
1\
_

_ .. ",. .

I:-s_p�'(t�,0
r"Io+eS--+

Que �s el lleidatanisme ?

Josep Vallverdu

Possiblement el concepte lleidatanisme, si l'havia d'explicar

l'home del carrer,obtindria uns perfils similars als de qualse

vol altre "isme" originat en una diferent poblaci6 0 marc geogrn

fic,i que recolliria 113. delectanQa a subratllar les belleses de

la ciutat nadiua,una determinada "fiert�1I generica de la seva

import�ncia historica,i fins i tot una flexible exagernci6 de

les seves virtuts espirituals. Aquests ismes solen identificar

se com orgull local. En aquest terreny, podriem·igualment parl8.r
..

de mataronisme, cerverisme,igua1adisme,vi1afranquisme.

I aixb devia ser el lleidatanisme en el seu origen i primeres

manifestacions :si se'n pot parlar diferenciadament es perque

ha estat constatat que el modern lleidatanisme �s quelcom mes:

expfessat per Pedrolo, "una forma de separatisme". La majoria

dels qui S'han interessat pel fenomen matisen i afinen,to-

ta vegada els sembla que, per 113. seva mateixa contundencia, la

frase di ta un dia per manuel de Pedrolo ,mes que una definici6,

es una dolguda condemna.

El lleidatanisme modern es virulent,mentre que el mataronisme

no ho es. Al lleidatanisme Ii manca 113. sornegueria empordanesa

del figueresisme 0 del palafrugellisme. El lleidatanisme modern

existeix en funci6 del "leric1anismo",i ha estat pastat i cuit,

o mes ben dit, recuit, en els anys de postguerra. Entre e1 11ei

datanisme de la revista "Vida Lleic1atana" 0 de 1a premsa de pre-

gUQrra en general i el de la premsa lleidhtana de 1939 a

1980,hi ha una c1iferencia substancia1: e1 11eidatanisme de post
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porta darrera seu ,mal· dissimulada, una depend�ncia de l'oficin

lisme central,de l'altipl� burocr�tic i uniformador. I es diu

lleidatanisme com una concessi6 lexica al que �s purFlment i sim

plement leridanismo. El qual existeix,encara avui,com un sure

�
amb que salvar-se de In marea autonomica.

Quanja la premsa de preguerraJllegim que tal 0 tal altra perso

nalitat.Jnada a Lleioa, onsevulla. que vagi deixa ben alt el pavel16

del seu lleidhtanisme, aixo cal entendre-ho com el reconeixemcnt

d'una forma de ser catal�,i no t� cap extensi6 connotativa. Quan

llegim en la premsa de postguerra que tal persona palesa el seu

l�ridanismo, el mot no �s pas la traducci6 de lleidatanisme, sin6

un altre concepte,politicament provinci��negador de les vincula

cions a Catalunya�

La bibliografia

Comenga a hnver-hi un discret tou d'estudis a pro

posit de la peculiar actitu�lleidatana,i per extensi6 ponentina,

respecte de Barcelona,la cultura catalana,el sentiment unitari.Tot

just ara comenca a disso,ldre' s La boira que ha embolcallat aquest
,

sentiment i actituds.

(t

A part els articles apareguts en la premsa local lleidatana,a Se-

l) « I) po� S<2f

rra d'Or i a Avui,q�� referencia generica, hi ha,concretant molt,

el llibre , avui ja punt de partida ineludible, de' Miquel Pueyo,

"Lleida: ni blancs ni negres,pero espanyols". EI llibre recull la

majoria de treballs,majorment articles 0 capitols de llibres

d'autors precedents i hi analit�a els esforgos fets fins a

1983 .pe r- racionali tzar els trets, t1t �s que psicolbgics,

de tarann� moral que permetrien de parlar d'un tipus lleidat� i

lleidatanimta., Diversos som els autors que hem pretbs d'explicar

nos 1 d ' oxp1icnr 01 Ponant. Per a for-ho,hom hngll.t do pnrt:l.r (10

1a rea1i ta'hi ac l.aparadora pel' La magni bud , tis l' uni ca ciut;D.'� ,�!'tt11
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tema de Lleida i la forrra d entendre'ls els mateixos 11eidatans
!;

