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Lleida, les Garrigues i el 
corredor mediterrani
El conseller Rull i la Diputació de Lleida volen im-
pulsar la connexió de Lleida amb el corredor me-
diterrani. I per fi, el conseller Rull ha parlat clar: 
l’alliberament del peatge de l’AP-2 no és la solu-
ció òptima per als polígons industrials de Lleida 
(per al polígon de les Borges aparentment si que 
ho és, si no hi ha algun factor que ignorem). Lla-
vors quin és el tema? Acabar amb la sinistralitat 
a la carretera N-240 o donar la sortida directa als 
polígons de Lleida? Amb aquestes declaracions 
algú pot interpretar que s’ha utilitzat els morts i 
la sinistralitat per a altres raons.
Les entitats i tota aquella gent del territori que 
defensem la solució de l’alliberament del peat-
ge de l’AP-2 entre Lleida i Montblanc afegim el 
Corredor Mediterrani a aquesta reivindicació. És 
fàcil: afegim els 39 km entre Montblanc i l’enllaç 
amb l’AP-7 (l’Albornar-el Vendrell) que és per on 
ha de transcórrer el corredor.
Si no hi ha interessos ocults que nosaltres igno-
rem, tècnicament no s’entén que, a aquestes altu-
res, encara estiguem plantejant un desdoblament 
de la carretera N-240, o allò que és el mateix: una 
mitja solució (només 24 km des de Lleida fins a 
les Borges), cara (tres cops més) i agressiva amb 
el medi ambient i els conreus. Quan hi ha una so-
lució tan immediata a l’abast! Si volem fer un país 
nou, hem d’aspirar a fer-lo millor. I de veritat. No 
a caure en els errors de sempre.

Grup d’entitats a favor del rescat de l’AP-2

El conte entre l’Albagés, 
Benamejí i Puente Genil
Era un dia d’hivern, un diumenge, al centre de les 
Garrigues, concretament al punt de l’oli d’oliva 
extra verge,  a l’Albagés. Havien quedat en Pere, 
en  Sam  lo  Ramon i en Joan per veure un partit 
de futbol, contemplar com s’enfrontava l’equip de 
l’Albagés contra el Puente Genil de Còrdova. Abans 
de tot, es van apropar al raval de Lleida, baixant 
per les escales del carrer Santiago Rusiñol fins ar-

ribar a la baixada del carrer Enric Granados, 
-Un moment!! —va cridar en Ramon.
-Què passa, fill meu? —va contestar en Pere.
En Sam ho va aclarir tot:
-Avui s’inaugura el carrer Enric Granados. Bé, s’ha 
pavimentat, amb formigó i amb un sistema anti-
congelant per evitar caigudes als veïns i veïnes… 
Tots els regidors de l’Albagés, Puente Genil i Bena-
mejí eren a l’acte d’inauguració. Després de la fita, 
de l’obertura del carrer i perquè ja feien tard per 
anar a veure el partit, van aprofitar per pujar amb 
un trineu d’en Joan, inspirat en el model del Pare 
Noel, per baixar el pendent d’aquell carrer tan ca-
racterístic de l’Albagés, que estava amb dos dits de 
gel quallat i molt lliscant. Tots quatre damunt del 
trineu, i a pinyó fix van baixar a tota pastilla la bai-
xada fins que van topar amb un hort municipal…
-Vigila, vigila, vigilaaa! —va cridar el Ramon, es-
cridassant en Pere, que era qui conduïa el trineu. 
Ja dins de l’hort, on s’havien estavellat, van guar-
dar el patinet del Pare Noel i es van dirigir camp 
a través, per poder contemplar el partit de  fut-
bol  des d’una espona que hi ha al damunt ma-
teix del camp del poliesportiu. De cop i volta, es 
van adonar que tot el trajecte  era  ple  de petits 
tancats, xarxes de filferro, masos fets de totxos i 
blocs, murs i tàpies que envoltaven plantacions 
de calçots , xapes d’uralita per tancar les gallines 
i el gall dindi per Nadal, etc. Sortejant parets, tan-
ques, tàpies, plantacions de marihuana i evitant 
les picades dels galls i les cosses de les  some-
res,  van arribar  fins al  cor de les Garrigues, un 
mas de construcció moderna, molt senzill però, al 
mateix temps, acollidor i habitable. Es van quedar 
tots sorpresos, meravellats per l’atenció i la ben-
vinguda que els van donar els masovers, en Josep 
i la seua dona Maria del Carme, els van oferir tor-
rons, mantecados i polvorons de Rute, rom guer-
riller, vi del marquesat de Benamejí i carn de cabrit 
autòcton de Castelldans.
-Les costelletes eren boníssimes! –va cridar en 
Joan.
De sobte, es va sentir per tot el terme:
-Goool!
-Ja ha marcat un gol l’equip visitant! (O sigui, 
l’equip d’Andalusia. I el Puente Genil no era…) —va 
dir el regidor d’Esports de l’Ajuntament de l’Alba-
gés.

