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Buscant Limnimarques pel Francolí. La Puríssima del 2017.
Sortim de Lleida buscant el sol, i anem a espetegar al Restaurant dels Torrents a Vimbodí, al peu d’un barranc del
mateix nom i amb 2 ponts (un de molt vell) just al davant. Li pregunto a l’amo que quants cops li ha entrat l’aigua,

i em diu que el 1994 n’hi va entrar molta al menjador, més de mig metre, pel darrera ....... i que no sap pas res de
Santa Tecla.

I em diu que si vaig al molí del Guasc, al peu del
Francolí, allí si que hi ha una rajola / marca d’aquest
aiguat. Val la pena anar allí per fer una calçotada i
preguntar.
I cap allí ens hi encaminem, travessem el Francolí,
amb cartells que avisen de perill de inundació, i el
trobem.
Hi ha l’amo, Lluís Guasc i Sales, un vell molt trempat, i
lo primer que ens diu, es que la marca l’hi van posar
els de la Generalitat, i que ho van fer sense dir-li res i en un mal lloc. Ara tenen el molí cegat, sense maquinaria i
amb només amb mitja bassa, també cegada. La ratlla vermella es on diu ell que va arribar l’aigua ............ La
marca oficial de la Generalitat es la rajola carbassa a la dreta del portal.

I ens diu que si anem a l’Espluga
del Francolí, a la Font Major, al
safareig hi ha una placa molt
grossa de Santa Tecla ......... i
afegeix que per Santa Tecla no va
afectar al Molí de Guasc (?).
Ell en diu riuada, però diu que tot
va quedar “rovinat”, fet malbé i
ple de porqueria i fang.

Em arribat a l’Espluga de Francolí tarda foscant, i les fotos son dolentes per poca llum. I tornarem, oi ?
Lleida, Puríssima del 2017.

