es posà
a ploure amb fúria inusitada. La pluja es mantingué torrencial fins pels
volts de les sis de la matinada.

Va ser el més gran de cinc germans.
Amb moltes menys terres per conrear,
va haver de treballar molt per mantenir la seva família i els seus germans.
El seu pare va estar malalt durant vint
anys i va veure com es malvenien la
major part de les finques que tenien.

L’aiguat de Santa Tecla va causar a
Catalunya 570 morts i molts ferits.
Passaren de 700 les cases derrocades.

Va viure la guerra civil i la postguerra,
un temps de molta escassetat.
Es casà també a Juneda amb la Rosa
Santandreu Barrufet (1876-1970) i
tingueren quatre fills: la Teresa (18991977), després el Josep que morí als
dos anys, el Josep (l’hereu) (19041981) i la Ramona (1907-2008).

Pobles com la Floresta es veieren
molt afectats, amb morts a causa de
la rubinada, i, naturalment, moltes
destrosses materials.
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Puiggròs, i per això hem fet aquesta introducció, també sofrí l’aiguat,
encara que sense els estralls d’altres
llocs. Caigueren moltes tanques de
corrals, que eren de tàpia, i també
ens consta que a causa de la forta
pluja i vent (recordem, 350 litres), es
veieren afectades algunes parets de
cases i teulats.

El Diario de Barcelona, el 3 d’octubre
de 1874, oferia el següent resum dels
danys produïts per la inundació a les
comarques lleidatanes: “Cervera, 23
morts; Tàrrega, 150 morts i 250 cases
enderrocades; Guimerà, 33 morts i
96 cases enderrocades. Entre les víctimes d’aquesta darrera localitat, s’hi
comptaven l’alcalde i dues filles seves. El Tarròs, 8 morts i enderrocament total de la població; Vilagrassa, 13 morts; Claravalls, 11 morts; les
Borges Blanques, 14 morts. Aquí s’hi
sumen els de la Floresta. Barbens, 82
cases enderrocades.”
Com es pot constatar en aquest resum de la premsa de Barcelona, fou
una veritable catàstrofe el que van
viure els avantpassats d’aquella època. Suposem que tots els habitants
d’aleshores s’ho devien passar d’allò
més malament.
El poble es congregà a l’església. Allí
van trobar el seu refugi. La fe fou el
seu consol i la seva esperança.
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El poble, que quedà aïllat pel costat de les Borges Blanques i pel de
Miralcamp, ja que les fondalades es

convertiren en veritables torrents
d’aigua arrasadora, s’aplegà la matinada del dia 23 sota el sostre de
l’església, per pregar davant aquella
magnitud d’aigua que el poble no
sofrís cap mal. Pensem que caigueren algunes parets que podien haver
ferit algú.

A la dreta, la casa de cal Pere l’Esquerrer, abans de
ser enderrocada. Situada al costat de l’església, es
formava el carreró que donava accés al nucli antic del
poble conjuntament amb el portal. Els dies festius, per
anar als actes religiosos tota la gent que no vivia en
el nucli antic passava per aquest carreró. És un dels
racons avui desapareguts.

Fotografia de Puiggròs feta des del campanar (a vol d’ocell, per sobre els teulats) la tardor de l’any 1973.
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El còlera

mar lágrimas de ternura a los fieles
que devotamente, con cirios y atxas
acompañábamos al Santo”.

La tranquil·litat no durà gaires anys.
Ni en l’àmbit global ni al poble. Havien passat només onze anys. Corria
l’any 1885 quan l’epidèmia del còlera afectà tota la nostra terra.

Si fins aquí hem fet un recull històric
dels fets, no podem acabar sense fer
esment d’una creença popular del
poble, que tota la gent gran coneix
bé, i han estat ells qui ens la van contar. Diu que un home, mentre es feia
l’esmentada processó, anà a caçar,
fent un xic de burla, i diu la tradició
que l’endemà aquell home morí del
còlera i la resta de malalts del poble
quedaren tots guarits.

Corria l’any 1885 quan l’epidèmia del
còlera afectà tota la nostra terra.

L’any 1885 Puiggròs sofreix nou defuncions, algunes d’elles a causa de
l’epidèmia, i totes les cases es veuen
afectades per la pesta. Els malalts
augmentaven a les cases.
En arribar l’any 1886 encara s’agreuja
la situació i durant aquest any moriran al nostre poble un total de setze
persones, algunes d’elles de còlera.
Es convoca una reunió qualificada
d’“extraordinària”, en la qual el consistori juntament amb el capellà encarregat de la parròquia, mossèn Antoni Gelonch Gaspa, acorden invocar
la protecció celestial per a fer fora
aquell estrall, per la qual cosa, i de
manera oficial i solemne, decideixen:
“Fer vot a sant Roc per demanar-li el
guariment de la població, en aquesta maleïda pesta que ens assota i ens
mata, i prometent solemnement, que
si el poble es guareix de pesta, en
gratitud, el poble de Puiggròs farà
sempre festa a perpetuïtat, un dia a
l’any (dimarts de Pasqua), en honor
del sant, fent processó solemne i ningú del poble treballarà.”
Acabada la sessió s’escriví l’acta perquè constés l’acord, i a continuació
el poble sencer s’aplegà a l’església
—excepte els malalts— per iniciar
una solemne processó per tot el poble, portant la imatge de sant Roc;
molts malalts, fent els majors esforços, sortien als balcons i finestres
mentre passava la processó, invocant la protecció del sant amb cants
i llàgrimes.
El mestre, testimoni de l’acte, escrivia aquestes lletres, tot fent-ne una
descripció força patètica: “aquellas
caras pálidas que salían por ventanas y balcones nos hicieron derra-

