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EL MUNICIPI 

El terme: situació i extensió 

El municipi de Les Borges del Camp, és situât a 
l'extrem occidental del Camp de Tarragona, i forma 
part de la comarca del Baix Camp, d'acord amb la 
Divisió Territorial de Catalunya, aprovada pels Dé-
crets de la Generalitat, de 27 d'agost i 23 de desem-
bre del 1936. 

El terme és una llenca de terreny de forma rom-
boide, al peu dels darrers contraforts de la Serra de 
La Mussara i muntanyes de Prades, per on s'obre, 
esplendorosa, la plana del Camp, tot sortint del Prio-
rat. És de configuració irregular, mes ample al nord 
i acabant gairebé en punta al sud. La seva extensió 
és més aviat petita, ja que només ocupa un total de 
814 hectàrees. Al N. limita amb els termes d'Alforja 
i Maspujols; al S. té veïnatge amb terres de Bota-
rell i de Riudoms; a l'E. segueix el veïnatge amb 
Riudoms i amb Maspujols, i clou el circuit de par-
tions a l'O, altre cop amb Alforja i Botarell, i en una 
punta, Riudecols. 

9 



Panoràmica de la vila. 



Relleu 

Tot i que la superficie del terme es pot considerar 
més aviat irregular, els seus desnivells només són re-
marcables a la meitat septentrional i cap a la part 
de ponent. La part més baixa i de relleus més suaus 
és la més meridional, que fa una mena de tascó i s'in-
terposa entre els termes de Botarell i de Riudoms. 
Alli la seva altura sobre el nivell del mar és de 177 mé-
trés, i el seu terreny és de sedimentano quaternària. 
Les eminències del sector nord assoleixen cotes mo-
destes, però en elevar-se amb una certa brusquedat 
trenquen la continuïtat de la plana i esdevenen ben 
caractéristiques: els Codolars assoleixen els 495,5 m, 
els Pedrets, el punt més alt, puja a 536; la Carena 
de les Torres, 390,5, i el Bosc del Vidre s'enlaire a 
451,5 m. Tots aquests pujolets són formats per aflo-
racions granitiques. Cap a la part de ponent, les Cos-
tes, pel que fa al nostre terme, s'eleven a 459,5 m, i 
són bàsicament esquistos o llivorelles del paleozoic. 

Els conreus 

Al llarg de la seva història, Les Borges ha tingut 
una economia que ha recolzat bàsicament en el sector 
primari, sobretot en l'agric.ultura, si bé actualment ha 
experimentat una profunda transformació, ja que són 
moites les persones que han passat al s sectors secun-
dari i terciari, activitat que desenvolupen, a més a més 
de a Les Borges, a Riudecols, però sobretot a Reus. 

Amb tot i això, la secular dedicació a les feines del 
camp, li ha donat un agradós aspecte i caràcter pa-
gesivol i encara en conserva alguns costums. 

Malgrat la regressi» apuntada coin a dedicació 
preferent de l'agricultura, les terres cultivades encara 
ocupen el 70.39 % de la seva superficie total, de les 
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quais el secà ocupa el 37,96 % , i el regadiu, el 32,43 % . 
No es practica al terme el cultiu per hivernacle i no-
més dues hectàrees són regades per aspersió. Els con-
reus hi són variats i, com s'esdevé a molts pobles de 
la comarca, hi ha una producció (en alguns casos ben 
migrada) de gairebé tots els cultius tradicionals. Hi 
predomina l'avellaner, amb una superficie de cultiu 
de 324 Ha. (124 de secà i 200 de regadiu), amb una 
mitjana de producción anual que s'estima en uns 
250.000 kg; l'olivera, que ha disminuït, ocupa una su-
perficie de 132 Ha., i la seva producció mitjana es 
pot xifrar en 400.000 kg d'olives; la vinya, que tenia 
una forta incidència en l'economia local abans de la 
filloxera, s'ha vist reduïda actualment a unes 32 Ha. 
i una mitjana de producció anual d'uns 38.000 litres. 
Alguns d'aquests cultius hi són en règim d'associats, 
és a dir, que en un mateix tros de terra hi conviuen 
tots tres, sobretot els dos darrers. Ja en menor escala 
hi ha els garrofers, els ametllers i els presseguers i, 
amb menys incidència, les pomeres i les pereres. En 
plantacions disseminades hi trobem tarongers, llimo-
ners, cirerers, pruneres, codonyers, nesprers, alber-
coquers, etc. 

La gelada del febrer de 1956 va significar una 
pèrdua molt greu per ais conreus de l'olivera i els 
garrofers, arbres que van haver de ser escorxats gaire-
bé tots per tal que brotessin de nou. A partir d'ales-
hores, la davallada de l'agricultura com a dedicació 
exclusiva ha estât una constant a la vila. pero encara 
s'ha accentuat els darrers anvs, ja que els joves pre-
fereixen altres mitjans més segurs de guanvar-se la 
vida, de manera que ha passat a ser una segona ocu-
pació per a força gent que durant la setmana treballa 
ais sectors secundari i terciari. 

Ais regadius s'hi cullen també hortalisses: bajo-
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ques, fares tendres, patates i pèsols i, en menor quan-
titat, cois, coliflors, àpits, lletugues d'eiiciam, escaro-
les, espinacs, bledes, carbasses i carbassons, albergí-
nies, tomàquets, pebrots, maduixes, cebes, alls, raves, 
carxofes, cogombres, etc., i a les seves époques, pels 
boscos, també hi surten, espontanis, els espàrrecs i els 
rovellons, tan gustosos i tan buscats per molta gent. 

Els estris 

L'agricultura ha sofert una bona transformado, 
potser no tan important com hauria calgut, però su-
ficient per a tenir-la en compte i per a aturar-nos-hi 
poc o molt. Les polleganes giratòries, o franceses, que 
s'imposaren els primers anys de la centùria actual, 
han estât substituïdes pels motocultors, dels quais, en-
tres les diverses modalitats, n'hi ha 65 unitats, i molts, 
amb el corresponent remole; el secular carro i els 
animals de bast, que tant de servei feren ais nostres 
avantpassats per a arribar ais indrets més enlairats 
del nostre terme, gairebé han desaparegut, substituïts 
per una vintena de tractors, entre petits i grossos, amb 
remole; les manuals i rudimentàries maquines de sul-
fatar, s'han mecanitzat (les de tipus motxilla) i han 
estât reemplaçades, en molts casos, per pulveritzadors 
i empolsadors, dels quals tot plegat n'hi ha onze. 

La hidrografía 

Ni el sòl ni el subsòl no són massa ries en aigua. 
El teme és drenat per la riera d'Alforja que el res-
segueix en sentit longitudinal. Aquesta riera duu el 
curs normalment sec, però sol sortit intermitentment 
en temps de pluges intenses, en corrent no massa 
abundós (en aquests casos els pagesos diuen: «ha sortit 
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un cap de riera»); a vegades, quan plou torrencial-
ment, surt en grans avingudes («baixa una rierada», 
diuen aleshores). 

Aqüestes rierades són degudes ais diversos bar-
rancs que li són subsidiaris des del seu origen ais ves-
sants de la Serra de la Mussara. Perô si el seu areny 
és gairebé sempre eixut, el subsól ja es mes rie en 
aigua i s'hi han construit, per a la seva captació, di-
verses mines, les més importants de les quais, pel que 
fa al terme de la vila, són: la Mina del Molí, la Mina 
Nova, la Mina de Sant Isidre i la Mina de les Torres. 
També hi ha els tres pous municipals que forneixen 
d'aigua la població. Les mines esmentades són com-
plementades per altres fonts naturals i per una gran 
quantitat de pous, alguns de ben cabalosos, pero en 
general d'escassa importancia. Per a elevar l'aigua 
deis pous, les antigües sínies a sang, estil àrab, algu-
nes de les quals funcionaven encara cap ais anys cin-
quanta, han estât substituïdes per motors mecanics 
d'explosió o elèctrics, en nombre de prop de mig cen-
tenar. 

Els bascos 

Actualment, els boscos es troben cap a les parts 
més altes del termes i ocupen una superficie aproxi-
mada de 146 Ha., que representen un 17,93 % , amb 
tendèneia a incrementar-se. Són formats principal-
ment de pi blanc o bord que, com que creix més rà-
pid, ha substituït els antics alzinars. La flora és de 
tipus mediterrani: hi abunden les farigoles i el romani, 
les argelagues i els coscolls, els esbarzers, les mates, 
els ginebrons, els arbossers (que fan les cireretes de 
pastor), els brucs, el roldor, la ginesta, la llemenosa, 
la botja blanca, etc. 
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El clima 

Arrecerada la vila pels relleus de la Serra de la 
Mussara, queda bastant emparada de les influències 
climatològiques de terra endins, la quai cosa li forneix 
un clima tipicament mediterrani. La mitjana de la 
temperatura anual la podem calcular, amb força apro-
ximació, en 14,8 graus A l'hivern, pot oscillar entre 
unes minimes de l'ordre dels 4,5 graus i unes maxi-
mes de 13, que fan una mitjana de 8,75° C. Les gla-
çades no son massa freqiients i es produeixen del no-
vembre a l'abril i, uns anys amb altres, vénen a re-
presentar unes 5 o 6 cada hivern. El mes mes fred 
es el gener, seguit del febrer. També es durant el pri-
mer mes de l'any quan sol gelar mes, i, amb menys 
frequència, dins els mesos de novembre, desembre i 
abril. Però quan gela, el termòmetre no baixa —11e-
vat de les logiques excepcions— dels dos graus sota 
zero. També les nevades hi són escasses; el percentat-
ge de dies en que es posa la neu al terme es pot deter-
minar en décimes anuals, i encara en menys, al nucli 
de població. Malgrat el recer de les muntanyes, el 
vent serè hi sol bufar força durant la tardor i l'hivern 
(també és el mes de gener el mes ventés ) ; quan es-
devé huracanat assoleix velocitats que sobrepassen els 
120 km/h. , i ha arribat a superar fins i tot els 
150 km/h . 

Les pluges són més normals a la tardor i a la pri-
mavera, i l'època més eixuta és l'estiu, sobretot el mes 
d'agost que és quan els pagesos van de bòlit cercant 
l'aigua de les mines i els pous (hi ha anys, força es-
cassa) per a regar els arbres i les plantes. 

1. Mancats de dades directament enregistrades a la vila du-
rant llargues tongades, ens hem valgut de les mitjanes que re-
suhen de combinar les de Reus i les de Riudecanyes. 
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El sol és radiant i càlid, fins i tôt a l'hivern, i el 
cel és d'un blau diàfan el 33 % dels dies de l 'any; 
un 17 % representen els dies que esta rnivol, sense 
sol, i els dies mig ennuvolats vénert a ser un 50 % . 
La boira s'hi posa molt esporàdicament i més aviat 
cap a finals de l'hivern, perô és temuda pels pagesos, 
si és massa persistent, perquè diuen que destrueix el 
safrà dels avellaners. Normalment se sol esbargir en 
sortir el sol. 

Demografia 

Les primeres dades que posseïm reculen al se-
gle xiv. El 1339, la vila comptava amb 22 focs, i 
17 anys més tard havia pujat a 27, tôt i que entre-
mig (1348) va patir la famosa pesta negra. Durant 
la quinzena centûria romangué estabilitzada, ja que 
al 1413 se li estimaven 26 focs, xifra que repetia el 
1457 i només en baixava 2 al cap de 40 anys. En ini-
ciar-se el segle xvi ja fa una bona estirada: el 1515, 
s'anotava 34 focs, ccsa que representa un augment 
de 10 respecte del 1497, ascensiô que seguirà fins pas-
sada la primera meitat de la centûria. El 1553 assolia 
els 39 focs, perô deu anys més tard experimenta una 
forta davallada: als anys 1563 i 1564 només se n'atri-
buïa 31. No coneixem cap més fogatge fins passats 
120 anys. Durant aquest llarg periode experimenta 
un dels creixements més extraordinaris de la seva his-
tôria, ja que l'any 1683 se li coneixen 80 focs, amb un 
augment de 49 respecte de l'anterior, cosa que repre-
senta un index de creixement del 158,64 %. Un altre 
sait remarcable es produira durant el segle xvni: 
el 1719 li eren atribuïts 485 habitants, i 796, l'any 
1787, o sigui que en 68 anys experimenta un incre-
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ment de 311 persones, cosa que situa l'index en un 
64,12 % . 

El creixement de la vila va seguir un ritme ben 
considerable, també, durant la passada centuria, de 
manera que arribava al final del segle amb 1.175 ha-
bitants, després d'haver sofert, això si, algunes oscil-
lacions en l'entremig. El 1842 ultrapassa, per primer 
cop, el miler d'ànimes (exactament, 1008); davalía 
a 907, dos anys més tard, i torna a experimentar una 
forta crescuda el 1887, amb un cens de 1.229 perso-
nes, però en 10 anys torna a produir-se una forta min-
vada, ja que baixà a 1.038, l'any 1897. Ja hem vist 
que en 3 anys ho tornara a superar. Però caldrà que 
s'escolin gairebé 80 anys per a sobrepujar la impor-
tant cota assolida l'any 1887. Efectivament, el 1960 
només s'hi aproximara —1.220 h.— amb tot i això; 
és de remarcar la forta estirada que es produi en la 
década 1950-1960, ja que passa dels 1.123 als 1.220 
indicáis. Va ser, dones, l'any 1965 que amb 1247 bor-
gencs censats, deixava definitivament endarrera els 
1.229 del segle passat. L'increment ha estât una cons-
tant, els darrers anys. El 1970 eren censades 1.289 per-
sones, i pujava a 1.390, 10 anys més tard. Però en el 
padró confeccionat l'any passat (1981) la xifra va 
ser corregida i va baixar a 1.361 borgencs. Podem 
dir, resumint, dones, que l'increment experimentat 
durant el segle actual ha estât de 186 persones, amb 
un index que se situa en un 15,83 %. Això repre-
senta un creixement lent durant tot el que va de 
segle, cosa que ens fa concebre esperances de no min-
var, però també de servar, sortosament, la seva con-
dicio de poblé, és a dir, de comunitat no gens massi-
ficada, on cada borgenc o borgenca és una persona 
coneguda pel seu nom, però també pel nom de casa 
o pel renom. Potser caldrà dir que l'increment pot 
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ser degut a la seva situació geogràfica, o sigui al fet 
de trobar-se a 8 km de Reus, la qual cosa ha repré-
sentât una forta incidència en l'immigració, tant a 
nivell nacional, sobre tot de les comarques més pro-
peres, com a nivell de l'Estat. 

