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ELS PONTS DEL SEGRE
Romà Pujadas Rubies

La gent que viu a prop d’un riu està avesada a passar ponts. No és el cas de Sant Just
Desvern, ni de Barcelona, però si de Balaguer, amb el poderós Segre, el riu més llarg
que mai surt del domini lingüístic català, des del naixement a les font del Segre fins a
trobar l’Ebre, tot i passar per dos estats, rebre les aigües d’un tercer i visitar un total de
sis comarques. Passar un pont obre perspectives: veure els colors canviants del bosc
de ribera, albirar muntanyes llunyanes, amb neu o sense segons l’estació de l’any. Als
carrers del Balaguer antic la boira no es notava, però quan erets a mig pont t’adonaves
de que la ciutat s’havia esvaït, no es  veia ni Santa Maria, ni el Sant Crist ni les muralles.
També et fa conscient de la duresa del clima. Passar el pont Nou les matinades
glaçades del més de gener per anar a buscar el tren de les set que porta a Lleida, amb
un vent glaçat que se’t fica als ossos, o a les tres de la tarda d’un dia d’estiu, quan el sol
et cau materialment al damunt. Josep Pla va dir que una ciutat amb riu ja té la meitat
de guanyat, o alguna cosa semblant, i el front fluvial de Balaguer n’és un bon exemple.

El pont Nou de Balaguer és el que fa 84, començant a numerar-los des de la capçalera
del riu. Probablement una primícia; dubto que ningú s’hagués entretingut a comptar-
los tots abans, s’ha d’anar sobrat de temps. En total n’hi ha 109, però primer potser
caldria aclarir que entenem per pont.

Els 265 km del Segre
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Ponts i palanques

El diccionari diu que un pont és una construcció sobre la qual una via de comunicació
salva un obstacle; en aquest cas, l’obstacle és el Segre; veure’l com un obstacle pot
semblar poc poètic i il·lusionador, però ens hem de posar en la pell de l’enginyer que
ha de fer arribar la via de comunicació a l’altra banda del riu. Josep Vallverdú i Toni
Sirera al seu llibre Els rius de Lleida, del 1973, ens recorden que molts segles enrere ja
es feien diferents tipus de construccions per passar rius; a la Crònica de Ramon
Muntaner, de la primera meitat del segle XIV, s’hi diu “en res no guarden pont ne
palancha”. Palanca? Tornant al diccionari trobem que palanca “és una passera feta de
taulons... entre les dues ribes d’un riu”; ja veiem que era una construcció més senzilla
que un pont; aquest solia ser de pedra mentre les palanques eren de fusta i cordes, i
també eren, d’acord amb la definició, un tipus específic de passera. I que és una
passera?.  Doncs un “tauló, tronc d’arbre, pedres, convenientment col·locats per a
poder passar un riu…”.  La passera remet més a la natura: troncs, pedres... mentre que
la palanca necessita més elaboració.

I més proper a la natura és encara el pas, un indret on es pot creuar el riu perquè el
cabal ho permet i el fons es prou estable. Passar a gual era encara molt habitual unes
poques generacions enrere; una versió més elaborada és el gual consolidat, fet
normalment d’una plataforma de formigó damunt d’uns tubs foradats per on s’escola
l’aigua quan el cabal és petit; al llarg del Segre se’n trobem uns quants. Els guals, però,
tenen una diferència fonamental respecte de ponts i palanques: en aquests darrers,
l’aigua sempre ha de passar per sota, a no ser que hi hagi aiguats d’un cabal
extraordinari que poden emportar-se palanques, i també algun pont, com ha succeït al
llarg de la història del riu; els guals, en canvi, solament seran utilitzables quan el cabal
es prou baix, en cas contrari, l’accés és prohibit.

En definitiva, les construccions per vèncer l’obstacle Segre ofereixen un ventall força
divers. En podem dir genèricament els ponts del Segre, però sabent que uns seran
veritables ponts i altres passarel·les o guals. En total són 109, crec que no me’n he
deixat cap, però ves a saber, el riu és molt llarg. D’aquests, 74 són ponts viaris aptes
per al trànsit rodat; n’hi ha de tot tipus: ponts de pedra, de ferro, ponts penjants,
d’armadura, de molt antics i de molt nous. 21 són passarel·les per les que només es
pot circular a peu ( o en bicicleta); a remolc del turisme, el Segre s’ha omplert aquests
darrers temps de passarel·les que, a diferència de les antigues palanques, ja no fan una
funció de comunicació sinó d’esbarjo. Però el nom palanca es resisteix a desaparèixer,
dona una certa pàtina de pertinència al territori; es continua parlant de la palanca de
Tragó, encara que ara sigui un autèntic pont. 4 són guals, passos utilitzables solament
quan el cabal ho permet. 6 són ponts ferroviaris, repartits entre quatre diferents línies
fèrries. I finalment, 4 són vies transitables a les corones de diferents preses situades al
llarg del riu.

Ponts de l’Alta Cerdanya

El Segre neix modestament, no en esplendorosos dolls d’aigua com a les fonts del
Llobregat o del Cardener, que tothom vol fotografiar; com a contrapartida, es
convertirà en un riu més llarg i cabalós. Som a les fonts del Segre, en un altiplà a poc
més de 2.400 metres d’alçada; per damunt nostre, el Puigmal de Llo i el Pic de Segre.
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Potser no tindran gaire foto, però si que tenen cançó, amb aquest títol “les fonts del
Segre”, composta per Pep Lizandra, acordionista i recopilador de danses catalanes,
autor també de les “corrandes de la independència” que es van cantar en diversos

trams a la Via Catalana l’11 de setembre del  2013.

L‘aigua baixa encabritada pels Clots de Segre i a l’alçada del refugi de la Culassa es
troba amb la pista que puja dels Banys de Llo. A partir d’aquí s’encaixona en una vall
estreta que no s’obrirà fins arribar a la plana cerdana. Som a poc més de 1800 m: el riu
ja ha salvat una quarta part del desnivell abans d’arribar al mar. Aquí trobem el primer
pont, és la mínima expressió, dos tubs per on circula l’aigua i una plataforma de terra per
damunt, però és més un pont que un gual, poques vegades deu passar l’aigua per damunt de
la pista; i pocs metres després n’hi ha un altre, idèntic a l’anterior; la pista fa una marrada per
enfilar-se al Pla de la Creu hi ha de passar el riu dues vegades.

