
Aquest llibre es fet des de la reflexio i per a la refle-

xio. Els quatre autors ,cadascun figuradament apostat en

un ambit determinat,fan figura de parlar nomes dels aspec

tes que perfilen aquell ambit concret,�o es : la cultura,

l'espai fisic i urba, la societat i les forces economiques,

pero en el fons es el conjunt de Lleida, la realitat global

de Lleida, el batec de Lleida que els ocupa i preocupa.

I aquesta reflex�o sobre quelcom que els importa molt

es dilata inevitablement fins a abastar tots els lectors,e]

quaIs, en aquesta aventura editorial, seran fonamentalment

els mateixos lleidatans,que des de les bases en�rgiques i

vibratils que els autors els proposen, hauran de reflexionar

tambe. El dinamisme d'aquests textos no es nomesuna mostra-

cio,un espectacle ; aquest no es un llibre per llegir i ofe-

rir-li una estona d'atencio Al contrari, mobilitza el

lector. Fins un veIl lector -el meu cas,per exemple - se sent

tot d' un p l e g a t , en punts concrets del t.cx t , f ibL;;lt , somogut

o colpit i ha de saltar , a la defensiva 0 confiat,endarrere

o endavant. En tot cas,ho he dit,es un encert donar-nos la

possibilitat d'aquiesc�ncia,de refus, de debat, de fer-nos-hi

esser. Em sembla que arriba,a mes, en un moment oportu, �

tombant del segle ,que els autors podran encara recorrer

llargament i dinS el qual veuran)ells i els seus coetanis�
fu�

els fruits(de la lleida d'avui , tan encisera com als temps

de Josep Estadella i tan inquietant ,amena�ada i digna de

defensa com al te�ps de Lleida,problema i realitat. I esmen-
I'

to aquest titol perqu� algu s'ha apressat a dir que el volum

de Pag�s es fill .. directe i fatal del de Edicions 62. Ben

cert que hi ha alguns punts de contacte estructurals i for-



.

mals,p.e. l'assignacio de temes als autors,un a un,el fet

de distribuir-se en capitols en forma d'assaig i no.p-e.

de debat ,etc. Poc mes : Lleida problema i realitat, malgrat

la.vigencia d'alguns postulats,es un text de fa trenta anys,

+n ome s ·"i.virn dos dels Cl1'tC.. autors- que es proposava l' afir-

macio de la catalanitat de Lleida i el seu entorn en uns mo-

ments historics de toixa pero insidiosa despersonalitzacio,

un text que cercava quelcom de la immutabilitat sedimentada

per la tradicio i eLs fets historics, fins les cancances que

. seu particular encaix dins la Catalunya moderna li havia

fet patir: era el temps de a Region del Ebro, del cristianisme

monocolor de de colores,del leridanismo l d'altres aflicclon5

quotidianes , presidides per la dominancia de l'autoritarisme

•

me s morni f icat.

Ja entendreu que un llibre com aquelL .,segura�ent no deixa

ra de ser un referent per als estudiosos i per als curiosos,

pero la Lleida d'avui no te res de tancat,es un paradigma de so

cietat moderna en el dia a dia convivenci�lr enles bases mate

"
rials de (entorn,amb tina t r an s f o rma c io de les estructures de

base -comunicacions,diriamitzacio interior - impensable pocs

anysen r ere. L I cal i a ,e n tot cas, un a 1 t r e ·.to . i una a 1 t r a

carrega reflexiva : com es diu avui,unb altre discurs.I es

el que han articulat els quatre responsables del llibre de ti

tol intrigant Lleida l'extrema. Aquest discurs 0 un altre qual-

sevol que prengues per punt de partida la realitat d'avuL, el

moviment cap endavant els anys immediats,precisament perque

son els que veuran la terminacio de les transformacio ns ara

comen�ades i l'encert 0 desencer� de molts dels plantejamen0



en que van basar-se

Penseu,els que viviu sempre a Lleida, com ens sentim els qui,

essent-ne fills, hi acudim nomes ara i ades per circumstan-

cies concretes. Nomes la visio del desplegament d'infraestruc-

tures de tot tipus,i particularment vials,es ja un index de

dinamica marxa. Ni cal dir que molta mes cosa esta en ebulli

c i o , i a i x o t amb e es percep en mu l t i p l e-s- s i gn e s ; l' axioma

que diu que alIa que no es mou es mor,sembla posar-lo en ac-

te la lleida d'avui. Despres ,en llegir el llibre, ens adonarem

com alguns autors, tots en .-_� .un punt 0 al tre, ens donen I' a

lerta sobre els op t i ro.ismo s precipitats,i a parer seu no tot

e l que es mou avanc a., 110 totes les bases son solides ni totes

les fletxes van ben dirigides. Pero aquesta es uncrderivada del

fet innnegable que hi ha movi�ent,que s'han ampliat les bases

i que s'han p r o j e c t a t . :\es fletxes.

