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Lleida escrita

Que vol dir «Lleida escrita»? Suposern que es refereix a un repas de tot

el que s'ha escrit (de Lleida estant 0 no) sobre la nostra ciutat, Nornes cal

anar al fons bibliografic de !'IEI 0 a l'herneroteca, i les rnostres hi s6n

abundantissirnes.

Cal, pero, destriar. Hi ha moltes histories de Lleida, molt d'anecdota
ri sobre la ciutat, el seu folklore i ludicitat, foca estudis tecnics, urbanisrne,

�sols, economia, soci�.tgJ:._f_aJ:'e(ecte, per altra banda, que, ares el cicle en

que s'enclou aquesta sessi6 d'avui, es dernana que fern referencia a que s'ha

escrit lirerariarnenr sobre Lleida. Creaci6 literaria entorn de Lleida. En

aquest camp estern, com sol passar, rnes pobres que no en el de l'erudici6.

Anern a les fonts. Trobern dos llibres saturats de cites literaries sobre

Lleida: i tots dos recents. r;un es el de Joan Ganau Viatges per Ponent
(Edic. de la Universitat de Lleida, 1996) que amb el seu tlrolja denota que

no s' ocupa ben be de la ciutat de Lleida, sin6 d'ella i el seu entorn, exac

tarnent un entorn forca arnpli i llarg, el «ponent». Aquesta es una caracte

ristica que rn'agrada de subratllar, comuna a la majoria de tractats i estu

dis, descripcions, valoracions i fins anotacions de viatges: hi ha rnes capa

citat, sernbla, de copsar el paisatge i la realitat hurnana de les comarques

adjacents a la ciutat que no de penetrar la ciutat. Aquesta afirmaci6 ha de

prendre's arnb un punt de relativitat, perque realment algun bon text sobre

Lleida el tenirn en aquest recull. Pero fins als nostres dies unicarnent els

poetes han padat de Lleida amb una certa extensi6, els prosistes
-novel·listes parricularment- ben poco El llibre de Ganau antologitza
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fent honor al seu tltol, allo que els viatgers aillarg de la historia han vist i

han escrit sobre el Ponent. Una vintena de testimonis, a banda les referen

cies bibliografiques que els reforcen 0 amplien.
Laltre llibre es el volurninos La Ciutat de l'Oblit, de Vidal Vidal

(Pages, 1998), ja referit exclusivament a la ciutat, on les referencies son

majorment il-lustratives i al servei d'un retrat salat, entre impressionista i

anecdotic (no tant com semblaria), referencies tretes de mil i una fonts,

primordialment articles de premsa.
Articles de premsa i estudis sectorials, per exemple, els rituals d'una

confraria, l'accio social de determinat bisbe, la impremta a Lleida, etc. Es
un gavadal de notlcies, d'entre les qual destaca, ara i ades, la cita d'un lli

bre literari, ja hem dit que majoritariarnent poesies, 0 versets ocasionals.

S'ha pogut fer rnes facilment antologies de poemes dedi cats a Lleida pels
seus fills 0 pels forasters, que no pas de prosa literaria. Una fita antologi
ca, la primera moderna, enlla de les obres de referencia de Ramon Xuri

guera L'Aportaci6 de l'Occident Catala a l'Obra de La Renaixenca (Barcelo
na: Institucie de les Lletres Caralanes, 1937) i Lleida en la Renaixenca
literaria de Catalunya, de Mossen Bonaventura Pelegri (IG. Guimet, Llei
da, 1935), pot ser el matiner Lleida, vuit Poetes (Edicions Ariel, 1968). La
mes recent la de Maria Pau Cornado i Mcree Biosca, que ja havien tractat

el tema dels escriptors ponentins, precedida de la curiosa col-leccio «Llei

da, la Seu, la boira», antologia per Francese Esteve (Dilagro, 1986). 0,
necessariarnent, les noticies crudites que ha anat servint Josep Borrell al

llarg d'una vintena d'anys. Afegim-hi estudis especffics sobre Marius

Torres, Agelet, Morera i Estadella, per diversos autors, de Margarida
Camps i Merce Boixareu a Dolors Sistac passant per Maria del Mar Terra

des i Josep Romeu.