El primer pont al refugi de la Culassa

Poc després trobem la primera passarel·la per a vianants, és nova, del 2010, i no
sembla portar enlloc, però forma part d’alguna ruta senderista. És la primera d’un
seguit de passarel·les que trobarem al llarg del riu. És una construcció de fusta, senzilla
però sòlida i, a més, està dedicada, com diu clarament el rètol: Passerelle Jean-Marc,
octobre 2010” i, entre parèntesis, “le gypaète reconnaissant”, el reconeixedor de
trencalossos. Pista avall arribem al primer pont amb nom propi: “le pont des oubliés”,
en francès en tots els pals indicadors. Qui eren? Havien estat “oblidats”, abans de
passar a oubliés? Potser s’hauria d’esbrinar. Som al trencall del mas Patiràs, just abans
d’entrar a les gorges del Segre. Patiràs? No sembla un nom que inviti a atansar-s’hi,
però n’hi ha uns quants més arreu de la geografia catalana; ara és una formatgeria.
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Abans del Banys de Llo hi ha una via ferrata amb un pont tibetà que passa per damunt
de la pista i del riu, però no s’ha comptabilitzat, no forma part de cap via de
comunicacions.

Sallagossa és el primer poble amb front fluvial. Hi ha diversos ponts i passarel·les i un
passeig arbrat a la vora del riu, amb bancs per seure i sentir la remor juganera d’un riu
de muntanya. Som a 1200 m d’alçada, el Segre ja ha  salvat la meitat del desnivell
abans d’arribar al mar. Sortint del poble hi ha una moderna passarel·la de fusta que
porta al passeig dels Enamorats, retolat en català! Pot ser que encara conservin la
llengua per a coses importants? Probablement no, però el passeig porta a una àrea
d’esbarjo amb uns quants estanys artificials que reflecteixen l’horitzó de muntanyes
nevades

La passarel· la que porta al Passeig dels Enamorats de Sallagosa

Després de Sallagosa el riu ensopega per primer cop amb el ferrocarril: és la línia del
tren Groc del Conflent i la Cerdanya, en funcionament des del 1911. De seguida es veu
que els ponts ferroviaris són una altra cosa, per aquest hi passarien molts Segres
encabritats, tot i que els més espectaculars no són pas aquí sinó a la Tet, com el pont
Gisclard o el pont Sejourné.

El Segre passa per Llívia amb  una certa indiferència mútua; no hi ha un veritable front
fluvial. La passarel·la més fotogènica no és al Segre sinó a la Ribera d’Er, just abans de
l’aiguabarreig, en ple centre urbà.

Un dels ponts més amagats i difícils de trobar és el pont d’Oncès, a la comuna de la
Guingueta d’Ix però molt a prop de Llívia. És una poblet que sembla ancorat en un
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passat rural on el brogit del turisme no hi ha arribat. Té pràcticament un únic carrer, el
carrer de la Barceloneta, retolat en català i prescindint del francès, com si el Tractat
dels Pirineus no hagués succeït mai. El pont és en un antic camí que uneix Oncès amb
Llívia, però deu ser tan poc utilitzat que costa trobar-ne el rastre. Quan hi arribes
descobreixes que es una passarel·la bastant atrotinada de formigó i baranes de ferro
que probablement en va substituir alguna de més antiga que el riu es va emportar. Ara
ningú va a peu a Llívia  i el camí ha quedat oblidat, o gairebé. No és l’única passarel·la
amagada de l’Alta Cerdanya; una altra és prop del petit nucli d’Ix, antiga capçalera de
la comuna. S’hi arriba sortint d’Ix per la carretera de Càldegues; poc després del
cementiri s’agafa una pista a l’esquerra que porta ràpidament a la passarel·la. En
arribar-hi, et trobes una estrambòtica i complicada passarel·la de ferro; sembla com si
entressis en una gàbia. La sensació es d’abandó i desolació. Uns plafons metàl·lics
bruts, doblegats, rovellats  i amb les lletres mig esborrades deixen clar que la
passarel·la no està en el seu  millor moment: no sembla portar enlloc.

Estrambòtica passarel·la a prop d’Ix

El Segre passa per la Guingueta d’Ix amb poc amor, és una passar de compromís. Just
abans de la frontera hi ha el darrer pont “francès” i pocs metres després l’aiguabarreig
amb el Reür, que arriba per la dreta i separa els dos estats durant uns quants Kms. Al
Reür hi ha un pont important, el pont Internacional. L’any 1877, el Ministerio de la
Guerra espanyol autoritzava la construcció d’un pont fronterer; més complicat és
esbrinar quan es va inaugurar. Era un sòlid pont de pedra però la riuada de la tardor
del 1937 se’l va emportar, i durant uns vint anys, fins al juliol del 1955, va ser substituït
per una passarel·la de fusta provisional, apta només per a vianants i bicicletes. Per
aquesta passarel·la van passar, a peu i carregant tot el que es podien endur, els milers
d’exiliats que fugien de l’Espanya franquista per aquest pas fronterer.
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Ponts de la Cerdanya

Ja som a la Cerdanya, on el Segre passa per sota 17 ponts, desglossats en 12 ponts
viaris, 4 passarel·les i un pont ferroviari. El primer pont comunica Puigcerdà amb el
poblet d’Age, just a tocar de la frontera. És el primer cas que trobem de doble pont, és
a dir, d’un pont nou que ha substituït el vell, ara sense ús però que continua sent-hi;
n’hi haurà d’altres més endavant.

Amb el turisme han aparegut les noves passarel·les que substitueixen en certa manera
les antigues palanques que s’utilitzaven per als desplaçaments entre pobles veïns; ara,
però, destinades als excursionistes. Aviat trobem l’actual palanca de Queixans, de fusta
i amb barana en un sòl costat, per donar-li una mica d’emoció. A la “Cerdanya
Desapareguda” de Sandra Adam es pot veure un foto de finals del segle XIX amb una
atrotinada palanca de fusta que servia per anar a peu a Puigcerdà des de les Pereres i
Queixans, amb un text de l’any 1889 en què els veïns d’aquests pobles ja demanaven
una palanca de fusta apta “per a tot tipus de vehicles”; en altres paraules, demanaven
un pont! El pont de les Pereres no va arribar fins l’any 1955. A “Fontanals de Cerdanya
desaparegut”, de Josep Antoni Astor i Anna Giraut hi ha una foto d’aquell any amb el
pont en construcció mentre una parella de bous passen encara per la llera del riu.

La passarel. la de Queixans

Després de passar el pont de la línia fèrria Barcelona-Puigcerdà i el pont de l’eix
Pirinenc (N-260), s’arriba al pont de Soler, un pont de pedra de sis arcs irregulars. És un
pont amb molta història; formava part del camí Vell de Barcelona que passava per la
collada de Toses, molt abans de que se’n digués eix Pirinenc. Era un dels set ponts de
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pedra de la Cerdanya recollits de texts antics per Cèsar August Torras en l’edició
pòstuma de la Guia Itinerari de la Cerdanya del 1924. Eren “lo pont de Llívia, lo
d’Aravó, lo pont de Soler, lo pont d’en Nogueres, lo pont de Isòvol, lo pont d’Arsèguel y
lo pont de Bar.” Alguns encara existeixen, altres ja no, i en el cas del pont d’en
Nogueres es necessitaria més dedicació per saber on es localitzava. Així com els
pergamins antics es convertien en palimpsests quan eren reaprofitats i els escrits més
nous es sobreposaven i a vegades es confonien amb els més vells, amb els ponts antics
passa el mateix, i això es veu molt clarament al pont de Soler, amb una base d’origen
romà i els darrers retocs després dels aiguats del 1982.

