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JOSEP LLADONOSA I PUJOL
L'home i Ia figura

Intioducci6---Els primers anys-- EI mon de fora; treball i lecturaMestre de minyons --Guerra i postguerra--La Historiografia__Eis lIorers---Darres anys.

Introducci6 .

Si alguna persona del segle XX a Lleida es vista en dau molt
positiva, aquesta persona es Iosep Lladonosa i Pujol, ( 1907- 1990 ),historiador .

. Una carrera de labOriositat, de brega i, potser un poe tard r de
premis i reconeixements oficials; tenia, pen), la fidelitat dels seus
admiradors.. L'estructura moral de Iosep Lladonosa, es irrebatible. Una
persona que te valoraci6 alta per part de tots.

. Els catalans no demanem mai quins titols 0 blasons de
naixen<;a tens, sino que fas. De que treballes. Lladonosa fou sempre una
persona humil, d'una permanent senzillesa, amb aspecte d'artesa ferm,
amb una proximitat suau i gens declamatoria. De tant en tant passava

1



2

lIargues estones en silend, movent un xic el cap com una merla , dins unprudent silenci que tots respectavem. Nomes s'enfilava i rondinavadavant una inexactitud historica, obra de petulants i bufats. Quan va
comen\ar a rebre distincions fora de LIeida , era perque ell s'havialimitat a trebalIar, i no havia maquinat per obtenir res: els prenus idistincions, els nomenaments, Ii van ploure de gota en gota , quan elserudits van reconeixor la valua dels seus treballs , i alguns que,aqui,havien provat d'ignorar-Io van haver de passar vergonya.

Com a introducci6 a una entrevista que Ii vaig fer sobrepassadala meitat dels anys setantes, ell en devia tenir uns 67, jo escrivia :

"Ouan veieu per primera vegada loeep LIadonosa, caminant pel carrer, no
penseu pas en un historiador : tal volta en un menestral 0 un pages del Segriiique ha vingut al metge, 0 potser en un desvagat jubilat de poco Darrere unesulleres gruixudes i dessota una testa amb abund6s cabell blanc, els ulls deLIadonosa tenen una condid6 meditativa, humida, amb una lleugera boira desegles. Es un entotsolat, que constantment vagareja pels carrers del segle XV".

Apareixen, de tant en tant , persones tan singulars, intenses i
senzilIes alhora, com aquesta que ara recordem. Quina sort, quina sort
que hem tingut ales nostres terres de poder exhibir un LIadonosa, unterrassa, de mans engrossides pels oficis manuals exercits, esdevingutmestre d'escola, i al mateix temps erudit, un tipus de memoria
prodigiosa , de tenacitat inabatible!

Ciutadans aixt formen el teixit de la dignitat col.Iectiva. Aquestespersones, ens fan mes rics.



· Personalment, el vaig coneixer la decada dels seixanta del passatsegle, perqus jo havia viscut fora de LIeida. Per a un Ileidata com qui usparIa, que residi mentre feia la carrera a Barcelona, i que havia pres,consciencia , en la primera joventut, de ser una victima catalana -doble
victima, doncs- de la postguerra, ere interessant veure quin to cultural Ii
arribava de la nostra capital ponentina.

Els anys quarantes a Barcelona vaig adquirir en una llibreria deveIl un llibre aleshores de recent pubIicaci6, editat per Guimet. Era La
Antigua parroquia de San Martin de Lerida, Tot allo que fes referenda a
LIeida 0 al Ponent desvetIIava el meu interes; i recordava,a mes,I'amistat de la nostra familia amb Pau Guirnst, a qui havia tractat essent
jo un nen . La lectura apassionada d'aquell volumet va fer-me
descobrir un historiador de LIeida. Les notides que el llibre donava
anaven mes enlla de la pura historra del temple de Sant Marti i les seves
vicissituds , parlaven de tot un barrio Mai havia pensat que la histona
antiga d'un lIoc podia estudiar-se per parroquies

En aquell temps jo treballava als matins a l'Arxiu de la Corona
d'Arag6 , com a becari ajudant del doctor Jordi Rubio i Balaguer. Doncs
aquell desconegut Lladonosa em retornava a una LIeida antiga,medieval, a un barri que a penes jo havia conegut en l'avantguerra., ime'l feia reviure . En la preguerra, als anys trenta del segle , essent un
minyonet, no havia tingut consciencia historica altra que la de les classes
de batxillerat, amb el catedranr Roca i LIetj6s i l'arxiver Arderiu. Pel pisfamiliar de Barcelona voltaven, salvats de la desfeta del nostre de LIeida,
un parell d'obres del pare Sanahuja, i de mossen Pelegri. Vaig anar
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lligant caps J interessat per tenir informaci6 de la historia de la mevaciutat. A partir dun determinat moment tot document relacionat ambLleida i el Ponent que em sortia a I'Arxiu el copiava dos copsJ run per aldoctor Rubio, Yaltre per guardar-Io . Anys a venir, vaig donar aquellallista de documents ( un bon plec ) a Josep Lladonosa i ell va poderaprofitar-ne alguns que no coneixia. Pocs, pero, perqus ja ho tenia quasitot.