Imatge de
sant Roc
La imatge de sant Roc,
venerada el 1885 pel poble de Puiggròs i que fou
passejada en processó
demanant el guariment
del còlera, en el moment
d’escriure aquestes lletres es troba en
dipòsit al Museu Diocesà de Lleida.
Aquesta imatge (una talla de fusta
policromada) fou l’única que va salvar-se de ser cremada l’any 1936, ja
que les altres sí que foren cremades
davant de l’actual cementiri. La imatge de sant Roc se salvà pel fet que la
Maria Teresa de cal Gall l’amagà en
les voltes de l’església, coberta, segons diuen, de feixos d’alfals.
Aquesta imatge fou l’única que va
salvar-se de ser cremada l’any 1936.

Un fet important
Per cloure aquesta època cal fer-ho
amb un fet puntual i important per a
tota la població. Era l’any 1917 quan
va arribar la llum (el fluid elèctric) a
Puiggròs. En aquells moments el batlle era el “Galanet”, el pare del “Pepe
Nises”, i secretari en Baltasar Gelonch.
Fou un canvi en la manera de viure.
Moltes cases tenien una sola bombeta, amb cordó molt llarg, que anaven
passant d’una estança a l’altra. Aviat
quedarien endarrere els llums de ganxo, dits també llums d’oli.

Llum de carro
Llum que portaven els carros a
les nits.

Llum d’oli
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No fa tants anys que
a les cases no hi havia
electricitat. Aquest era
l’element que s’utilitzava per il·luminar mínimament els habitatges.

Arribada de l’electricitat
Va ser sens dubte un dels canvis
més importants que van experimentar els nostres pobles. Costa
imaginar com devia ser la vida
especialment a l’hivern amb poques hores de llum natural. A la
imatge, un interruptor de fusta
treballat a mà amb elements de
roca que feien d’aïllant.
© To
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Eines
L’economia de les famílies era
enormement autosuficient, fins
a extrems que ara costa d’imaginar. Força elements necessaris
i reparacions es feien amb les
eines i habilitats pròpies dels
membres de la família. Una part
molt petita de les coses necessàries per a una família calia adquirir-les fora.
Un exemple d’eines que tenen
centenars d’anys d’antiguitat.
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1904-1981

Setena generació

Josep Cau Santandreu
(1904-1981)
És l’últim hereu que nasqué i morí a la
casa. Tenia dos germanes, una casada
a Arbeca i l’altra a Puiggròs.
Es casa també a Puiggròs amb la Manuela Vallverdú Cabau de Cal Manyot.
Tingueren dos fills: la Lola (1929-2012)
i el Josep, que és l’actual hereu. Visqueren l’arribada dels tractors i maquinària, que va ser un canvi enorme a l’ofici
de pagès.
També vingué l’ofici de la ramaderia
intensiva, que és l’actual activitat de la
casa.

questes “Ordenanzas Municipales” que van estar promulgades
i aprovades per reial ordre del 7 de
març, són prou curioses i interessants
perquè, almenys algunes, les reflectim
en aquest recull. Era la normativa de
la població ara fa una mica més d’un
segle sobre la conducta dels nostres
avantpassats. Hi ha coses força curioses, i no dubtem que agraireu la reproducció d’alguns dels seus articles.
—Queda prohibido permanecer en
el interior de la iglesia cubierto o embozado en manta o capa o vistiendo
traje que desdiga del decoro que es
de guardar en el templo del Señor.
—Igualmente queda prohibido conversar ni perturbar en manera alguna la devoción dentro de la iglesia ni
realizar actos en las inmediaciones
de la misma que trastornen el culto
divino o se consideren irreverentes.

—Tampoco está permitido permanecer en el cementerio usando palabras, dando gritos o realizando actos
que indiquen falta de respeto al lugar donde reposan los muertos.
—Nadie podrá bañarse en sitio público sin guardar las leyes del pudor.
—Queda prohibida la exhibición de
estampas o grabados que ofendan a
la moral o buenas costumbres.
—Los que infrinjan cualquiera de las
disposiciones anteriores serán castigados con la multa de una a cinco pesetas.
—Queda prohibido en el interior del
pueblo y en sus afueras las riñas y
pedreas de muchachos, como asimismo el tirar piedras ni otros objetos a las puertas y ventanas de las
casas o en las paredes del templo o
edificios del común de vecinos.
Los que contravengan el siguiente
artículo serán castigados con la mul-
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Curiosament és l’únic hereu casat al
poble.