El pont de Soler

El Segre continua serpentejant plàcidament per la plana cerdana, deixa a l’esquerra el
golf de Fontanals i arriba a la nova palanca entre All i Sanavastre, substituta
probablement d’alguna més antiga que comunicava aquests pobles. És força
espectacular, com treta d’una pel·lícula d’Indiana Jones. Aquests darrers temps el
Segre s’ha omplert de passarel·les turístiques, i aquesta és una de les més
impressionants, i també de les més visitades. Una bona opció és arribar-hi pel sender
que remunta la riba dreta del riu des del santuari de Quadres.

Tot seguit s’arriba a les restes del pont d’Isòvol, un dels famosos set ponts de pedra de
la Cerdanya medieval. Només en queda una arcada, probablement la que estava més
allunyada del riu i va resistir millor els embats de l’aigua. És coneixia com el pont de
Diable. És un nom força habitual, es veu que tenia tirada pels ponts. Al Segre n’hi havia
un altre, el pont del Diable de Tresponts, del qual en queden alguns vestigis. I a la
Noguera Pallaresa, just abans d’arribar a l’aiguabarreig amb el Segre, n’hi havia un
altre, que va desaparèixer amb la construcció de la presa de Camarasa.
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Arribant a Bellver de Cerdanya ens trobem una mort violenta a dalt d’un pont, no per
accident, sinó a trets. La víctima va ser Antonio Martin Escudero, conegut amb el
malnom del “cojo de Màlaga”. L’enfrontament no va ser al pont actual sinó en una
palanca més antiga, avui desapareguda. La web de l’Ajuntament ho explica així: “A la
dreta del pont que travessa el Segre hi havia hagut l'antiga palanca: per allí volia passar
l'escamot de la CNT-FAI, que s'havia fet l'amo de Puigcerdà”. Antonio Martín va morir a
l’inici dels combats que van durar hores i es van acabar amb la retirada dels assaltants.

Segre avall, arribem a Sant Martí dels Castells, on el Segre fa un meandre gairebé
perfecte. El riu envolta el turó amb les restes de l’antic castell i de l’església, i amb un
mas habitat. Aquest és, sens dubte, el pont menys freqüentat de tot el riu. L’antiga
carretera resseguia el meandre pel marge dret i un pont portava fins al conjunt
edificat, que quedava a l’altra banda. La nova carretera talla pel dret amb dos ponts i
un túnel. Si alguna vegada hi passeu anant bé de temps val la pena desviar-se per
l’antiga carretera i arribar fins al pont vell, que no podreu creuar perquè una mínima
barrera feta amb dos cordes, barra el pas al recinte habitat. Un lloc tan recondit, amb
un castell ruïnós dalt d’un penyal, va inspirar a Gustavo Adolfo Bécquer la llegenda La
cruz del diablo, un relat realment tenebrós. Era l’any 1860 i el poeta passava una
temporada a Bellver de Cerdanya buscant un clima de muntanya que l’ajudés a
combatre la tuberculosi. Quan es van crear partits judicials i províncies aquest indret
va quedar com un enclavament de la demarcació gironina en terres lleidatanes; en
certa manera, s’havia “traspaperat”, i romania en una mena de “llimbs” administratius,
i això va permetre que ostentés durant gairebé un segle un rècord força cobejat: el de
municipi més petit del món, format per un únic mas habitat... fins que va ser agregat al
municipi de Bellver de Cerdanya. Avui hi ha una explotació de vaques lleteres molt
moderna, una de les més productives de Catalunya: Bécquer se’n faria creus... del
diable.
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El solitari pont de sant Martí d els castells

Just passat Sant Martí dels Castells el Segre rep per l’esquerra el torrent de Ridolaina;
un nom així de rioler i “ridolaire” no es podia desaprofitar i no ha d’estranyar que a
Montellà hi hagi l’escola Ridolaina. Els alumnes d’aquesta escola van participar fa pocs
anys en una recerca que ens fa tornar al punt de sortida, a les fonts del Segre. Tot va
començar molt abans, amb el desfermament de la persecució religiosa a l’inici de la
guerra civil. El rector de Núria, mossèn Ventura Carrera va decidir, veient el perill,
amagar la talla de la verge a la muntanya, en un punt de l’Alta Cerdanya. Va deixar un
mapa de l’amagatall i unes indicacions de com arribar-hi. La imatge només va estar una
nit en aquell amagatall, perquè l’endemà hi va tornar, la va recuperar i li va buscar una
protecció més adient. Però el mapa va subsistir, i amb ell el repte de trobar la
localització exacta de l’amagatall, cosa que van fer els alumnes de l’escola Ridolaina.
Potser hi va ajudar que la mestra fos la Núria Burgada, mare d’en Kilian Jornet, de
manera que l’afició a la muntanya estava garantida. I que l’avi d’una de les nenes fos
Manuel Castellet, autor del llibre L'exili de la Marededéu de Núria (1936-1941). A
l’antic amagatall, molt a prop de les fonts del Segre, ara hi ha una placa que
commemora aquell fet; ha nascut, a més, un nou topònim, el Clot de la Verge.

Martinet té un front fluvial potent, amb diversos ponts, no solament al Segre sinó
també al riu de la Llosa. Des del 2010 té, a més, una passarel·la de disseny que
substitueix l’antiga palanca que es va emportar la riuada del 1982. Obra dels enginyers
de la Seu d’Urgell Joan Gándara i Joan Gurrera, el projecte remarca les intencions: ” s’ha
considerat important donar-li un aspecte formal que s’allunyi de les solucions més
convencionals i que permeti crear una nova fita dins del paisatge del nucli de
Martinet”. I realment ho aconsegueix. Fins que no arribem al pont de Princep de Viana
de Lleida no en trobarem un altre que transmeti la mateixa modernitat.
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La nova passarel·la de Martinet

Ponts de l’Alt Urgell

Hem arribat a l’Alt Urgell, on el Segre es troba 22 ponts, repartits entre 19 ponts viaris,
1 passarel·la i 2 corones de presa. Aquí la riuada del 1982 va ser especialment
catastròfica i la primera evidència la tenim de bon començament, en arribar al pont de
Bar vell. Abans era el pont de Bar, i prou, fins que la nit del 7 al 8 de novembre del
1982 les aigües del Segre es van emportar mig poble. Anys després es va construir un
nou poble, a prou alçada com per que les aigües no hi poguessin arribar mai, i el poble
antic va passar a ser el Pont de Bar vell. La riuada es va emportar també el pont de sant
Ermengol, un dels set ponts de pedra de la Cerdanya medieval, més vescomtal que
geogràfica. Del primer pont, on l’any 1035 va perdre la vida el sant, ofegat en caure al
riu mentre revisava la construcció, ja no en quedava gran cosa. El van volar durant la
tercera guerra carlina i durant uns anys hi va funcionar una precària palanca de fusta
de la que en queden testimonis gràfics. A principis del segle vint s’havia reconstruir,
també amb pedra, i aquest és el pont que finalment es va emportar l’aigua. Per
recuperar l’accés a l’altra riba es va construir primer un gual fet amb tubs i una
plataforma encimentada i posteriorment un pont senzill amb tres pilars de formigó i
una plataforma de taulons de fusta. Ara gual i pont conviuen un al costat de l’altre,
pots triar per on passar!.