Primers anys

Lladonosa havia estat un treballador manual. Tenia un origensenzill, pobleta, humil. No tothom pot dir-ho. Ell st, amb licit orgull.

Ales seves Memories J titulades senzillament Setanta-cinc anysde records, la primera cosa que ens comunica es que de llarguesgeneracions la seva familia havia estat de pagesos . Tragiquescircumstancies van acompanyar-Io ben aviat, arran de la mort del pare
quan ell tenia entre set i vuit anys. Aquest panorama es dramatic .. Si
ens situem a comen<;aments del segle XXJ la pobresa generalitzada J de
vegades quasi la mdigenoa, omplia les vides de molta mes gent que no
imaginem en el nostre m6n de tecnologia i serveis socials. Als pobles dela ruralia Yeconomia a les cases era de subsistencia. Mentre hi haguessinbracos aptes per treballar J la vida transcorria dins unes limitacions
acceptades 'J la gent es resignava a no tenir quasi mai estalvis, anava
tirant, tirant tot just. La familia de Josep LladonosaJ es a dir, pare, marei tres fills, comptava amb uns trossets de terra iamb Yespecialitaci6 del
pare, que era la d'empeltador .Aquest homke va morir jove i deixa
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vidua amb tres fills petits,- el Josep amb set anys era el gran, ... un
quadre forca dolor6s . Ni serveis socials ni pensions de viduetat , ni
recursos . Pujar els tres fills hauria estat una situaci6 extremament
feixuga si es quedava al poble .La mare decidi anar a LIeida . Una amigaseva aconsegui que el President de la Diputaci6, Iosep Maria Espanya,conseller despres amb Companys, destines placa per als dos nens grans,Iosep i Roseta, a l'Hospici, que era al Passeig de Boters, 0 Ramblad'Arag6. L'edifici es I'actual Biblioteca. Darrere aqueix bloc de
l'Hospici, ( tambs conegut com Inclusa Provincial i Casa de Maternitat)hi havia la casa de Misericordia ( rebatejada mes tard Hogar de San Jose) ,i antigament dita Els Descalcos, els dos edificis que fa poc han
desaparegut, estaven connectats per un pati que donava al carrer
Governador Montcada ,davant el carrer Bisbe Torres, on avui hi ha uns
aparcaments i I'Arxiu,i mes amunt el Museo.. La mare va poder deixarels dos fills grans, nen i nena, a carrec de les germanes de la Caritat de
1'Hospici.

Aixo era l'any 1914 any de la creaci6 de la Mancomunitat perPrat de la Riba.

Les memories de LIadonos ason d'un detallisme impressionant,molt ric; la descripci6 de la vida a 1'Hospici es tocvada de fatalisme
optimista; sembla que aquell nen s'ho prenia amb paciencia i bonhomia
; accepta aquell regim d'internat rigor6s amb naturalitat.. Va anar ales
diferents classes, dels petitons i dels mes grandets, educat sempre per les
monges de Sant Vicec de Paul, personatges que ,en veure'n per primera
vegada els habits i I'estrany voladis que duien al cap, no sabia si eren
dones 0 homes. Al final s'adona que, comptant des de la mare, les avies
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de la fam:ilia, les ties, la parvulista d'Alguaire, fins ara ales diverses
monges , ell havia estat educat exclusivament per dones .

Des de l'mgres a l'Hospici , topa amb una rara novetat: es vasentir interpel.lat en castella. Alli la llengua usual de les monges, en el
tracte amb els interns, les classes, menjador i esbarjo, era exclusivamentel castella. A llegir, doncs, el Camarada i a cantar els uno mas uno, dos. Iles jaculatories i cancons de missa, tambe en aquella llengua que ell no
havia mai escoltat.

