
Hi ha moments que son de celebrar: aquest n'es un. Tota biografia, 0

semblanca de personalitats del nostre entom, i diria mes, de tota persona de

casa amb un minim de significacio, es benvinguda . Fa temps que, cada

vegada que en l"ambit universitari lleidata sento parlar d'una tesi

d'historia, literatura, sociologia, etc. que elabora un doctorant de les

nostres aules i veig que fa referencia a temes ben allunyats del nostre

context, tot i respectar el proposit cientific que l'inspira , plantejo,i oposo,
la necessitat de treballs que ens aclareixin el nostre contingut cultural, la

nostra implantacio en el mon catala i universal. Tot de treballs fets aqui

tracten sobre poetes, 0 fases de la historia ,
de l'economia.etc, de fora el

Ponent. No die que sigui un absurd, sino '!_ue in�isteixe 'que potser primer
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hauriem de completar el nostre trencaclosques. Un bon estudi sobre pintors,

empresaris agricoles, musics, cientifics, la societat culta i la societat

popular al segle XIX i XX a Lleida, son ben necessaris. Que en farem de

nous treballs sobre Josep V.Foix 0 Pere Calders
, Joan Brossa 0 Ferran

Soldevila, si ens falten encara uns bons perfils de Concepcio G. Maluquer,

Miquel Llad6 , la familia dels Arderiu, el paper jugat en el seu moment per

tots els alcaldes de Lleida que tenen carrers dedicats, etc,etc?

Darrerament s 'ha anat pal.liant aquesta mancanca amb algunes col.leccions

de llibres sorgides de les nostres editorials 0 promogudes des de dins de la

Universitat. He tingut personalment cabuda a la comissio editora de la

"Biblioteca Literaria de Ponent", creada pel Departament de Catala de la

nostra Universitat, on hem publicat semblances i antologies de temes i

d'autors nostres quasi oblidats 0 de dificil localitzacio, des de Josep Maria

Frances a Joan Santamaria, Joan Duch, 0 J.Carner-Ribalta.



Pw�en.���)
Permeteu-me ara una breu anecdota familiar. Segons contava la generacio

que em precedi, concretament la meva mare, el meu padri matern, Miquel

Aixala, comerciant de vins, -possiblement alguns dels presents recordaran

el seu net i cosi meu, del mateix nom Miquel- ,era un republica dels

salmeronians, que devien ser els primers cronologicament a la Lleida de

finals de segle XIX, (no oblido els del Partit Republica Federal, actius a

Lleida des de 1868 ) . Era tanta la veneracio que aquest padri tenia a la

figura, per a ell altissima, del patrici republica, que diu que cada vegada

que pronunciava el nom de Salmeron hi avantposava el Don (Don Nicolas

Salmeron ) i es treia la gorra .N0 se si aixo va passar abans 0 despres que

Salmeron abandones la tendencia antifederalista i contribuis a impulsar
Solidaritat Catalana. D'aquells republicans de bona fusta

,
al temps que ser

ne volia dir remar contra corrent, era tambe el senyor Manuel Perenya ,

d'Unio Republicana primer, despres de la -Unio Federal Nacionalista 3
Republicana. Aquest Manuel Perenya era el pare d'Alfred Pereiia, que es la



persona qU€ avui ens aplega aqui..

Dones be, els meus estimats Victor Torres i Jordi Guimet m'han distingit
amb la proposta de presentar el 11ibre que sobre el politic esmentat, Alfred

Perenya, ha escrit el segon, el Jordi, familiar seu a la distancia de vora

setanta i tants anys, que s6n els que separen aproximadament les seves

respectives vides.

Jordi Guimet i Perenya , que tracto des de fa vora quaranta anys ( algu

pensara que vaig �ssistir al seu bateig ... ) s 'ha proposat, i ha executat

metodicament, aquesta semblanca d'Alfred Perenya, recuperant-lo de la

boira de la imprecisi6, perque avui ,per a molts, aquest nom no els evoca

altre que un carrer. Com que estern perdent els referents immediats, conve

deixar les coses en el seu 110c . Alfred Perenya es un personatge de gran
.

lleidata
. ,.

d I
cyv-< - �-b..�J�Rb�ligrurx, un ei ata unportantissun, un e s� -t::tt; oventut epu cana

i mes tard Idel PRC ( Partit Republica Catala ). A mes ames, diputat actiu,



Lleida es terra de sempre forta coloracio politica, pen) particularment intensa

en els colors d'esquerra, aquest es un fet innegable ; i ateses les

circumstancies desastroses del sistema politic de la Restauracio des del 5

membre del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya 1

amatent propulsor de la unitat republicana entre els catalans, ( empresa

absolutament necessaria en el seu temps ), advocat, politic, periodista, ciutada

de pes.