Deixem tots aquests details per a estudis més es-
pecialitzats, que escapen ais propòsits d'aquest treball. 

L E S GRANGES I LA R A M A D E R I A 

L'avicultura 

En els anys que seguiren la forta gelada del 1956, 
sobretot els primers de la década deis seixanta, pro-
liferaren fins a extrems insospitats les petites explo-
tacions avicoles o explotacions familiars, i un tant 
per cent molt elevat de families habilitaren les golfes 
i els baixos amb aquesta finalitat. Poe a poc el mateix 
mercat actuà de regulador i va corregir aquella ex-
cessiva proliferació, i les improvisades granges (que 
provocaven males olors i gran abundor de mosques 
pels carrers i places) han anat desapareixent de l'in-
terior del ease urbà, fins i tot en les petites i seculars 
formes del corralet, i només resten actualment set, 
escampades pel terme, amb uns setanta mil caps d'avi-
ram entre gallines ponedores ( 30.000 ) y pollastre!; per 
a engreixament (40.000). 

Txt cria de porcs 

També ha desaparegut o gairebé, el veli costum 
de criar el porc a les cases pageses. Actualment hi ha 
cinc granges de porcs en explotació, algunes en pro-
ducció mixta, és a dir, que combinen la cria i engrei-
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xament de porcs amb la de pollastres i gallines po-
nedores. Entre truges de recría i porcs per a engreixa-
ment, s'estimen en uns 1.700 caps de bestiar. 

Conillaires 

Una altra forma de la petita producció casolana 
que també ha desaparegut, pràcticament, és la cria 
de conills i tampoc ja no hi ha els tipies conillers pel 
terme (eren uns clots, una mena de pous bastant grans 
i de 3 o 4 metres de profunditat, on s'hi deixaven els 
conills en règim semilliure; ells feien els seus caus, 
hom els alimentava a base d'herba i eren destinais 
al consum familiar). Actualment la cria de conills 
ha esdevingut una indùstria, amb uns mètodes deter-
minats, com son la separado de gàbies, tractaments 
asèptics, encreuaments més productius que milloren 
les races i redueixen les baixes de les cries, i alimen-
tado a base de pinsos i farratge sec. Al terme hi ha 
sis instal-lacions o granges conilleres i el nombre total 
s'estima en unes 28.000 caps, entre conilles per a 
cria (3.100), máseles de reproducció (400) i catxaps 
d'engreixament per a la venda (24.500). 

Ramaderia 

Vet aquí una altra de les activitats que s'ha anat 
perdent, a mesura que els veils pastors han anat 
desapareixent. Abans era corrent veure passar els ra-
mats de bens i cabres pels nostres carrers, omplint-los 
de la seva característica ferum. Del nostre record, eren 
quatre les families que s'hi dedicaren. Ara només hi 
ha un pastor, però dun un ramat d'uns MÌO caps de 
bestiar. Les tres vaqueries que proveïen de llet i earn 
la poblado, ja fa anys que deixaren llur actiritat. Hi 
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va haver un temps que es venien a la vila uns 40.OJO 
litres de llet de vaca i uns 16.000 de cabra. Ara aques-
ta activitat és inexistent. 

E L N U C L I DE P O B L A C I Ó 

Particulariíats de la vila 

El nucli urbá antic es troba encimbellat dalt d'un 
turonet, coronat, al seu punt mes alt —251 m — per 
la remarcable obra de l'església. Tot plegat, el con-
junt de la vila té una posició de talaia, que la fa 
missera perqué albira tota la plana del Camp de Tar-
ragona i la Serra prelitoral que l'envolta com també 
una bona Henea de la mar Mediterránia, la qual cosa 
pot ser explicaría una mica el seu nom. També és, 
diem-ne, presumida, perqué la seva situació topográ-
fica la fa visible d'arreu de la comarca camperola i 
de mar endins i fins serveix de punt de referencia ais 
mariners de les nostres costes, que la veuen guaitar, 
galana, en el seu mirador natural, emmarcada la seva 
silueta estirada en el bell dosser de les muntanyes 
del fons. 

És d'aquelles poblacions allargassades que tenen 
forma de cami, com diria Josep Iglésies, per haver-se 
edificat a un costat i altre d'una via, tant en el que 
en podriem dir la primera etapa, míe s'engrandi res-
seguint el cami de Reus, com a l'época moderna, és 
a dir, de be» entrada la segona meitat del segle xix, 
que s'estén a un i altre costat de la carretera del 
Priorat. 

En un altre ordre de coses, cal dir que la vila és 
situada en un lloc de privilegi, tambe'-, ja que es troba 
en un punt gairebé equidistant entre el mar i la mun-
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tanya, o sigui que qualsevol persona o grup situât a 
la vila, pot organitzar excursions diverses, tant d'in-
terès turistic o d'esbargiment: Cambrils de Mar, Sa-
lou; de tipus cultural: Siurana, Prades, Escornalbou, 
Poblet, Reus, Tarragona; o de muntanya: Serra de 
la Mussara, muntanyes de Prades, la Serra del Mont-
sant, etc. 

L'Església i el Campanar 

És un conjunt monumental, barroc, amb elements 
neoclàssics, que té un cert interès i és el més impor-
tant de la vila. Va ser construit l'any 1777. 

La façana principal de l'església presenta la gran 
portalada d'entrada, emmarcada per quatre columnes, 
dues a cada costat —les interiors més sortides res-
pecte de les exteriors adossades a la façana—, formant 
un sortint, separades per una cavitai en forma de 
mitja canya, on hi ha sengles peanyes. Aquestes co-
lumnes se sostenen sobre bases quadrangulars i son 
rematades per capitells. Damunt la porta hi ha una 
fornicula, també franquejada per dues columnes. Tant 
la fornicula com els capitells i les dues peanyes, ori-
ginàriament sostenien unes imatges que donaven força 
més interès artistic al conjunt, però desaparegueren, 
desgraciadament, amb l'obsessió antireligiosa del 1936, 
junt amb tota la imatgeria interior. A la part supe-
rior de la façana, coronant la fornicula, hi ha una 
rosa amb vidriera de colors, d'escàs mèrit, que deixa 
traspuar la claror cap a l'interior. Tot el detail de 
l'ornamentació del portal pot èsser considérât de cap 
al final del rococò. Un repeu de pedra, amb sortint 
xamfranat, ressegueix tota l'amplària del frontis, que 
a la part superior mostra très tipus d'esgrafiat: de for-
mes recargolades, el que emmarca les columnes, i les 
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altres dues, géométriques —romboides amb motius 
circulars al cos central i rectangulars ais dos cossos 
laterals—. Tot el conjunt del bonic frontis necessita 
una urgent i profunda restaurado, car a la part su-
perior, justament sota el sardinell que retalla tota la 
façana, s'ha erosionat tot l'esgrafiat i ha deixat al des-
cobert l'obra en la seva part interior. La porta és de 
fusta, perfilada amb grossos claus de ferro figurant 
una mena de flors, amb artistics motius pel que fa 
als panys. A l'angle esquerre, al primer cos del cam-
panar, a mitja altura, hi ha la placa que commemora 
la data de la seva construcció. 

A l'entrada hi ha un cancell de fusta, sense cap 
mèrit artistic, traspassat el quais ens trobem a l'in-
terior del temple, que és format per tres naus, àmplies 
i elegants, amb creuer centrât, rematat per una bella 
cúpula octagonal, d'un cert interés arquitectònic, 
construida posteriorment al conjunt del temple. El 
cor, situât damunt el cancell, presenta unes formes 
esmotxades, arrodonides, amb una bonica barana de 
ferro forjat, tot plegat té un aire molt elegant i sump-
tuós. Els capitells que coronen les esbeltes pilastres 
interiors, fan pensar, com altres details, en un rococó 
tarda. El mateix podem dir dels agençaments que 
emmarquen les fornicules buides que hi ha a les ar-
cades superiors de les naus laterals. 

Les quatre pilastres que sostenen la cúpula formen 
uns torals per a convertir-la en vuitavada, els quais 
mostren sengles litocromies en forma de medallons 
en baix relleu, représentant els quatre evangelistes, 
mes aviat d'escàs interés artistic. 

El presbiteri actual, ampli, ocupa des del creuer 
fins al retaule del fons, i va ser construit, junt amb la 
mesa de l'aitar major, el 1977, i beneït el dia 8 de 
setembre, en commemoració del segon centenari del 
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temple. Creiem que mereix un comentan a part el 
retaule de l'Aitar Major, obra de l'escultor reusenc 
Josep Auqué. La seva construcció la va iniciar mos-
sèn Emili Sánchez el 1942, el qual realitzá tota la 
part baixa on hi ha l'antiga taula, en un sortint d'on 
parteixen dues escales laterals que donen accès a la 
part superior, on hi ha una gran peanya emmarcada 
per quatre àngels, dos a cada costat, a nivell distint, 
que sosteneii un núvol. L'obra iniciada per mossèn 
Emili va ser acabada pel seu successor, mossèn Joan 
Paris, que va fer construir el bonic retaule d'alabas-
tre, obra del mateix escultor, tot piegai cosiejat, com 
és naturai, per l'aportació dels borgencs. El retaule 
va ser beneït l'any 1954. 

També cal detallar la cambra de seguretat que 
s'ha construit darrerament a la Capella del Santis-
simi per guardar la venerada talla de la Mare de Déu 
de la Riera. El conjunt és format per un retaule d'ala-
bastre, modernista, de traços afuats, amb un escut 
de formes romboides al capdamuiit, amb l'anagra-
ma PAX. Al centre hi ha un monumentai Sagrari en 
forma d'ou que simbolitza la fertilitat i la vida, Jesu-
crist. De l'òvol arrenca una columna decreixent amb 
una corona a mig aire (la re;alesa de Crist), amb cine 
fIocs d' avellanes (les cinc llagues de Crist) i rematada 
al final per una creu. Tot és de metall daurat i s'as-
senta damunt una ona d'alabastre en una allegoria 
que vol representar el triomf del bé sobre el mal. Les 
dues mitges closques que formen les portes del Sa-
grari, són agençades amb preciosos esmalts, obra de 
Stanis. Obertes les portes, se'ns mostra un bell frontis 
de fusta noble de cirerer, amb portelles de cristall tre-
ballat. l'interior del quai és blindât amb planxa d'acer 
i folrat amb seda natural xinesa. A la dreta del re-
taule, en una mena de prolongació, hi ha la fornicula. 
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també d'alabastre, blindada a l'interior amb planxa 
d'acer gruixuda, agençada també, a l'interior, amb 
dignes entapissats que fan ressaltar la bella Imatge. 
Aquesta fornícula és coronada per una cúpula bizan-
tina, també de metall daurat, amb un anagrama del 
nom de Maria al capdamunt de l'agulla, que li lleva 
el regust paganitzant. La Imatge de la Mare de Déu 
és visible a través d'un finestra! protegit per un vidre 
antibaia. La mesa de l'aitar i el sòcol que envolta 
l'estança són de marbre, i el pis és recobert de «parket» 
de fusta clara. La gran portalada, amb are de mig 
punt, que dona accès a la Capella, ha estât protegida 
amb una reixa de ferro forjat igual que la del bap-
tisteri. Totes les portes están proveïdes d'uns sofis-
ticáis sistemes de seguretat i d'alarma. La part tècnica 
és obra de l'arquitecte Guillem Boxò, i l'artistica i or-
namental ha estât a càrrec de l'escultor Eustaqui Va-
lles, ambdós taragonins. 

El campanar és una torre d'edificació sòlida i va 
ser construit al mateix temps que l'església. És format 
per tres cossos: el primer, quadrat, és el més llarg i 
forma part del conjunt de la façana del temple; els 
altres dos són vuitavats decreixents. Al segon eos hi 
ha l'esfera del rellotge, i a l'interior, la sala de la 
maquinaria que el mou. Al tercer eos hi ha la ro-
tonda o sala de les campanes, amb vuit finestrals, dos 
d'obert, on hi ha les dues campanes i els altres sis 
tapiats total o parcialment, formant les vuit arcades 
que sostenen el gran cimborri de la cúpula, rematada 
pel parallamps. 
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L E S RODALIES 

L'Ermita de la Mare de Déu de la Riera 

L'a ntiga ermita dedicada a Sant Bartomeu, del 
segle xii, era parroquia d'un ampli sector que com-
prenia els llocs de la Quadra dels Tascals, Els Diu-
menges, Riudecols, Les Voltes i Les Borges. La tra-
dició oral diu que hom pujavan a batejar els de Cam-
brils. Segons algunes noticies, la seva construcció era 
romànxa, encara que també hi va haver qui assegu-
rava que no tenia cap estil définit. Llastimosament 
va ser enrunada l'any 1903, contrariant amb aquest 
acte la voluntat testamentaria de Na Magdalena 
Martorell i Ferrer, més coneguda entre els borgencs 
per Senyora de Gener, que havia ordenat que la seva 
deixa fos destinada a la reconstrucció de la vella er-
mita i 110 pas a fer-ne una de nova corn volgueren 
els seus marmessors, ves a saber amb quina mena 
d'interessos. 

Eiulerrocada l'antiga, románica o no, Tactual va 
•'i' construida tôt seguit, emprant un estil inconcret, 

modernista, una mica xocant, al gust de l'época, pero 
que si no va satisfer els estudiosos comarcals d'aquells 
anys que en feren critiques força desfavorables, sí 
que va agradar ais borgencs que n'estaven —i n'es-
tan— força orgullosos. 

Un pic construit el nou Santuari, la Mare de Déu 
hi era reintegrada el desembre (dia 8) del 1904. Els 
plans origináis de Termita s'han perdut i fins avui no 
hem sabut trobar cap document que ens digui el nom 
de Tarquitecte creador. 

A les acaballes de la guerra (1936-1939), amb 
metiu de la reculada de Texércit república, va ser 
volada junt amb tôt l'arsenal d'armes i municions 
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que emmagatzemava. La seva reconstrucció es va dur 
a terme el 1954. seguint tan fidelment com es va po-
der el model original, i era beneida els dies 16 i 17 
d'octubre. A la reconstrucció, hi collaborá tot el po-
blé i fins els borgencs absents, ádhuc els exiliats per 
la repressió. 