A I'Hospici propiament dit hi passa quatre anys. Es un
estudiant obedient, pero les monges no li donen bones notes ni li fan
ocupar seient digne perque no te bona lletra. Podem sospitar que la
grafia irregular fos deguda en part a la dificultat de visi6, que mes
endavant es corregi amb uUeres. La bona lletra, en aquell temps, era un
passaport . Tot es feia a rna, la gent feia unes cal.ligrafies de vegadesperfectes, i als escolars se'ls exigia tambe una lletra regular i elegant. Elsde la meva generaci6 passavem l'assignatura anomenada "Caligrafia."Els interns no sortien a passeig sin6 el diumenge, ordenadament
disposats en columna i per parelles. Aquells nens s6n contemplats pelsciutadans com un dibuix pintoresc, estrany i alhora digne de compassi6
, encara que no tots s6n orfes ni abandonats al torn, Lladonosa es un fillde vidua -que ha de treballar tot el dia i residir a casa dels amos.

Quan ha fet onze anys ,I'any 1918, el passen a la vema Casa de
Misericordia, on haura d'aprendre un ofici, alhora que assistira a noves
classes. Aqut el regim era diferent: A mes de mestres d'escola i caps de
taller, la plantilla inclota celadors 0 vigilants, inclinats al castig brutal;els interns estaven mesclats , n'hi havia de grans, i uns quants adults
mentalment debils 0 amb d'altres deficiencies . I fins algun arruInat



economicament , tipus tragicomics, com un qu� era conegut pelsobrenom de Marques de la Cansalada .EI sistema era dur, la disciplinaabsurda, capritxosa, i els mestres d'escola, al comen<;ament almenys,indolents. Hi havia bastonades i improperis. Afegim-hi les inevitabl,espetites mafies. Tot plegat, perillosament deseducador i
intranquil.Iitzador per a un esperit bonhomi6s com el d'aquell xiquetque, sense culpa, nomes per efecte de l'ambient, rebia cops dels mestres,imprecacions dels empleats i, de retop, assetjaments d'algun grup d'interns. Li havien creat mala fama de torpesa i poca vivor .Ell, pero,llegia tothora, es feia una cultura a padellassos, pel seu compte. Lihauria fet gracia ,arribada l'hora, estudiar magisteri, pero no estava
segur que els directors d'aquell centre Ii'n creguessin capac, com va tenir
ocasi6 de comprovar amb amarguesa .. EI menjar era monoton, ambabsencia notable de tall. L'uniforme, pantalo de vellut negre i bata blava,
espardenyes i boina. Ales festes, per sortir ,gorra militar i un completmarro, que, per raons ignorades, en deien vestit de Pompeyo.

La casa de Misericordia passa a la Mancomunitat el 1920 . EI
diputat visitador era Alfred Perenya, i aquest politic, membre delConsell Rector de l'organisme, transforma i capgira el sistema i la
convivencia en aquella casa.. Mes possibilitats de sortir, vestit normal.,bon menjar. Ara Lladonosa .com era preceptiu, ha de passar per un
aprenentatge laboral. Tria simultaniament musica i fusteria. Alesclasses propiament d'estudi ,diu i insisteix, no els ensenyen res.

El moo de fora: treball i leciura
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Aquesta decada deIs anys vint ,ell en tenia setze 0 disset,eI fa
entrar en una joventut mes granada, i Ii permet iniciatives EIs equipsd'operaris i aprenents fusters surten sovint a repartir eIs tauts fabricats
per ells, 0 a muntar mobiliaris a Ia Diputaci6 . Assisteix a classes
nocturnes de reforq . Tenen permisos de sortida eIs diumenges,' iperceben de 5 a IS pessetes aI meso Josep LIadonosa comenca a anar aI
cinema. Alfred Perenya disposa que asisteixin aI Camp d'Esports , jasigui per veure partits, ja per fer exercici. LIadonosa comenca a

contempIar LIeida aI seu grat Es fixa en eIs edificis, visita Ia part que potde Ia Seu Vella, -10 Castell- Ies esglesies de LIeida, i potser es deIs pocsinterns de Ia Casa de Misericordia que sap que eI nom deIs Descalcos
que porta l'edifici de Ia Misericordia es deu a un antic convent. Pero
s'adona tambs de Ies innovacions urbanistiques de LIeida i de
l'arquitectura del moment; Ies cases de Morera, davant per davant de la
Maternitat, el xalet de la casa d'Estalvis i Mont de Pietat, les cases de la
pla<;a de Sant Francesc i de Blondel. No oblidem que entre 1880 i 1930 es
basteix una part de LIeida dins les modes del periode modernista.

