
LO VISTAIRE 

Conxita Mir i Curco 
Conxita Mir i Curco, garriguenca de soca-rel, és filia de Torregrossa. El ca

nal d'Urgell, oliveres, ametllers i arbres fruiters limitaren el primerenc horitzó 
per bé que es crià entre ribots i tefetans. De la fusteria del pare, ben segur, que li 
ve l'afició per ais treballs manuals. Aprengué de lletra a l'escola del poble on 
cursà també el batxillerat. Posteriorment, a finals dels seixanta, i gràcies a l'em
penta i visió de futur de la Rosa, la seua mare, es desplaçà a Lleida per a cursar-
hi magisteri, llavors, l'única sortida universitària. Un cop finalitzats els estudis 
inicià la docència prop de casa, sense variar excessivament de paisatge, a Llarde
cans, municipi lligat tradicionalment a les Garrigues. D'allí anà a Montclar, ata-
laiava la plana des de la serra trevessada pel canal d'Urgell. Paral.lelament ini
ciava la carrera d'História a l'Estudi General de Lleida amb la primera promo

ció del Roser. Tres anys a Lleida, dos a Barcelona on romandria altres deu anys, 
després d'haver sol.licitat l'excedència de magisteri, per a realitzar la tesi mentre 
treballava d'ajudant a la universitat. 

L'estada a Barcelona fou profitosa, és casà amb l'Antonio i tingué la pri
mera filla que els féu replantejar-se el retorn a la terraferma. 

El curs 1984-85 esdevenia professora de l'Estudi General de Lleida. Havia 
necessitat deu anys per anar d'un costat a l'altre de l'aula. Aquests set anys a 
Lleida a produït llibres i algun fill més. D'eleccions en sap un niu. S'ha cremat 
les pestanyes escorcollant als arxius els resultats electorals d'abans de la guerra 
civil. D'entre els diversos treballs ha publicat: 

1977 - Les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 1932 a la circumscrip
ció de Lleida. 

1982 - Les eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923. Juntament amb 
els professors Albert Balsells i J. B. Culla. 

1985 - Lleida 1890-1923: caciquisme polític i lluita electoral. Tesi de 
doctorat. 

De tot allò que ha publicat és de «La Paeria de Lleida», un conte per a 
nens, de què se sent més satisfeta. Actualment està treballant a reconstruir la 
història de les primeres dècades de la Lleida franquista així com en una Història 
gràfica de la Lleida del XIX juntament amb el company Jaume Barrull i que 
editarà l'Ateneu Popular de Ponent del qual és responsable de la Secció d'actua
litat. 
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POLÍTICA i POLÍTICS D'ABANS: 
ALGUNES BREUS CONSIDERACIONS. 

Les comarques del Pallars, per la seua unitat 
geogràfica, econòmica i, també, històrica i política, 
esdevenen uns indrets immillorables —ja ho hem dit 
algun altre cop—, per a fer un exercici de retrospec-
ció històrica i obtenir, així, el coneixement d'unes 
pautes de comportament específiques i fàcilment ca-
racteritzables. 

No és pas, però, aquest l'objectiu que ens propo
sem assolir en aquestes planes al llarg de les quals tot 
just aspirem a exposar, breument, algun dels trets pe
culiars del comportament polític dels pallaresos du
rant el primer terç del segle XX, moment en què va 
ser possible el sorgiment —i no només al Pallars— de 
diverses famílies polítiques que exerciren un control 
social més en benefici propi que de la col·lectivitat. 
D'aquestes famílies de cacics —aquest és el nom amb 
què els seus contemporanis els coneixien— al Pallars 
n'hi va haver una clarament consolidada per llaços 
familiars i polítics: la dels Riu i Periquet, formada 
per dos germans, l'Emili i el Daniel, un cunyat del 
primer, Josep Llari, i d'altres personatges locals que 
tot i que no eren parentela directa dels tres esmentats, 
sí que van observar amb ells un lligam directe per via 
política, no menys lleial que els vincles familiars. 

Per tal de facilitar la comprensió del que s'ente
nia per família política hem intentat de representar-la 
en una mena d'esquema que aquí acompanyem tot 
comentant-ne els aspectes més sobresortints que hom 
pot observar a primer cop d'ull. 

Val a dir que en aquesta família només hi hem 
incorporat els membres que arribaren a càrrecs polí

tics de rellevància —Congrés, Senat i Diputació pro
vincial—, la qual cosa no vol dir que si coneguéssim 
tots els alcaldes i regidors, per exemple, dels pobles 
d'aquestes comarques durant l'època tractada, l'es
quema no es pogués fer molt més extens. 

Amb tot, creiem que la informació recollida per
met d'il.lustrar a bastament la dinàmica política ob
servada per aquest entramat familiar. Perquè, efecti
vament, només pensant en una xarxa de relacions 
personals serà possible fer-se una imatge de quin era 
l'entrellat del funcionament d'aquesta gran família 
política. El seu cap visible era Emili Riu i Periquet, 
arribat a Sort —terra natal que havia deixat de pe
tit— amb el nou segle, de la mà del Partit Liberal, i 
justament en el moment en què començava amb for
ça l'explotació hidroelèctrica dels recursos naturals 
del Pirineu en benefici, sobretot, de la incipient in
dústria catalana. Afincat a Madrid, havia esdevingut 
un industrial important i això explica que el seu càr
rec de diputat a Corts anés acompanyat d'una con
cessió del Ministeri de Foment per a la construcció de 
centrals hidroelèctriques al Flamicell. A partir de 
1904 els lligams entre interessos econòmics i polítics 
es van fer indestriables. Emili Riu va procurar-se una 
xarxa de fidelitats polítiques que, sens dubte, van es
devenir la salvaguarda dels seus interessos econòmics 
a la zona. El primer d'aquests lligams a què fèiem re
ferència va ser el seu cunyat, el republicà de Tremp 
Josep Llari, diputat a Corts a partir de 1907, home 
que per aquestes dates ja gaudia d'una influència im
portant a la zona, ja que havia estat diputat provin
cial per Tremp des del 1894. Posteriorment, el 1914, 
va arribar a la muntanya lleidatana el seu germà, Da
niel Riu, que fins el 1923 va compartir, conjunta
ment amb els anteriors, la representació parlamentà-