El Santuari és situat a uns 700 m a l'O. de la vila. 
a 255 m d'altitud i s'hi arriba en una bonica pas-
sejada. 

La Mare de Déu de la Riera 

Actualment és la patrona del Santuari i de la vila. 
Com ha passat en altres ermites, la devoció mariana 
ha desplagat a un segon Hoc el seu antic patró. Sant 
Bartomeu, patró que els borgencs tenen injustament 
oblidat, car, actualment, no se li dedica cap mena 
d'acte ni tan sols per la seva festa. Fins i tot. aquest 
nom no és emprat pels borgencs per a batejar llurs 
fills, ni ara ni des de fa molts anys. 

La Mare de Déu de la Riera és una bella talla 
románica de fusta policromada, d'una aleada de 90 cm 
i data del segle xin. La imatge representa la Mare 
de Déu asseguda. amb l'Infant Jesús, també assegut. 
damunt el genoll esquerro, al qual sosté amb la má 
del mateix costat. La talla ha sofert diverses restau-
racions i ádhuc algunos transformacions al llarg deis 
segles. Sembla que el brag dret. que ara té flexionat 
pel col/e i l'avantbrag enlairat amb la má a l'altura 
del coll. originalment el tenia estés al davant bo i 
sostenint un lliri en Hoc de la bola epie hi dim ara. 
També sembla que va ser transformat el cap, i la 
corona, que era a l'estil de la de la Mare de Déu de 
Montserrat, i va ser convertida en la testa actual. 
L'Infant Jesús també duu la má dreta enlairada i el 
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palmell obert, amb els dits gros, l'index i el del mig 
en actitud de beneir. A la mà esquerra hi porta un 
llibre tancat. A començaments del segle actual, en 
un accident fortuit, es va encendre el mantell que duia 
posât i, tot i que el van apagar de seguida, no van 
poder evitar que se socarres la faç de l'Infant, faç que 
va ser substituida per la d'una nina, enganxada com 
millor saberen damunt de l'original malmesa. Durant 
la revolta del 1936, va ser salvada de la foguera que 
crema totes les imatges, mobiliari i objectes de Ter-
mita, per la responsable i decidida actitud del batlle 
republicà i d'un pages que s'esqueia passar per allí, 
amagant-la sota d'uns feixos de llenya, on l'ermitana 
la va trobar al cap d'uns quants dies, la va dur cap 
a la vila i fou amagada sota una falsa volta d'escala. 
El corc havia fet estralls en aquella vellura de set o 
més segles, la qual cosa feia temer per la seva exis-
tencia. El 1968, d'acord mossèn Eugeni Ferrer i 
TAjuntament, decidiren portar-la al Museu d'Art de 
Catalunya, a Barcelona, on procedimi a una profun-
da i acurada restauració, sense llevar-li ni afegir-li 
res. La fitxa de treball del museu esmentat diu que 
la restauració s'incià I ' l l de juliol del 1968 i s'acabà 
el 14 de març de l'any segiient. Cal aclarir que en 
Tentremig va passar uns quants dies a la vila per la 
Festa Major, que aquell any commemora, amb dos 
anys d'endarreriment, el cinquantenari de la coro-
nació de la Mare de Déu. Lis treballs que s'il! efec-
tuaren consistireii en una consolidació total i refor-
çament, tot reomplint la part baixa de la talla. Es van 
posar unes metxes als braços drets de la Mare de 
Déu i de l'Infant, bo i engantxant, també, les respec-
tives mans. Per a efectuar la consolidació, se li iii-
jectaren 50 grams d'Araldit liquid NC 213 i 5180 
grams de Mowilit 50; per a reforçar i modelar les 
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parts que hi mancaren, s'hi van aplicar 850 grams 
d'Araldit imitació fusta SV 426. Tot aquest treball 
el va dur a terme el restaurador En Marc Vergés. La 
restaurado va ser completada amb un excellent tre-
ball de policromia, de manera que la velia talla que-
da en perfectes condicions. 

Des d'aleshores, li foren llevades totes les robes 
postisses que l'enfarfegaven i no deixaven veure la 
gran bellesa artistica de l'escultura. 

Darrerament, com ja hem vist, se li ha construit 
una cambra de seguretat a la Capella del Santíssim, 
a l'església, per tal d'evitar que sigui robada. 

El Poli.sportiu 

Installacions esportives i d'esbargiment, situades 
a sol ixent de la vila, a la cara solana d'un serret, al 
recer del vent seré i a la dreta del barrane de la Font 
de la Gana. 

L'Estació 

És la del ferrocarril, a la línia de Barcelona a 
Madrid. Una de les parts més caractéristiques de les 
seres rodalies, és el pont de ferro, que salva el gran 
valí —cavat quan es construí tot el conjunt—, per on 
passa l'antic carni de Riudoms i diverses canonades 
d'aigua de les mines que reguen la part jussana del 
terme. L'estació, sempre ha estât una de les que ha 
tingut més moviment de mercaderies de tot el tra-
jéete —naturalment, en la seva categoria—. 

La Bòbila 

Antic fora rotatori on es fabricava tota mena 
d'obra, des de rajóles fins a teules. Ja fa més de vint 
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anys que 110 s'hi treballa, pero encara conserva en-
lairada la seva fumera. si bé ja en molt mal estat. 

Els Aires del Camp 

Urbanització moderna, situada a uns 200 m al 
nord de la vila, a la dreta de la carretera del Priorat, 
on hi ha uns habitatges aillats o xalets. 

El Camp de Tir 

Lloc destinat a esbargiment deis afeccionats a la 
caga, 011 es reuneixen. normalment els caps de set-
mana, per a fer tirades al plat. Situat a les Valls, és 
I>ropietat d'una societat de cagadors de Reus. 

TM Creueta 

Creu de terme situada a la part baixa del poblé, 
a rencreuament del camí de Riudoms amb el de Riu-
decols. En unir-se les parróquies de Sant Bartomeu 
de la Quadra i de la Mare de Déu Assumj)ta (1735), 
la creu que hi havia al fossar de la primera (fossar 
que havia estat enderrocat contra la voluntat deis 
tascalencs). va ser traslladada al portal d'entrada de 
la vila. de la qual cosa protestaren els habitants de la 
Quadra deis Tascals perqué es consideraren atrope-
llats. Després d'una serie de pactes i avinences. mos-
sén Josep Grau assolí la concordia entre les dues 
parróquies. i la creu se situá definitivament on és 
actualment. encara, per tal que d'alesliores en enda-
vant hi fossin rebuts tots els difunts de la parroquia 
agregada, (pie serien sebollits al cementiri de la vila. 
La creu original era gótica i va ser aterrada, incom-
prensiblemente, l'agost del 1934. 
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El Cementirì 

És situât a uns 300 m al NE. de la població. En-
guany, precisament, s'ha escaigut el primer centenari 
de la seva benedicció. Va ser construit durant l'estiu 
del 1881 i beneït el dia 3 de febrer del 1882. El 1932, 
per disposició del govern de la República, l'Ajunta-
ment de la vila va procedir a la unificado de la part 
católica i de la laica, enderrocant la paret que per-
petuava la separació. Actualmente ja no hi ha més 
Hoc disponible per a la construcció de ninxols, el 50 % 
dels quais s'han construit del 1960 ençà. El dia 27 de 
febrer d'enguany, amb motiu de la festa del centenari, 
s'inaugura i es beneí la nova installació de la llum, 
la plaça frontal i el carni, que va ser pavimentai la 
tardor del 1980. 

L E S FESTES 

De primer, i seguint un ordre cronologie, ens re-
ferirem a les très festes majors, després ens entretin-
drem en les de tipus general. 

Festa Major de Sant Antoni Abat 

Aquesta és l'anomenada Festa Major d'hivern i 
se celebrava, antigameiit, els dies 17, 18 i 19 de gener. 
És força més modesta que la d'estiu, però de molt 
velia tradició, donat que la seva celebració ja es troba 
documentada al segle xvii. A partir del 1974, se cele-
bra el tercer dissabte i diumenge de gener; l'Ofici 
solemne, el mati del dissabte, durant el quai hi ha 
l'adoració de la reliquia de San Antoni, i al final, la 
processò pels carrers de la vila, amb la Imatge i la Re-
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líquia del Sant. Tôt seguit hi ha l'acte de benedicció 
deis animais, acte que la convertía en una auténtica 
festa de la pagesia. La benedicció deis animais encara 
es conserva —ja que els borgencs no hem volgut re-
nunciar a un acte tan simpàtic— perô les bésties gros-
ses: mules i muís, cavalls i eugues, rues i someres han 
desaparegut pràcticament i han estât substituïts per 
gats i gossos i ocellets engabiats... 

No fa pas molts anys, el record encara és ben viu, 
el Replà de l'església s'omplia de gom a gom de tota 
mena d'animals auxiliars de la pagesia i tantost aca-
bades les asperges s'organitzaven una mena de tres 
tombs que animaven força la festa. Perô la festa, per 
ella mateixa, tenia el seu interés ni que no es fessin 
els tres tombs o les curses al final, perqué era tot un 
espectacle veure la desfilada que s'organitzava acaba-
da la benedicció: els pagesos benestants presumien 
deis seus cavalls, mules o muís, i els més humils, de 
les manses someretes o els neguitosos ruquets, tots, 
aixô sí, els duien ben raspallats de manera que el pèl 
els lluïa com si els haguessin enxarolat. La concen-
trado de les bestioles i la seva desfilada provocava una 
mena d'alegria participativa. Tantost se sentien els 
greus deis brams deis rues i les someres com els aguts 
del renillar deis cavalls i les eugues, i constituía el 
seu conjunt una gran festa, sobretot per a la gent 
menuda que hi trobava una forta motivado —ben 
sovint cavalcant alguna béstia que el pare duia amb 
el lligam al coll a tall de llongues— o també per ais 
que no tenien animais a casa, que es constituïen en 
espectadors, entre admirats, resignats i engelosits. Ac-
tualment, com ja hem dit, l'acte és més aviat testi-
monial, és una reminiscéncia del que havia estât, ja 
que hi manca l'element essencial. Amb tot, cal deixar 
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constancia de l'interès qui hi posen els borgencs per 
tal que no mori. 

Els actes populars o profans són diversos i si fa 
no fa com a tot arreu: audicions de sardanes, balls 
de tarda i nit, cinema, teatre, fútbol, curses pedestres, 
escacs i actes dedicats a la mainada. 

Capvuitada 

Se celebra cada any el dijous de la vuitada del 
Corpus; és coneguda com a festa major religiosa. No-
més dura un dia i de les tres feste locáis és l'única 
de la que es coneix documentalment el seu origen i 
els fets que la motivaren. Després de cinc anys de 
patir fortes pedregades, la darrera de les quals —i la 
més forta— s'esdevingué el 29 de juliol de l'any 1800 
(que, a més de fer perdre la collita, arruina tots els 
arbres), els borgencs, en Conseil General deis caps 
de casa, votaren i acceptaren unanimement celebrar 
una festa a Jesús Sagramentat, amb el prec que els 
fes estalvi de la pesada càrrega de les pedregades i as-
senyalaren la festa de la vuitada del Corpus. És fama 
entre els borgencs —i així ho confirma la Consueta 
Parroquial— que d'aleshores ençà no ha fet cap més 
pedregada greu al terme. 

Els actes d'aquesta diada són eminentment reli-
giosos: de bon matí se celebra el Rosari de l'Aurora 
(és l'unica diada de l'any que el conserva i caldrà pro-
curar que 110 es perdi), cantai i amb acompanyament 
musical, pels carrers de la vila. Pels volts del migdia, 
l'Ofici Solemne —concelebrat—, i cap al tard hi ha 
la processò eucaristica acompanyant el Santissim Sa-
grament pels carrers de la vila, encatifats bellament 
amb flors de tota mena, sobretot de ginesta, i entoilant 
cants liturgies amb acompanyament orquestral. 
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Per a contribuir a les despeses de la festa, les auto-
ritats i el rector de la parròquia passaven un acapte 
per les cases de la vila, el diumenge infraoctava. 
Aquesta apiega ha estât suprimida, dissortadament, 
a partir del 1981, per considerar, la majoria dels mem-
bres del Consistori, que l'Ajuntament disposa de re-
cursos suficients per a fer front a les despeses de la 
festa, i no s'ha tingut en compte que era un acte molt 
arrelat en el nostre costumari locai. 

Festa Major de la Mare de Déu de la Riera 

Deia l'Artur Dasca i Sumsi, que la nostra festa 
actual començà essent una mena de romiatge que, 
cada any, el dia 8 de setembre, la vila celebrava per 
a postrar-se als peus de la seva patrona, a l'ermita. 
En unir-se les dues parròquies (el segle xvm, ja ho 
hem vist), el romiatge es va perdre i la festa major 
que fins aleshores s'havia célébrât el dia 15 d'agost, 
passa al 8 de stembre. 