comenga a obtenir concrecions sense deixar de romandre obert.
/

que e1 Ponent ofereix: Lleida. Pueyo paaaa, llista al.e treballs

on es poden destriar segments d'aquellQ�forq clarificador,i cal

convenir que 10. llista esmentada �s ,si no m61t llarga, forGa
M

substanciosa •. Tot element essent capaq d'esdevenir un sumand,cal

partir de treballs de line�uistes i dialectblegs a propbsit de

la divisi6 dialectal (Lleida i entorn cauen'dins el catal� occi

dental, en s6n el rovell 4e l'ou ) ; tamb� t� en compte trebnlls

eeogr�fics general�, histbrics,econbmics i,- socials,bibliogr�fics,

d'histbria de la premsa,assaigs de tema literari 0 de fisiografio.,

llibres de viatges ••• Pueyo no ha tingut temps d'aprofundir en un

sector que resultaria il.luminador,en proporcionar tocs impres$io

nistes nmb qu� bastir un conjunt d'opinions i actituds de resul

tats sintetitzadors: els�'aris de Lleida �e 1939 fins a la data,

amb els seus articles, cartes al director, pol�miques, i fins i

tot la detecci6 d'allb que amagaven 0 de tot allb altre que tenien

inter�s a destacar. Se n'�xcusa,tot fent-hi refer�ncia breu, i

ho deixa per a futurs estudiosos •

.

Val a dir que el tema lleidat�{-nista 0 no) contiqua interessant

els nostres joves assagistes,vull dir els ponentins del moment.El

El testimoni de

� �

Vida Lleidatana

Sota I' impuls d' un grup de joves, inquietament

polititzats i' aleunr� i professionals liberals,apareix

el 192f � tleida la revistal�ida Lleidatana�inspirada fonamental

ment per una din�mica d'arrel esquerrana i liberal. La revista,

model entre les del temps, �s obligadament dedicada en gran part

a temes culturals,com correspon a l'�poca de Primo,ofeg�des com

estaven les publicacions obertament politiques. N'inspirava l'ioea

ri lintoni Berg6�,un lleidnt� per al qual ll«.idatanisme fou sempre
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catalani 'tat assumida i professada. Al llarg de les planes de 1n
"-./ I

revista,quin�enal,i durant els seus cinc anys d exist�ncia, hom
,...

hi respi.ra un clnr testimoni de la reali tat lleidatana com a su-

mand a la'Catalunya ideal que es pretenia : la revista, si haviem

de definir-la per la seva est�tica,queia dins els par�ITIetres nou

centistes;i formalment estava un xic m�s avanqada queUD'aci i D'allh:

"Vida 11eidatana�practica un lleidatanisme que consisteix tothora

a posar en relleu la catalanitat,a fer evident que 1leida tambe

hi �s en aquell esfor9 per sortir de les romanalles literhries i'

politiques de la Restauraci6. Les signatures d'autors lleidatans

alternen amb col.laboracions 0 retalls antolbgics dels de fora,

i al costat dels qui de Lleida estant podien dir quelcom sUbstan-
.

ci6s en La linia informativa 0 critica, ve.lCWt\., aL peu dels articles

els mateixos noms que podien trobar-se a la premsa barcelo-

nina del temps: de Josep Maria Junoy a Pau Vila, de Rosend 1lates

a Carles Card6, de Ntcolau d'Olwer a Josep Maria Folch i Torres,

"

o Sagarra, 0 els Serra Rafols,Josep Pla, Joan 1longueres,Joan Es

telrich�Ventura Gassol,Joan Sacs,Antoni Rovira i Virgili )
Joan

Salvat Papasseit.La llista es podria decuplicar,i facilment per
.

hi:
la mostra donada es pot deduir que alguns artic..les eren a tall

"

d'antologia mentre d'altres hRvien estat escrits expressament per

a la publicaci6 lleidatana. Aquesta connexi6 amb els intel.lec

tuals catalans,el fet de la curiositat gener�l de la revista per

tota mena de temes,i subratlladament els de "foment" ,tendents a

impulsar la modernitzaci6 i el millorament de les. terres ponenti

nes,dihuixen el pes positiu de la publicaci6,i en fan un h'\odel

de lleidatanisme conscienci6s i �ue enriqueix el panorama cultural

catal�.