Les aportacions assagistiques sobre Lleida son les mes frequents en el

terreny de la prosa literaria. Estudis cientlfics a banda, dones, que no tenen

pretensio de bellesa literaria, i a compte dels quals cal posar la utilitat per
al disseny del conjunt de la vida d'una ciutat, exemples ben palesos dels

quals foren Lleida l'extrema, de Pueyo, Trepat, Llop i Morell (Pages, 1994),
precedits el 1984 de Lleida, ni bLancs ni negres pero espanyols, de Miquel
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Pueyo (Edicions 62) 0 el volum, veil de trenta anys Ilargs, LLeida, proble
ma i reaLitat, de Gabernet, Lladonosa, Porta, Miquel i Vallverdii (Edicions
62, 1968). Podem afegir, per al retrat fet a pinzellades de la ciutat, els

retails histories de Carme Torres i Rorna Sol, publicats a la premsa des de

fa vint anys, premsa diaria 0 mensual 0 setmanal que al Ilarg dels anys

abans i despres de la guerra civil ens forneix infinitat de details. Revistes

com Labor, Ciudad, Mensaje, i anteriors com Vida LLeidatana, son font

quasi inestroncable de noticies escrites sobre Lleida. Esment a part mereix

la denslssima inforrnacio que en cinc volurns ens dona Josep Lladonosa a

Las caLles y plazas de Lerida a traues de La Historia (A.G. Herda, Guimet,
1963-1978), obra imprescindible per a una caracteritzacio [(sica del clos

de la ciutat,

Per ala historia literaria, josep Borrell va publicar Escriptors contempo
ranis de Ponent 1959-1980 ("La Banqueta", 4, Lleida, 1984) una actualit
zacio de la qual es licir de demanar, precisament per la seva utilitat i poder
de slntesi. I el 1987, apareix Narradors de Ponent (1939-1987), d'Emili

_ Bayo i Xavier Ma<;i�'_aJlt.QLogia que w�senta,_coID,.,a_t[er mes.interessanr uri-s,

estudi preliminar sobre la "literatura de ponent".
Anem als creadors: molt enrere, a la sortida del Modernisme, elllibret

de Manuel Gaya i Tomas Fruita de LLeida (Lleida, 1913, reeditat en facsf

mil per i'IEl el 1983), ens fa un retrat parcial, a base de quadres de cos

turns 0 merament descriptius, de la ciutat. Tanmateix, els prosistes mes

literaris no han dedicat novel-les a Lleida, i es una agradable sorpresa tro

bar-se'n alguna: una novel-la juvenil de Joan Barcelo, Ulls de Gat Mesquer
(La Galera, 1979), aconseguia, per la magia indiscutible d'aquell que hau
ria estat el nostre gran escriptor, reflectir I'atmosfera medieval de Lleida,
sobretot del call jueu 0 Cuirassa. Tambe dedicit a Lleida part de la seva

novel-Ia La Fi de Macot Josep Lladonosa, amb les limitacions comprensi
bles i els condicionants de la seva tasca i forrnacio d'historiador que Ilasta

yen el perfil de la referida novel-la.

Joan Santamaria a La roda de La fortuna es un altre exemple d'incor

poracio de Lleida dins la novel-llstica. Aquest presenta una exigencia esri

lfstica que li reconeixen tots els critics i estudiosos, particularment Josep
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Borrell i Miquel Viladegut, que ha centrat la tesi doctoral en aquest autor.

Potser, si no s'hagues dispersat, ens hauria donat rnes novel-les lleidatanes.

Com altres de la seva generacio 0 poc posteriors, els germans Xuriguera al

capdavant.
Un novel-lista tan productiu, torrencial a temporades, constant en la

seva produccio com Manuel de Pedrolo, no situa cap novel-la a Lleida.