Efectivament, des de llavors, la nostra festa gran 
se celebra el dia de la Nativitat de la Mare de Déu, 
però comprèn, també, els dies 7, 9 i 10. El dia més 
bonic, més emotiu i més tipic per als borgencs, és, 
sense cap dubte, el dia 7, la vigilia. El primer senyal 
de festa es dona puntualment a la una del migdia 
quan l'home més veli de la vila engega la tronada. 
La concentració de borgencs ja comença a quarts d'una 
per a seguir la cerimònia que representa la preparació 
de la tronada (estesa del regueró de la pólvora i re-
partiment destre dels trons, per tal que esclatin dintre 
d'un cert mètode i ritme, entre la joia i l'emoció dels 
vilatans i forasters que ens visiten). Un pie ha esclatat 
el darrer tro, s'inicia la repicadissa general de cam-
panes, tot plegat indicant el començament de la festa. 
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La velila del mateix dia, la vila acuì en processò al 
Santuari de la Riera (possiblement representa aquest 
acte la més palpable reminiscència de l'antic romiat-
ge), per a efectuar el trasllat de la venerada talla fins 
al temple parroquial. Hi assisteix l'Ajuntament en 
Corporació, la Clerecía Parroquial i una gran quan-
titat de borgencs, tots duent sengles fanalets de paper. 
El seguici multicolor s'atança lentament a Termita 
entonant cants liturgies, «entre sentors de verema 
madura», com diria el poeta. Arribat el seguici al 
Santuari, s'interpreta la Salve Gregoriana i acte se-
guii s'inicia el retorn. El tabernacle, setial mòbil, és 
adornat amb una preciosa toia, i la Mare de Déu 
sembla transportada sobre un núvol que li fa de coixí 
a l'entorn deis seus peus. En iniciar-se el retorn, el 
Ball de Diables. que precedeix el seguici, amb les ma-
ces enlairades, encén les carrutxes i tot seguit comenra 
una actuació arrítmica, sense cap mena d'encotilla-
ment ni limitació a uns passos determináis, cadascú 
al seu aire, però que esdevé un quadre meravellós: 
les carrutxes giravolten vertiginoses, amb el seu fre-
nètic «zag, zag, zag» i les espumes, roents i rabents, 
s'escampen formant autèntics paraigües o cúpules de 
foc mentre, al final, espeteguen els trons, espetecs que 
retrunyen camps enllà en la quietud de la nit de se-
tembre, fent callar el cant del grill i el raucar de les 
granotes. Aquest «espectacle» s'esdevé durant el carni 
de tornada i en un simbolisme mistic vol representar 
el mal (els diables) que reculen davant del bé (la Alare 
de Déu i el poblé) o que l'ateïsme és vençut per la fe. 
Fins les oliveres que emmarquen el carni sembla que 
collaborili al misticisme de l'acte talment com ja es-
guardessin, any rera any, i des de l'antigor, el pas de 
la Imatge i de la devota comitiva, estàtiques, adés 
contemplatives, corpreses de devoció, adés saludant 
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reverents ei seu pas, mogudes per la brisa suau que 
bressola llur brancatge. 

Arribada la processò a la vila, al pont de l'Oriol, 
la talla es posada sota tàlem i tot seguit s'efectua l'en-
trada al poble, per la Plaça de Saut Antoni, 011 l'esperà 
una gran gernació de borgencs i comarcans que la 
reben entre aplaudiments i visques. La placeta és en-
vaïda per un espès boirim de tum, incens paga, amb 
flaire agrosa de pólvora creniada de les carrutxes que 
els diables han engegat sense estalviar-les, omplenant-
ho tot, entre l'admiració, la joia, l'expectació i l'emo-
ció de la gentada que s'hi apiega. Després de l'ovario 
de la rebuda, es fa un silenci respectuós, mentre el 
batlle anomena la Verge Alcaldessa d'Honor per tots 
els dies que romandrà a la vila. Tot seguit, una per-
sona de la vila o que hi està estretament vinculada, 
li dedica un parlament de benvinguda, finit el qual 
el Cor Parroquial, a quatre veus i amb acompanya-
ment orquestral, interpreta la Salve Regina de Sancho 
Marraco. Just acabades les darrres notes de la Salve, 
el Ball de Diables torna a engegar la seva dansa de 
foc, i les espurnes, els espetecs i el fum envaixen els 
carrers de la vila mentre la processò segueix fins al 
Replà, on els diables efectuen l'apoteosi final, eri un 
autèntic balafiament de carrutxes, esdevenint un qua-
dre d'indescriptible bellesa i d'un folklorisme ben 
poc comii. Acabada l'exhibició dels diables, s'engega 
un castell de focs artificials com a colofó d'aquesta 
festa de foc i de trons. 

Una vegada finalitzats els focs, a l'interior del tem-
pie se celebra el Cant de Vespres i Besamans a la 
Mare de Déu de la Riera. Els actes de la vigilia es 
clouen amb una ballada de sardanes que se celebra 
a la Plaça de la Font. 

Però la festa segueix. El dia 8. al migdia hi ha 
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l'Ofici Solemne, concélébrât, amb homilia, molt lluït 
i participât amb molta devoció. El Cor Parroquial 
entona la Missa de Pontificalis del mestre Perossi. 
també amb acompanyament musical. Al capvespre 
se celebra una solemne processó passejant la Santa 
Imatge pels carrers consuets de la poblado, amb in-
terpretado de la Salve Regina, com el dia anterior, 
a la Plaça de la Font. 

Els actes d'esbargiment, culturáis i esportius, són 
múltiples i ben diversos: sardanes, balls, concerts, tea-
tre, cinema, fútbol, curses, tirades al plat, escacs, 
«gimkames», cercaviles i molts actes populars pels 
carrers i places destinats a la mainada. 

Alt res fes tes 

A més de referir-nos a les que se celebren actual-
ment, farem un breu resum, també, de les que se ce-
lebraven antigament, algunes de les quals están en 
procès de recuperado. 

Sant. Blai 

Abans, la festa de Sant Blai (3 de febrer) tenia 
una carácter de romería, i els borgencs, en gran nom-
bre, acudien a la veïna vila de L'Aleixar (on celebren 
la seva festa major) , i a Termita del Sant, s'hi dinava 
a base de llonganissa i costelles a la brasa amb all 
i oli i pa torrat i escalivada. Aquesta festa era també 
la deis «quintos» que hi acudien i en feien de tota 
mena. On anaven els «quintos» anava la gent. Aques-
ta tradició es va perdre els anys cinquanta. 
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El carnaval 

Les festes de Carnaval tenien, com a tot arreu, una 
gran acceptacio i es feien un seguit d'actes que do-
nava gust: balls de disfresses, desfilada pels carrers 
amb el Carnestoltes, i finalment se celebrava l'enter-
rament de la Sardina i el Carnestoltes era cremat 
enmig de la plaça. 

El cicle quaresmal 

Per la quaresma eren suprimits els balls, i el poble 
augmentava la seva austeritat. La gent tenia força 
costum de fer menjar blanc. 

Diumenge de Rams 

Abans de l'Ofici, hi ha la benedicciô dels rams. 
Actualment es fa a la Plaça de la Font, on s'aplega 
una gernaciô duent palmes i palmons de rica confec-
ciô, la majoria. Antigament la benedicciô es feia al 
Replà de l'esglèsia, on la gent, els infants, hi acudien 
amb rams de llorer i d'olivera amb penjarelles de ca-
ramels i de galetes i algun carquinyoli, que eren molts 
cops pispats pels més grans. Les palmes i els palmons 
eren reservats per a les families benestants i per als 
sacerdots. A la tarda, des de temps molt antics, se 
célébra el Viacrucis que recorre el trajecte de la vila 
fins a l'ermita. 

Dijous Sant 

A la tarda, s'anava a «matar jueus». Començaven 
els «armats» amb la cercavila de crida i recollida, a 
toc de trompeta i de timbal, i en formaciô i amb gran 
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estrèpit entraven a l'església per a fer la guàrdia. 
A ì'hora de matar jueus s'organitzava un batibull que 
feia tremolar les solides columnes del tempie. Tot era 
bo per a fer soroll: matraques, maces de fusta, corns, 
pots de llauna, qualsevol cosa feia servei i era la de-
licia dels infants. A la nit se celebrava l'Hora Santa i, 
entre cants i prèdiques, se solien fer moites becames. 

Divendres Sant 

De matinet se celebra el Viacrucis a l'ermita. Al 
migdia es fa l'acte de les Set Paraules i al vespre se 
celebra la processò del Sant enterrament. Actualment 
és un acte molt senzill, una processò normal, si bé 
amb molta devoció i recolliment. Antigament era for-
ça vistosa i hi sortien diversos passos, vestes i repre-
sentació per part dels infants, de diferents personatges 
de la Passio. La precedien els armats, que eren una 
autèntica exhibició de destresa i li donaven una gran 
bellesa. Els vells encara recorden d'una vegada que 
el qui duia el Sant Crist feia sovintejar els avisos per 
tal que la processò fes més via, i com més avisava els 
armats, aquests anaven més poc a poc, entretenint-se 
fent cadena, garrofes i altres exhibicions, fins que els 
va empipar tant el del Sant Crist, que el capità ma-
naies, home decidit, va cridar el toc de marxa i es 
deixaren la processò plantada. 

Dissabte de Glòria 

A les 10 de la vetlla comença la cerimònia del 
foc nou i tot seguit la Missa de Glòria. 
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Pasqua de Ressurrecció 

A la sortida de l'Ofici, és costum d'anar a buscar 
la mona a la casa deis padrins. Abans era molt cor-
rent la mona de forner, o sigui de pasta adobada amb 
ous durs; ara, tothom s'ha tirât cap al pastis. 

Dilluns de Pasqua 

Encara que s'ha perdut una mica, hi ha molt de 
costum d'anar a menjar-se la mona a Termita. I diem 
que s'ha perdut perqué darrerament la gent s'escampa 
una mica i va pels masos, al Polisportiu o fora vila. 

Sant Jordi 

En els darrers anys ha arrelat força la Diada de 
Sant Jordi i se celebra cada any el dia del llibre. Es 
monta una parada de venda de llibres i de roses i s'or-
ganitza un concurs de narració, de poesía i de dibuix 
entre els escolars de la vila. 

Sant Joan 

Ja de molt antic que s'han encès fogueres pels nos-
tres carrers i places. Perô aqüestes pires tan arrelades 
a la nostra terra s'havien anat perdent i cap a la dé-
cada deis seixanta s'havien gairebé extingit. Ha estât 
amb la gran empenta d'aquests darrers anys de part 
dels Amies de Les Borges, seguint la campanya de 
Tradicions i Costums, que els borgencs cada any en 
improvisada caravana, acuden a la capital del Baix 
Camp a cercar la Flama del Canigó que és transpor-
tada amb una manifestació de joia cap a la vila. A dos 
quarts de deu, després d'oferir un berenar de coca a 
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la mainada i acabada la lectura del missatge, amb el 
Foc del Canigó s'encén la gran foguerada enmig de 
l'entusiasme general. A la nit se celebra una revetlla 
a les installacions del Polisportiu, des d'on s'albira 
un espectacle reaiment meravellós: el cel envermellit 
per les nombroses pires que cremen arreu del Camp i 
solcat pels cohets que s'esberlen amb estrèpit i es-
quitxen la negra nit de belles color aines; tot plegat 
fa que la nit de l'equinocci tingui un caire mitic i ens 
ompli de joia, de llum i de vida. 

L'Aplec de Sardanes Mare de Déu de la Riera 

Vet aqui una manifestació sardanista, organitzada 
per la joventut, que té una gran acceptació entre els 
borgencs i comarcans. Va iniciar-se l'any 1976, com 
una continuació del VIè Aplec de Sardanes a Mun-
tanya que s'hi havia célébrât l'any anterior. L'aplec 
té lloc cada any, el tercer diumenge de juny, a redós 
de les ombrivoles places del Santuari de la Mare de 
Déu de la Riera. S'hi ballen sardanes, mati i tarda, i 
s'hi organitzen concursos de dibuix i de fotografia, 
i s'hi viu, en general, una diada d'esbargiment i de 
germanor. 

Tots Sants 

La vetlla de Tots Sants, les families celebren la 
clàssica castanyada, en una reunió de caràcter fami-
liar, amb panellets i vi bo. Era molt simpàtic, no fa 
pas molts aiiys, veure per la plaça les castanyeres, 
ja uns quants dies abans i fins uns quants dies des-
prés, amb la torradora, el saquet de les castanyes 
crues, la senalla amb el sac de les torrades i els feixos 
de roldorassa —que feia bona flama— per a torrar-
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les. Aqüestes dones han desaparegut, i amb elles, la 
tradició. El dia de Tots Sants, els borgencs acostumen 
d'anar al cementiri a visitar els seus difunts i a por-
tar-los flors. 

El cicle de Nadal 

També les festes de Nadal han perdut alguns deis 
seus aspectes tradicionals. Durant la Missa del Gall 
era costum de fer «petar bufes» al moment de néixer 
l'Infant Jesús. Les bufes eren veixigues de porc de-
gudament preparades, inflades amb la boca i lligades. 
Al moment del Gloria hi botaven de peus damunt i 
les feien esclatar. També se solien deixar anar alguns 
ocellets engabiats. El dia de Nadal, la mamada anava 
a buscar els «guilandos» a casa de llurs padrins. Els 
guilandos solien ser fruités seques, alguna galeta i pocs 
torrons, naturalment fets a casa. Al migdia, abans del 
gran dinar, es feia, i es fa, cagar el tió. Els tions d'ara 
son força més esplèndits que els d'abans. Cap al tard, 
la gent s'aixeca de taula i se'n va a veure els Pasto-
rets, que es representen des de fa molts anys. 

El dia deis Innocents, la mainada penja les llufes 
i procura de fer alguna broma o enganyifa com a mo-
tivado de la jornada. Aquest costum que havia de-
caigut força, com tants d'altres, sembla que en re-
cuperar les llibertats populars, ha représ una nova 
empenta. 

La nit de Cap d'anv, és una de les innovacions, 
car no sabem que abans es fes res i ara, ultra els qui 
es desplacen a les grans revetlles de fora vila, s'acos-
tuma a fer un sopar on hi acut força gent, i els joves 
també es reuneixen en colles i celebren les seves festes. 

La vetlla del dia del Reis, és una gran festa per a 
la mainada. Cap al tard, s'organitza la cavalcada de 
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SS. M M . els Reis Mags d'Orient que recorre els car-
rers de la vila entre una gernacio de borgencs, els 
quais llancen una gran profusio de caramels per als 
infants; un cop arribat, a la Casa de la Vila, des del 
balco, fan un parlament de benvinguda i d'esperança 
per a la mainada. Antigament, era costum de posar 
unes sabates petites, una mica de palla i algunes gar-
rofes per als cavalls dels Reis, si volies que et deixes-
sin alguna cosa, i les joguines eren recollides a pri-
mera hora del mati pels infants illusionats. Ara, tôt 
just els reis s'acomiaden des del balcô de l'Ajuntament, 
els pares cuiten cap a casa per a lliurar a la quitxalla 
tôt un seguit d'objectés sofisticats, que molts cops ser-
veixen més per als pares que no pas per als fills. 