Els politics i literats ponentins col.l�boraren tots a�Vida 1lei-
ffI

datana: Joan Santamaria, Josep Estadella, Magi Morera,Joan Duch,

Jaume Agelet,Antoni Navarro,Felip Sol� i Oliv�,Alfred Perena,lIum

hert Torres,Ramon Xurir,uera,Samuel Gili i Gaya,Valeri Serra i 901du,



pre algunes avui dia dites subcomarques,com la Ribera de Si6

Josep Carner-Ribalta,Salvador Roca i Lletj6s, Pere Sanahuja,Joan

Viladot,Josep Igl�sies Guizard,Rom� Sol, Enric Arderiu •••

La densitat de la ·re:vistcy i la �arietat del seu contingut no defu

gien aquella unitat d'intenci6 d'estar present a la cultura cata

lana des d'una plataforma de normalitat coherent Quant als contin

guts i mormativ�tzada en la forma •.

Aquest era el lleidatanisme d'avantguerra. Val a dir que hi havia

tamb� localistes furibunds,els de la frase "antes Saragossa que

Barcelona". Eren pocs i l'·eslegan no podd.aj com tampo c avui no pot,

obeir a altre que a un sentiment d'inferioritut 0 a maniobra de

descatalanitzaci6.

Territori i

Politica

,

un x«,
EI sentiment com�rcal�de sempre ha estat difumi-

•

nat en terres de Lleida,desconeixedores dels antics comtats,del

repartiment de terres per aprisi6 i fins i tot del mas ; per aixe

els escassos articles de�V.LL: referits a comarquesjno tenen pre

Ci8i6 de limits i m�s aviat deriven vers la descripci6 paisatgis-
e

tica :una certa indiferbncia davant els perfils comnrcals no s'hn

comencat a esvair fins fa ben pocs anys, quan s
'

ha J.orn,a,l:- a pnr

lar de (reprdenaci6 del territori. Abans de In discutida divisi6

provisional,la gent de Ponent es limitava a designar:Urgell, PIn

de Lleida, Segarra,Noguera i Muntanya ; i, en casqs extrems de

simplificaci6, PIa i Muntanya ,al.ludirtffi la real existencia,de

N. a S, de dues zones dividides pels Montsecs. En canvi,de sem-

mm La Conca de Tremp 0 la Ribera (del Segre) havien tineut una

con5ciencia comarcal molt viva.

&lohn.l.ment, rrq u o e t e n tort'AA de Ponent n no r-bo.ven un �f()r0

u'intOel'l1016 (:1 Itt" Ot:tLu.lUrl,Ytl qUtl (los dol OOIllt!tlQt\tn�Hl'h tlt) £lagle



•

s' anava formant: no era eoLamerit el sentiment, sin6 In voLunt: t de

ser una peQu efectiva en e1 treba11 de cada diR,un 8um�nd, com h0.

dit : a Lleida es van crear centres educatius com el Liceu Escolar,

museus, Escoles de Treball i, en definitiva,hi va apar�ixer una

'I' "

publicaci6 com Vida Lleidatana,continuadora de peribdics en catala

�p�re�gutsa Lleida des de 1883.

II

De forma ben palesa ,el sector din�mic/del punt de vista politic

fou l'esquerra,una esquerra liberal'i progressista,que des de 1924

se centr� en republicans nacionalistes, Estat Catala, Acci6 Cata

lana i Esquerra Republicana de Catalunya. Allunyant-nos de In. ca

pital,per l'arc comarca� mes extrem, trobem la forQa de la dreta,

perb una dreta cat al.ana en les: 'az-r-eLs, els carlins. L' escas�esenvo
lupament del sector industrial feia migr�t e1 contingent obrerista,