Al pont d’Arsèguel ens acomiadem dels ponts de pedra de la Cerdanya medieval, tot i
que el pont actual ja té ben poc de medieval, i en arribar a l’Urgellet es fan palesos de
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nou els estralls de la riuada del 1982. Els aiguats es van emportar la palanca d’Alàs, que
de fet ja era un pont. A la Seu d’Urgell es van emportar la palanca del Gitanos, un
elegant pont penjant amb paviment fet de taulons de fusta; hi podien passar vehicles,
això si, d’un en un. El nom li venia del barri de l’altra banda del riu, habitat
majoritàriament per persones d’ètnia gitana. I al pont d’Arfa es va emportar un dels
arcs. En tots aquests casos ara hi ha ponts nous i a Arfa un pont restaurat que conserva
plenament la imatge medieval. Abans d’endinsar-nos pel congost de Tresponts trobem
el magnífic pont penjant de la Reula. És estret, però cal tenir en compte que porta
només a un únic mas, avui en dia una formatgeria de prestigi, i és molt més pràctic que
l’antic sirgó.

El pont d’Arfa conserva l’aire medieval

Al congost de Tresponts, desxifrar quins ponts hi hagut des dels temps medievals fins
ara, on eren i com eren, requeriria una tesi doctoral, començant pel mateix debatut
nom: estem parlant de tres ponts o d’entre ponts? El congost es divideix en dos trams,
amb un petit eixamplament al mig, on hi havia hagut l’antic monestir de Sant Andreu
de Tresponts, del qual no queden pràcticament vestigis. Al primer tram hi trobem els
Pontarrons, la història dels quals remet de nou a Sant Ermengol, el bisbe de la Seu
d’Urgell tan interessat en l’obra pública a la primera meitat del segle XI i que hem
trobat abans al pont de Bar. Els Pontarrons no eren ponts sobre el Segre sinó arcs de
pedra que sostenien el camí en els punts més abruptes, sempre a la riba dreta del riu.
L’antic camí de traginers és ara un sender turístic ple de petites passarel·les de fusta
que va des de la Reula fins al pont de la Torre, una passejada agradable en comparació
al perillós camí medieval. Des de l’altra banda del Segre es veuen perfectament les
arcades que sustentaven el camí en els trams més verticals.
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Un mapa militar de la segona meitat del segle XVIII situava els tres ponts i dibuixava
esquemàticament la xarxa de camins; és probablement la millor referència! Malgrat els
segles passats des de l’època medieval, l’estructura bàsica es va mantenir fins a finals
del segle XIX, quan comencen a construir-se les carreteres modernes. Cap dels tres
antics ponts existeix actualment, però se’n poden veure encara vestigis. Riu avall, el
primer era el pont de la Torre, al final de l’estret dels Pontarrons. Per què aquest nom?
Un primer pont, potser de l’època de sant Ermengol, va ser destruït entorn del 1331;
després es va reconstruir i a la vora es va construir també una torre circular vinculada
al pagament de peatge, que en aquella època ja existia i era també força habitual. A
principis del segle XX es construí una carretera moderna i un nou pont, molt a la vora.
Durant dècades els dos ponts van coincidir, com ho demostren molts testimonis
gràfics, entre altres, diverses postal d’Àngel Toldrà Viazo, que va fotografiar molts
paisatges del país durant les primeres dècades del segler XX. Els dos ponts van tenir la
mateixa fi, dinamitats durant la retirada republicana al final de la guerra civil. Ara hi
torna a haver dos ponts, el de la C-14 es pràcticament al mateix lloc que el medieval i
es continua dient pont de la Torre, però ara va en diagonal a l’eix del riu, de manera
que tot passant es pot veure encara l’estrep dret de l’antic pont i a la vora una torre
quadrada que no té res a veure amb la torre circular que li va donar nom molts segles
enrere.

A partir d’aquí, la carretera circula pel marge dret del riu fins a Organyà i més enllà. El
segon tram del congost és més angost i vertical que el tram dels Pontarrons; se’l coneix
també com el Forat de Tresponts. En aquest tram hi havia els altres dos ponts, ambdós
desapareguts fa molt temps. Primer s’arribava al pont del Diable de Tresponts, que va
durar fins a meitats del segle XIX. No n’hi ha cap fotografia: l’invent va arribar massa
tard o potser el pont era massa recondit i els primers fotògrafs no hi van arribar a
temps. Però si que n’hi ha constància gràfica en forma de dibuix, almenys el que va fer
Godefroy Engelmann al Voyage Pintoresque et millitaire en Espagne, escrit per Charles
Langlois i publicat el 1827. Era un pont molt original,  amb doble arcada superposada i
un forat enmig que li donava un aspecte misteriós. És molt probable que després
d’algun dels embats del riu es decidís enfortir-lo amb un nou arc per damunt del
primer. La llegenda parla d’una àrdua lluita entre Sant Ermengol i el Diable, entestat a
retardar les obres. El Diable, finalment, va sortir esporuguit  i en la fugida va deixar una
empremta, la Pixarada del Diable, una llarga ratlla vertical de color fosc que destaca
sobre el fons més clar de la roca, ben a la vora del pont. Mossèn Cinto, amb una
presència activa en diferents trams del riu, en va fer una versió light, més pulcra, on el
pixum era substituït per suor. A finals de segle XIX encara subsistia una precària
palanca de fusta recolzada en els estreps de pedra. Lluis Marià Vidal, que va ser
president del CEC, s’hi va fer una foto. El tercer pont, poc abans de la sortida del
congost. es deia probablement el pont d’Escales i se’n sap poca cosa; el mapa militar
esmentat abans parlava d’una palanca de fusta.

Tot sortint de Tresponts, el riu es troba amb la placidesa de l’embassament d’Oliana,
creuat per dos ponts. Organyà queda a una certa distància del Segre, no hi ha un front
fluvial urbà, però des del riu hi ha una magnífica panoràmica de la vila amb la
característica muntanya de Sant Fe al fons. Just davant del poble hi ha el pont de
Fígols, un esplèndid pont penjant. No és el primer que hi va haver; se n’havia construït
un abans, als anys vint del segle passat; era més senzill, fet amb taulons de fusta; va
durar poc, els republicans el van volar a les acaballes de la guerra civil. Durant la



Els ponts del Segre 13

postguerra el va substituir una palanca, força precària, apta només per anar a peu; els
vehicles havien de passar pel pont d’Espia, aigües avall, i remuntar per la carretera del
marge esquerra del riu cap a Fígols, fins que anys després es va construir el pont
actual.