A
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Rellotge

Mula amb el civader. La Morena en un moment de
descans recupera forces menjant. Amb el coixí de llaurar,
el selló damunt l’esquena i enganxada a la pollegana, la
mula formava part de l’anomenat àmbit familiar. Era un
element imprescindible en les feines del camp i de la casa.

ta de una a cinco pesetas y en caso
de ser los autores menores de edad
se exigirá a sus padres o tutores la
responsabilidad civil o subsidiaria.

Mosaic hidràulic

—No se permite el tránsito de carruajes por las calles de este pueblo el Jueves y Viernes Santo ni tampoco en
las horas en que haya de pasar alguna
procesión por los puntos en que tenga que verificar la misma en su carrera, sino en casos de urgencia y mediante permiso de la Alcaldía.
—Los carruajes que transiten dentro
de poblado durante la noche y los
que se hayan dejado en la vía pública, deberán tener un farol o una
luz encendida que permita ver al
transeúnte, el obstáculo.

Un recordatori de l’ahir totalment canviat avui. En primer terme es pot apreciar a l’indret denominat l’era del Micaló la pista on es feia el ball per la festa major d’estiu i que era,
senzillament, un bocí de terra pavimentada. Avui aquest indret l’ocupa el xalet del Ramis. També el cobert de cal Jan, les antigues escoles de les nenes i les cases de cal Basili, ca
l’Esquerrer, cal Gall o cal Companyero, que llavors eren ja als afores del poble.

El 1925 l’hereu Josep Cau Santandreu va fer una important reforma
de la casa. El rellotge que podeu
veure al menjador data de llavors.
Cal destacar que aquesta peça ha
estat parada durant més de trenta
anys. Un cop vam acabar la reforma el vam situar en el lloc que
ara podeu veure, li vam donar
corda i sense cap altre tractament va tornar a funcionar
amb una exactitud absolutament sorprenent. En
aquells temps aquestes
peces portaven el nom
del rellotger que les
fabricava.
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Les “Ordenanzas
Municipales”
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Abans de la reforma del 1925 el primer pis era tota
una estança amb la cuina (situada al racó on ara
hi ha l’escala de fusta), la zona de menjar i la
de descans en un mateix espai diàfan. En casar-se en Josep Cau Santandreu i la Manuela
Vallverdú Cabau van canviar la cuina situant-la just a sobre d’on és ara i van distribuir la casa en tres cambres i un menjador. En cada una d’aquestes estances hi
havia els mosaics hidràulics que podeu
trobar en diferents llocs de la casa.
La tècnica utilitzada per produir
aquests mosaics fa que actualment
siguin peces molt valorades. Fins
al punt que hi ha llocs a Barcelona on es venen d’una en una
com a record per als turistes.

—Como la mayor parte de los incendios se producen por falta de limpieza de las chimeneas, todo vecino
vendrá obligado a quitar el hollín de
las mismas por lo menos una vez al
año, siendo castigados los contraventores con la multa de una a cinco
pesetas.

—Se prohíbe bajo la multa de una a
tres pesetas lavar ninguna clase de
ropa en las balsas de esta población,
pudiendo solo hacerlo en los lavaderos públicos o privados y en los puntos
de las acequias que se indiquen por
medio de bandos de buen gobierno.

—Queda prohibido fumar o encender fósforos en las inmediaciones de
los pajares, en las eras durante la trilla y en los puntos en donde existan
materiales fácilmente inflamables
bajo la multa de dos a cinco pesetas.

—Los vecinos barrerán diariamente el
frente de sus casas hasta la vertiente
de la calle, la que regarán en verano
por lo menos una vez por la mañana
y cuando haya de salir una procesión
dos horas antes de pasar la misma.
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L’arbre i la llenya són en l’indret que avui ocupa la casa
del Miquel Gaya. L’edifici de tàpia que es veu en primer
terme (part de darrere) era el lloc on es projectava el
cinema els diumenges a la tarda i s’hi feia el ball per
la festa major d’hivern (17 de gener, Sant Antoni),
al mateix temps que servia de pati d’esbarjo per al
col·legi de les nenes, que era ubicat al costat esquerre.