i ehes fOrJ'!lfl,Q;t9n.sde signe marxista nom�s trobem ben organitzat el

Bloc Obrer Campero1,de la rna de Joaquim Maurin. Ales eleccionE

constituents de 1931, _
,

la coalici6 republicana obte e190%' de

vo ts i totes
,

les altres formacions, tant de dreta com d esquerra

sumaren el lOr� restant. I ales a1 tres eleccions, tant al Paril.a.ment

catala (19321°Tegislatives (1933) es mante una -mes lleugera- majo-

ria republicana de signe c�tala. El 1935 ales legislatives,tot

i lab�olari tzaci6 Front -d' esquerres de Ca talunya / Front Cq t.aLa

d'Ordre,que evidenciava l'acidesa de la lluita de classe,trobem

que el Front d' Esquerres de C((talunya esta pr-ou , representat per

tres candidats li'ERC i un d'USC,o sigui tots catalanistes e sque r-rans ,

que solia ee r , repetim-ho,la tonica de La maj o r-La electoral a Lleida

ciutat i zona regada ( val a dir que en endurir-se la situaci6 a

,

mesura que s acostava '�l COP del 18 de juliol les �ones secaneres

accentuaven llur drettsme).
4:

Conxi ta Mir fa el segUent resum : a) ERC' , parti t de La peti ta

bUrgesia republicana,assumeix el paper de succedani d'un partit

de la classe obrera -del onmperolat no prop1etur1 0 petit propie-



marques circumdants �s sabut que fins a la postgu�rra no es don�

tari en el cas de Lleida - quan no existeix una alternativa elec

toral organitzada a la seVR esquerra. b) El BOa era l'Unic pnrtit

ce classe amb una reLativa implant�ci6 a determinades zones de la

plana lleidatana)que va poder mantenir un vot esc�s perb n.isci

plinat ; c) la Lliga fou el partit que va rebre el suport,gr�cies

a Ie, candidatures d'uni6 amb les dretes,d'un ample espcctre po

litic que.anava des de la dreta m�s reaccionhria -catblica i tra

dicionalista- fins a un hipotetLC centre politic disputat direc

tament a ERC.»',

Pr-ogz-amatLca . , per a tots els partits, tal volta arnb I' excep

ci6 d'Acci6 Popular Catalana ( la qual no obtineu� cap esc6) era

La defensa de La catalani tat, .0 to... SeNlLatiS�Mrd:. Aque s ta nota de ca

talanitat assumida i protagonitzada per tants �s explicable per
I

la poca presencia d.elements disgregadors,per la tradici6 i e1 fo-

ralisme, per l'impuls renovador pre-republic� i La ccneo i.enc ia n'1-

cionalista posada en primer pIa per l'esquerra liberal. Aixi, el
•

l\eidatanisme invocat sovint,ha d'interpretar-se com una presen

cia particularitzada,perb integrada, en el nacionalisme general.

'0./
El factor immigraci6, per la seva banda, respon�aleshores a la

traslaci6 de poblaci6 ma.jorith�iament pertanyent ales propies co-

de forma massiva el salt a Sabadell ,Barcelona i la seva rodalia.

Per tant,a preguerra,la immigraci6 no tenia la connotaci6 d'allau

incontenible i aigualidora.

Tot aixe se n'ana en orri en acabar-se la guerra i implantar

-se u n r�gim inspirat per un centralisme durissim i un odi vt sc erul

contra tota mena de nacionalismes i particularismes. Els lleida

tans,situats a l'extrem ponenti de Catalunya ,no pogueren decictir

per ells mateixos i el punt de referencia esdevingu�,inexorable-

mont, MRdrid i no pBG Bnrcolona.
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Situaci6 de

. postguerra ('I' //
Sota l'epigraf d'Autor�arisme,Repressi6 i Cultura,

Miquel Pueyo inicia l'analisi de la peculiar situaci6 viscuda

"provincialment" sobretot a In capital,en acabrtr-se la cuerra.
'"

Es ben natural que l'aspecte cultural fos objecte de viva aten-

ci6 pel nou r�gim instaurat dnmunt la victoria,i aixo per dos

motius : a) la cultura, si pot �sser dirigida,�s una mena de

musiqueta ambiental/ad�s adormidora ad�s exaltadora ; l'impor
tant �s que puguL' ser dirigida, que se Ii puguin traQar fron

teres i posar limits, tallar camins i encaminar els subdits en

una sola direcci6; b) e1" fet catal� �s essencialment un fet

cultural, el nacionalisme catal� obeeix a una forma propia d'
.,

entendre el m6n ( una Weltanschauung) i, naturalment, la

punta de llan9a de les seves manifest�cions .�s l�forma\d'ar_
ticular els pensaments en una llengua diferenciada.