Ben cert que a les seves novel-les situades aclaparadorament a Barcelona,
surten personatges de les terres de Ponent, perc:' com una referencia quasi
prescindible, ocasional: «la seva cunyada, que era d'un poble del Pia de

Lleida ... ». «era un costum que recordava de la Segarra de la seva inf'ancia»,
res meso Una seva novel-la curta, Nou Pams de Terra, densa i violenta, quasi
brutal, la situa en els plans elevats, bladers i asp res dels limits entre l'Ur

gell i la Segarra; ell no ho diu, pen) els que coneixem be aquells rodals I'hi

situem. Ara, el que es diu Lleida, Lleida, no. EI mateix passa amb Guillem

Viladot, en el qual, mes que en el cas de Pedrolo, les arrels geografiques
surten sovint, particularment en les novel-les dels setanta, pero com a

referencia, doncs, al Ponent, ne a Lleida, ciurat que no ha rriat maio

Igualment van fer els barcelonins, algun tan antic com Antoni de

Bofarull arnb la Orfoneta de Menargues 0 Catalunya agonitzant (1862) 0

Clovis Eimerich (Lluis Almerich), amb La Majorala del Roser (192 ... )
situada a Bell-lloc, I dels no-lleidatans, res de res; Pia una passadeta.
Espinas ben poc.

Un novel-lista d'avui, Marius Blavia, natural de Lleida fa a la ciutat

escenari de la seva novel-la, La Llum de l'abisme (Pages, 1997) en situa l'ac

cio a principis del segle XX, i el primer capitol, quasi diriem l'aixecada del

telo, es titula «Lleida»: «La ciutat era un puny de bronze entre muralles, ce

nyida i impersonal ensopida com una lletania», Es un excel-lent capitol des
criptiu.

Recentrnent, preparat per a Sant Jordi, tenim L'abominable crim de I'Al

zina Graells, tttol que correspon a Pep Coli, el qual podem posar acompa

nyat de Francese Pane, amb l'Ombra dels minarets, que es una obra d'actuali
tat anticipativa, car hem de suposar que la imrnigracio magrebina donara
rnes joc; 0 amb Emili Bayo, que fa dos anys va publicar Traidors i Covards,
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on el barri de Pardinyes presta una escenografia de postguerra per a I'acci6.
Diriem que es ara que la nostra host narrativa es decanta per l' escena

ri lleidaca? Com es que fins ara no? I com es que precisa�ent aquesta gene
raci6 que en diriem dels vuitantes? Tal vegada als rnes yells guerra i post

guerra els n'estroncara les ganes. Tal vegada pesava en l'anirn d'alguns una

mena de visi6 grisa, nornes costumista a tot estirar, de la ciutat, sense

caracter dramatic suficient... No gosariem afirrnar-ho, pero heus ad un

excel-lent terna d'estudi per a una tesina.

El cas de Girona seria anragonic respecte de LIeida: Girona es una ciu

tat que ha estat escenari de rnoltes narracions, diriem que com Bruges,
Napols 0 Sevilla, porta una canco temptadora dins seu, atreu els novel-lis

tes tant 0 rnes que els poetes. Pensem que els mateixos gironins, comen

cant per Prudenci Bertrana, l'han enaltida, i que una extensa nomina d'es

criptors de les terres del nord-est han subratllat descriptivament i drama

tica els perfils fisics de la ciurat de l'Onyar. El Segre pot fomir alrres tan

tes histories, i no es cere que les terres occidentals i meridionals no tinguin
la forca literaria de les alrres; la forca literaria els la donaran els autors: pen-
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sem que va fer Sebastia Arb6 amb Terres de l'Ebre, 0 rnes recenrrnent Jesus
Moncada amb el rac6 rnequinenca, Chauvel amb Fraga 0 les Barbal i els

Coll amb el Pirineu.

Hem d'esperar que allo de «per Lleida ja esta be" no jugui pel que fa a

la literatura. Hem de confiar, goso rnanifesrar-ho des d'una robusta

il-lusio, que amb les generacions de narradors que estan sortint, Lleida, la

LIeida d'avui sobretot, en tot cas una Lleida permanent, pot oferir-nos

pagines de les que deixen marca. El cami ja esta obert.
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