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�s amb un gran respecte, sota un posat alegre, que dic uns mots a

p!pbsiG de Josep Lladonosa. Un respecte on es barregen l'estimaci6

personal com a base, l'admiraci6 en tant que catal� i lleidat�,i

l'enveja catalitzadora que el seu exemple desvetlla.

�stimaci6 personal perqu� fa anys hem nuat una amistat fonamentada

en l'afany compartit de clarificar, fins on ens sigui possible, les

dades fisiques i morals del nostre poble. Basada tamb� en simpatia

mutua i reconeixement objectiu d'allb que hagim pogut bonament en

certar l'un i l'altre.

Admiraci6 per la meva banda ,en tant que catal�, per tot:; allb que

la comunitat deu a aquest home ; i com a lleidat� per la suma de

coneixements de primera rna que ens ha fomit i transm�s sobre la

nostra estructura histbrica particular.

I, finalment,enveja, una vigorosa enveja,estdmulant com un vinet
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macabeu,de J'obra densa, pastaua pacientment,contra tempestes i obs-

truccions,optimista sempre,tosaudament enrobustint-se com lea anelles

de creixenQa d'un tronc.



i la rigorositat d'auli�ntica tesi doctoral, cuirassada contra

Josep .Lladonosa i Pujol, a honor del qual el premi d'assaig historic

d'enguany a �onts duu aquest seu nom,ha combatut al llarg de trenta

cinc anys a primera fila dels nostrea estudiosos historics./Ningd,
a terres ponentines ha maldat tant com ell per esclarir eIinostre
particular passat. �ls resultats tangibles s6n a la vista. Avui dia

parlar de Lleida i de les terres 11eidatanes as haver de fer,un moment

o altre de la conversa, refer�ncia a l'obra de L1adonosa. Del��
o mes treballs considerables que ens ha donat, algun ta la cdtegoria

qualsevol atac critic.

Quan parlo de trebal1s considerables, em refereixo,primordialment,

als qUi tenen forma de llibre.,o extensi6 prou conspicua: no es ento,

pera tots els teniu a la memoria, la host de treballs cur s, articles,

pralegs, introduccions,encapgalaments, amb qu ,esgarrapa� una esto

na a la investigaci6,compleix una tasca igualm�nt estimable de divul

gaci6 i fixaci6 de perfils historics. Aquests treballs curts tenen

una condici6 neta,clara, intenciona ament constructiva.



rot plegat, aquesta flu�ncia de treballs, la culmina Lladonosa

2mb l'edici6 del I volum de la seva monumental Histbria de leida,

que resum tots aquests anys de tasca i que l'autor em f�u l'honor

de deixar-me llegir mecanograi'iat. Per aiAb puc parlar,a. b coneixe

mcnt de causa,d'una obra densa i articulada,on l'esforc -per ordenar

el tarteral impressionant de dades,evidencia un gran poder de comuni

c ci6 : nOill�s qui t� ben assimilada una parcel.la del saber ,pot

transmetre,aillb seguretat i sense esllavissades accessbries,la reali

tat reestructurada.

I�ls qUi hemsentit de llavis de Jordi Rubi6, de Jaume Vicens,de amon

ramon i de fferran Soluevila,lloances serenes i per llur propi pes

autoritzades,de l'hi::3toriador J.J]adonosa, i sabem com se lIes imaven

i l'estimen els qui d'aquest escamot d'alGa ci ncia feligment encara

ens viuen,tindrem sempre, recordant a�uells espontanis elogis,una

ra6 mes per acostar-nos a L aaonosa amb goig sempre renovate

�n acostar-nos-hi ens acull la franquesa del seu 5m comerg personal,

la turalitat del to conversacional,sense es uerdes ni pauses og
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tiqUe� seva paci�ncia per las consultes , no poques vega as imper

tinents 0 afanyosament apresd�des, que Ii plouen, �s �rove1bial.Una
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capa e sa ranClscanlsme� pagero envo a 1 a ora CUlrassa

aquest home desarmat. Paci�ncia i bon to que provenen dels temps de

joventut,de la seva familia senzilla, dels seus anys de uster -ofici

de patr6 bonhomi6s- de la seva professi6 de mestre de minyons.

Perqu� ha estat mestre de miOyons,amics. Ha exercit llargs anys

la sembra can sacrificada Que conporta aquesta professi6. Jo veuria

en la simbiosi del fuster i eoenista doblat de mestre un si bol prou

definidor per estalviar-me cap retorica.� �
Va fer-se ell mateix. Treballant per pag�r-se els estu is,va arribar

a la guerra i als desenganys posteriors. Un membre de la ederaci6 de

Joves Cristians de Catalunya havis d'estar desencisat d'uns 1 al res.