A Lleida capital es dreQ� una autoritat militar no pas el
.

1939,com a la resta de Catalunya, sin6 el 1938,en ocupar-se la

ciutat i estabilitzar-se el front de batalla al Segre. Des d'a

quella primavera del 1938 s'esborr� tot vestigi cultural del pa

ssat. L'ocupaci6 militar es pe�llong� durant tot el 1939 -qui

signa en fou testimoni -i aquest pes caigu� damunt una pobla
ci6 que havia baixat de nivell demogr�fic fins a 9.000 persones.

Aquest encongiment s'explica per la diaspora que el front provo

ca, diaspora que tenia un esgla6 m�s dramatic al gener de 1939:

l'exili per a tants. Lleida i comarques, tan riques en capitos
tos politics,veieren com aquests desapareixiega£ l'estranger.

Avui,passat el temps, comprenem que la repressi6,d'una maner:-l

explici ta, caigu6 molt fortament clQlnunt La peti ta burgesia i In

cln.sse mitjana en acabar-se 1ft guerra un marxista declarat,

un anarquista incendiari d'esgl�sies era tan peril16s, pero �
m�f:1 quo un b o l;irr,UAr' d '

Ene, un a dvo on t d' 1\ 0 0 un mc et r-o I'o r-nv rL



en i per nl cntql�.

Igual que hi havia un slogan de la Gran Alemanya com a esquer

per a pobles d'origen germanic, es volgu� fer un altre eslbgan

de la Gran Espanya,una mena de retorn a casa. Comenqava la des

educaci6 per la felicitaci6 als catalans,que,per fi,obtenien

l'honor de pertanyer a Espanya. Abolides la Generalitat i la divi-

si6 en regions i comarques, ja tornavem a ser allb �ue el model

.eX i.sJ i<t :
-un model que niggu no discutiria- �uatre provincies. I com a �ua-

tre provincies quedavem soldats del tot amb la resta de germanes

de paper.

"Aqui no hay guien pueda intel}.tar, ni aun siQuiera con-.e.l_

pensamiento,atentar contra la unidad de la Patria, por�ue

.sobre �l caera inexorable rrerrt e el peso de la ley" mots

d'un governador civil a Lleida, el 1939. Pnraules innecess�ries

perqu� el propi Franco havia explicitat els seus designis a un

•

diari argenti,el 1938 :

II· Espana se organiza en un amplio concerto totali t?-r�L.

po.!:'__�e�!..()�� insti tuciones nacionale?_qJ!_e_�segur�n_su__ to

tali��_�, su .U!l��ad �__ �<?��i��1-_���. El carac.�er de cada re-:-_
�

gi6n sera res pe�D:.�() !..E.eE.?_�_�? __
.p�ju1:?i� para ln ur:�_��C!.Jla-

cional, �� la guer_emo_�_9:!?_�_�}-���_ _9oJ:?__ ��__�gla lengua�l

castellano,y una sola personalidad, la espanola"

Els mots totalidad,unidad�continuidad assenyalen una mena d'im

mortalitat amena�adora. Despr�s acopla l'adjectiu absoluta al

substantiu unidad ,i sola a lengua. El propbsit estava dictnt

de feia temps i era arribRt el moment de posar fil a l'agulla.

A Lleidn es podia fer el primer experiment despersonalitzndor

amb total impunitnt : el gruix de Catalunya c�igu� en poques

set��nes,entre finals de 1938 i comenqaments de 1939: aixb ager

mn.nh <:lln on taf.nna en In de s f'eta , "ar'a flue e l, brat( potent ne

r \
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les furies aterra / la ciutat d'ideals que voliem bastir". Tots

se sentien uns,perb Lleida havia comengat a plorar molt abans,ja

estavo. sotmesa i mig deseducada de feia mesos,esquarterada en ha

bitants,i debilitada en ideals i testimoni ; les di�spores s'agreu

jave n amb La vinguda i establiment de quadres direct ius 0 manaire s

professionals ;r(�bat� de l'Arag6 profund 0 de l'ampln Castella.�

Lleida tot havia de ser nou, perqu� tot podia ser nou. La destruc

ci6 i deterioraci6 fisiques hi ajudaven. Un treball publicat a Llei-
da el 1963 encara deia :