Tot aixo ja ho havia dit i mes documentadament Roma Sol, en un seu estudi

sobre 4 politics lleidatans.



tombant de segle XIX al XX -liberals,conservadors, conservadors.liberals,

carlins -etc, un garbuix de partits sempre dinastics i amb brots sovintejats
d'autoritarisme i proteccio del caciquisme, el corrent republica, existent des

del primer terc del segle XIX, havia de trobar un espai obert per on avancar i

engruixir-se, tant des de l'herencia salmeroniana com des de la formulacio

catalanista. Entre nosaltres ,i com a primer moviment signifer en el camp

republica nacionalista , estrena brillant del segle XX, hi figura Joventut

Republicana., obra no pas iniciada, pen) si impulsada i transformada per

Alfred Perefia i Humbert Torres, amb la benediccio del patriarca Manuel

Perefia, guanyat aquest per al catalanisme explicit. Les dues families

emparentarien ,i lluirien en el eel politic, social, professional, cultural ,de

les nostres terres: els Perefia i els Torres. Families no poe nombroses,

particularment els Perefia; un dels seus membres
,
l'enyorat Pep Perefia,

afirmava que per Lleida els deien la Perefiada. "El meu avi matem,que va

tenir deu fills ... ", escriuria el gran poeta dels Torres.



El llibre, a mes, ens dona el relleu marmori de la consistencia del moviment

republica-nacionalista ; aixo es convenient que es vagi reblant, perque durant

massa temps, lustres, sobretot darrerament, el repubIicanisme ha estat tema

bandejat, com de poca importancia , insinuant-li perfils de "politicament
incorrecte". I, de fet, sempre ha tingut forca en les nostres terres; al cap de

poe de construit el Casal de Blondel, els socis de Joventut eren 1.200. 1.200

socis abans de l'any 1920 eren un exercit, ras i curt, en una ciutat que no

arribava als 30.000 habitnats. El Barca, per exemple, als deu anys de ser

fundat , contemporaniament a Joventut, tenia nomes 605 socis.

Tomem ala feina: l'autor deillibre d'avui, es un planco de la quarta generacio

d'aquelles nissagues, un enginyer de cultura enciclopedica. No crec estar

gaire allunyat de la veritat estricta si considero que el vessant que en ell

ocupen les lletres, la lectura, l' interes cultural humanistic, no li vingui - a

banda la benintencionada tasca dels seus antics professors, entre els quais
- .,_-
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em compto- dels seus pare i mare, ella una Perona, ell un altre defs homes

que hem de recuperar i enaltir, com ens recorda al proleg Victor Torres:

l'impressor, editor, llibreter Pau Guimet, de tanta significacio en la societat i

la cultura lleidatanes , precocissim activista cultural, ja dels temps de "Vida

Lleidatana", en I'epoca dels Sol, els Berges, els Estadella, els Arderiu, Roca i

Lletjos, i tants d' altres ,sense oblidar alguna figura venerable de la generacio

anterior, comMagi Morera i Galicia.

En aquest llibre la gran tasca personal d'Alfred Perenya es recollida en els

seus caires social, politic, territorial, des de la Diputacio lleidatana i des del

Consell de la Mancomunitat. A Lleida es destacable la tasca feta des de la

Diputacio, i com que el seu inseparable Humbert Torres operava amb

semblant motor des de la Paeria, I'empresa de catalanitzar el

republicanisme, aprofitant·" tot allo que es possible"-com deiaPerenya- es feu

corpori i durable. I no estaven sols, car tots els esmentats abans, amics ,

correligionaris i aliats, van fer alcaprem per" a I'exit d'aquella iniciativa .

.



Si us hi fixeu us adonareu de com hem anat encadenant unes quantes

figures que mereixen ser recordades i divulgades. Fa anys que insisteixo

prop de la Paeria que ha de crear una galeria visitable de lleidatans

il.lustres, arnb els retrats i algun record material exposats, i tambe un

diccionari biografic de les moltes figures distingides que han donat les

nostres terres de Ponent. I quan aquesta galeria estigui muntada, a portar-hi
les escoles! Un dels riscos del mon actual es la fragilitat dels records

immediats, la perdua dels referents d' ahir mateix, d' abans d' ahir. I recordem

"qui perd els origens, perd identitat".

Identitat mai desmentida per Alfred Perenya. Fidelitat, arnor a la feina

realitzada arnb eficacia i silenci,virtuts de dubtosa consistencia avui. En tot

cas, Jordi Guimet, redescobrint-nos aquesta figura signifera, ha fet una
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passa endavant no nomes per amor ales arrels, sino per fer justicia. Amor i

justicia, quina bona formula.

i


