El mercat del dimecres
Potser a molts verdunins els farà gràcia saber que a Verdú podríem celebrar un mercat al
dimecres de cada setmana. Fins ara, - que jo sàpiga,- ningú ens l’ha anul·lat. En tot cas,
podria haver caducat per vell.
Fa molts anys, que Verdú per voluntat del Monestir de Poblet es va veure afavorit amb el
privilegi de celebrar cada any una fira de bestiar per Sant Marc (25 d’abril) i 10 dies més
consecutius i també un mercat el dimecres de cada setmana. Això fou concedit a Barcelona
davant del rei Pere III el Ceremoniós el dia 10 de setembre de 1378 amb presència de l’abat
Guillem d’Agulló, i monjos de Poblet, signat de puny i lletra pel mateix rei Pere.
Poblet era una potència econòmica en molts aspectes. Un dels principals, era la ramaderia
d’ovelles i la recria cavallar i mular. Tenia ramats i llocs de pastures per tot arreu i la
possessió de Verdú i la seva fira, l’hi anava com l’anell al dit per l’intercanvi i per la
transhumància. Per dir-vos que en el plet entre Verdú i Ciutadilla hi havia el pacte que donava
el dret d’abeurar els seus ramats al riu Corb, “tant d’anada com de tornada.”
També a Verdú hi tenia ramat de bestiar que donava molt que dir als pagesos de la vila que en
més d’una ocasió, “son pujats al castell” per queixar-se davant del “regent” del mal que feien
a les vinyes i sembrats
Per aquest privilegi la vila va celebrar durant molts anys el mercat del dimecres encara que el
1446 havia afluixat molt, doncs el dia de Sant Jaume (25 de juliol) d’aquell any, es va reunir el
“consell general en la església amb intervenció de Monsenyor Lo Regent (de Poblet) e lo
senyor Ramon de Muntgay. En lo qual consell fonc proposat per Monsenyor lo regent com
seria bona cosa que cobrasen lo mercat. Fonch determenat per lo dit consell que fosen elets
(elegits) VIII prohoms ab los jurats adjunts per contractar de manera e ordinació de retornar
lo dit mercat e son los dits prohoms en Bernat Bertran, en Ramon de Mungay, Bernat
Marrades, P. Solà, P. Ramon, P. Cornellana, Berenguer Muça i P. Vidal.”
Les gestions d’aquests, varen fer el seu efecte ja que 200 anys més tard el mercat seguia en
peu. A més, hi havia el mercat del dimecres de cendra que concentrava més mercaders que cap
dels altres, doncs en els arxius s’hi troben molts tractes anteriors tinguts en altres poblacions,
concertats per cancel·lar-los a Verdú en aquest dia.
Es casual; a Verdú no és un poble on hi parin gaires tendes ni venedors ambulants, i els únics
que fidels hi venen actualment, es en dimecres

