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Figura 2.1: Perspectiva del canal sense revestiment 

Font: Fotografia de l’autor 

 
 
Capítol 2: Precursors del Canal d’Urgell      

 
 
El territori dels urgellencs és com una teranyina socioeconòmica que s’ha 

anat teixint al llarg del temps, recolzada en un eix bàsic, l’aigua. Aquesta facilità 
l’articulació del territori i la societat, tot gira al voltant del líquid. Les produccions 
agrícoles, l’ engreix del bestiar, la producció de la llet, les indústries que 
proporcionen “inputs” orgànics, o les que, com les agroalimentàries, cerquen 
treure’n valor afegit, els serveis... 

L’antic ordre agrari es va veure transmutat en l’aspecte tècnic, econòmic i 
jurídic. S’ha de remarcar que aquest ampli ventall de transformacions no 
s’hagués desenvolupat de forma eficient si l’ implantació del Canal d’ Urgell no 
hagués anat acompanyada d’una transcendental revolució en els transports. 
Una revolució que permeté comercialitzar el producte amb major rapidesa i 
abaratint despeses. 

 
A priori, es pot pensar que els efectes del Canal d’ Urgell sobre el territori i 

l’evolució dels transports són dos successos totalment independents, amb les 
seves pròpies causes i conseqüències. No obstant, aquests dos guarden una 
relació molt important entre ells, una relació que té l’origen en l’unió camp - 
ciutat. 
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Catalunya és un país no gens fàcil per establir-hi unes bones condicions 
agrícoles pels seus condicionaments físics (planes escasses, relleus 
accidentals i laberíntics, altitud mitjana molt elevada, difícil articulació del 
territori...), de poblament (concentració de la població a les zones costeres) i 
fins i tot econòmic (desenvolupament d’àrees industrials i de serveis allunyades 
geogràficament del món rural interior). Per aquestes causes no han estat fàcils 
les relacions entre les àrees urbanes costaneres i les rurals interiors. Tot i això, 
han estat i són molt més profundes del què pot semblar en una inicial i poc 
meditada valoració. 

 
L’any 1820 es construí la carretera que enllaçà les terres catalanes orientals 

amb les occidentals i, poc més tard, la carretera Lleida - Tarragona; l’any 1860, 
arribà el ferrocarril a la plana regada procedent de Barcelona i, l’any 1862, el 
Canal d’Urgell. En aquests anys es concretaren i materialitzaren comunicacions 
entre la ciutat i el camp que s’havien gestat al llarg de moltes dècades. (Font i 
Garolera, Jaume. 1999) 

 
Els pagesos i ramaders sempre han produït per alimentar a la resta de la 

població. Aquesta acció s’ha enfortit amb els processos de modernització del 
camp. El traçat de les vies de comunicació a l’àrea que ens ocupa, es va fer per 
donar sortida a les produccions agràries. Però també han representat la via 
d’entrada de les diferents formes d’energia indispensables per fer-les possible. 
Ha existit i existeix un flux bidireccional entre la ciutat i el camp. Un exemple 
d’aquest fet es veu contemplat en un estudi realitzat al 1913 pel director de la 
xarxa catalana de ferrocarrils, on d’ entre molts resultats es remarcava el 
creixement del transport d’adobs des de  l’ àrea de Barcelona a les terres de 
l’Urgell mitjançant el ferrocarril. L’any 1886, per la línia de Saragossa - 
Barcelona, es transportava anualment set tones d’aquest material, en canvi, la 
mateixa dada l’any 1900 pujava a 2.441 tones i 7.556 l’any 1912. Un fort 
creixement que té la naturalesa en el flux camp - ciutat. (Mateu i Giral, Jaume. 
2005) 

 
 

2.1- Dèficit d’infraestructures 
 
 
 Fins la implantació del ferrocarril, la navegació era el transport més eficient 

en la comercialització de productes a gran escala. Des del segle XVIII, la 
dinàmica de la majoria de països europeus era invertir en la construcció de 
canals navegables i de carreteres; però, en el cas de l’Estat Espanyol, la fallida 
de la hisenda pública havia paralitzat qualsevol iniciativa des de principis del 
segle XIX. 

 
Per tant el dèficit d’infraestructures era el context dominant en una Catalunya 

que iniciava el seu procés d’industrialització. Les tres úniques vies que es 
podien considerar carreteres generals eren la de Barcelona a França passant 
per Mataró i Girona, la de Barcelona a Saragossa per Igualada i Lleida i la de 
Barcelona a València per Vilafranca, Tarragona i Tortosa. La hisenda pública 
era incapaç de crear un sistema de comunicacions que satisfés les exigències 
econòmiques i comercials catalanes. (Junqueras, Oriol. 2003) 
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    Just començat el segle XIX s’intentà agilitzar la construcció de carreteres 
mitjançant concessions al sector privat; però l’inestable situació política i social 
no era el millor escenari on els escassos capitalistes inversors de l’època es 
poguessin llançar a obtenir beneficis a llarg termini. Solament  les zones amb 
un gran dinamisme propi es pogueren donar el luxe de sufragar la construcció 
de carreteres locals que els permetessin accedir al viari principal. Aquestes 
zones, Manresa, Vilanova i la Geltrú  i Reus, arribaren a les tres carreteres 
generals mitjançant el pas del Bruc, Vilafranca i Tarragona respectivament. 
(Junqueras, Oriol. 2003) 

 
 

2.2- El paper de la burgesia 
 
 

El Canal d’Urgell és una idea que es portava gestant des de molts segles 
enrere; com ja hem vist en apartats inicials. No obstant, com tota obra civil, el 
projecte definitiu del segle XIX és fruit de les necessitats socials i conjuntures 
polítiques de la seva època.  

