
LES BASSES DEL TERME DE CERVERA * 

Agustí Castella 

Cal, abans de fer esment a les basses del terme, situar-nos en aquella 
epoca, tan a prop dintre el marc de la historia (trenta o quaranta anys tot 
just) i tan llunyana en la manera de fer, en la manera de treballar i en la 
manera de viure de la pagesia. Abans de la mecanització de 1' agricultura, 
i e m refereixo a la mecanització massiva, el percentatge de gent de Cervera 
i comarca que es dedicava a la terra i en vivia era molt alt, no sois en el 
nombre de farm1ies, ans també en el nombre de membres de cada farm1ia. 
De la majoria de cases n'hi treballa ven dos homes, n 'hi ha vi a de tres i fins 
i tot es donaven casos en que hi havia quatre homes en una casa i tots 
treballaven de pages. 1 aixo sense comptar les dones que amb la seva 
col·laboració eren un gran ajut, principalment en les feines de temporada, 
a l'hora d'aixecar les collites: collir ametlles, veremar, collir olives i 
particularment segar i batre. 

Faig aquest preambul per evidenciar que, una quarantena d' anys enrera, 
quan a Cervera i comarca es dedicava almenys un 90% de gent a 
!'agricultura, les finques del terme eren molt concorregudes. També ho 
eren els camins, generalment al matí, a l'hora d'anar a la vinyai al vespre 
a la tornada cap a casa, en especial els dies de la collita, on es formaven 
a vegades nombrosos grups i vertaderes corroes de gent. 

Al fet que hi havia tanta gent que cada dia anava a treballar al camp, 
i que es queda va gairebé sempre a dinar al defora, cal afegir-hi per norma 
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una gran mancan~a d'aigua (el terme de Cervera ha estat sempre molt 
secaner). Aquest és el motiu pel qual allí on el terreny ho permetia i 
aconsellava -a la vora d'un camí de molta tinguda, al capdavall d'una 
solana o o baga amb un bon des guas o bé senzillament a la punta de 1' era
allí es feia una bassa on s'arreplegava l'aigua de la pluja, en especial deis 
temporals, que era quan més se'n recollia. 

Em referiré només a les basses, diguem-ne públiques, a aquelles que 
eren freqüentades per un cert vei:nat de la partida, i deixaré de banda les 
particulars, de les quals, a més de ser més aviat petites, només se'n servia 
el propietari de la finca i algun altre veí. 

A la vora dreta del camí de Cervera a la Cardos a, al Clot de Sant Magí, 
a sota mateix de l'últim rastell de l'anomenat «Clot del Regué» hi havia 
la Bassa de Sant Magí. Era una bassa una mica allargassada, d'un metre 
i escaig de fondaria, en un terreny més aviat argilós i que serva va 1' aigua 
com una ampolla. Quasi sempre hi havia aigua i era molt concorreguda, 
tant pels vianants com pels vei:ns de finques que hi anaven sovint a abeurar 
les mules i altres besties de treball. 

A la crullla de dos camins, avui ambdós desapareguts i antany for~a 
transitats (el que anava de Cervera als pobles de la Ribera del Sió fins 
Agramunt i el que baixava de muntanya, passava pels plans de les 
Franqueses, pel Clot del A.ubens, pel peu de la Curullada i anava cap a 
Tarragona), també hi havia una bassa, la Bassa deis A.ubens. Es trobava 
en una terra grossa i aguantava molt l'aigua. Ja ningú no passava per 
aquells camins i la bassa encara hi era i prou bé que anava pels vei:ns. 

A la partida de Capell, al camí de la mateixa partida i que va paral·lel 
a la via del tren, hi havia la Bassa llarga, la qual ha donat noma una partida. 
Tenia 7 o 8 metres de llargaria i com que era un camí molt transitat, era 
molt concorreguda i de molt renom. 

A la partida del Bosc, al capdamunt de la pujada, hi havia la Bassa 
Empedrada. Aquesta bassa era damunt del fiter, damunt del calarenc i 
serva va poc 1' aigua. 

A la mateixa partida del Bosc, i aquesta en una finca particular, hi havia 
la Bassa deis Frares (no he pogut aclarir mai de que 1i ve aquest nom). Era 

60 



una bassa damunt d'un argiler, gairebé rodona, amb uns desguassos de 
molta tinguda que al més petit ruixat arreplegava molta aigua i que la 
servava com un selló. Quan totes les basses del terme ja eren seques, allí 
encara hi havia aigua, fins i total cor de 1' estiu mai nos 'havia vist eixuta. 

A la partida de Matacarnera, al peu del camí de Tordera, abans de 
travessar la via del tren, a l'indret de laja fa molts anys desapareguda 
«Casilla del Gorg», també hi havia una bassa, la Bassa del Gorg, era una 
bassa allargada on hi anava a parar 1' aigua de la cuneta de la carretera. 
Com que hi ha el fiter a prop no servava gaire, pero al més petit ruixat i 
degut al fet que 1' aigua perla carretera de seguida hi corria, aviat s' omplia. 
Com que era tan a la vora de Cervera i molta gent hi anava passejant, era 
la més coneguda. 

Resumint, les basses eren: A la partida del Clot de Sant Magí, la Bassa 
de Sant Magí; a la partida del Clot deis A.ubens, la Bassa dels Aubens; a 
Capell, la Bassa Llarga; a dalt al Bosc, la Bassa Empedrada i la Bassa dels 
Frares i a la partida de Matacarnera, la Bassa del Gorg. 

Dones bé, de totes aquestes basses avui no en queda ni rastre. S'han 
enrunat totes, les unes pera eixamplar els camins i les altres pera millorar 
les finques. 

És una llastima que no s'hagin conservat, perque malgrat que de poc 
profit serien avui per als pagesos (tots porten la seva nevera amb beguda 
fresca), sí que anirien molt bé per anar-hi a beure les bestioles del defora, 
principalment els ocells, que for~a malament ho estan passant durant 
l'estiu. 
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