"L�rida no es catalana ni aragonesa. L�rida es leridana1_

aunque legalmente 'haya sido inco�orada a la regi6n ca

tal�_�_!_�gp:glu�i6n�_�ta que mantenemos y reafirmamos s610
p

desde un'punto de vista erudito y evocador II

_-_.__ .. _._ ... _---- ..... _ .,_----_ ...---_._----

�

Aquest era un primer
_

punt. L� decLaraci6 �s rotunda-:i hav i.a

de cdmplaure gent simplista 0 malintencionada; naturalment, tambe

els pescadors en.aigUes regirades. Una forma de disgregar,per

tal 'de meno.r 10. gent a identificar-se o.mb un projecte nomes CC6C_

lo,., +ancaf en fronteres quasi intimes. Alguns tract'adistes ,nn;ys

m�s tard,simpatitzaven amb la iuea,oblidats del perill que d'en

+rada presenta. Les re.lctcions histbriques i ccintemporhnies amb

l'Arag6,el balc6 influent' que �s Lleida per a La Franja,el mateix

fet dels nombrosos matrimonis mixtos residents a Saraeossa 0 Llci

da,escampava una taca de simpatia cap a la noci6 d'una terra inter

m�dia,entre Arag6 i Catalunya,capitalitzada per Lleida. El proc�s

d'impermeo.bilitzaci6, curiosament ,es produla ref'erit a Barcelona,

no a Saro.gosso.:per aquest costat Lleida s'obria.

"Lerida,que o.dem�s de sentirse espafiola,es 10. poblaci6n mas
.

o.ragonesa fuera de Arag6n " ( mots del mateix governa<1or

civil al.ludit abans). La darrera afirmaci6 no respon a un�reali
tat poblncional, Cdr- la ciutat que cont� m�s aragonesos fora d'A

rn.g6 48 Barcelona; del punt de vista quali to. tiu, 10. vinculuci6

amb Saragossa es paLe sa r-i.a fins ben entrada 1 rll., da �ca a dels seixan-
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ta en la matriculaci6 constant,fins arribar en algunes carreres

al cinquanta per cent -d'estudia'1.ts universitaris ales facultats

saragossanes. In�eressavareblara personalitat prbpia,que es desdi

buixavn,la propagnnda ajudant-hi,dc perfils catalans,i es feia 11.0-
,

m�s "leridana". Aquest leridnnismo substituta el lleidatanisme

de preguerra i ho feia en un context provincial i provinci�. Met

ges,notaris,burbcrattes,falangistes i, per descomptat,militars,
exerciren els anys de p03tguerra un paper de rodet de p�dra i a-

.-

cer. i crearen la classe social "alta"del moment. Aviat la dip,lb-/

ssia infe�ta el cos de Lleida. Els cristians no podien girar els

ulls vers l'Esgl�sia ,com es f�u a molts altres indrets del pais.
La vineuda del bisbe Aurelio del Pino es veu avui com una pega de

cisiva de l'ofegament, en �sser ell un paradiema fulgurant d'adhe

si6,rever�ncia i exaltada submissi6 a la figura i doctrina de
..

I,

aJ'ranco. Haviem arribat als anys seixantes i a Lleida no podia fer

se res en catala que no fos tottlment clandesti. No hi havia per-
. sempre esverat eramisos, el Delegat d'Informaci6 1 Turism� �axa�1u en aquest

punt: anecdbticament podem dir que uns cartells de rna de sardanes

hagueren en certa o ca sa o d '

imprimir-se a Fraga. El "leridanismo"

a la premsa anava deixant el pas al mot "lleidatanisme",ressusci
tat com una concessi6 ; perb els grups que feien acci6 cultural

de sentit catala i en catala -repetim-ho,clandestinament-ja denun

cinven aquests termes en la connotaci6 que el r�gim els donava.