1938

Vuitena generació

Josep Cau Vallverdú
(1938)
És l’actual hereu i l’última generació nascuda a casa. Cal dir també que és l’últim
que és hereu de naixement. Era tradició
quan una parella es casava fer capítols
matrimonials. Això consistia a fer un pacte entre la parella i els consogres on es
determinava el dot i altres pactes. També
era tradició a les cases pairals fixar hereu.
Això consistia a pactar que el fill gran, i
en el seu defecte la filla gran es quedava
la propietat de les terres i la casa.
Aquest pacte no es podia canviar, de manera que l’hereu no podia donar l’herència a un altre fill encara que volgués. Això
es feia per evitar repartir les propietats
i fer-les més petites. Així que quan el
Josep Cau Vallverdú nasqué tenia per
dret tota la propietat de la casa encara
que el seu pare no ho volgués.
Es casà un cop més a Juneda amb la
Pepita Barrufet Cornudella (1940), tingueren dos fills, la Glòria i l’Eduard.
Complementà l’activitat agrícola amb
la ramaderia intensiva de porcs.
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Ara jubilat, ell i la Pepita atenen els
hostes de la casa per on han passat
tantes generacions i persones, un altre
cop plena de vida.
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l XXXV Congrés Eucarístic Internacional va tenir lloc a Barcelona el
1952, durant el pontificat de Pius XII.
Es va celebrar entre el 27 de maig
i l’1 de juny de 1952 sota el lema
L’Eucaristia i la Pau. Va ser promogut pel bisbe de Barcelona, Gregorio
Modrego, i va ser un dels esdeveniments més rellevants de la història
de la diòcesi de Barcelona. Van participar-hi setanta-set països i tres-cents
mil congressistes.
Mentre al cap i casal català tenien
lloc esdeveniments d’aquesta magnitud, al poble de Puiggròs i a la resta
de pobles veïns la vida anava a ritme
diferent. El temps semblava córrer
més lentament.
Una de les realitats de gran importància en aquells temps als nostres pobles era fer la sega i la batuda del gra.
Recordar com se segava i es batia en
aquells temps de manera general i a
Puiggròs en particular, és fer memòria
històrica d’una feina que havia estat
bàsica en el món de la pagesia, i que
fins fa poques dècades esdevenia tot
un ritual, a més del fet que tenir blat
equivalia a garantir-se la farina i, en
conseqüència, el pa, que era la base
de l’alimentació (sopes de pa per esmorzar, pa per a dinar i pa per a sopar).
Segurament, de totes les feines agrícoles, la més rica en cerimònies i escenificacions, abans d’arribar les màquines modernes, era la de la sega
del blat.

Home segant. En arribar el juny les espigues es
tornaven grogues, per tant arribava l’hora de la sega.
El volant, la falç i després la dalla (com en la imatge)
foren les eines més típiques i utilitzades de la sega.
La dalla fou una autèntica revolució, i va permetre
d’avançar molt més la feina. El maneig de la dalla era
pesat, i l’esquena més d’un cop se’n ressentia.

De bon matí es traginaven les garbes
a l’era amb carros; lligaven sis estaquirots a l’escalada (vuit si el carro era
gran), i també es treien els empostissats per posar-hi les “bosses” que abaixaven el nivell del carro fins que tocaven gairebé a terra (penjaven d’unes
cadenes), d’aquesta manera podien
carregar unes quantes garbes més.

La sega, anys endarrere, es feia amb el
volant o falç. La dita era clara: “al juny,
la falç al puny”. Era una feina molt
pesada. Després es feia servir la dalla
(ja era una altra cosa), compassant la
passa amb el cop de dalla. El sembrat
havia de ser ben eixut. De jove, vaig
tenir l’experiència personal de viure la
sega al camp i la batuda a l’era.

Per carregar-lo calien dues persones,
una donava les garbes amb una forca
i l’altra les col·locava. Un cop arribats
a l’era es descarregaven i s’escampaven amb les forques. D’això en deien
“fer l’estesa”, o bé “esgarbassar”. Després esmorzaven, i un cop esmorzats
enganxaven una o dues mules al trill
o diable i començaven a rodar la primera tanda; cada tanda durava una
hora, segons la grandària de la batuda. A continuació s’havia de regirar la
palla. Feien tres tandes al matí i dues
a la tarda. A migdia dinaven a l’era,
el menjar havia de ser nutritiu car la
feina de batre era molt pesada.

Feina dura, treball de sol a sol, suors i neguits. Primer
era el segar, ara el batre. A buscar les garbes s’hi anava
a primera hora, encara negra nit. En haver esmorzat
s’enganxaven els animals al rodet, i després al trill (imatge
de la foto), i es començava a donar tombs per damunt de
la batuda, fins que arribava un moment que era acabada
aquesta feina, d’això se’n deia haver “fet palla”.

Quan tenien palla, si feia vent, ventaven; havien de separar el gra de la
palla, i ho feien amb les forques triances. Si no feia vent treien la palla
grossa amb el rampill. Després amb
els rasclets amuntegaven el gra barrejat amb el bolló i el ventaven amb
les triances i pales de fusta.

Del sembrat segat es feia gavelles
amb el rampill, de les gavelles es feien garbes; si eren de blat es lligaven
amb lligalls fets amb el mateix sembrat, si eren d’ordi les lligaven amb
vencills. Amb les garbes es feien les
garberes en les quals el gra es confitava i era protegit contra la pedra.
Un cop acabada la sega, començava
la batuda, per la qual cosa es transportaven les garbes a l’era amb carros. L’era calia preparar-la. Durant
l’any, si arribava a ploure abans de
l’estiu, s’espallussava. Quan feia un
ramassot a l’estiu o a la primavera, es
tallaven les herbes que sortien sense
fer gaire terra.
Després s’escampava el pallot, la palla vella, uns dos dits i es feia passar
el rodet durant una hora aproximadament. Un dia o dos abans de batre,
es treia el pallot i s’escombrava. Primer es batia el blat perquè si deixava
alguna llavor, no passava res; després
l’ordi, i una vegada acabada la campanya de batre es feien els llegums
perquè en ser gra gros feien terra.