Durant el cicle de Nadal, és costum, entre les 
families, de tenir al pessebre a la llar, baldament sigui 
el Naixement, costum que no s'ha perdut, perô que 
ha sofert una sensible variaciô: abans, unes quantes 
families, més aviat benestants, solien fer-ne de molt 
bonics, i la brivallada anàvem a veure'ls. Ara, pos-
siblement no ho son tant, pero si més generalitzats. 
Els darrers anys s'ha imposât molt el costum nôrdic 
de l'arbre de Nadal, arbre que la gent acompanya amb 
el Naixement. 
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NOTICIA HISTÓRICA 





NOTICIA HISTÓRICA 

Origen de la vïla 

Els origens de la vila de Les Borges del Camp, cal 
cercar-los en temps de la Reconquesta, cap a la se-
gona meitat del segle xn. A m b tôt i aixo, hom creu 
que la presència de l'home prehistôric també s'hi ha 
donat, ja que s'han trobat resquills de silex i algunes 
destrals, tôt material de superficie, perô sense que es 
pugui conceptuar de prou importància per a deter-
minar l'existència d'un nucli de poblaciô humana amb 
entitat suficient per a considerar-lo sedentari. Tampoc 
el domini romà no hi ha deixat massa rastre. Cap a la 
part de Sant Bartomeu, s'hi va trobar un fragment 
de sepulcre que fa pensar en l'existència d'una villa, 
possiblement isolada, que podia haver donat pas, anys 
a venir, a la creaciô de la parrôquia de Saut Barto-
meu. Diversos estudis que concerneixen la part se-
rnàutica del nom (burg, burx, albôrgia, borja, o el 
plural borges), fan pensar que també durant l'època 
sarraïna el terme de Les Borges va conèixer la pre-
sència de l'home. 
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El bell portal de mig punt de cai Noi, la casa més velia de la vila, 
segons la tradició. 



Comengá essent un petit nucli de població disse-
minada a l'entorn de la parroquia de Sant Bartomeu 
vinculada al senyoriu de Ganagot. Anys mes tard, 
el 1243, entra va a formar part de la Mitra de Tar-
ragona per la compra que l'arquebisbe, en Pere d'Al-
balat, feia a l'abadessa del Convent de Bonrepós, filia 
i hereva de Pere deis Ares i de Ganagot. 

En iniciar-se el segle xiv, la trobem com una de 
les set viles o llocs que fundaren la prestigiosa insti-
tució camperola, coneguda com a Comuna del Camp, 
de la qual va formar part, amb algunes curtes in-
terrupcions i amb més o menys eficacia, fins a la seva 
extinció, el 1716, peí Decret de Nova Planta. Precisa-
ment en el repartiment que motiva una de les pri-
meres assemblees comunais, el 1321, a la nostra vila 
li fou assignada, per tal de contribuir a les despeses 
de la conquesta de Sardenya, la quantitat de 570 sous, 
que va fer efectiva en cinc terminis, a rao de 114 sous 
anuals. Pocs anys més tard, el 1356, li taxaven 12 lliu-
res i 7 sous per a ajudar a les despeses de la guerra 
contra Castella. El 1359, en el cens de Pere III el 
Cerimoniós, amb motiu de les Corts celebrades a Cer-
vera, se li atribu'iren 27 focs i hi figurava, segons diu 
Dasca, amb el nom de «Lo Diumenge». 

La vila moderna 

Si la vila primitiva sembla que es va formar a 
l'entorn de l'esglesiola de Sant Bartomeu, amb el 
temps va anar passant cap on és actualment. El nou 
nucli de població s'aná formant a un costat i altre 
del camí de Reus, a la part baixa del pujolet coronat 
per la Borja major, i ana creixent filis que l'anv 1 384, 
quan ja tenia uns 135 habitants, es considera de prou 
entitat per a teñir parroquia propia i es construí la 
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primera església al lloc que ocupava la Borja gran, 
o sigui al mateix indret on és el temple actual, que 
es consagrà a la Mare de Déu Assumpta. Cap a finals 
del segle setze, el 1590, s'establi un contracte amb la 
vila de Reus per a explotar una mina d'or i d'altres 
inetalls que es veu que hi dévia haver al terme, perô 
de la que, de moment, no hem trobat cap mes noticia. 

Per la seva dependència al Senyoriu de Ganagot, 
forma part, des del seu origen, de la baronia d'Al-
forja, la quai cosa sembla que 110 agradava pas gaire 
als borgencs que aprofitaven totes les avinenteses per 
a protestar d'aquesta dependència. Les primeres no-
ticies que trobem d'un moviment de protesta son de 
finals del segle setze i començaments del disset. 

El 1618 es créa va la confraria del Santissim. 
Set anys mes tard, en un obligat recompte d'ar-

mes, havia d'encomanar deu arcabussos que li man-
caven per a complir les prévisions exigides per a la 
defensa. Al cap de pocs anys havia de patir, també, 
totes les calamitats que dugueren a la guerra dels 
Segadors i els efectes devastadors de la invasiô de 
l'exèrcit, tant del castellà com del francès. La pesta 
del 1650 també hi feia estralls, fins al punt que dotze 
anys més tard encara se'n farà ressô. L'any 1654 es 
redactaven o recopilaven unes ordinacions per al bon 
govern de la vila i al cap de vint anys s'ampliaven, i 
la vila s'hi regia encara cap a finals del segle divuit. 
L'estiu d'aquell mateix any es produïa una nova ma-
nifestaciô de protesta per la dependència al terme gé-
néral d'Alforja. 

La pesta, les guerres amb Castella i França, els 
allotjaments, els bagatges, el forniment de soldats, el 
deure de collaborer a la conservaciô de les places as-
setjades o a la recuperaciô de les que havien caigut en 
poder dels enemics de la terra catalana i d'atendre 
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a les despeses pròpies de l'administraciò de la vila, 
li ocasionaren un greu endarreriment economie, en-
darreriment que arrossegà fins mes enllà del segle 
divuit. 

El 1 735. mossèn Josep Grau, vicari perpetu de la 
vila, aconseguia la unificació de les parròquies de Sant 
Bartomeu de la Quadra i de Santa Maria Assumpta 
de Les Borges; això significava la culminació d'un 
anhel secular dels borgencs. La primera mesura que 
prengueren els borgencs, sense prèvia consulta als 
veïns de la Quadra, va ser enderrocar els murs del 
fossar de Sant Bartomeu, la quai cosa enutjà força 
aquests darrers, i requeriren de l'arquebisbe que tor-
nés les coses al seu estât original. El bon tacte de mos-
sèn Grau va fer que uns i altres arnbe-^in a una avi-
nença, segons hem vist en parlar de la Creueta. 

El sentiment d'independència dels borgencs res-
pecte a Alforja, rebrotava o es manifestava altre cop 
el 1766, però amb tanta força que feia temer una 
greu topada entre les dues viles, amb motiu de la vi-
sita del seu senyor naturai, l'arquebisbe. Sembla que 
s'evita l'aldarull per una forta disposició commina-
tòria de l'autoritat superior. 

Creixement de la vila 

Aquell petit grupet de cases que va començar a 
edificar-se ran del Carni de Reus, s'anà engrandmt 
d'una manera progressiva i constant, però amb més 
força durant la divuitena centuria. Aquest creixement 
de la població, per si sols potser ja explicaria la neces-
sitai de construir una nova església. però també hi 
de via influir la vellura de la primera esglesiola, que 
)a duia gairebé quatre segles d'existèneia. El 1 777 la 
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vila estrenara Tactual temple, que era bastit al mateix 
lloc que ocupara l'antic. 

A començaments de juliol del 1794 sortien de la 
rila els primers roluntaris del sometent, que s'identi-
ficaren amb la campanya menada contra la revolu-
ció arran de l'execució del rei de França, per a par-
ticipar a la Guerra Gran. 

E L SEGLE X I X 

La guerra del francés 

El 13 de juny de 1808, es conrocà una reunió deis 
représentants deis Conseils Municipals del Corregi-
ment de Tarragona, per tal de crear una Junta Cor-
regimental de Defensa contra Tinrasor francés. En-
tre els 37 pobles que hi assistiren, hi va ser present 
Les Borges, representada per Francesc Mestre, el qual 
fou un deis elegits per a la ñora Junta i hi desenvo-
lupà dirersos carrees de responsabilitat durant gaire-
bé un pareil d'anys. Cap a començaments del mes 
d'abril del 1810, una companyia de l'exèrcit gavatx 
es presenta a la vila i va exigir una determinada quan-
titat de palla i llençols per a endur-se-la, coses que els 
borgencs cuitaren a proveir-les amb Tesglai al cor. 
Mentre l'operació contributiva es duia a terme, un 
escamot de patriotes alforgencs escopetejaren les cen-
tinelles que els francesos tenien apostades a les en-
trades de la rila. Els francesos, creient que els ata-
cants eren de la rila, amenaçaren la gent que tenien 
runida al Replà, de degollar a tothom i calar foc al 
poblé. Finalment els van poder convéncer que els 
borgencs no tenien res a veure amb aquell atac i els 
gavatjos els deixaren tranquils mentre organitzaren 
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el contraatac. L'estratégia emprada consistí en fingir 
una retirada que els permeté encerclar els inexperts 
i valents alfcrgencs, ais qual delmaren l'escamot i els 
produirai set morts. Després tornaren a la vila i es 
fercn servir pa i vi i se n'anaren amb la palla requi-
sada, tôt amenaçant que tornarien aviat. No ho van 
fer perqué s'anaven de Reus al cap d'un pareil de dies. 

A primers de l'an}- següent, els partidaris del mar-
qués de Campoverde de Les Borges, mobilitzats pel 
frare Anton Coris, aixi com els d'Alcover, La Selva 
i Reus, secundaren el pronunciament favorable al 
marqués per tal que fos nomenat Capità General de 
Catalunya. Cap a finals d'aquell mateix any —1811—, 
el 19 de desembre, a la vila de Cornudella, se celebra 
una reunió de représentants de les viles del Camp 
que seguien organitzant la resistencia contra el fran-
cés invasor, de la qual reunió sorti nomenada una 
nova Comissió Corregimental. Entre els membres que 
foren elegits hi tornem a trobar el borgenc Francesc 
Mestre que, com el altres tres elegits, ja havia format 
part de la Junta Corregimental insurgent. 

Diverses noticies del segle XIX 

La primera guerra carlina, com les altres dues que 
la seguiren. afectaren plenament la vila, i foren di-
versos els borgencs que s "alinearen a l'un o a l'altre 
costat deis moviments enfrontáis. Destaca sobre tots 
en Maties de Yall i Llaberia. el qual. ja de jove, amb 
motiu deis fets del bienni liberal, abandona la carrera 
de lletres per a passar a la de les armes, i arriba a 
ser Oficial General de les forces légitimistes del Prin-
cipa t. 
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L'estiu del 1848 es construïa la Capella del San-
tissim i era beneïda el 27 d'agost, amb la celebració 
d'unes festes per a enaltir l'efemèrides. 

Quatre anys mes tard, era declarat empestât el 
terme per l '«oidimum» que no solament afectava la 
vinya de faisó alarmant, sino que n'estaven empas-
tifades, també, les oliveres i les hortalisses. La gravetat 
de la malura sumi la vila eu la misèria. Per aquest 
motiu, aquell any va ser suspesa la Festa Major en 
honor a la Mare de Déu de la Riera, però, seguint 
la tradiciô, el Consistori acordà que s'efectués el tras-
llat de la venerada Imatge, implorant-li, al mateix 
temps, la seva divinai protecció. 

La tendència conservadora de la vila. prou man -
festa amb motiu de les guerres carlines, es tornava a 
posar de relleu durant la revolució de setembre del 
1868, ja que el batlle de Les Borges no va voler pres-
tar suport al moviment i es negà a cedir el govern 
municipal, contrariant el voler de molts veïns. que 
se'ii queixaren. La Junta revolucionària de Reus, per 
raó de la seva capitalitat, li va trametre un telegrama, 
el dia 3 d'octubre. comminant-lo a cedir. El dia 12. 
la mateixa Junta autoritzava Joan Pi perquè constituis 
a la vila la Junta revolucionària local i la formació 
de la milicia popular. encàrrec que sembla que devia 
acomplir prestament, ja que al cap d'una setmana 
s'adheria a la protesta que les juntes de diversos po-
bles havien présentât per l'intent de supressió del 
tramvia dels molls de Tarragona. 

Les eleccions générais del 1869 van ser guanva-
des. a les Borges, pels monàrquics. El s comentaris de 
l'època parlen de la vila de Les Borges com d'un poble 
absolutament dominât per la clerecia i diuen que no 
s'hi havia pogut organitzar mai una milicia popular. 
Si això fos cert, com sembla, caldria pensar que la 

62 



que hem vist suara que forma en Joan Pi l'octubre 
anterior, no es devia concretar en una autèntica or-
ganització popular. Tanmateix, l'any 1872 s'hi va 
constituir un comité republicà de set membres. El dia 
12 de juny de l'any segiient, els carlins entraven a 
la vila i hi cobraven els impostos de guerra. 

L'estiu de 1881 es construïa el nou cementiri al 
defora del poble, però no va ser beneït fins el 3 de fe-
brer de l'any segiient, i fins el 28 del mateix mes no 
s'hi enterra la primera persona. 

La filloxera 

Els darrers anys del segle dinou foren d'una gran 
angoixa per a la pagesia a causa de la filloxera. A Les 
Borges els efectes de la terrible plaga sembla que co-
mençaren cap a l'any 1894. El mal havia de ser força 
mes greu a causa del floriment que havia assclit la 
vinya, ja que les plantacions s'havien vist incremen-
tades degut als bons preus, i els ceps s'enfilaven fins 
als punts més enlairats del terme, com ho palesen 
encara les nombroses i ja mig enrunades margenades 
de pedra seca que, a base d'abancalaments, escalaven 
els rostos de les nostres muntanyetes, que foren tes-
timoni silenciós, però ben evident, d'una època pròs-
pera que en pocs anys se n'havia d'anar en orris, cor-
secada per la terrible malura. 