Crec que estem en presencia d'un llibre serios, que ens fa

pensar,que ens fa ser conscients,sobretot,que no som fora del

problema, que hem d'opinar obertament sobre el nostre "p-$p�
en aquella Lleida , que es conSolidara pero que no es complaura
en cap as so 1 i rn ent pu on tual sino que sera cons tantme VLt- mot or

i vehicle, flor i fruit,pugna i repos, armistici i represa de

1 a 1:1 ui ta.

Miquel PGeyo s'ocupa del t5 cultural�'de Lleida, �n Mes

enlla de la boira dauiada,el seu cap1tol,que,per ser el dedicat

genericament a la cu11ura ha de fer referencies a la biblio�

grafia sobre el tema, de vegades pintoresca. Pueyo vol posar

de relleu que mal servits hem estat en els temps obsc�rs,aixi
com tambe discuteix la tradicio politica i literaria de Ponent,

la UNiversitat,les festes ,de carrer,els premis,
la p r em s a , «!.l� mitjans,l'associacionl�'rA� tot .s e rv i t amb un humor

.

, �

un punt malenconios. L'ombra de Ni Blancs ni Negres es allargada

i el seu estil literari,madur i ma l t c i o s .



El t ext de J 0 s e p ""lila ria 11 0 p po d ria s e rIa car c as s a de tot

un Ll Ibr e . Coneixedor de les dades de l'espai en que s'ha

des p l e gat 1 aLl e ida act uali podria din am i t z a r - s e 1 a f ut u ra ,

l'autor sap. nogensmenys que una bisectri� mal comen�ada obli

ga a de sv i a cions de proporcions mo n s t r uo s o s . I com la inclu-

..

sio en un 0 altre PIa de Desenvolupamenr 0 d'Urbanisme pot

condicionar el futuro Nucli urBg�Eixample�,Cinturons ,barris,

centres de creixement regional i,sobretot espai obert entorn)

preocupen l'arquitecte l'urbanista i el planificador.El seu es

un dels treballs mes polemitzadors i,tot llegint-lojem refer

maya en la idea que podria donar origen a una serie audiovisual

un curs especialitzat 0 un llibre. Proposa possibles solucions

a problemes i fa aplaudir i xiular,exercicis ambdos saludables.

Marta Trepat t.r e u a ballar t o t a una societat rural que

apren a ser moderna.El seu es un treball de moltes melodies i

acompanyaments: ella mateixa el descriu : lIeure, familia,

ambicio,benestar,capacitat afectiva i comunicativa, treball,

escola,agressivitat lligams familiars amorosos,relacions pro-

/

fessionals,sexe,frustracions ... Esadir,com som i com ens mani-

festem socialment,com ens expressem 0 contenim,l'expressio

en logos 0 en ludus,el pensament i adhesio religiosos,el llen-

guatge del cos,la taula,el fogo i el celler. Molt prop de les

persones concretes de carn i os, la Trepat quasi ens diseccio-

na i ens furga,en un assaig vibratil,tebi i generos.

Ramon Morell, amb qui colncideixo tant en presentacions de

llibres tracta de la nostra economia i.sobretot,de la imatge

que dona, vest ida amb tel£.? de vegades (poques )de bona robai de

vegades,la majoria, de s a l d o c Mo r e l I e\ tem que la nostra acti-
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tud davant la tOTtu� de l' economia sigui La de la llebre in ge-

nu a i confi ada. P'l n t a j a una pila de punts conduen t s a demos-

rar que es precisament en el camp de l'economia que estern mes

immobilitzats- Una industria de menuts centres)baixa relaci6

capital/ trejj'l.ll,poca e s p o c i.a l i t z ac t o . laboral,subcontractaci6,

predomini d'una ag r o a l imen t ar i a que ara p r e c i s ame n t a g af a . una

corba perillosa, tancament d'empreses a comarques,vacil.laci6
�o puntual

constant)del mercat labora� excedent agr�ri sense sortida in-

dustrial,gens de base financera ni d'acces als Plans de Dese-

envolupament,paper del turisme de muntanya,individualisme i

pova visi6 de furur . Lleida com a ciutat,tot i ser molt moder-

na,no es realment moderna. Morell es francament esceptic si no

pessimista respecte a l'acci6 potenciadora de la ciutat que l'

actual mo�r economic pot posar en joc. Em sembla que si aquest

realisme critic
s e»:

posava dempeu) els factors de ter�Pia-,
---�----

reacci6(i pro-fila)\i si fos posible),el seu treball mereixeria

el qualificatiu d'exempla�

Si amb el que he anat dient endevineu tot el que encara

haurL�' pog�t dir us fareu cabal de la riquesa d'aquest llibre

realista i alhora provocador, amable i fiblador,al qual el lec-

tor torna i retorna.

�-


