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Confesso la meva fascinaci6 pel llibre de JoamGanau : em va

captivar tan bon punt va� poder llegir-lo en manuscrit,car,

com he contat en un article de premsa,va venir a portar-mB'l

personalment.

TI em va fascinar perqu�,com diu el professor Vilagrasa a la

introducci6,combina descripci6 de f�- amb elements critics,

i bambe per-que parteix d I un sL.Lf'0cS'J- _ interessant· i produc-
. tiu : el de la geografia cultural�

La pregunt� motriu del llibre es : qu� n'han pensat de la ciu
cIc� :;1fN7J ��� _dor&4l ,/

tat de Lleida,ia gent� dlns i la de fora? Els qui hi han vis-

wut i els que hi ha" passat ?

Lleida es una ciutat que co rei ta una visi6 de lluny: liuny

en la distancia ( silueta inconfusible,tossal vmtos des de
\

quilometres ) i lluny en la ment (estranya dificultat 0 pales

desinteres fer con�ixer-la a fons : Pla,G aziel,Espriu ••• )
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Nb s� per qu� Lleida(desvetll� un topic d'aspror. Uns frares

J I aJ see«: xvm
_ c:::..c::t..'t:<4 c::::t�rt$ , tra'Vessant un desert de VeriecueLa e 1 comparaven

I

. als plans occidentals. Els cancellers de La Universi tat de Cer-

vera es queixaven del clima extrem d' aquestes terres. Lleida

pot � � visitada : nom�s cal passar pel defora,antigament per

la Banqueta i avall}cap a Saragossa. aiutat allargada paral.

lela al riu,que feia de fossat de �s muralles • Altre topic,

Aa lletjor interior dels carrers. Tercer topic: Lleida es lluny.
�.L)
'�-de Wiladot a Maria Aurelia Capmany : Lleida es tan lluny

de Barce loV'a.. com Barcelona de Lleida. (I �t-&' ?,
Aquesta aspror topica i in..ventada ens carrega amb una ]lG»sa

de toixesa, camper-c-LLsme i primitivisme pe rque en part, e1 tes

timoni que nosaltres mateixos bern donat,precisament pel desig

de mi1]arar 1a ciutat,ha estat massa critic.��unya s'acaba

4-' I'J4lheMA.. �a,W- 4:J ��
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a 1a �anadel1a , L1eida ,ui,gent endarrerida ••• son frases que

tot just ara es comencen a desgJagar. La Rosa Fabregat va ha

ver de sortir a defensar-nos en una reunlt6 d'escriptors a Bar

celona,on un assistent havia cmnsiderat que a Lleida no hi ha

via escriptors ••• (D'aixb fa un mes i mig)

El que d�iem : al segle XIX,segons Ganau,els testimonis dels

lleidatans que pensen La sella ciutat parlen d ' antihigHmica,
bruta ,pagesa. A�x:( no �ser..a1tre cmp'!"la segona ciutat de Ca

ta1unya."Sus cqlles no merecen el nombre de tales� Cal canviar

Ia ciuatt,fer-1a viable,es el pensament higienista. En: part

aquests desigs s'ac�p1eixen forqa be a la sego na meitat i f�-
'\",J

nals de segle : ferrocarril i muralles avaIl 1860-61,e1a�ora-
tercer terg

ci6 del PIa ur'ba de Fontser�,no dut a terme; i j3. end" .::

Camps Elisis j\ primera versi6 1864 f'acana a1 riu de la Paeria

tambe primera versi6 i860 (Lamarca) Casa de Maternitat 1865

, 1& OmIt I!i&fs 1883 ± is 2£OS csgltSl& de 0 a6 • S.3



i Mercat de Sant Lluis 1883 i la nova esgl�sia de Sant Joan 1895 '

l\IIalgrat aixb La pr-emsa denuncia el mal estat de� carreI)',la pre

sencia de cups,brisaibotes fins al carrer Major: deducci6 ,cal

que e Js pagesos surtin de La ciutat.