Installano de les fonts de la vila 

Malgrat la gran desgràcia de la filloxera que havia 
malmès les vinyes completament, tot i els grans es-
forços de replantació, que resultaren inûtils, el Con-
sistori creia que havia arribat l'hora de proveir d'aigua 
la vila i acordà la installació de quatre fonts ben re-
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La Plaça de la Font, en una visió retrospectiva. 



partides pels carrers. Això era el 1897. Fins aleshores 
eis borgeiics s'havien servit dels pous propis, de la 
mina del Comú i de la Font de les Escales, on anaven 
a omplir les canteres. Per a proveir les fonts, es com-
praren cinc plomes d'aigua a la Mina del Moli. L'estat 
de crisi de la vila no hauria permès una despesa 
d'aquesta envergadura, però va ser possible gracies 
a la valuosa collaboració de Na Magdalena Martorell 
i Ferré, més coneguda entre eis borgencs per Senyora 
de Gener, que sembla que es va fer càrrec de totes les 
despeses d'installció de les fonts i compra les cinc 
plomes que es consideraren iiecessàries per al consum 
de la vila, alehores. Tres d'aquestes quatre fonts en-
cara existeixen, només la de la Plaça de la Font va 
ser substituida l'any 1972 per una grossa i decorativa 
pedra. 

El cap del segle 

El segle dinou s'acomiadà sota el signe de la mi-
sèria més punyent. Però la gent tenia fe en el seu 
esforç i esperança en el futur. En passar del 31 de 
desembre de l'any 1899 al primer de gener del 1900, 
a la vila, i sembla que en general arreu del món, se 
celebra anticipadament el traspàs de la centùria amb 
unes festes religiöses que volien ser un acte de fe i un 
clam d'esperança en un món més huma i més feliç 
per a la centùria que encetaven. No estarà de més 
aquí remarcar Testât de superstició amb qué aquella 
gent senzilla esperava el traspàs, sobretot la gent ja 
gran. Era criteri generalitzat, i tenien un gran temor, 
que el carni de segle no s'arribaria a produir, ja que 
amb la doble efemérides, cap d'any i de centùria, s'ha-
via de donar fatalment la fi del món. I això ho tenien 
per tan segur que eis joves (força més optimistes) que 
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s'havien de casar cap ais darrers amrs del segle dinou 
eren recrimináis per l'acte que anaven a fer bo i dien-
los que tot era inútil, ja que el món s'havia d'acabar. 
El joves —els nostres avis i besavis— no en feren 
cas, sortosament, i tenien rao, ja que el món va seguir. 

A P U N T S CRONOLÒGICA PER A U N A M O N O G R A F Í A 
H I S T Ó R I C A DEL SEGLE x x 

Els primers anys de la centuria 

A finals de gener del 1902 trobem la primera temp-
tativa per a installar la llum eléctrica a la vila. Però 
la cosa 110 va passar endavant i els carrers encara 
seguirán molt anys amb fanais de petroli o amb cér-
cols de téies. 

Ja entrât el 1903, la vila requeria d'Obres Públi-
ques que es plantessin arbres a un costat i altre de 
la carretera fins a 500 metres de distancia, a cada 
sortida de la poblado. 

Aquest mateix any, obtingut el permis del Con-
sistori, s'enderrocava l'antic ermitori de Sant Barto-
meu i es construía Tactual, modernista. La Imatge 
de la Mare de Déu de la Riera va ser reintegrada al 
nou santuari el dia 8 de desembre del 1904. 

La tardor del 1905 uns lladregots esbotzaren la 
porta de la Casa de la Vila i s'endugueren 50 pessetes, 
que aleshores era una bona roberia. 

L'abril següent, 1906, TAjuntament, com gairebé 
tots els del principat, se sumava a l'homenatge que 
el dia 20 de maig Catalunya va dedicar ais parlamen-
taris de Solidaritat Catalana per la seva ferma i uni-
taria tasca de combatre la Liei de Jurisdiccions que 
es considerava atemptatòria per a Catalunya. 
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En iniciar-se la primavera del 1907 es produí un 
cert moviment de reivindicació social de carácter lo-
cal, que caldrà estudiar amb més profunditat: una 
comissió de 3 pagesos jornalers, en representació deis 
176 que la signaven, lliuraren una instancia a la Casa 
de la Vila, en la qual demanaven una reforma en 
les hores de repòs del migdia. En aquell primer in-
tent, l'escrit va ser rebutjat, però els jornalers insis-
tiren l'any següent i les reclamations dels obrers fo-
ren ateses, ja que el Consistori els dona la rao. 

L'any 1909, la vila es considera atropellada per 
l'extracció d'arena i grava que, sense el seu consen-
timent i amb perill per a les conductions d'aigua d'al-
gunes mines, es feia a la riera, per a dur-la en vagons 
de tren cap a les obres de construcció del pantà de 
Riudecanyes. Tot el poblé va fer pinya amb el Con-
sistori, que va prohibir tota mena d'extracció de la 
riera sense el seu consentiment. Però Ajuntament i 
poblé foren vexats, ja que l'acord municipal va ser 
revocai i anuflat per la decisió personal del governa-
dor, que va passar per sobre la voluntat d'un poblé 
que només volia rebre alguna compensació per aque-
lla espoliació. Després de mig any de discussions, les 
esperances de compensació se n'anaren en orris. 

Un xiprer del carni de Termita que havia estat 
escorxat per un llamp, la primavera del 1910, va estar 
a punt de provocar un malestar al poblé, en recla-
mar-ne els drets el capellà, drets que li negà el Con-
sistori, allegant que el carni era municipal. L'afer 
arriba fins al governador, però el xiprer va ser subhas-
tat per i'Ajuntament, que en va tocar 50 pessetes. 

El diumenge, dia 28 d'agost d'aquell mateix any, 
el governador, a requeriment de l'alcalde de la vila, 
es veia obligat a prohibir dos actes politics de ben 
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distinta significació, que hom valia celebrar a la vila, 
simultàniament. 

L'anomenada «cuestión religiosa» que enfronta el 
govern Canalejas amb els clericals i el Va tica, va te-
ñir, com tots sabeu, una gran ressonància a tot Ca-
talunya, com a tot l'Estat, i Les Borges no en resta 
pas al marge. Els clericals havien escollit Termita de 
la Mare de Déu de la Riera (entre tantes altres de tot 
Catalunya) per celebrar un deis molts aplecs reli-
giosos que havien organitzat en suport de la política 
del Vaticà; en aquell aplec era previst que hi acudis-
ssin gent deis següents pobles: L'Aleixar, Alforja, 
Arbolí, L'Argenterà, Botarell, Castellvell, Duesaigües, 
Falset, Les Irles, Maspujals, Pradell, Reus, Riudeca-
nyes, Riudoms, La Torre de Fontaubella, Vilaplana 
del Camp i Les Voltes. Com que pel mateix dia 28 s'ha-
via organitzat, també, un míting en suport a la política 
que en matèria de religió havia emprat l'esmentat 
govern de Madrid, l'alcalde, preveient que la coin-
cidència deis dos actes podría provocar incidents greus 
entre els concurrents de cada tendència, es veié impo-
tent i va acudir a Tautoritat del governador, el qual 
va prohibir els dos. Com que ni els uns ni els altres 
no volien amollar en llurs propòsits, aquell diumenge 
es va traslladar el governador a la vila per tal de 
mantenir-hi l'ordre; les concentracions anunciades, ni 
Tuna ni l'altra, no es van celebrar. 

El mes de juny de l'any 1913 va ser regalada a 
l'església una bellissima imatge del Sagrat Cor. Amb 
aquest motiu s'organitzaren una sèrie d'actes festius 
que els borgencs coneixem com a Festa del Sagrat 
Cor. La festa va teñir una gran ressonància, a nivell 
comarcal i tot, i la seva fama ha arribat fins a nosal-
tres, ja que els vells en parlen encara amb gran ad-
miració i complaenga. 
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La devoció mariana de la vila assolia una fita 
memorable l'any 1916. Coincidint amb els dies de la 
festa major, enmig d'uns actes extraordinaris s'efec-
tuà la Coronario canònica de la Mare de Déu de la 
Riera, que va ser proclamada Patrona de la vila. Mal-
grat la crisi crònica que patia la vila, la devoció i 
l'entusiasme dels borgencs van fer possible l'ofrena 
d'una corona d'argent costejada per subscripció po-
pular. 

A la primavera de l'any seguent es feia el primer 
intent monografie que coneixem d'història de la vila. 
Es tracta d'un treball breu i d'un cert interès que va 
dur a terme l'excursionista i instructor de tropa José 
Ruy Fernandez, treball que va merèixer l'atenció de 
les autoritats locals, tant que demanaren que fos dut 
a les escoles perquè els infants el copiessin. 

D'una manera que avui ens sembla del tot arbi-
trària, l'estiu del 1921, els prohoms de la Casa de la 
Vila decidiren canviar els noms històrics i tradicio-
nals del carrers de la població, cadascun dels quals 
representava una pàgina de la història locai, i els 
substituiren per noms de personatges catalans. 

Aquell any, a causa de la guerra del Marroc, se 
suspengué la festa major del setembre. L'estalvi que 
comportà va permetre a la vila de fer un donatiu de 
50 pessetes a cadascun dels sis joves de la població 
que hi feien el servei militar, als quals se'ls féu una 
nova tramesa, aquest cop de 25 pessetes, amb motiu 
de les festes de Nadal. D'aquests sis joves. dos eneara 
viuen, bé que ara ja molt vellets: en Marià Ciurana 
i Borràs i en Miquel Pi i Toda. 
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La dictadura de Primo de Rivera 

Amb motiu de l'aixecament del general Primo de 
Rivera, l'Ajuntament —com a tôt arreu— va ser des-
tituït i es forma el nou Consistori a primers d'octubre 
del 1923. L'acte va ser presidit pel caporal de la Guar-
dia Civil del post de Riudecols, el quai donà possessió 
ais nous membres i al nou batlle, segons el nomena-
ment personal del governador. Com a detall anecdôtic, 
perô prou significatiu, cal deixar constancia que el 
primer acord que va prendre la flamant Corporació 
(segurament seguint instruccions superior s) va ser el 
de traduir els noms de tots els carrers i places del 
poblé al castellà. Aquest Ajuntament era substituït 
el 1929, i el 1930 tornaa a entrar a la Casa de la 
Vila el batlle destituït el 1923 i part del Consistori 
que presidia aleshores, segons la formula mixta em-
prada pel general Berenguer, que incorporava part 
d'aquells consellers i una proporció deis principáis 
contribuents. 

Aquell mateix any, 1930, s'iniciaren les obres de 
construcció de la carretera que uneix les poblacions 
de Riudoms i de Les Borges del Camp. 

Proclamació de la República 

L'adveniment de la República després de les elec-
cions municipals del 12 d'abril del 1931, va ser cé-
lébrât amb una gran joia pels borgencs, tôt i que ais 
comicis votaren majoritàriament per la monarquia. 
Aixi, el dia 15 s'organitzà una auténtica manifestació 
que era encapçalada pel Comité República local. La 
manifestació es traslladà a la Casa de la Vila on fou 
requerit el batlle, amb tota correcció, a lliurar-los el 
bastó de comandament, a la qual cosa accedi de bon 
grat la primera autoritat local. 
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Cap a finals de juliol, d'acord amb el plebiscit dels 
Ajuntaments de Catalunya que la Generalitat efectuà 
per a l'aprovació de l'Estatut provisionai —l'Estatut 
de Nuria— el Consistori hi dona el seu consentiment, 
concedint a aitai decisió el sentit més extens per tal 
que s'entengués que era l'expressió de la voluntat de 
tot el poble. 

Al pie d'un any que el nou Consistori estava al 
front de la vila i seguint instruccions superiors, es 
procedi a la secularització del cementiri, que perde 
aixi el caràcter descriminatori que havia tingut des 
de la seva construcció, feia 50 anys. 

Potser un dels aspectes que més evidencien la 
polarització politica que existia aleshores a la vila, 
eren les festes i més concretament la Festa Major de 
la Mare de Déu de la Riera. La d'aquell any, 1932, 
en va ser una bona mostra, ja que s'aixecaren dos 
envelats, un per cada una de les dues tendències o 
parcialitats, però que anys a venir encara es mani-
f e s t a i amb més radicalisme, segons veurem. Efecti-
vament, pel febrer de l'any segiient, un grup de 110 
borgencs, majoritàriament pagesos, petits propietaris, 
presentare!) una instància a l'Ajuntament demanant 
que fos canviada la data de la Festa Major i en pro-
posaven una de més tardana-, el 12 d'octubre, allegant 
que per aquells dies ja s'havien recollit tots els fruits 
de la terra. Sembla que corrobora la petició una as-
semblea de veins que se celebra el més de juny, i 
l'I 1 de juliol el Consistori acordava que la festa major 
se celebrés en endavant, el dia de la Mercè, 24 de 
setembre. Aquesta decisió va ser protestada per les 
dretes reaccionàries que no s'avingueren a acceptar 
un acord democràtic, i amb aquest esperii de rebellia 
sol-Iicitaren permis per a celebrar la festa el 8 de se-
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tembre, permis que els va ser denegat per l 'Ajun-
tament. 

Al gener de 1934 les dretes tornaen a guanyar les 
eleccions municipals i es feien amb els 5 consellers 
de les majories, mentre que les esquerres s'havien de 
conformar amb els 2 de les minories (en realitat, la 
diferencia a les urnes va ser molt migrada, ja que 
només van ser 18 els vots que donaren el triomf a les 
dretes). 

Aquell any la festa major torna a ser motiu d'en-
frontaments, fins al punt que es va promoure un 
aldarull força lamentable. Els homes de la Lliga, que 
eren els que governaven la vila, saberen aprofitar la 
legalitat vigent quan un réduit grup de borgencs sol-
licita permis per a celebrar festa els dies 8 i 9 de se-
tembre. El Consistori, amb la Liei de la República a 
la mà, la va autoritzar. Era el 28 d'agost de 1934. 
L'autorització exaspera els ànims esquerrans, que tam-
poc saberen perdre i promogueren un greu aldarull 
fins al punt que el batlle es veié obligat a suspendre 
la sessió. Els incontrolats no amollaren la seva acti-
tud i feren carni cap a la Creueta i, en una incom-
prensible venjança, fent gala d'una gran incultura i 
d'un greu menyspreu a la historia de la vila, escome-
teren contra el patrimoni comú i aterraren i destruï-
ren, amb un comportament vandàlic, l'artistica i an-
tiquísima Creu de Sant Bartomeu, la Creueta, joia 
gòtica que havia estât col-locada allí, feia 199 anys, 
sense que amb aquest acte reprobable i répugnant 
assolissin el seu propòsit d'evitar la celebració de dues 
festes majors. 