Quan el gra era més o menys net
el porgaven amb l’erera. El gra net
era mesurat i ensacat. Mentre uns el
portaven a casa els altres solien fer
paller. També a voltes es feia paller mentre s’anava a buscar garbes.
Quan el blat era a casa és quan es
deia aquell refrany: “ja podem dir
blat, perquè és al sac i ben lligat”, ja
que l’aforisme pagès, molt prudent i
molt conservador, encara que hi hagués bona collita deia: “no es pot dir
blat que no sigui al sac, i ben lligat”.
Quan el blat era a casa és quan es deia
aquell refrany: “ja podem dir blat,
perquè és al sac i ben lligat”.

A l’era hi treballava tothom, les dones
netejaven amb escombres, abans,
durant i després de la batuda. També eren les encarregades de preparar
la manduca, ja que en aquest temps
es feien molts àpats: al matí abans
de marxar, l’esmorzar, a les deu del
matí, conegut popularment com fer
“les deu hores”, el dinar, el berenar
i el sopar.

La tarda duia l’altre procés, els batedors, amb l’ajuda del
vent, treien la palla de l’era i deixaven només el gra i
el boll, que eren amuntegats en un sol munt. El gra es
passava per l’estri conegut com erera (imatge de la foto).
Un cop el gra era net ja es podia ensacar i portar-lo cap
a casa, on seria dipositat al graner. La indumentària dels
batedors era tradicional, ja que es protegien amb grans
barrets de palla del sol que queia inexorablement.

Record de les eres
Tot i possibles inexactituds perquè
les vam viure d’infant, mencionem
aquelles eres que recordem que hi
havia al poble. Preguem disculpes
per aquelles que potser, involuntàriament, puguem ometre o aquelles que
ens sembla que existien i no fou així.
Era de cal Miqueló, de ca l’Eloi, de cal
Bonhome, de cal Bitxo, de cal Fernando, de cal Miquelet del Miquel, de
cal Jan, de cal Queralt, de cal Roc,
de cal Companyero, de cal Pati, de cal
Petit, de ca la Tonya, de cal Ramon del
Carliste, de ca l’Esquerrer, del Naxo,
era i clos del Felets, del Basili, de cal
Jeroni, era de l’Isidre, de cal Macià, de
cal Galan, de cal Menció, era del Gall,
de cal Xena, del Joan de la Mitgera,
de cal Tarrit, era del Caçador, de ca
l’Estanc, era de cal del Sequier, de cal
Fart, de cal Manyot, era de cal Canco..., segurament n’hi havia més, però
no les recordem.
En aquestes eres es feia la batuda i
els pallers de palla, la qual era manutenció dels animals durant l’any.

S’havia de batre al juliol, ja ho diu el
refrany: “qui no bat al juliol no bat
quan vol”, perquè a l’agost la marinada ja no solia bufar, i no es podia
fer net. Si algun dia no podien fer net
se’n deia “fer lloca”.
S’havia de batre al juliol, ja ho diu el
refrany: “qui no bat al juliol no bat
quan vol”.
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Record de segar i batre

La batuda

© Arxiu Joan Bellmunt

1938

23

Al poble hi havia diverses eres en les
quals es batia i es feia paller. Cada
casa en tenia un ja que la palla era
l’aliment per als animals de treball
durant tot l’any. Els pallers consistien a apilar la palla batuda (s’havia de
tenir destresa a fer-los) fent rodona o
allargats. Un cop acabats es pastava
una bona quantitat de terra i aigua i
es feia fang, el qual s’anava escampant amb les mans o una fusta per
tota la part de sobre del paller que,
en assecar-se, feia una capa protectora que quan plovia evitava que l’aigua mullés la palla i es fes malbé.
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Cal Miqueló. Deu generacions d’una família de Puiggròs

Quan el cereal s’havia segat i lligat, les garbes es
plantaven en fileres, d’això se’n deia “fer les garberes”.
La garbera era coberta amb garbes posades de tal
manera que escopissin l’aigua si plovia. Personalment,
recordo haver lligat garbes darrere del pare segant.

El corral
Totes les cases tenien corral per
autoabastir-se d’aliment: el porc,
conills, gallines, etc. A la imatge,
un abeurador per a
les gallines.

© Toni Boldú
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lgunes de les notícies d’aquesta època (a més de l’arribada de l’home a la lluna el juliol de 1969), i que
han tingut incidència sobre el territori lleidatà, tenen a veure amb l’aigua.
En mencionem un parell. La primera,
l’assecament i la recuperació de l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana. La
segona, el canal Segarra-Garrigues.

Novena generació

Eduard Cau Barrufet
(1967)
És qui actualment porta l’explotació de
Cal Miqueló.
Dedicat a la ramaderia intensiva de
porcí, ha estat el que ha convertit la
casa buida des de la mort del seu padrí
Josep Cau Santandreu el 1981, en casa
d’hostes.

Les terres que configuren la veïna
comarca del Pla d’Urgell, antigament
eren conegudes com el desert de
l’Urgell, com el Mascançà i fins i tot
com el “clot del dimoni”, on els límits
eren imprecisos entre la Segarra i el
riu Segre.

Així doncs, la casa ha estat buida durant trenta-cinc anys.
Es va casar a Vallverd d’Urgell amb la
Marta Pratdepadua Pedrós (1967) i
han tingut tres fills: l’Eduard (1996), el
Gerard (1999) i la Maria (2007).