-No pot ser! Jugava el Puente Genil contra l’Alba-
gés! Això que dius no és factible!! —va comentar 
en Sam).
-Tens raó Sam, havia de jugar el Puente Genil con-
tra l’Albagés, però, quan s’atansaven per la ronda 
de l’M-50 de Madrid en direcció cap a l’Albagés, 
per causes desconegudes, s’havien desviat  cap 
al Palau Reial, diuen que volien cantar-li una can-
çó a  Felip VI —va comentar el batlle de l’Albagés.
-I com heu solucionat el tema del partit? El partit 
s’ha de jugar com sigui! —va dir en Ramon.
-Sí, ho hem solucionat, hem fet una selecció en-
tre veïns de l’Albagés, i tots els que tenien ascen-
dència d’Andalusia, sigui  de  Benamejí,  de Jaén, 
de Sevilla o de qualsevol part d’Andalusia, doncs 
n’hem fet un equip, i així s’ha pogut fer la tan es-
perada jornada esportiva entre Catalunya i Anda-
lusia. De moment ja ha marcat un gol lo Petit de 
Cal Venancio —va comentar en Miquel Àngel.
-Però, si tu ets nascut a l’Albagés! —va replicar en 
Joan.
-Joan, fes memòria amic meu! Ja saps que els 
meus avantpassats també són de Benamejí. Con-
cretament la  meua  família  de  Benamejí  eren 
de cal  Baltasar. —va contestar en Miquel Àngel. 
De cop i volta, es va sentir com un tro que va tre-
molar el campanar de l’Albagés:
-Goool!
-Qui ha marcat? —van preguntar en Ramon i 
en Sam.
-El FC Catalunya! —va dir en Pere.
-Sí, sí, ha marcat  lo de ca la Josepa del Fusteret! 
—va dir en Joan.
-Caram! Aquest ets tu Joan! —va respondre 
en Sam.
-No, ara hi viu una altra família en aquesta casa, i 
el gol l’ha marcat l’Adrià de cal Xen.
El partit va finalitzar amb un empat entre el 
FC Catalunya i el CD Andalusia (1-1). I els nos-
tres amics, en Ramon, en  Sam, en Pere i en 
Joan,  se’n  van anar a la seu del Lleida Desper-
ta amb les  seues  amigues i amics, i van ser 
molt  feliços i van menjar molts anissos. Visca 
l’Albagés! Visca Catalunya i Andalusia lliures! 
(Dedicat a les companyes I companys del Grupís-
sim del Facebook Lleida Desperta).

Joan Antoni Chacón Iglesias
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Equip

Si pensem en les Garrigues ens vénen al cap 
marges de pedra seca, bancals d’oliveres i 
cassoles de tros, però si anem una mica més 
enllà i analitzem el nom de la nostra comarca 
ens dóna una primera idea de quin tipus de 
vegetació podem trobar-hi. La garriga és un 
matollar dens de garrics, més coneguts a la 
nostra terra com coscolls, o d’arbustos sem-
blants, de fulla plana, petita i dura, persistent 
tot l’any. Aquest és un dels hàbitats més fre-
qüents a les nostres terres i això va lligat a una 
flora determinada; el romer, el timó, el llicsó, 
l’argelaga o la flor de Sant Joan són, entre d’al-
tres, part de la nostra identitat, no solament 
d’una forma paisatgística, sinó també d’una 
forma etnobotànica: l’aigua de timó per a ne-
tejar ferides, els llicsons per a menjar amanits, 

l’argelaga per a fer caure l’estalzí del foc a ter-
ra o la flor de Sant Joan per a fer-ne rams. 
Aquest coneixement tradicional, que ens re-
munta a l’època dels nostres padrins o fins i 
tots dels padrins dels nostres padrins i que 
hem heretat d’una forma inconscient –i hau-
ríem de poder passar igualment a les genera-
cions posteriors–, és un coneixement únic de 
la zona, es tracta del valor que els garriguencs 
i garriguenques hem donat a les nostres plan-
tes, ja sigui per a curar, alimentar-se o fabricar 
estris del camp, entre d’altres.
A partir d’un projecte que constitueix la meva 
tesi  doctoral i que s’emmarca dins del grup 
d’investigació EtnoBioFic (www.etnobiofic.
cat) de la Universitat de Barcelona i l’Institut 
Botànic de Barcelona (CSIC) s’està duent a ter-

me una prospecció etnobotànica de la nostra 
comarca, incloent-hi també els municipis de 
les Garrigues històriques. L’objectiu d’aques-
ta prospecció és poder conversar i compartir 
alguns moments amb els veïns de la comarca 
i així recollir informació sobre les plantes que 
s’utilitzaven i s’utilitzen al nostre territori. Es 
tracta d’un treball de camp molt important per 
tal de preservar el coneixement tradicional so-
bre les plantes de la nostra comarca i poder-lo 
retornar al poble, així com també omplir un 
buit en les investigacions etnobotàniques, ja 
que és ben palès que les zones àrides del po-
nent de Catalunya han estat poc estudiades. 
Us animo a formar part d’aquest projecte i a 
no deixar que aquest coneixement caigui en 
l’oblit.

Aproximacions etnobotàniques 

L’etnobotànica a casa nostra 
AIRY GRAS MAS agras@ub.edu