Polítics de la muntanya lleidatana al peu de l'Argenteria (estret de 
Collegats) cap al 1920. Josep Llari, primer per l'esquerra, Eduard 
Aunós i Pérez i probablement, els germans Riu i Periquet. 
(per cortesia de Joan Fuster) 
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ria, i per tant el control polític d'una àmplia zona que 
anava des de Solsona a Viella, passant per la Seu 
d'Urgell, Sort i Tremp. 

Justament perquè les eleccions es feien de mane
ra poc democràtica i les actes les emplenaven els 
agents del caciquisme es pot parlar de control polític, 
el qual s'exercia millor si comptava amb una sèrie de 
fidels que entressin en el joc político-electoral impe
rant. En aquest joc poc net els polítics comarcals i lo
cals eren els primers interessats a entrar-hi, ja que 
només així podien gaudir dels avantatges de formar 
part de la família política que s'intercanviava favors. 
És a dir, vots a canvi de prebendes que els homes més 
importants podien obtenir del govern, amb el qual es 
relacionaven de manera més directa al Congrés o al 
Senat: concessions d'escoles, carreteres o ponts per al 
seu poble; càrrecs a la Diputació provincial o a 
l'Ajuntament des d'on, naturalment, era possible 
concedir favors especials, com ho podien ser el fet de 
deslliurar-se de la «mih» un fill d'algun veí, o l'ob
tenció de la plaça de secretari o guàrdia municipal. 

El funcionament d'aquest sistema de prestacions 
mútues és difícil d'estudiar, car en política allò de 
«avui per mi i demà per tu» no acostuma a deixar ras
tre escrit. No obstant, sí que és possible establir —i 
així ho acaben de fer— qui jugava en aquest joc que 
va caracteritzar el sistema pseudodemocràctic de la 
Restauració Monàrquica, que va marcar la nostra 
tradició política, i que la II República va intentar de 
trencar, però sense aconseguir-ho plenament. 

districtes elecrorals 

DIPUTATS A CORTS 

EMILIRIUiPERIQUET 
(Districte Sort-Viella) 
Diputat a Corts: 1901, 1903, 1905, 
1907, 1910, 1914, 1916, 1923. 
Candidat a Corts: 1918 (elecció 
anul·lada). 
Senador: 1919, 1920. 

JOSEP LLARIARENY 
Districte Tremp 
Diputat Corts: 1907, 1910, 
1914, 1916, 1918,1919. 
Senador: 1920, 1923. 

DANIEL RIU PERIQUET 
Districte La Seu d'Urgell 
Candidat: 1914 
Districte Solsona 
Diputat: 1916, 1918. 
Districte Sort-Viella 
Diputat: 1919. 
Districte Tremp 
Diputat: 1920, 1923. 

DIPUTATS PROVINCIALS DIPUTATS PROVINCIALS 

DISTRICTE TREMP 
A.Feliu Escala: M.C. 1894, 
1898, 1903. 
P. Fuertes Bardaji: M.L. 1894, 
1898. 
J. Llari Areny: R. 1894, 1898, 
1903,1907. 
J. ArruLage:M. 1894. 
M. Morera Galicia: M.L. 1898, 
1903. 
M. Cauvet: M.L. 1903. 
J.M» España Sirat: M.L. 1907, 
1911,1915. 
J .GilDòria:M.L. 1907, 1911, 
1915. 
F.Pérez: M.L. 1907, 1911, 
1915. 
A. Mestres: R. 1907. 
P. Lasala Borderas: R. 1911, 
1915,1919. 
J.SeixMir:R.-M.L. 1915, 
1919,1923. 
T. Fontova: LL.R. 1919. 
F. Vidal Farré: TR.-LL.R. 1919 
1923. 
J. Picart de Gayola: M.C. 1923. 
J.Nart Rodés: M. 1923. 

DISTRICTE LA SEU D'UR-
GELL-SORT 
J. Tarragona: M.C. 1892, 1896, 
1901, 1905. 
E. Pons:M. 1892. 
F.Vidal Codina: M.L. 1892. 
J. Sostres Azcon: M.L. 1892, 
1896, 1901, 1905. 
M. de Gomar: Int. 1896, 1901. 
P.Esteve Badia; M. 1896. 
F. Costa: M.L. 1901. 
Ll.Sivis:M.C. 1905, 1909, 
1913 (M.L.). 
J. Baguer: M. 1905. 
J. Rovira Agelet: M.L. 1909, 
1913, 1917. 
J. Ricart Gayola: M.C. 1909. 
J.I.Llorens Rivas: M.L. 1909, 
1913. 
E. AunósCau:M.C. 1913. 
E. Pol Vives: M.L. 1917, 1921. 
J.Serradell Vila: M.L. 1917. 
R.Sans Torres: M.C. 1917. 
A. Sansa Periquet: M.L. 1921. 
S. Casanovas Pujol: LL.R. 
1921. 
J. Fornesa: LL.R. 1921. 

M. = monàrquic. 
M.C. = monàrquic conservador. 
M.L. = monàrquic liberal. 
R. = republicà. 
TR. = tradicionalista. 
Int. = integrista. 
Ll.R. = Lliga Regionalista. 
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