Hi havia molta caça i pesca. Constantment s’hi veia una trentena de
barques caçant o pescant. Els pescadors venien el seu producte pels
pobles de la rodalia, i n’hi havia tants
(de pescadors) que un dels carrers
d’Ivars era conegut com el carrer
dels Pescadors.
Conten que la gent de Puiggròs, per
la festa major, anaven en bicicleta a
Ivars a comprar anguiles de l’estany
per fer el boníssim arròs amb anguila. Era dinar de festa major.
Així mateix era un indret de caire
social on la gent s’arreplegava algun
cop per a fer un dinar o un berenar.
També s’hi reunien per fer xerinola,
per declarar-se a una noia, per demanar la mà als pares, per fer públic
a la família de l’altre el dot que es donava, i un llarg etcètera.
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Aquesta gran extensió buida de cultius originava una pastura dels ramats
quasi nòmades, i durant un temps
s’havia constituït en franja fronterera
entre els cristians de la Catalunya Vella i els sarraïns establerts a les terres
més a ponent. Donà pas, amb l’arribada de les aigües del canal d’Urgell,
a la configuració definitiva del que
fou l’estany des de 1861 fins a la seva
dessecació, que es produí a partir de
1945.

Aquell estany tenia una llargada
d’uns tres quilòmetres per un d’amplària. L’estany representava un
medi de vida divers i abundant, gràcies a un sistema biològic òptim per
al desenvolupament de diferents espècies animals. L’estany era un paratge meravellós.
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Davant de cal Barró, on es reunien les dones a les
tardes per fer la xerrada mentre aprofitaven per cosir
la roba. D’esquerra a dreta, Antònia Tomàs (cal Felets),
Rosa Ruera (cal Barró), Carme Segarra (cal Virgilio),
Presentació Morlans (cal Curconet) i Encarnació
Figueras (cal Josep del Jan).

Joan Bellmunt

Aquell espai de l’estany passà a convertir-se en terres de cultiu. Així va
romandre diversos anys. Però les
darreres dècades va haver-hi un sòlid moviment de recuperació i la
gent en va prendre consciència. Va
ser arran de la publicació d’un llibre
sobre l’estany l’any 1988 que jo mateix vaig fer, que portava per títol:
L’estany d’Ivars, records i vivències
de l’ahir, i que explicava tot el que
representava aquell indret, i acabava a la darrera pàgina amb aquestes
lletres:
M’agradaria que en un dia proper us
pogués indicar el camí de l’Estany retrobat, d’un Estany que encara que
ha mort en l’entorn, és viu en el cor
d’aquests homes i que té ganes de
tornar a ser...

Aquell llibre va començar a desvetllar
aquesta voluntat de recobrar-lo. Les
autoritats locals primer i les comarcals
després van posar fil a l’agulla. A poc
a poc s’hi van anar afegint les altres
institucions, tant provincials com de
Catalunya. La dècada de 1990 es van
iniciar tasques importants de contactes, sondejos i compres de terres.
L’any 2003 es va configurar el Consorci, i fou l’any 2005 quan els ulls
van poder contemplar com s’iniciava
l’emplenada d’aigua de l’estany. Quina joia poder-lo veure de nou!
Avui l’estany ja forma part del nostre
patrimoni.

Puiggròs des dels Plans, amb el camí de la Bassa, on
s’observen els grans plataners on hi havia els rentadors
públics.

Imatge de l’estany d’Ivars i Vila-sana. Avui ja forma part del nostre patrimoni. Amb el pas dels anys potser ningú
recordarà que un dia havia estat dessecat, i que ha estat la tenacitat i la voluntat de la gent que ha estimat aquest
entorn, que ha fet possible recuperar-lo.

Avui l’estany ja forma part del nostre patrimoni. Amb el pas dels anys
potser ningú recordarà que un dia
havia estat dessecat, i que ha estat la
tenacitat i la voluntat de la gent que
ha estimat aquest entorn, que ha fet
possible recuperar-lo.

Canal SegarraGarrigues

Mesura volumètrica
Com hi havia la romana per comerciar o intercanviar per alguns productes com el blat, ordi,
civada, fesols etc., calia utilitzar
mesures de volum. A la imatge,
una mesura d’un decalitre, és a
dir 10 litres.

L’altra realitat que hem mencionat
és la construcció d’aquest canal. Ha
esdevingut una obra faraònica. Una
de les més importants en l’àmbit de
país i del nostre territori. Ha tingut i
tindrà una incidència en un territori
amplíssim i en un gran nombre de
poblacions i persones.
Ha tingut i tindrà una incidència en
un territori amplíssim i en un gran
nombre de poblacions i persones.

És una història que encara s’està escrivint avui en dia i que ignorem quin
esdevenir ens oferirà. Per exemple
ignorem quina incidència tindrà sobre el territori garriguenc la presa de
l’Albagés.

La ràdio

Per a cloure aquest apartat res millor
que fer-ho parlant del que els ulls
van veure en la preparació del terreny per a la construcció de...

Un altre gran canvi dins de l’àmbit familiar va ser l’arribada de
la ràdio. Vist amb perspectiva
potser va ser el primer gran pas
cap a la globalització.
Aquesta que veieu ha acompanyat la casa durant més de vuitanta anys.