La industrialitzaci6 que es demanava es fonamenta, en plena

Renaixenga i fins a primeries de segmlen l'antic esplen�or de

la Lleida medieval : �s e1 foralisme. ilia gloria historica que

ser� discutible en algun� pUlts,pero particularment en 1laspec-
.. te industrial.

canau deixa endevinar que -La linia critica anava pr�lsada
en reall tat per la comjataci6 que Lleida no tenia una classe

burgesa en el sentit que a Europa prenia aquest concepte, ( i a

Barcelona) • Tambe ,malgrat la tasca d'alguns alcaldes memora

bles, La ·inercia o f'Lcd.aL; La manca d ' iniciatives,una paralit

zaci6 i ''P0b� idees. Fins aleshores e 18 parti ts d.Lna s t i.c s poc
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havi.en fet liuir la ciutat. El retard en la modernitat s
'
acusava.

Aixi entrem en el segle XX : ja es demana de bon comencamerrb

qLm la ciutat s'obri a l'horta,aquella. que es contempla des del

campanar de Don Mag{ 0)
• Urbanfsticament ,a poc a poc I cOllleVl,9a a

cr�ixer pet sector nord, el que det e rtru.nara la guia a ]a postguerra.
En La segom i tercera d�cades e Is testimonis parlen de crei

xement economic, cosa que �s veri tat a mitges. El que hi ha �s

un impu]s cultural,signfficativament des de la irrupci6 d'una

esq��rra catalanitzada. El Liceu Escolar, Joventut, m�s tard

l' Fsquerra )J.en part la Lliga, es mouen culturalment,ereara que

les reflexions que es fan e�tan necessariament to cades d'histori

cisme. Hi ha preocupaci6 per cr�ixer economicament,pero tambe

per no deixar caure el que tenim : la Suda, la Paeria , l'Hbspi-

t�de Santa Maria •••En aquest aspecte la pre�cupaci6 es molta
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i es reflecteix en po1�miques i articles de premsa. E1 li932,hi
ha algun eco a Barcelona, com sigui Itarticle de Ferran Sb1devi-

•

'WI

La a Revista de €ata1ur.[{ra clamant per 11 abando de la Suda. Vida

Lleidatana, i me s tard,Occident,� ��'t d I
incidir en aq uesta co ns-

ci�ncia cultural, provant dlexpandir-1a.
Tots sabem que el gran creixement de Lleida es pradui de vora

els cinquantes fins avui. Es passa de 1940 a 1975 de 40.000 hab.

a 100.000 i els darrers quinxe an���e ta/�spectacluar aug

ment,slha inflat • Fruita, mitjana i petita industria,8ugment

delmmerg provocat per les noves vies i barris. Des del comeng8_
ment d'aquesta nova inflor, 1a preua ,ja sigui trio-mfalistica

ment,ja sjgui criticament i analiticament,ref1ec�ix aquesta puja.
Alho ra,s'aixequen veus denunciant el leridanismo,versi6 oficia-

........"

lista_ i servil del lleidatanmisme. Ciuda9-1 Acento,Labor,i La f.ffafia-

DR publiquen articles da tot color intentant exp1icar la dinamica



de Lleida,tant urbana co m social, cultural i, timidament ,politica.
Tot aixo ho refl�teix el llibre de Ganau. Probtemes del tr�nsit,
possible
nou pon�, rambla 0 bulevard, Rovira Roure,barris del nord, Basses,

i la modesta i espessa perif�ria de Gardeny, Balafia,Gualda,

Mangraners, Mariola, S�ca •••

ForQa mteressant ,pel fet de la seva inclusi6,�s l'apartat

d'individualitats esmentat per Itautor en el camp dels opositors

cu.L turals aL regim de La generaci6 dels 40-50 . (L+adonosa, Porta,
.

mt
. � lal IIibre) 1 l'

.

1JO e1x,com a espec1mens se eCC1ona�s ,a s qua s Ja segu� �

ge neraci6 dels Manuel Llado rosa, Victor Siurana, Marell,Vila i
�

PUig iamb ells una generaci6 m�s critica encara,i m�s

enca'�daa prob�emes de futur que no a ��terpretacions dt essencies.���_�_�_
.

EI llibre �s obert,i planteja tants de punts guspirejants i

encesos que goso imaginar com a molit fruit6s des d'ara�
cr {tic sobre el seu cmntingut •

.........