 
El context on es produeix el naixement del Canal d’Urgell s’emmarca en un 

capítol molt determinat de la història catalana. És l’època de la burgesia 
romàntica, una burgesia representada per una generació de personalitats que 
més endavant seran anomenats els “Senyors” de Barcelona. Formada per 
noms com els Girona, Muntadas, Güell, Bertrand, Tolrà, Godó, Batlló, Sala, 
Esparó... (Junqueras, Oriol. 2003) 

 
Una burgesia que com veurem a continuació no solament jugava un paper 

merament econòmic en el Canal d’Urgell, sinó que va ser una de les impulsores 
de la modificació del territori a través d’aquesta obra. Tots ells tenen en comú 
un origen sorgit de la pagesia de les comarques catalanes. Els Muntadas i els 
Godó venen de l’Anoia; els Esparó, de la Cerdanya; els Güell del Camp de 
Tarragona; els Girona de l’ Urgell... 

 
El lligam entre la burgesia catalana i la terra és evident. Un lligam que, a 

priori, era una relació simbiòtica entre el poder capitalista barceloní i el sector 
primari català. D’altra banda, aquesta relació no representà solament una 
inversió agrícola amb l’ únic objectiu d’obtenir beneficis, sinó que fou un intent 
de vertebrar el territori i crear un sistema que abastís, en forma de productes 
primaris i infraestructures, les necessitats d’un país en creixement social, 
industrial i econòmic.  

 
En el cas de les terres de l’Urgell es tenen referències, d’abans de la 

construcció del canal, que marquen l’ interès de la classe burgesa en invertir en 
la compra de terrenys. El financer i fabricant Joan Güell i Ferrer havia adquirit 
terres a la plana d’Urgell, especulant amb la idea de la futura construcció d’un 
canal de regadiu. Finalment, però, l’obra serà protagonitzada per la societat 
Anònima Canal d’Urgell, encapçalada per la família Girona, que – a mitjans del 
segle XIX- havia comprat en aquella zona la finca del Castell del Remei. 
D’aquesta manera, la industrialització catalana apareix vinculada de forma clara 
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amb el sistema primari català, existeix una forta relació. (Junqueras, Oriol. 
2003) 
 

 

2.3- Idea de territori dels Girona 
 
 
A mitjans de segle XIX els Girona eren una de les famílies barcelonines amb 

més poder econòmic i social. Ignasi Girona i Targa (1780-1867) nasqué a 
Tàrrega i establí els fonaments d’una gran fortuna, a través de l’arrendament de 
drets senyorials del les seves propietats. El seu capital retornà a les terres de l’ 
Urgell amb la construcció del canal. 

 
El verdader impulsor del Canal d’Urgell fou el seu fill, Manel Girona, 

mitjançant l’empresa “Girona germans”, a la qual una Reial Ordre concedí 
l’obra el 28 de novembre de 1852. El suport capital vingué del Banc de 
Barcelona, del qual era fundador i que actuà com a caixer financer de l’obra.  

 
Manel Girona tenia un projecte molt 

ambiciós per les terres de l’Urgell. Un projecte 
que, partint de la construcció del Canal 
d’Urgell, buscava el desenvolupament 
econòmic de tot el Principat . Aquest era en 
realitat un pla territorial amb l’objectiu de crear 
un sistema complert; el canal proporcionaria 
la producció agrícola i les mercaderies serien 
comercialitzades amb el ferrocarril i la xarxa 
de camins cap als nuclis consumidors. Fins hi 
tot contemplà la idea de crear una xarxa 
portuària per tal d’exportar els excedents fora 
del mercat català. Es tractava doncs, d’un 
autèntica organització logística que 
sobrepassava l’escala lleidatana i afectava el 
conjunt de les terres catalanes. En diverses 
ocasions, Girona diu que el ferrocarril sense carreteres és com un riu sense 
afluents.  

 
“El ferrocarril desenvolupa el tràfic i comerç, el regadiu crea riquesa en 

fertilitzar les terres estèrils i les carreteres possibiliten el treball de la terra, 
perquè donen sortida als productes de les collites i els ports faciliten el seu 
comerç.” (Manel Girona)  

 
Totes aquestes apologies del Canal d’Urgell i la xarxa de comunicacions fan 

que a mitjans del segle XIX els grups dirigents catalans entenguin que la 
modernització econòmica i social del país exigeix una bona dotació 
d’infraestructures. Fruit d’aquest esforç és el naixement del projecte ferroviari 
entre Barcelona i Saragossa, per Manel Girona el projecte del Canal d’Urgell i 
aquesta línia de ferrocarril és un projecte integrat, necessari per al 
desenvolupament de les terres de l’Urgell. 

Figura 2.2: Manel Girona 

Font: Manuel Girona, el Banc de 

Barcelona i el Canal d’Urgell 
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Aquestes infraestructures servirien, segons Manel Girona, per crear una 
xarxa de comunicacions que connectés tots els nuclis econòmics del Principat i 
permetés l’augment de fluxos entres el sistema agrari i industrial. Aquest fet no 
seria possible si els dirigents i l’administració no treballessin en una correcta 
planificació que garantís un creixement acompassat de l’oferta i demanda 
d’infraestructures. 

 
El pla de Girona no és resumeix en una crítica a l’Estat per la falta 

d’inversions en la implantació del ferrocarril, sinó que exposa l’error de 
l’administració en creure que l’estancament  econòmic només és causat per l 
falta d’una bona xarxa de vies. El desenvolupament del ferrocarril ha d’anar 
acompanyat amb inversions en altres obres públiques, com el sistema de ports, 
de carreteres i d’aprofitament d’aigües. (Junqueras, Oriol. 2003) 
 

 

 
 

Figura 2.3: Perspectiva del canal amb revestiment 

Font: Fotografia de l’autor 