La presa de
l’Albagés
“A cada cop de destral, a cada etzibada de tractor, van caient arbres i matolls. Treball de preparació per a la
construcció de la presa de regulació
del canal Segarra-Garrigues a l’Albagés. Una obra faraònica o titànica
que pot identificar-se amb el cant al
campanar de la Seu Vella, el qual diu
que està fet per gegants o per homes
de raça gegantina. Al llarg dels anys,
ningú mereix tant aquesta definició
de «raça gegantina» com la gent de
les Garrigues. Tenaços, treballadors,
esforçats, soferts, estalviadors. Així
ens ha fet la terra que ens ha parit.
Ara diuen que, amb el canal i la presa,
aquesta terra serà com la de la promesa bíblica i rajarà llet i mel a dojo. Si
s’esdevé així només prego una cosa:
cal continuar sent la raça gegantina
que hem conegut. Orgull i exemple
de totes les terres de parla catalana!”

El porc
Un dels aliments que sempre
ens han acompanyat és el porc.
Aquí veiem la caldera per fer els
bulls, botifarres, etc.

Boldú

Pèrdua i recuperació
de l’estany

Però tota aquesta realitat havia d’anarse’n en orris. Interessos particulars
el condemnaren a mort. Aquesta arribà el dia 11 de desembre de 1945
quan el BOP va publicar un anunci
de Locomoción y Transporte, SA, en
què es demanava la dessecació de
l’estany d’Ivars. Fou una veritable injustícia. Mai més els interessos privats
han d’estar per damunt de la realitat i
els interessos de la col·lectivitat.
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1996
Nissaga Cal Miqueló
Desena generació

Eduard Cau Pratdepadua
(1996)
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És l’última generació de la nissaga. Ell
tindrà la responsabilitat de mantenir la
casa i el bon nom dels Miqueló. Actualment estudia dret a Barcelona i col·labora amb les tasques de les granges i
la casa sempre que convé.

Terra de pau i casa rural

L

Joan Bellmunt

a darrera generació de Cal Miqueló veu com aquestes terres lleidatanes treuen el nas per la finestra
internacional. El món sencer mira
cap aquí i ens situa i defineix com a
terra ideal i exemplar. No exagerem.
El desembre de l’any 2000, la UNESCO declarava la vall de Boí com a
Patrimoni Mundial de la Humanitat.
Són les nostres terres.
L’any 2015, la UNESCO declarava les
Falles dels Pirineus com a Patrimoni
Mundial Immaterial de la Humanitat.
Són les nostres tradicions.
Properament (ja està en camí) es declararà la Seu Vella de Lleida com a
Patrimoni Mundial de la Humanitat.
Són els nostres monuments.
Quin gran bagatge per a aquesta
generació! El món sencer mirant a
casa nostra, els nostres pobles, les
nostres tradicions, els nostres monuments...

El tractor
Una altra transformació del paisatge dels nostres pobles va ser la mecanització del camp. L’enorme capacitat dels tractors amb relació als animals va suposar
també que els pagesos amb menys terres i molts treballadors del camp es quedessin sense feina. Això va comportar un fort èxode cap a les grans ciutats. Als anys
cinquanta i seixanta del segle passat molts treballadors
del camp van anar cap a Barcelona i Lleida. Els que es
van quedar van haver de complementar la seva activitat. Llavors va començar al nostre poble la producció
de fruita dolça i la ramaderia amb porcs i pollastres.
Aquest és el primer tractor de Cal Miqueló amb les
tres generacions presents actualment: l’actual hereu
el Josep Cau Vallverdú, l’Eduard Cau Barrufet i l’Eduard Cau Pratdepadua.
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Inauguració i benedicció del Casal el dia de la festa
major de l’any 1967.

Aquesta generació haurà de treballar fort davant el repte que es presenta al seu davant. No pot deixar
indiferent ni defraudar ningú. És un

repte que, en l’àmbit particular, amb
la posada en marxa de la casa rural
“calmiqueló” es converteix en exigència pròpia. Cal oferir un bon servei, un caliu humà, una història, una
generositat. Cal treballar per ser els
millors. La casa té possibilitats ja que
l’entorn de les Garrigues és el millor
entorn per a retrobar la pau de cor i
d’esperit.
La casa té possibilitats ja que l’entorn
de les Garrigues és el millor entorn
per a retrobar la pau de cor i d’esperit.

Hi ha llocs en el món que estan envoltats d’una aurèola de misteri i
encís, que actuen com a poderosos
imants. Aquest és el cas de la comarca de les Garrigues que, potser per
la seva duresa i autòctona bellesa, té
una força d’atracció que, una vegada
l’has conegut, ja no et pots sostreure
de l’encant que et captiva. És el mateix encant i la mateixa atracció que
emanen del poble de Puiggròs. És
el mateix encant i la mateixa atracció que, desitgem, emani la casa de
“calmiqueló” inaugurada el dia 29
de maig de l’any 2016.
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El terreny

Els Vilars

les quals acullen el visitant amb cor
franc i sincer.