Poc abans d’arribar a Coll de Nargó, poble enlairat dalt d’un serrat a la riba dreta del
riu, trobem el pont d’Espia. És a la carretera que s’endinsa per la vall d’Alinyà i arriba
fins a Sant Llorenç de Morunys; era un territori bastant aïllat que no va tenir carretera
fins als anys quaranta, construïda per presoners de guerra. El pont d’Espia és un bon
exemple de la dificultat de seguir la traça d’un pont al llarg de la història. Es tractava
d’un pont romànic que més o menys apedaçat va subsistir fins a finals de la guerra
civil, destruït durant la retirada republicana. L’omnipresent Àngel Toldrà Viazo en va
deixar constància gràfica en una de les seves postals. Com en el cas del pont de Fígols
es va substituir provisionalment per una palanca i anys més tard es va construir el pont
actual, també d’un sol arc, però molt més gran i sòlid. Des de l’ermita de Santa Maria
de Castell-Llebre hi ha una panoràmica esplèndida de l’embassament d’Oliana. És un
bon lloc per preguntar-se quins ponts van quedar sota les agües.

Al grau d’Oliana el pas del Segre és fa molt estret, encaixonat entre serrats. Era el lloc
ideal per fer-hi una presa, la d’Oliana, inaugurada l’any 1959. També havia estat el lloc
ideal per fer-hi un pont. Encara s’hi poden veure els estreps laterals de l’antic pont
medieval, que ara suporten una passarel·la metàl·lica i una canonada d’aigua. Era un
pont de gran, d’un sol arc i d’uns 14 metres de llum. Godefroy Engelmann  en va fer
una gravat durant la campanya napoleònica a principis del segle XIX, i va sobreviure
llargament a la invenció de la fotografia. L’any 1929 es va construir un pont nou, més
modern, aigües avall del pont medieval, pràcticament al mateix lloc del pont actual.
Se’n va dir el pont Nou de Peramola i el romànic va passar a ser el pont vell i va caure
ràpidament en desús. Els dos van tenir la mateixa fi, dinamitats a les acaballes de la
guerra. Després es va fer un pont provisional al lloc on hi havia hagut el pont medieval,
aprofitant que en aquell punt el pas era més estret; anys més tard, coincidint amb les
obres de la presa d’Oliana, es va construir el pont l’actual, en el lloc on hi havia hagut
el primer pont Nou de Peramola, que havia durat escassament una dècada.
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La palanca de Tragó

Aigües avall, just davant d’Oliana, el riu es troba amb la palanca de Tragó, que pot
ajudar a entendre com n’eren de difícils les comunicacions en aquest territori poques
generacions enrere. Tragó és un poblet del terme de Peramola a la riba dreta del
Segre; el flamant pont penjant actual es va construir després què els aiguats del 1982
s’enduguessin l’antiga palanca, però la història va més enrere i l’Associació Festiva i
Cultural de Tragó s’ha encarregat de recordar-la. Oliana és a tocar de Tragó, just a
l’altra banda del riu, però per arribar-hi s’havia de fer una llarguíssima marrada per
l’antic pont del grau d’Oliana, lo pont, de manera que es va establir un pas de barca
que va durar uns anys, fins que no va quedar cap veí que se’n vulgues fer càrrec;
després va arribar el moment del sirgó que aguantava una caixa de fusta apta per a
quatre persones, propulsada amb els braços dels que anaven dins. Als anys cinquantes
es va construir finalment un pont penjant fet amb taulons de fusta, una palanca
bastant precària que feia de la travessa un esport d’aventura molt abans de que
s’inventés el concepte. I després va arribar el pont actual, que continua sent la palanca
de Tragó, malgrat ser un autèntic pont.
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El modern i impressionant pont de l’embassament de Rialb

Fins a Oliana arriba la cua de l’embassament de Rialb, inaugurat a les acaballes del
segle XX. La construcció de l’embassament va necessitar una reestructuració radical de
la xarxa viària. S’ha construït un pont nou, però altres han quedat sota l’aigua. El pont
nou és una gran obra d’infraestructura, inusual en un territori que semblava
condemnat secularment a les males comunicacions. Dels que van quedat sota les
aigües de l’embassament ja se’n comença a perdre la memòria, tot i que d’això en fa
poc temps; blogs com Muntanyes Encantades, centrat bàsicament en Bassella,
Peramola i Oliana, intenten evitar que això passi. La palanca que unia el petit nucli de
Bassella amb la riba dreta del riu és encara visible quan l’embassament només està mig
ple; en aquest cas el record es mantindrà, encara que sigui intermitentment.
Al llibre de Vallverdú i Cirera hi ha la fotografia d’una palanca bastant tosca, feta amb
taulons de fusta força irregulars; el text la situa “prop de Castellnou de Bassella”.
La fotografia mostra una palanca força impactant; avui en dia faria les delícies
d’excursionistes aventurers, però a la seva època servia per comunicar-se, a peu, entre
pobles, o anar als camps de conreu de l’altra banda del riu. Que se’n va fer? Va
desaparèixer amb la riuada del 1982, va quedar sota l’aigua de l’embassament?
S’hauria d’investigar. Des de Mirambell, camí del nou poble de Tiurana, hi ha una vista
majestuosa de tot l’embassament de Rialb, amb el petit poble de la Clua encimbellat
d’alt d’un mínim turonet en primer terme i els Pirineus nevats com a teló de fons, i
ponts i palanques amagats sota les aigües quietes.

Ponts de la Noguera

A la Noguera hi ha un total de 19 ponts, repartits entre 11 ponts viaris, 3 passarel·les 2
guals, 1 pont ferroviari i 2 corones de preses. El primer és el de Gualter. Abans del pont
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hi va haver una barca enganxada a una sirga, un mitjà de creuar el riu que ja hem vist
abans, amb diferents variants. La barca de Gualter era gran i hi cabia força gent.
Francesc Gurri al llibre Pobles de Catalunya, del 1998, explica una històrica pintoresca
en la que intervenen la barca, la sirga, una orquestra i la festa major d’un any indefinit.
Es veu que la barca que transportava l’orquestra a la festa major de Gualter es va
encallar i els musics van quedar atrapats unes hores, abans no van aconseguir resoldre
el problema. El temps passava i la gent s’impacientava a la plaça esperant els músics,
fins que algú va tenir la idea de traslladar el ball a la vora del riu i l’orquestra va poder
tocar de la barca estant. Més tard, la barca va ser substituïda per un pont modern
inaugurat a les darreries dels anys vint,  però va durar ben poc ja que va ser volat per
les tropes republicanes en retirada, juntament amb el monestir de Santa Maria de
Gualter; Després de la guerra es va habilitar una palanca que substituïa
provisionalment el pont malmès, fins que anys després es va reconstruir. Un seqüència
que ja hem vist repetida en bastants ponts del Segre.