Les Coneregacions Marinnes,El Sicoris Club ,el Club Huracans,feien
seccions i seccionetes on es mantenia el que en direm caliu; i en

tre el caliu hi fieurnva el rebuig del lleidntanisme/ leridanismo
i el retorn a la catalanitat exercida des de Lleida. Ara b�, al
carrer la deseducaci6 era molt forta: introduir els primers subs

criptors de \'Cavall
.

Fort" costa anguni e s sense fi: la gent ignorava.



que el catala podia ser altra coso. que una eina conversacional

de tipus casola. La Panadella era una mena de frontera natural:

enll�,potser sf que es feien coses,perb part deQ� �rem en un

altre terreny,ja modificat per l'acci6 de vint-i-cinc anys de

pau. ..

af 193J
Les noves generacions,nasnudes a la guerra i'

.

arribnven

a l'estadi de pares)desprove!ts de canals on informar-se de la

realitat cultural a que naturalment pertanyien. En tot cas,un
,,-

canvi de situaci6,4dhuc per als qui el consideraven desitjable,
es veia com una llunyanu fita. Premsa i escoles estayen molt

me s endarrerides que a La resta de Catalunya.· quedaven be(\ ,?O<'>
periodistes' -i mestres mmmmmmmm de preguerra. Es va establir,

endem�s,un cofoi acoplament al progres material,la qual cosa

,feia que es consideressin com uns to cats de 1 ala els qui eren

tinguts per opositors catalanistes,ben aillats i sense ,practi
cament ,formar grup.

El leridanismo/lleidatanisme,que no podia ser una doctrina de

fons, t r-ob-rva un marc perfecte en el f�lklore,la versificaci6

carrinclona 0 les manifestacions apassionadament tradicionals
-a banda les sardanes,que superaren sempre l'estadL acomodatici

i es convertiren en un testimoni de combat -. El folklore i les

formes locals foren intensificades, canalitzades i presentades
com una aportaci6 al servei de Deu i ESpanya,a..�v-e1·eJr!�:-rirmaci6
de 10. personalitat lleidatana. De primer tot aixb es vehiculava

en castella -0.1 full diocesa de Lleida havia aparegut una poesia
eucaristica de VerdnF,uer traduida al castella -despr�s tambe en

catal�"perb des-normativitzat."Jo escric en Ll.e Lda ta " deia un

conegut metge i ve�sificador,mentre caminava cap a l'oblit.

J2
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A la resi8t�ncia de tipus cultura� s'hi afegire� " amb un xic

me s de mobili tat que no havien tingut incipientment, el mo vLment

sin�ical i as qu�dres politics, tots els qURls assumien les rei

vindicacions catalanes 0,- pel cap baix,no les excloYen de lea

seves p�aformes. Aixb contribui a deslluir el lleidatanisme i

eL leridnnismo, e l,a quaLe , comprenfdblement, foren madicali tzats
,

pels interess�ts a �-h:i : �sser lleidat� de debb ,per a

ells, tenir totes les qualitats d'un bon lleidat�,nom�s era po-

ssible girant-se dtesquena a Barcelona i, sobretot, al creixent

increment de les manifestacions culturals catalanes. Els reduc-
...

tes dels ')leridanistas"'continuaven essent La premsa i algunes pu

blicacions sindicals i locals sense qualitat. El raonament da

rrer dels lleidatanistes de la nova situaci6 era: si ens decan

t�vem vers el catalanisme perdriem la condici6 de lleidatans.ln

util �s de dir que cap dels nmumbmm defensors d'RCluosta arRumenta

ci6 no era ni gota conegut en els,mitjans de 18. cultura catalana.

A m�s a m�s, el capgirament del magi de molts lleidatans havia

estat tan total ,que els era molt dificil re-educar-se,entendre

que allb de la cultura i la personalitat catalanes anava de debb,

que no era ni una rauxa ni un perill • AIRuns dels elements de

rne s ardent mili tanc a.a en aquella defensa del lleidatanisme fran-

quista havien pensat ben diferentment abans de la guerra.