Cap a finals d'aquell any es construïren les pes-
cateries a la Plaça de la Font. 

L'any següent, una comissió de borgencs, encap-
çalada per l'Artur Dasca, amb motiu d'escaure's el 
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segon centenari de la collocació de la Creueta en aquell 
indret, es proposaren reconstruir-la. Amb aquest mo-
tiu s'obrí una subscripció popular que inicia l 'Ajun-
tament amb 50 pessetes. 

El 16 de febrer del 1936 se celebraren les elec-
cions legislatives. Si les esquerres guanyaren gairebé 
arreu de Catalunya, a Les Borges se les enduren altre 
cop les dretes. 

L'aixecament feixista i la révolta 

Cinc mesos mes tard, eis esdeveniments a nivell 
d'Estat, prou coneguts de tothom, portaven el caos i 
el dolor a totes les famílies: era el 19 de juliol del 1936. 
Un pic la révolta s'hagué generalitzat, eis prohoms 
d'esquerra de la vila s'adonaren de seguida del caire 
que anaven prenent eis esdeveniments i de la seva 
gravetat i del perill que planava sobre eis borgenes 
d'idees conservadores o dretanes. 

Així, tantost començaren eis fets, el Comité, com 
a tot arreu, es constituí en Ajuntament i en comité 
de defensa, tot procurant de salvaguardar les persones 
sobretot, perô també eis dos monuments més repre-
sentatius de la vila: l'església i Termita. La preséncia 
reiterada d'escamots revolucionaris de Reus i de Riu-
doms (sembla que alertats per algún extremista de la 
vila) feren pressió perqué fossin cremades les imat-
ges i objectes del cuite religiös. L'exigéncia arriba a 
un punt tan alarmant que, per salvar eis edificis —que 
havien amenaçat de dinamitar si no eis buidaven— 
es veieren obligats a fer una gran pira amb les velles 
imatges, eis bancs, les cortines i tots eis objectes. 
Abans, perô, foren cridades les persones més signi-
ficatives i afectes a l'església i eis concediren auto-
rització perqué retiressin tots eis objectes de valor 
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que volguessin. Se salvaren algunes joies d'argent. 
Cal remarcar que en procedir a cremar tots els efec-
tes de Termita, el batlle república i un pagès de la 
vila, salvaren la talla de la Mare de Déu de la Riera. 

Un pic l'església va ser buidada, fou dedicada a 
magatzem i a quadra i s'hi aixoplugaren alguns re-
fugiats que fugien deis horrors de la guerra a les seves 
terres. També Termita va tenir un mal ús: va ser 
convertida en un polvori i al cap de dos anys i mig, 
amb la retirada, sense temps per a treure la munició 
emmagatzemada, va ser volât tôt i enrunat el Santuari. 

Les morts violentes per assassinats, no es produïren 
a la vila. Hi va haver, perô, el cas. prou lamentable, 
d'un seminarista que es lliurava del servei militar 
per malaltia, el quai, amb fais pretext de fer-li unes 
preguntes sobre el seu mal, s'endugueren uns mili-
tars i el van matar a la riera del Riudecols. El Comité 
no ho va poder evitar. El rector de la vila va fugir cap 
al seu poblé, renunciant a la protecció del Comité 
local, i ais pocs dies es va saber que l'havien matat. 
En canvi el vicari i un bénéficiât que romangueren 
a la vila, discretament amagats, perô aixó si, amb 
coneixement del Comité local, salvaren la vida. Al 
bénéficiât, que era un home ja gran, a més a més li 
va ser concedit, com a un ciutadà normal, la tarja 
de racionament. 

Amb carácter d'autoprotecció de la vila, per a 
guardar-la deis grups anarquistes o de qualsevulla 
d'altres que volen sembrar el pànic i el dol, es creà 
un eos o escamot réduit de ciutadans, armats, anome-
nats «La Guardia» i tenien un post de vigilancia a 
l'entrada de la vila, a les «Cantarilles» (Alcantarillas), 
des d'on controlaven el moviment de persones i de 
vehicles que entraven i sortien del poblé. 
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Seguint la pauta social que s'impianta a tot arreu, 
es promogueren algunes collectivitzacions. En reali-
tat, però, sembla que foren poques i mes aviat d'es-
cassa importancia. 

L'antiga Casa de la Vila, seguint un lloable cri-
teri urbanistic, va ser enderrocada i el seu solar va 
permetre l'eixamplament del carrer Major per on 
comença el carrer de l'Hospital, i la nova Casa Con-
sistorial s'installa a l'Abadia, on va romandre fins 
alguns mesos després d'acabada la guerra, l'any 1939. 

Per tal de donar treball a la gent, el Comité or-
ganitzà un pia a nivell local, per mitjà del quai s'es-
tablia una mena de barem on es tenien en compte 
els obrers disponibles i el total de terres cultivables. 
D'acord amb la proporció que en sortia, cada terra-
tinent era obligat a donar un determinat nombre de 
j ornais, periòdicament, d'acord amb el nombre d'hec-
tàrees que posseïa. 

Els bombardeigs aeris causaven un gran pànie. 
Per a defensar-se'n l'Ajuntament construí dos refugis: 
l'un, anava del Replà de l'església fins a mig carrer 
Major, és a dir, fins al solar que havia deixat lliure 
l'antiga Casa de la Vila; l'altre, anava de la Plaça 
de la Font fins a l'Avinguda de Senyora de Gener. 
Aquests refugis els construïren els minaires de la vila, 
però hi ajudaren força les dones, traient coves i car-
retonades de terra, perqué els joves eren a la guerra. 

Efectivament, tota la joventut de la vila i homes 
ja casats, —coin arreu va succeir— els que no s'ha-
vien enrôlât voluntaris foren cridats per les lleves. 
Els borgencs que anaren a la guerra es poden xifrar 
entorn del centenar, deis quais en moriren vint-i-nou 
i un de desaparegut. A aquests trenta, cal sumar-ii'hi 
quatre més: dos que moriren a la vila, a causa dels 
bombardeigs aeris, i dos més, a causa de les bombes 
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trobades pel terme, en les tres setmanes que seguiren 
a l'ocupació de la vila. 

Van ser diverses les families que els darrers dies, 
quan la cosa ja anava en desbandada, abandonaren 
el poblé, camí de l'exili, alguns deis qual, pocs, tra-
vessaren la frontera perô la major part no abando-
naren la terra catalana. 

Tampoc la repressió no va ser massa forta —aixo 
també cal dir-ho— i només es coneix un sol cas d'un 
ciutadà borgencs que va ser condemnat a la pena de 
mort, pena que li fou posteriorment commutada per 
la de cadena perpétua. Hi va ha ver molts altres em-
presonaments, amb penes més o menys llargues. 

L A D I C T A D U R A DEL G E N E R A L F R A N C O 

El diumenge, 15 de gener del 1939, la vila de Les 
Borges era una de les vuitanta-i-tantes que aquell dia 
queien en poder de l'exèrcit d'ocupació. El dia era 
primaveral (el mal temps havia de venir més tard) 
i el soldats del eos d'exèreit marroquí del general 
Yagüe, ais vols del migdia per la carretera d'Alcolea, 
i a la tarda, per la del Priorat, s'empararen de Les 
Borges. Les forces del migdia van ser rebudes a la 
cruilla per un grup de borgencs d'idees afins que sor-
tiren a rebre'ls, tot cridant «Vivas» de tota mena. 

L'endemà mateix es reunía, possiblement a l'Aba-
dia (habilitada, segons hem vist, com a Casa de la 
Vila) un grup de sis borgencs que s'autoanomenaren 
représentants del poblé i com a tais représentants for-
maren una «Comisión Gestora». Aquesta comissió era 
confirmada al pie de tres dies, per un oficial del «Ejér-
cito de ocupación», segons diu l'acta de confirmació. 
El dia 17, Sant Antoni Abad, se celebra una Missa 

76 



en acciò de gracies al mig del Replà, ja que el temple 
profanai 110 s'havia pogut endreçar ni beneir encara. 
La Missa fou presidida per la venerada Imatge de la 
Mare de Déu de la Riera que havia estât treta de 
l'amagatall on havia romàs durant la guerra. 

A primers de l'abril següent, quan la guerra ja 
era acabada a tot l'Estat, s'habilità com a Ajuntament 
una casa particular del carrer de l'Hospital tot deixant 
lliure l'Abadia. Però l'angoixa no s'havia acabat.- els 
pares que no havien vist retornar llurs filis o les es-
poses que encara no havien pogut abraçar llurs ma-
rks, cercaven on fos tota mena d'informació. El dubte 
de la mort a darrera hora o de la reclusió en els ter-
ribles i ferotges camps de concentració deis vencedors, 
corsecava els familiars. Aquest malestar havia de du-
rar encara molts mesos. 

Un detall que passa desapercebut a la vila, va ser 
la visita diguem-ne d'inspecció o d'estudi que efec-
tuaren dos tècnics alemanys, just acabada la tràgica 
contesa, per a estudiar els efectes de les bombes cai-
gudes durant el bombardeig del dia 25 d'octubre del 
i 938 —en que moriren dues persones— segurament 
per a corregir qualque possible defecte, de cara a la 
guerra mundial. 

L'any següent, 1940, a la festa major del setem-
bre, era substituida l'antiga Creueta per una de nova 
construcció, i per la Capvuitada del 1941 era beneïda 
la campana grossa i la d'Alçar Déu, que substituïen 
en part, les que havien estât requisades durant la 
guerra per a convertir-les en material bèllic. Tres 
anys més tard, també per la Capvuitada, s'inaugurava 
la nova Casa de la Vila, Tactual, després de fer-hi 
unes lleugeres adaptacions. 

L'any 1954 es reconstruía Termita de la Mare de 
Déu de la Riera i era beneïda a mig octubre. El ma-
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teix dia es beneïa el retaule de l'Aitar Major. Deu 
any mes tard era tapat el pont del carni de Reus i 
ampliada la plaça de la Font en tot el sector que afec-
tava l'antic carni de Reus, i es convertía en la «Ave-
nida de los X X V años de Paz de Franco». Dos anys 
després, el 1966, eren retirades les monges Carme-
lites del convent, i l'any següent es modificava el 
trajecte inicial del Camí del Cementiri i s'encetava 
l'anarquía urbanística del carni de la Fontvella o Font 
de les Escales. 

ELS SERVEIS 

Uensenyament 

Al llarg de la petita historia local, l'ensenyament 
ha passat per diverses etapes. Però possiblement va 
ser cap a finals del segle passat i primers anys de 
Tactual quan la vila assoli una cota més alta en la 
qualitat de l'ensenyament, encara que com a escola 
privada, en construir-se el Collegi de segon ensenya-
ment, al qual hi acudien alumnes deis pobles veins 
i tot. Tanmateix l'ensenyament public era ben bé una 
altra cosa i no tenia ni local propi, de manera que 
cada dos per tres, amb els trastes al coli, els alumnes 
havien de canviar de Hoc, uns cops per a estalviar 
la vila unes pessetes del migrât pressupost amb qué 
havia de sobreviure, uns altres perqué els locáis no 
reunien les més elementáis conditions de sanitat com 
tampoc les funcionáis no eren mínimament correctes. 
El 1913 es feien els primers contactes que coneixem, 
encaminats a sollucionar aquest problema, però els 
ingressos, migrats, no donaven pas gaires esperances, 
i el ministeri corresponent, encara menys. Deu anys 
més tard es feia un pas endavant força important 
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quan el Consistori adquiría el solar per a la nova es-
cola. El 1928 hi va haver una proposta formal, però 
la gran secada d'aquella època i la forta crisi del 1929 
impediren la realització d'aquest projecte. Cap a fi-
nals de l'any 1934 el Consistori acordava tirar en-
davant la construcció del nou Grup Escolar i n'en-
carregava els plans a un arquitecte, bo i demanant 
la collaboració econòmica, que obtingué, deis borgencs. 
Però tampoc aquest cop va ser possible de dur les 
obres a terme, tot i que a finals de l'any següent, 1935, 
ja estava tot llest per a encetar-les, amb el projecte 
aprovat i tot, a Madrid. Aquest cop va ser l'aixeca-
ment feixista que tornà a desfer les illusions de la 
vila. Però si per un costat les va enderrocar, d'altra 
banda va ser aquest règim qui les va dur a terme, 
i les escoles s'inauguraven, finalment, el 1944. Ini-
cialment va ser concebut el nostre grup amb 4 aules 
i unes grans escalinates. Però les necessitats escolars i 
les exigencies de l'ensenyament demanaven unes re-
formes per tal d'augmentar el nombre d'aules, i així 
va ser com els primers anys de la década passada 
s'efectuaren unes profundes modificacions i les 4 aules 
iniciáis es convertiren en les 7 actuals on s'hi escola-
ritzen 174 alumnes (88 nenes i 86 nens). 

L'electricitat 

El primer intent que trobem documentât per a dur 
la llum eléctrica a la vila, va ser en iniciar-se l'any 
1902. Però els carrers de la vila encara seguirán molts 
anys amb fanais de petroli o amb els arcaics cèrcols 
de teies. Després de diversos tempteigs i frustracions 
—el 1912, 1914 i 1916—, la Hum esdevenia una reali-
tat el 1920, gracies a l'eficàcia de la Mancomunitat 
de Catalunya. 
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El telèfon 

Aquest servei arriba a Les Borges, esporádicamente 
l'estiu del 1897, però com que no rendia, només va 
durar un any. Fins el 1914 no hi va haver una nova 
possibilitat, però com que la vila havia de subminis-
trar els país corresponents a tota la tramada que afec-
tava al seu terme, a boca de forat on s'havien de plan-
tar i això comportava una certa despesa, hi va haver 
de renunciar. També la Mancomunitat de Catalunya 
va solucionar el problema, amb la collaboració de 
l'Ajuntament, és ciar, i el telèfon era installai l 'any 
1917. L'automatització d'aquest servei sembla que 
arribará enguany, si no sofreix nous ajornaments. 