Ponts té dos rius, el Segre i el Llobregós, i un barranc, el barranc de Valldans, però fa
poc honor al nom, ja que hi ha pocs ponts, i cap al  Segre. Si que n’hi ha un, en canvi, al
Llobregós, un riu que s’ha de travessar forçosament en el trajecte cap a la Seu d’Urgell.
Quan es va fer la carrereta és va construir un sòlid pot de pedra que va durar poc
perquè se’l va emportar la riuada del 1907. A corre-cuita es va habilitar una palanca de
fusta perquè el rei Alfons XIII pogués passar el riu en el viatge per reconfortar la
població afectada per les inundacions. La palanca no va resistir i van acabar tots a
l’aigua. Sobre si el rei borbó en va sortir xop o no la informació era poc conclusiva; un
diari de Barcelona parlava d’un “ligero baño”. Els diaris insistiren en la clamorosa
rebuda que li va donar la població, però també hi ha qui diu que les clamoroses
xiulades reials van començar precisament a Ponts.

El Segre surt de Ponts una mica més eixut de com hi ha arribat; a l’embassament de
Rialb se’n va l’aigua del Canal Segarra-Garrigues i passat Ponts hi ha la resclosa que
capta la del Canal d’Urgell, en un lloc on el riu fa un meandre perfecte envoltant el
Serrat d’en Vinyes. El canal s’estalvia el meandre i passa per sota pel túnel de la
Llenguadera, i surt a l’aire lliure davant per davant de la palanca de Torreblanca, un
lloc especial. Torreblanca és un petit agrupament de masies situat al marge dret del
Segre; pertanyia al municipi del Tossal i des del 1970 al de Ponts. La palanca servia per
comunicar-se, a peu, amb els nuclis de l’altra banda del riu, sobretot amb Ponts. Al
llarg del temps va ser apedaçada o substituïda diverses vegades degut als embats de
l’aigua. Una foto dels anys trenta al llibre Ponts anys enrera mostra una palanca de
fusta amb l’estructura d’un rudimentari pont penjant; passar-hi tenia segur quelcom
d’aventura. La palanca actual és d’una generació posterior, amb formigó i ferro a més
de fusta, però està en estat ruïnós; probablement va sucumbir a la riuada del 1982,
però abans ja s’havia construït un gual per al transit rodat. És el primer dels quatre
guals que trobarem al llarg del riu; solament s’hi pot passar quan el cabal es baix.
La següent oportunitat de travessar el riu serà de nou un gual, el del Cel de
Torreblanca, un lloc molt amagat, quasi clandestí, i difícil d’associar a un paratge
celestial, malgrat el nom; cap indicador avisa de la seva existència. Però ben a la vora
hi ha dos atractius dignes de conèixer: Un, els gravats rupestres del mas d’en Olives, a
la riba dreta del riu, just a tocar de l’aigua, en un indret especialment paradisíac. No fa
estrany que els homes primitius hi trobessin inspiració. L’altra, Santa Cecília de
Torreblanca, una ermita petita i humil, situada enmig dels sembrats, que té, però, un
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atractiu a lluir: és rodona! Se’n troben molt poques! Restaurada de manera
acceptable, conserva una teulada de llosa que li dona molta dignitat.

L’atrotinada palanca de Torreblanca

Artesa de Segre tampoc té front fluvial, però si la àrea d’esbarjo de la Palanca i un
revista local que surt des del 1981 amb el nom de La Palanca, de manera que la
proximitat del riu es fa notar. Hi ha dos ponts que comuniquen amb els nuclis urbans
de l’altra banda del riu. Un, és el pont d’Alentorn. El pont actual es va reconstruir
acabada la guerra civil, després de que els republicans el volessin a darrera hora per
dificultar l’avenç franquista. Havia durat ben poc, s’havia construït a principis del segle
XX per substituir un pont anterior, situat uns dos-cents metres aigües avall de l’actual,
construït a meitats del segle XVIII i destruït durant la primera guerra carlina. Amb cent
anys de diferència la història es repetia! L’altre és el pont de Vernet; anteriorment
havia estat una palanca, no en el mateix lloc sinó uns cent metres aigües amunt. El
pont actual és sòlid i llarg, però molt estret, els vehicles han d’anar d’un en un.

Alòs de Balaguer també té un pont amb molta història i requeriria més investigació
seguir-ne la traça. Al llibre de Vallverdú i Sirera, del 1973, surt la fotografia d’un
magnífic pont de tres arcs. L’arc central, el més gran, l’havien volat els republicans en
retirada, però posteriorment va ser reconstruït. Però el pont de la fotografia no és el
que es pot veure actualment: se’l va endur la riuada del 1982. El d’ara es més funcional
i menys estètic. Després d’Alòs, el Segre s’endinsa pel congost del Mu, o estret del Mu,
territori ara feréstec i deshabitat, però no a la prehistòria, com ho demostra la cova del
Parco, riba dreta amunt, habitada durant milers d’anys. El camí entre el poble d’Alòs i
la presa d’Alòs resseguint el congost del Mu és molt freqüentat per excursionistes. És
un recorregut molt ben condicionat, amb trams de passarel·la metàl·lica enganxada a
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la roca per salvar les parets verticals. L’atractiu l’estrella és el pont penjant de fusta
que hi ha al final del trajecte, venint d’Alòs, ja a prop de la presa. És una passarel·la
molt espectacular, l’única en tot el riu entre les parets verticals d’un congost. L’actual
no és el primer pont penjant en aquest lloc; l’anterior no va sobreviure als embats del
riu i a la construcció de la presa, però també era molt freqüentat temps enrere, quan
l’indret de Dos Rius, nom amb que es coneix l’aiguabarreig Noguera Pallaresa-Segre,
era un esclat de vegetació, i no de formigó com ara.

La nova  passarel·la del congost del Mu

Després de la presa de Camarasa el Segre ensopega amb la C-13 una carretera que
encara no coneixia i que l’acompanyarà durant un llarg trajecte. La trobada és al pont
del Pastor, un sòlid pont de tres arcs, conegut també com el pont de l’Illa, perquè un
dels pilars se sustenta en una petita illa. Poc abans del nucli de Camarasa ens trobem
amb les restes del pont Vell; havia estat un monumental pont de set arcs, un més que
el pont Vell  de Lleida o el pont de Sant Miquel de Balaguer!, amb uns orígens molt
antics, possiblement romans. Tot i el seu estat ruïnós encara conserva part de l’antiga
grandesa, en la línia del famós pont d’Avignon. És un veritable compendi de d’història
de Catalunya. Cada guerra se’n n’emportava un tros: la dels Segadors, la del Francès, la
tercera guerra carlina. Una foto de Josep Salvany del 1921 mostra un pont decrèpit
però encara un mica operatiu, amb un precària passera de fusta en el lloc on faltava un
arc de pedra: la guerra civil el va acabar de sentenciar. Ara és, cada any, el punt de
sortida de la Transsegre. Aigües avall, el pont d’Escalera fa amb més humilitat la funció
que durant molts segles havia fet el pont Vell.