Cal recon�ixer que les horrors de la guerra el 1936 a Lleida van

deixar rastre,i que la propaganda del nou r�gim havia insistit a

identificar revoluci6 amb catalanisme, liberalisme amb desordre,

etc. El periodista Jos� Maria Alvarez, Pall�s,que havia col.lnbornt

a ('Vida Lleidatanal/edi t� a Lleida el 1941 L�rida bajo la Horda,

on,al costat de noticies de primera m� sobre lEt revoluci6)inse
reix prosa pamflet�ria i violenta:sempre m�s rebutj� els canvis

que en anys successius s'anunciaven a l'horitz6.



fer�neia i el iaulell dominaren posieions personals i perpetua-

I

II

II

E� lleidato.nisme tose i cirat d'esquena a In catalanitn� .cs

debilitava '. Tot allb que 01 qualificnvu,eegono Puoyo:" cxnltuc16

de les glories locals i de qualscvol coso. o.mb una filiaei6 rcmotu

ment lleidatana, els recursos folklorics,l'apaesionada diseusssi6

a t'entorn de mihuscules qUestions,la fixaci6 de fronteres civiques

i cUlturals d'abast lil.liputenc,complementada per la m�s absoluta

submissi6 al ;poder central i la manca de refer�ncies i identifi

cacions amb el conjunt catala ••
" perdia fOr<:(a. Es refuginva en

algunes capes d'afe(cionats a escriure ,a creure's una mena de ela

sserova i bilingUs, a fer brometa amb Bar�elona i la liturgia CRtn

lanJ.sta. Els joves que estudiaven havienJ�on�gut una Universitat de.

Barcelona tota reivindicativa, els capellans joves estaven en bona

part m�s prop del poble que de la jerarquia, els treballadors jo.

es descaraven en tots els camps, ides dels pobles i viles es dona

ven mostres d'inlegraci6 0.1 conjunt de Catalunya desoint les sire

nes de la provincialitat i, per tant, del leridanismo.

,

,

,

El lleidatansiIlte que ara podem detectar retorno. a una cat alnni tat

no contesto.da. Amb tot/les seqUel.les de tanta deseducaci6 es dei

xen sentir ara i ad�s. Tan tard com el 1976 l'Ajuntament de L1eioa

rebutja la proposta de donar el nom de Marius Torres a un institut

de Segon Ensenyament.Les protestes populars foren fortissimes)i en

destaca un article contundent de Francesc Porta,i una seguida de con

fer�ncies a sala plena: 10. familia Torres, que no havia pogut ser

ni esmentado. a Lleida en tants d'anys - i era una famill:ia lleidata-

. nissima !-rebia un homenatge clar i net.

La covardio. dels reciclats havia jugat durant molts anys, 10. indi-

ren una situaci6 de fons pen6s i voravius grotescs,fins fa quatre

dies: rccordem,si m�s no, aqucll projecte de segre�nr les terres

d Ll' d d l' � , JI
1 1

<t •

te eJ. a e conJunt catala,en nom d un Val e de Ebro sospJ. ·oso.-

mont depnoondor de raone fi�ioBrhfiquee. Tnmh' nixb fracaooh,per�
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generades en el seu teixit social per In din�mica dels darrers

cinquanta anys/fn l'efecte d'estqr encara en perill d'afeblir

se en el testimoni,d'exercir un protaeonisme d'estar per casa,

de re!ugiar-se en l'autocontemplaci6 i de flotar en la grisor

provinciana. La situaci6 aut.onbmica hn esbandit molt de 8utze,

cert: �s qUesti6 de caminar uns anys me s per aque st camf en La

confianqa que el mot lleidatanisme no'desvetllar� en ningu un

eco neguitejador.

. .
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- Miquel Pueyo i Paris: LleidR: ni blancs ni negres,perb

espanyols-VII Premi Xarxa creaci6 - Ed. 62 -Barcelona 1984),
157 pp. Volum que esmenta practicament tot el gruix biblio-
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l 2- J.Ll�donosa,F.Porta, S.Miquel, J.Val1verdu , J.Gabernet:

Lleida, problema i realitat - Ed.62 tit Barcelona 1967, 249 pp.

podria ser un llibre crau per detectar una primera anhlisi

del"fet diferencial" lleidata.
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�

1983 ; Proses de Ponent.) E-d.ldel Mall,Barcelona 1986) donen testi
moni de la postguerra en terres de Ponent.
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