�Josep �ladonosa penetra,estranyament ven9ut,en una postguerra que, a

� �leida ciutat,tenia tintes ombrivol s.La bella ciu at el �egre estrui

a,totes les ferides fisiques d'un any de �ront encara obertee, despo-

blat el casc urb, esacostumat tothom e Ia conviv�ncia normal. na



aillat a be, .rius �orres, i Carles iba scrivia les legies de

ciutat i una contrada sense cap ni peus. Un alGre destret, p rb,era

visible a qui hi volia veure. Nous condicionaments s'incorporaven

al mapa espi�ibual de la ciutat,capgirant gairebe totes les possibi

litats identificadores. Comengava un dolor6s allunyament de Lleida

de la realitat cultural catalana. Aixb ens faria perdre ben a la vora

de vint anys�
-

De moment, doncs, nomes un treball personal i constructiu,po ia

infondre nims als esperits incapagos de doblegar-se. Josep

Lladonosa gira la vista entorn: a part dtexercir a b honestvdat le.

seva professi6 docerrt j no tj acce s a cap entitat,no sap a quina porta

trucar. u6n anys,ho he insinuat, d'aillament. qu lls anys moria,

Bierville,men're una ona a d'acer i de oc somovia uro '/i al nos

re pais les nafres semblaven no haver-se de ctare maio $
..__ i i,cal comen�ar a fer alguna obra p rsonal.Lle.donosa entra a. l'

� --

arxiu de la parroquia de ant rti,de le. qual encara conserve l'
...,

humil i quilibrada joia ro nica,i es posa a estu iar-ne Ie. i bria.

I en su t le. seva pri ra composici6 . La parro uia e 'Wl rtin.
.



!�s tard s'aplica a investigar sobre l'antiga nive sitat,paral.le

lament a Ra on Gaya. L'lnstitut d'estudis a alans li atorga el re

mi Prbsper de Bofarull p�r un treball en aquesta area.

Jorpresa: aquell obscur afeccion�tJae l' xist'ncia el ual a Llei

fins aleshores no n'han et massa c�� �uasi a cap nivell, entrava

Ha comengat una tasca llarga d'hisltriador.Repassa el seu llati,apr n

tot sol de llegir pergamins, lletres v0tustes,uncials, de cancelle

ria •••Va aprenent a encrompesades una t cnica ue els mes sortosos

aprenen ales Universitats.

1(perb a mida que,vstudia i recerca creix el seu nervi i augmenta

la seva visi6 : s adona que en el terreny de la hist ria de Lleida

ens trobem encara en un amoit imprecis,exaltat p�r dalt i oc sever
��

a la base, en un ambit romantic. Han estat estudiades�cunvs coses
2Ju-� e .Jau.I'� ��

per uerra 8fols, per Roca i Lletj6s .••manca encara exhumar JttzaaJ,

centrar problemes. Lladonosa va exhument figures medievals i renai-

n

xentistes : Berab� Assam, Francese de Remolins,Joan d'Agramont,Ono-

fre �erver6 i, sobrbtot, aquell gran lleidat que arrib a Pr sident

de 1 Gen rali at en temps de Joan II, uel de ontsuar.



ppr la porta ran als medis intel.10ctuals m�s exigents de Barcelona.

�l nostre historiador no oblidara mai com, estremit,era acollit

pels grans noms de la nostra historiOgrafia;l
Han paosat anys: la tasca vocacional es va impoaant i la igura

de Lladonosa, en un dificil equilibri, roman fidel a les ess�ncies

elerentais que tots sentim i servim,i alhora veu com se li obren

algunes portes institucionals : for� part de l'Institut d' studis

Ilerdencs,rep l'enc�rrec de la Diputaci6 de redactar-ne la Historia,

�s nomenat 0ronista Oficial de la Ciutat. onors benvinguts, pero

que no modifiquen l'home. Sortosament.

� Fa cent anys Josep Pleyan de �orta escrivia l'Unica Hi t ria gene-

ral de Llei a de qu dispos�vem. Lladono3c es proposa de er la seva)
d'historia,despullant els fets de llur aur�ola ro ntica i e les

filagarces llegend�ies. Heus aci que,soterrada, ha portat ots

a uests anys aquvsta meta: i slba bastit,al llarg als anys, en mono

grafies, articles i muntanyes de fitxee, una a una, les tesal.l s

del mosaic ue ara est� acabant de confegir: la historia gen ral de

lei a. 'ots sospitem ue ens durar cent anys, a ues a obra.
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�s per aixb que la cu'lX-ositat del nostre historiador s'ha abocat a

les an�cdotes de l'EsGudi General,a les actes del fribunal de volte

llades, ales gregues de les Germanies,els carrers de Lleida, les

rendes del Capitol,els carl ins de 1870, mor�s i jueus,Louvigny i ri

to,Blondel i Juli C�sar, Barutell i Caresmar,Indibil i el Marqu s de

lY.laials. rot plegat,aquest magma histbric no dren sin6 dades pr�vies

per a l'obra monumental en curs de publicaci6.

u� encertat, Gots ho proclamem cor endins,que en unes 'estes

opula�s de cultura Po�peu labra,situades entre bl vegre antiquissim

i el tossal de 3ant ere de Fonts, una part de programa estigui

posaaa sota el nom respectat i estimat de Josep Lladonosa.

�sGic conven9ut que ell no necessita ni emana homena ges. rb

so nosaltres,toGs, .ui mmm necessitem viure'n l'atmosf rae erqu

ens conv�,ara i ades, posar-nos davant els ulls, ben viva, la i ge

dels homes exemplars ue tenim a la vora. Per pre e cora ge i no

oblidar llur exemple.