Servei d'aigua domiciliària 

Hem vist com, ja a fináis del segle passat, hom 
installava quatre fonts ben distribuides pels carrers 
de la vila. Però no trigarà pas gaires anys a resultar 
insuficient aquesta millora, ja que els borgencs, poc 
a poc, anaven incorporant a les seves comoditats la 
de l'aigua a domicili. Sembla que va ser cap ais anys 
trenta quan comengà aquest servei, s'anà incremen-
tant durant la década següent, i entre el 1950 i el 1970 
arriba pràcticament a totes les cases de la vila. Natu-
ralment, com més s'ampliava la xarxa de subminis-
trament domiciliari, les cinc plomes iniciáis es feien 
cada vegada més petites i ben aviat esdevingueren 
insuficients, i la Mina del Moli era obligada a sub-
ministrar més aigua de la que s'estipulà inicialment, 
en detriment deis socis regants. L'afer es reproduia 
gairebé cada any els mesos de juliol i agost, amb més 
viruléncia, naturalment, els anys de sequera. Era un 
problema que necessitava una solució urgent, solució 
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que va arribar quan, ja ais darrers anys de la década 
deis quaranta, el fort i prolongat eixut enfronté l 'Ajun-
tament amb la Comunitat de Regants i els posa en una 
situado ben delicada. Això va induir les autoritats 
d'aleshores a gestionar la possibilitat de perforar un 
pou cercant un cabal d'aigua que fos propi de la vila. 
El pou es construía l'any 1950, i un any desprcs, el di-
pòsit regulador, amb una cabuda de dos-cents mil litros, 
obres que representaven una notable millora, però 
que, degut a la forta expansió del servei domiciliari, 
encara no eren pas la solució. (Aquí caldrà deixar 
constancia —si més no, com un record a l'amie— 
que en la construcció del vali per on havia de passar 
la canonada que uniria el pou amb el dipòsit, hi va 
morir el jove borgenc, de 20 anys, Jesús Garreta i 
Castellnou, en quedar sepultat per l'esllavissada d'un 
deis costats de la riera.) 

Posteriorment, ja a fináis del 1973, l'Ajuntament 
comprava un altre pou per a reforjar el cabal ja exis-
tent. Fa poc, el 1980, es construía un nou dipòsit amb 
cabuda per a un milió de litres d'aigua que, junt amb 
el que ja existia, fan una previsió considerada, de mo-
ment, satisfactoria per a les necessitats de la vila. 

Les elavegueres 

És evident que, com més augmentava el consum 
d'aigua domiciliaria, es feia del tot necessària la crea-
ció d'una xarxa de elavegueres que substituiissin els 
pous secs on s'evacuaven les aigiies brutes i els dipò-
sits on eren recollides les letrines, ja del tot ultrapas-
sats pel nou sistema higiènic i sanitari que s'anava 
imposant. Ja a la tardor del 1931 se'n considerava la 
necessitai i el Consistori encomanava a un arquitecte 
la confecció d'uns plans i el projecte corresponent. 
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Però îambé aquestes obres restaren encallades degut 
a la guerra, i encara hom trigaria una colla d'anys a 
realitzar-les, fins que, cap als anys cinquanta, esde-
vingueren absolutament necessàries i es dugueren a 
terme. Naturalment, tampoc això no a ser la solució 
ja que l'abocament de les aiguës negres a la riera pro-
voca la contaminació del corrent fluvial. Actualment 
s'està treballant per a solucionar aquest problema 
—sembla que amb exit—, amb la construcció d'una 
estació depuradora que permetrà l'aprofitament de 
les aigiies per a l'agricultura. 

L A VILA A C T U A L 

Actìvitats munìcipals 

El Consistori sorgit de les eleccions de l'abril del 
1979, duu a terme una activitat força remarcable. 
Durant els très anys i escreix de la seva gestió, s'ha 
preocupat de millorar una pila de coses. Començant 
pel servei de subministrament d'aigua a la vila, hem 
vist suara la construcció d'un dipòsit de mil métrés 
cûbics, s'han millorat els cabals amb treballs de cap-
tació (agost 1980), hom ha construit noves canonades 
en diversos sectors de la vila, substituint les que es-
taven en mal estât (1980-1981); s'ha arranjat la fa-
çana de la Casa de la Vila (1979) i aprofitant algunes 
dependències dels baixos, s'hi ha construit un dis-
pensari per al metge i el practicant, i uns serveis 
publics (1980); a l'Escola Graduada s'han efectuat 
diverses millores: ampliació del subministrament 
d'aigua, compra de prestatges i de la Gran Enciclo-
pédia Catalana per a la biblioteca escolar, construc-
ció d'un magatzem per a material divers (1980), d'una 
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pista polisportiva (1981), creació de l'aula de mùsica, 
subvenció de viatges de tipus cultural, canvi de cor-
tinatges, etc. (algunes d'aquestes millores han estât fe-
tes en collaboració amb l'Associació de Pares d'Alum-
nes); s'ha urbanitzat la Plaça de la Generalitat, amb 
enllumenat i jardineria (1979); s'han installât carte-
lleres informatives i papereres pels carrers de la 
vila (1979); s'ha construit una placeta nova de trinca 
a la conjunció dels carrers de Baix i Pintor Fortuny 
amb l'Avinguda Senyora de Gener (1981); s'ha pavi-
mentat tot el sector del Carni de Riudoms que comprèn 
la Creueta i el carrer de la Mare de Déu de Mont-
serrat (per això s'ha comprat una part del solar de 
l'hort del Dasca, cosa que ha permès ampliar força 
aquell sector), (1982); s'han esporgat els arbres cada 
any (cosa que no se solia fer mai) , i se n'han piantai 
de nous al Replà de l'Església i al llarg de la carre-
tera (1980-1982); també el Cementiri ha estât motiu 
d'atenció: recobriment de la teulada en tot el peri-
metre, a base de cartó-cuir per a treure les goteres 
(1979-1980); s'ha eixamplat i pavimentat la part del 
carni que fa més pujada (1980) i, amb motiu de la 
commemoració del seu primer centenari, s'hi ha por-
tât la llum tot installant quatre faroles a l'interior i 
dues al portai; s'ha fet una zona de jardi a la plaça 
de la façana; s'ha éditât un opuscle amb un progra-
ma d'actes i un resum monografie de la història del 
fossar; s'ha célébrât un concert coral per l'Orfeo Reu-
senc (1982); s'han pavimentat diversos camins en les 
seves parts més malmeses i se n'ha obert un de nou; 
finalment, i ja per no fer més llarga la relació, també 
han estât millorades les festes en el sentit de dur-les 
al carrer i fer-les força més populars. 
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Prévisions 

Naturalment, això sempre depèn de la iniciativa 
dels qui governili la vila, però podriem remarcar, com 
a mes convenient, cara al futur: la construcció de la 
depuradora ja esmentada; la creaciô d'un mirador i 
jardins a l'entorn de l'església que, ultra la conser-
v a c i del nostre mes important monument, seria una 
zona d'esbargiment i un passeig que permetria la 
contemplació de la bella panoràmica que eus envolta; 
la reforma interior de la Casa de la Vila —ampliació 
de la sala d'actes i conferències, sala de biblioteca i 
sala d'exposicions—, tot plegat que la convertiria en 
l'autèntica casa del poble que es necessita; la cons-
trucció, ja ho hem dit, d'una nova planta a les escoles 
i ampliació dels terrenys d'esbargiment; l'adobament 
del campanar, que està força malmès. i restauració 
de la façana de l'església; la recuperació de la casa de 
l'Abadia per al poble per tal de crear-hi nous equi-
paments; l'ampliacio de les installations del cernei 1-
tiri, que es queden petites; la confecció d'unes normes 
subsidiàries i del case urbà, etc. Tot això a curt i mig 
termini i pel que fa a les activitats de l'administració 
local. 

L E S E N T I T A T S PRIVADF.S 

Associació de Pares d'Alumnes 

Va ser creada l'anv 1977. Les seves activitats són, 
naturalment, de caire escolar, vetllant sobretot per 
I'assoliment d'un ensenvament que cada dia sigui més 
eficag i perqué les installations escolar.s reuneixin les 
conditions necessaries de sanitat, etc. També orga-
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nitzen activitats extraescolars, sobretot conferencies 
culturáis i orientatives i, junt amb el claustre de pro-
fessors, porten a terme una tasca cultural eficaç i for-
mativa per ais infants de la vila. Tenen el locai social 
a les escoles. 

Club d'Escacs Les Borges 

Aquesta entitat, integrada a la Federado Catalana 
d'Escacs, va ser creada l'any 1978 i, com el seu nom 
indica, es dedica a la promoció d'aquest esport bo i 
organitzant competicions locáis i participant-ne en 
d'altres de comarcals. És de remarcar, també, la me-
ritòria tasca d'ensenyament d'aquest joc per als in-
fants de les escoles. No té installacions pròpies. 

Club Esportiu Les Borges 

En realitat és el club de fútbol. Durant la seva 
existència ha passat per molts alts i baixos. El primer 
camp de fútbol que hi va haver a la vila, va ser a la 
riera, després passa als Camps, a la cruïlla que formen 
els camins de l'Ermita i el de la Bòbila. Aquest ter-
reny es va haver de deixar per manca de diners. 
L'any 1951 es va construir l'actual camp que és el 
que ha durât més anys. Actualment hi ha una Junta 
molt dinàmica i activa que ha assolit de tenir quatre 
equips en competido, la quai cosa no s'havia vist mai 
a Les Borges. El camp de joc està força ben conservât 
i compta amb installacions d'enllumenat, uns vesti-
dors bastant complets, i el terrenv és vallat. Fa una 
bona tasca esportiva. 
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Polis portili El Garrigó 

Entitat fundada l'any 1973, és eminentment espor-
tiva, però no competitiva, més aviat d'esbargiment. 
En les seves installations, d'uns dotze mil métrés qua-
drats, hi ha, actualment, 2 piscines: una de regla-
mentaria, de 25X12,5 m, amb solarium d'uns 350 m 2 

i grades, i una d'infantil; una pista polisportiva on 
s'hi poden practicar el bàsquet, l'hoquei damunt pa-
tins, el fútbol sala, el tennis, i altres esports. Està pre-
vista la construcció de 2 camps de tennis. També hi 
ha àmplies zones de jardins, una gran terrassa per a 
pista de ball; bar, vestidors i magatzem. L'entitat 
compta amb diverses seccions: sardanista, excursio-
nista, recreativa, etc., i apiega gran nombre de socis. 

Sala Parroquial 

Creada ais anys quaranta, es dedica més aviat al 
sa esbargiment i a les activitats culturáis. En els seus 
cstatuts es preveuen diverses seccions, d'entre les quais 
hem de remarcar per les seves actuacions i pel seu 
dmamisme, el Grup Amateur de Teatre (G.A.T. ) , que 
bea sovint ofereix représentations força reeixides, de 
les millors obres deis nostres autors més representa-
tius. S'hi bailen sardanes per les festes majors i altres 
festes de l 'any, desde la seva fundació. També s'hi 
organitzen algunes conferencies de tipus formatiu. Té 
el seu local a l'antic edifici de la Societat Agrària. 

Cooperativa Agricola 

Va ser fundada el 18 d'abril de l 'any 1920, però 
se li donà el nom de «Sindicato Agrícola Católico de 
Borjas del Campo». La seva fundació va ser una ini-
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dativa d'un grup de pagesos de la vila com una con-
seqiiència lògica de l'increment del moviment coope-
ratiu de començaments de segle arreu del Camp de 
Tarragona, però també en una certa oposició, per 
qüestions idéologiques, amb la «Sociedad Unión Agri-
cola Borgense», que ja feia anys que existia i que fins 
aleshores havia aglutinat al seu clos la major part dels 
pagesos de la vila. Fins el 1936 van coexistir les dues 
entitats, cadascuna de les quais associava bon nombre 
de pagesos borgencs. El 1937, amb motiu de la guerra, 
va ser clausurat el Sindicat Agrícola Catòlic i els lo-
cáis van ser requisáis. Una part d'aquests locáis va 
ser destinada a necessitats de guerra i les sales van 
ser habilitades per a escoles de la vila. Acabada la 
guerra, el nou règim reabilità el Sindicat i va clausu-
rar la Societat. Des d'aleshores, el «Sindicat» ha estât 
l'unica representació de la pagesia local. Els anys de 
la post-guerra, com totes les coopératives, va patir 
l'intervencionisme de l'estat i va ser integrada a 
l'«Obra Nacional de Cooperación». La seva gestió, 
durant alguns anys, va representar una activitat més 
aviat neulida, agravada per la competéncia que li 
feien els comerciants, força més afavorits pel règim 
que les associacions agràries. Actualment, la seva 
activitat és àmplia, diversa, representativa i força efi-
caç per a la pagesia. Des del 16 de novembre de 1945, 
va canviar el seu nom i va adoptar el de «Cooperativa 
Agrícola», amb el quai nom ha arribat fins als nos-
tres dies. 

Secció Recreativa de la Cooperativa Agrìcola 

L'activitat d'aquesta secció, com indica el seu nom, 
és exclusivament l'esbargiment. Organitza sessions de 
cinema els dies festius, ballades de sardanes i balls 
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per les festes majors, a la sala de festes de la Coope-
rativa Agrícola. 

Societat de Cagadors 

També el seu nom n'indica les activitats. Es de-
dica preferentment a la cinegética, pero al mateix 
temps organitza tirades al plat. Ultra l'esbargiment 
que representa per a llurs associats la práctica de la 
caga, una de les seves finalitats, naturalment amb 
fins interessats, és la repoblació de les especies la 
persecució de les quals, en temps de caga, es posa en 
perill d'extinció. Han vedat tot el terme, del qual en 
tenen cura. Aquesta entitat va ser fundada l'any 1968 
i no té local propi. Actualment compta amb 104 as-
sociats actius i 12 d'honorífics. 

ha Biblioteca 

No és, própiament, una entitat que compti amb 
la base d'uns associats. Va néixer fa deu anys per la 
positiva voluntat d'un reduit grup de borgencs amb el 
neguit de fomentar la lectura i altres aspectes cultu-
ráis a la vila. Modestes installations que posseeixen 
un fons bibliográfic que es pot considerar de l'ordre 
deis dos mil dos-cents volums de temes diversos, on 
poden acudir, i acudeixen, tots els estudiants de la 
vila a fer les seves consultes, com si fos un ens mu-
nicipal. És installada en unes dependéncies de la 
Cooperativa Agrícola, cedides gentilment i desinteres-
sada per a aquesta finalitat. 
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