Cal situar-se i saber que el nom de la
comarca no és gaire antic, data del
segle xviii, i tenia un abast territorial
molt imprecís. Tot i això la primera referència històrica de les Garrigues cal buscar-la al segle xvii, i és
Pere Gil que l’any 1600 en fer menció d’aquesta comarca ho fa amb el
nom de “Garrigia”. És en arribar al
segle xviii que Francisco de Zamora
ja imprimeix aquesta definició de la
comarca l’any 1788.

Dintre de les referències a indrets
i cultures que han marcat la pauta històrica en aquest territori, cal
fer via vers el terme de la població
d’Arbeca, on amb el nom dels Vilars hi trobem el jaciment d’un poblat ibèric que s’ha manifestat com
una de les troballes més interessants
i més riques d’aquell temps. Situat
en una zona plana, aquest nucli fortificat fou construït fa 2.800 anys, i
és únic en el món ibèric català. Les
seves característiques defensives el
feien inexpugnable: una muralla de
5 metres d’amplada amb dotze torres, una barrera de pedres clavades
i un fossat de 13 metres d’amplada i 4 de profunditat. La fortalesa
va ser edificada al voltant de l’any
750 aC, i va ser habitada ininterrompudament durant quatre-cents anys.
L’any 325 aC fou abandonada. Cap
raó traumàtica o violenta n’explica
l’abandonament.

Mentre les primeres ombres comencen a projectar-se sobre la superfície de la terra cal endinsar-se en
una d’aquestes cases venerables que
configuren els pobles garriguencs i
gaudir, contemplant la posta de sol,
d’aquestes llums difuses que besen
les belles pedres del país, les parets
rovellades, daurades pel sol dels innombrables dies i que agafen una tonalitat irreal.

El vestigi de poblament prehistòric
més rellevant de la comarca són les
magnífiques pintures rupestres del
Cogul, fins fa molt poc l’exemple
més septentrional conegut dels santuaris del grup anomenat dels “pintors de les serres”. Foren descobertes
l’any 1908 per part del rector del poble, mossèn Ramon Huguet, a la roca
o cova anomenada dels Moros.
Es tracta d’una immensa mola de pedra que s’aixeca a la vora del camí i
que havia servit de balma on la gent
es refugiava en temps de pluja o, fins
i tot, hi passaven la nit col·lectius pobres d’aquells temps.
L’excepcional conjunt rupestre prehistòric fou catalogat com el millor
de la geografia ibèrica després del
d’Altamira. Avui s’ha convertit en un
centre d’interpretació.

Les terres
L’element clau que ha alimentat
totes les generacions gràcies a tota
la cultura adquirida durant segles
són les nostres terres. Any rere any
han donat els fruits que ens han
alimentat i encara ens alimenten.
Per aquest motiu la terra té un significat molt especial per als pagesos i sovint es paga per les finques
molt més del que valen des d’un
punt de vista productiu. L’anomenat tossal del Miquelo és una de
les finques que ha acompanyat la
família durant les deu generacions
que han viscut a la casa.
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Terra de pau!
Tot recorrent els camins, es pot admirar la perfecta harmonia del món
rural en els pins, els ceps, els fruiters, els ametllers, les oliveres, les
ermites, els pobles i les persones,

Aquesta llum, pastada en la calma
viva de la terra, els visitants de la
casa rural de “calmiqueló” podran
gaudir-la des del Portal del poble o
des de la mateixa casa. És una llum
de somni, dins de la qual les coses,
els objectes, els mobles, les eines
d’aram, les cassoles i les olles viuen
una vida de santedat humil.
Per definir aquesta comarca i aquest
poble de Puiggròs hem de fer-ho
amb la glosa: terra de pau! Terra de
quietud allunyada de l’agitació frenètica del nostre temps, on el ventijol
del matí i del capvespre és portador
de glopades de pau que assossegadament, amb gran suavitat, en silenci, penetra com pluja persistent d’hivern en el cor de tothom que s’acosta
a la bella terra de les Garrigues.
Que tots en sapiguem gaudir!

Rodejat de natura i oliveres, en un paratge ple de serenitat, al bell mig
de les Garrigues ens trobem Cal Miqueló, un oasi de pau i tranquil·litat.
Vine a gaudir de la nostra cultura i gastronomia, del silenci, de l’aire pur
rodejat d’amics, família, companys... i frueix d’uns dies magnífics en unes
instal·lacions on es combina la tradició i la comoditat, l’antic i el modern,

les activitats i la relaxació absoluta. Sols has de respirar, respirar i fruir de
cada alenada d’aire fresc. Vine a Cal Miqueló i descobreix una casa amb
deu generacions d’història, gaudeix de les seves instal·lacions funcionals
totalment reformades, d’habitacions amb bany particular, d’un magnífic Spa,
sauna, àmplia cuina i sobretot, relaxa’t mentre respires tot mirant a l’infinit.

8 habitacions amb bany particular • Cuina àmplia • Sala menjador • Sala d’estar amb TV, consola, DVD • Spa • Sauna
Cal Miqueló
Plaça Major, 5 - 25420 Puiggròs
973 143 599 i 663 766 754
www.calmiquelo1778.com
info@calmiquelo1778.com