Ben aviat s’arriba a la presa de Sant Llorenç de Montgai, l’única de tot el riu on està
permès passejar-s’hi. Forma part de l’itinerari circular de l’embassament que passa
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sobre l’aigua dues vegades, al pont d’Escalera i a la presa. És un itinerari amb molts
atractius: l’embassament és reserva natural de fauna salvatge i es poden veure aus
aquàtiques, es passa pel jaciment arqueològic de la Roca dels Bous, si sou escaladors
teniu a disposició la Paret de l’Os i si us ve gana podeu utilitzar l’àrea de picnic.

Abans d’arribar a Balaguer trobem un nou pont ferroviari, el pont de Ferro, a la línia
Lleida-la Pobla de Segur; l’últim l’havien vist a la Cerdanya. És un pont que ostenta un
rècord poc envejat: va ser volat abans d’entrar en funcionament. El tren va arribar a
Balaguer l’ any 1924; quan va començar la guerra civil les obres continuaven en
direcció cap a la Pobla de Segur i el pont de Ferro ja estava construït, però encara
quedava molta feina pendent. Però el pont hi era i es podia utilitzar amb finalitats
bèl·liques, de manera que els republicans el van volar el 6 de juliol del 1938. El dietari
d’un veí de Balaguer ho explicava així:  “a tres quarts de sis se senten tres canonades
fortissimes... han volat el pont de ferro del ferrocarril Pallaresa, damunt del Segre”.
Després de la guerra la línia es va reprendre i el tren va arribar a la Pobla de Segur l’any
1951. Ara és el Tren dels Llacs!

Balaguer va ser al llarg de la historia una ciutat d’un sol pont, el pont de Sant Miquel,
un pont medieval d’estil gòtic, integrat al sistema de muralles mitjançant el portal de
Sant Miquel. Era un magnífic pont de sis ulls, tants com el pont Vell de Lleida, però un
menys que el Pont Vell de Camarasa, com hem vist. Havia resistit els embats de l’aigua
però va sucumbir als estralls de la guerra civil. Els republicans van volar-lo,
concretament tres de les arcades, el mateix dia que el pont de Ferro del ferrocarril.
Despres de la guerra es va construir a corre-cuita un nou pont, batejat amb el nom de
Pont de la Victoria, tot i que tothom en deia el pont nou, nom que va esdevenir oficial
en arribar la democràcia. Quatre anys després s’havia reconstruït el pont de Sant
Miquel. En pocs anys, Balaguer havia passat de ser una ciutat d’un pont, a una de cap
pont, i després a una de dos ponts, i així va continuar durant cinquanta anys. Després
va arribar el pont de la variant i dues passarel·les, de manera que en un font fluvial de
1.100 m lineals, ara hi ha 5 llocs per on passar el riu, una densitat de ponts que no la
tenen ni ha Paris.
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El pont de Sant Miquel de Balaguer
Riu avall, el següent pont el trobem a la vora de Térmens. És el pont de la Sucrera,
conegut també com el pont de Ferro, l’únic pont que va canviar de mode de transport,
va néixer com a pont ferroviari i va passar a pont viari. La seva construcció va anar a
associada a la creació de la Sucrera de Menàrguens, la qual, segons Ceferi Rocafort, un
testimoni qualificat de l’època, era “l’establiment industrial més important de la
província”. La linia fèrria Mollerussa-Menàrguens-Balaguer va entrar en funcionament
el 1905. A Térmens hi havia l’estació Ramal que portava cap a la Sucrera passant pel
pont. Els republicans el van volar l’abril del 1938 a l’arribar el front de guerra al Segre,
com pràcticament la resta de ponts d’aquest tram del riu. L’any 1940 ja s’havia
reconstruït, però era força diferent. El pont antic era una armadura longitudinal d’acer
sustentada sobre tres pilars. El pont nou conservava una part de l’estructura original,
però els dos ulls que havien estat volats van ser substituïts per un sol ull d’armadura
corbada. El pont va guanyar en espectacularitat; era més eiffelià!, però també
semblava un pont esguerrat, com si portés una pròtesi. A principis dels anys cinquanta
la línia tancà i el pont ferroviari es va reconvertir a viari, fins ara.
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El pont de la Sucrera, entre Térmens i Menàrguens

Ponts del Segrià

El Segrià és la darrera comarca catalana que visita el Segre que passa per 21 ponts,
concretament 12 ponts viaris, 5 passarel·les, 2 guals i 2 ponts ferroviaris. El primer que
trobem es el de Vilanova de la Barca. El nom ho diu tot, abans de pont va tenir barca.
Sembla que el primer pas de barca el van instal·lar els templers l’any 1212; el pont va
arribar molt més tard, després de las guerra civil, i va ser un pont amb finalitats
propagandístiques. La guerra havia tingut un efecte devastador al poble, que va ser
inclòs a Regiones Devastadas, programa de reconstrucció de les àrees més destruïdes i
en el que hi tenien un paper molt actiu presoners de guerra i represaliats polítics
aplegats en Destacamentos Penales. A Espais de Memòria qualifiquen el pont “d’obra
neoclàssica que volia rememorar l’estil imperial romà”. Just davant del pont, a la
banda del poble, es va construir una capella allargada, com una mena d’arc de triomf,
que creava una perspectiva amb una alta càrrega simbòlica: quedava clar qui manava!
Quaranta anys de democràcia no han aconseguit treure-li del tot un cert tuf franquista.

Abans d’arribar a Lleida el Segre ensopega amb una mena de miracle, el parc de la
Mitjana, una zona humida a tocar de la ciutat, un veritable pulmó verd. El parc té
camins, passarel·les, basses i aguaits, i molts usuaris. La passarel·la més espectacular és
la que creua el riu; es de fusta amb baranes metàl·liques i forma tres arcs lleugerament
corbats que es sustenten sobre tres parelles de pilars de formigó. I de seguida
comencen els ponts urbans de la ciutat. Com Balaguer, Lleida era secularment ciutat
d’un sol pont, i el segon encara va arribar més tard.  El primer pont era d’origen romà,
però del que és té constància clara és del pont medieval, que més o menys apedaçat
va durar fins al 1866. Era un monumental pont de sis ulls, però la riuada d’aquell any
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se’n va emportar dos. La part ensorrada es va substituir per un pont de ferro amb la
caixa per sota del nivell de pas. El resultat va ser una mena de Frankenstein en forma
de pont, mig de pedra, mig de ferro. La riuada del 1907 es va emportar la part de ferro
que va resultar finalment la més febre, i aleshores es va decidir construir un pont nou,
totalment de ferro, amb projecte de l’enginyer Josep Bores i Romero, que té dedicada
una plaça just a la sortida del pont. El pont de Ferro, o pont modernista, va durar fins a
la guerra civil; va ser dinamitat l’abril del 1938, juntament amb el pont ferroviari, que
datava del 1860. Després de la guerra es varen reconstruir els dos. El segon pont viari
no va arribar fins el 1973; era la variant de la N-II: evitava la travessa de la ciutat però
era també un pont urbà. Amb el pont Nou, l’altre és va convertir ràpidament en el
pont Vell, tot i que després de la reforma del 2007 de vell en té ben poc. A partir del
1995 els ponts van sortir com a bolets fins a un total d’11: 7 ponts viaris, 3 passarel·les
i el pont ferroviari. En un front fluvial de 2,3 km hi ha 10 llocs per on poden passar
vehicles i/o vianants, amb una densitat de ponts similar a la que havíem vist a
Balaguer. De tots ells, el més espectacular és el pont de Princep de Viana, del 2010. Es
buscava una obra amb un fort impacte visual que donés personalitat al front fluvial de
la ciutat. El projecte de l’enginyer navarrès Javier Manterola és una estructura molt
original, amb una única pila central amb quatre peus que no passa desapercebuda.

L’emblemàtic pont de Princep de Viana, a Lleida

Aigües avall, ja lluny del nucli urbà, a la partida de Rufea, trobem una nova passarel·la,
batejada com passarel·la del Tòfol, tot i que també es van proposar altres noms, com
ara passarel·la de Rufea o del Camí del Riu. El nom evoca el pas de barca del Tofòl,
barquer de principis del segle XX, que també era pescador, és a dir, una persona
plenament integrada a la vida del riu. És una passarel·la bastant imponent, tota de
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fusta, sustentada en diversos pilars. Recorda una mica el pont de la Sucrera, canviant
la fusta per ferro.

La passarel· la del Tòfol, aigües avall de Lleida

Més endavant, el riu passa a la vora de l’ermita de Butsènit, una taca blanca enmig de
la plana. Aquí també hi havia un servei de barca que va quedar associat a un episodi
tràgic que succeí gairebé un segle enrere, concretament l’11 de setembre del 1921. Un
aplec havia concentrat molta gent i els que venien de l’altra banda del riu tornaven en
una barca amb capacitat per a 30 persones, però tothom tenia tantes ganes d’arribar a
casa que a cada viatge n’hi pujaven moltes més, per a desesperació del barquer. En un
dels viatges la gentada era tal que la barca es va tombar, tothom va fer cap a l’aigua i
33 persones que no sabien nadar van morir ofegades. Una làpida recorda la Catàstrofe
de Butsènit. Ben a la vora trobem el darrer gual del riu, conegut com la Palanca de
Montoliu? Per què palanca? Probablement hi havia hagut una antiga palanca en el lloc
on ara hi la el gual; s’hauria d’esbrinar més.

En el tram final, el Segre és ample i els ponts han de ser llargs. N’hi ha pocs, un per
poble, més o menys. Torres de Segre es troba a la riba esquerra del riu. Un pas de
barca portava a la riba dreta i a la ciutat de Lleida fins que es va construir un primer
pont que va ser volat durant la guerra civil i reconstruït posteriorment per presoners
de guerra. Riu avall, Aitona és un poble de la riba dreta que queda una mica enretirat
del riu. L’any 1894 s’havia creat la Societat de Veïns d’Aitona per a promoure la
construcció del pont sobre el Segre”. Quan temps els va costar aconseguir-lo? El pont
va ser volat pels republicans i reconstruït anys després.  És un pont llarg, de nou ulls, i
estret, per on hi pot passar un sol vehicle, però just a la meitat hi ha un petit
eixamplament.
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El pont de Seròs va ser solemnement inaugurat pel president Macià el 24 de juliol del
1932; una placa col·locada recentment ho recorda i, a més, s’ha batejat com a pont
President Francesc Macià. Durant la guerra civil va ser l’únic del front del Segre que
l’exèrcit republicà no va poder volar durant l’abril del 1938 i uns mesos després era
l’escenari de l’episodi bèl·lic conegut com la batalla del cap de pont de Seròs. Aquest,
però, és actualment el pont vell, amb molt poc ús, ja que el 2002, es va inaugurar el
nou pont de la C-45, que porta a Maials i s’endinsa cap a les Garrigues. És un altre cas
de ponts doblats, en que el nou substitueix el vell.

El de la Granja d’Escarp és el penúltim pont del Segre i el darrer en terra catalana. Aquí
també trobem, com a Seròs, una duplicitat de ponts, el vell i el nou, que porten al
mateix lloc. El pont vell es va construir durant la segona república, si el de Seròs va ser
inaugurat pel President Macià, en el cas de la Granja d’Escarp ho va ser per Ventura
Gasol, aleshores conseller de Cultura; va ser el 30 de setembre del 1934, pocs dies
abans que entrés a la presó arran del Fets d’Octubre. Durant la guerra civil, el pont va
ser volat poc desprès de que els franquistes arribessin a Massalcoreig, a l’altra banda
del riu, el primer poble de Catalunya que caigué en poder seu. No va ser reconstruït
fins l’any 1954. El pont nou és molt més recent i és el que s’utilitza ara, però el vell té
l’al·licient de passar a tocar del monestir de Santa Maria d’Escarp, amb el seu
campanar sobresortint enmig de la plana colonitzada pels arbres fruiters.

El pont de l’Arbora al Baix Cinca

El darrer pont del Segre és l´únic que no es troba en territori català; és a Mequinensa, a
la Franja, just abans de l’aiguabarreig amb l’Ebre. Mequinensa era una vila de castell i
llaguts, però no de ponts, malgrat tenir dos rius. El primer pont, a l’Ebre, no va arribar
fins l’any 1929, i va durar ben poc, perquè va ser dinamitat per l’exèrcit republicà l’any
1937, en plena guerra civil, i no se’n va construir un de nou fins als anys cinquantes. El
del Segre va arribar més tard, a finals dels seixanta, i portava a la partida de Dellà
Segre, l’únic territori situat al marge esquerra del Segre que no forma part de
Catalunya. Aquí el Segre és molt ample perquè som a la cua de l’embassament de
Ribagorça, de manera que el pont era molt llarg, però també molt estret, de només 3
metres. Quan s’hi va instal·lar una gran empresa, Arbora & Ausonia, es va veure la
necessitat d’ampliar-lo. Ara és un flamant pont de 7 metres d’ample i 500 de llarg, el
més llarg, amb molta diferència de tot el Segre. I aquí el Segre es dilueix en l’Ebre
després de 262 Km i de baixar des dels 2.400 m.
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El pont de l’Arbora a Mequinensa, amb el castell al fons