El nostre benvoIgut Lladonosa es troba malament a la casa de
Misericordia, perqus precisament la Misericordia no hi campa pas. Vol.

preparar-se per a Magisteri, pero la direcci6, que no creu en ell, Ii'n
nega el permis, Se sent menystingut, la missa obIigatoria contrasta amb
els mals exemples que s'hi veuen , quan surten a passeig el posen entre
els beneits... A la mare, que darrerament ha viscut i treballat a
Barcelona, l'ha vista poe. Continua amb 1'ofici de fuster . Tambe ha
comencai a tocar semiprofessionalment el trombo en alguns balls i
festes, i la musica sera, ala llarga, una mica de consol.
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Som al 1923, als setze anys escIata la personal rebel.li6 deLIadonosa La mare ha tornat a LIeida .. Troba el seu fill Iosep al calab6sde la instituci6 per haver decIarat davant un inspector que alli no els
ensenyen res, i tambo per una represaIia que ha pres contra un intern
agressiu. Aquell xicot timid i pacient s'ha revoltat obertament .

La mare se l'emporta amb ell; LIadonosa, al mon de fora, ha de
cercar feina de fuster. No Ii va agradar mai aquell ofici, barrinava per fermagisteri, i es aixt que va treballar ara SI ara no, en diversos tallers de
fusteria.

Tot amb tot, es va formant, te mteres per la vida ciutadana,
cerca amics fora de l'ambit fins llavors habitual, freqiienta la Ioventut
Cultural Catalanista , on es retia fideIitat a Macia, tambe als actes del'Academia Mariana, una instituci6 a la qual restara fidel i agran, la seva
bibIioteca l'atreu; toea el trombo sempre que pot ales xarangues i els
balls, i Festes Majors per fer aIgun dineret

Poe despros pasa a Barcelona, aconsegueix feina en una
empresa important, que te excIusivament clients de la cIasse alta. Percepsis pessetes al dia ,suficient per mantenir-se; i aquesta feina nova se
centra en la col.Iocaci6 de parquets .. Barcelona Ii permet admirar edificis
antics , de l'anomenat barri gone, i contemporanis dels gransmodernistes, mentre es fa un sobresou si el contracten com a music .

Augmenta la seva afecci6 a la Historia i es compra llibres . Pero no te
orientaci6, llegeix volums d'historia general de manera instintiva i
desordenada. Encara no ha aparegut la determinaci6 de dedicar-s'hi.

Aquell mateix any, 1926, es disposa a ingressar a 1'Escola del
Treball de la Mancomunitat, per sort no suprimida per Primo de Rivera.



No suprimida, pero el bust de Prat de la Riba el tenen de cara ala paret.No passa I'examen d'admissi6: tenia rao quan havia dit davantI'inspector que a la Misericordia no els ensenyaven res. Li falta molt ;llavors es matricula en cursos nocturns per a obrers que feien al mateixedifici de l' Escola fudustrial. Mentrestant aprofita la Biblioteca que hi ha
per llegir infatigablement historia general, i algun llibre sobre historiade Catalunya. EI seu catalanisme es comenca a fonamentar a travas de laHistoria de la seva terra.

Com que no pot aconseguir una feina estable r retorna a
Lleida. En un dels tallers coneix un altre oficial fuster que es diu Leandre
CristOfol. Lladonosa recordava que de la fusta Cristofol ho sabia tot
.Assisteix a l'Academia Martinez, que la gent de la nostra generaci6 hem
conegut a Lleida fins a mitjan segle XX. Alli i completa la formaci6
suficient per estudiar Magisteri com alumne lliure. Per aquest temps ,escriu els primers articles al Diario de Lerida ..

Mestre de minyons

Deixa la fusteria per fer de vigilant dels parvuts en un centre
privat. Continua vinculat a l'Academia Mariana i llegeix tot el que pot ala seva biblioteca, on s'endinsa en la historia de Lleida i en obres de la
Renaixen�a. Tambe obres d'historia general . Sembla que el camt
deLladonosa sera trifurcat acabar Magisteri i obtenir pla�a, estudiar pelseu compte historia -particularment de Ponent- i exercir el periodisme.
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En arribar el1930 Lladonosa que ara te 23 anys, fa el darrer curs
de Magisteri com alumne oficial . Es prop la Republica, ja se'n 'parla,Primo ha mort a l'exili i es preparen canvis; i a Lleida, auge de Joventut
Republicana, un any abans de l' Esquerra Republicana. Les persones que"sonaven" a Lleida entre els nous politics 0 gent d'idees republicanes
un cop desaparegut Alfred Perenya, eren Humbert Torres, Ricard
Palacin, [osep Estadella, Victor Colome, Antoni Berg6s, i els professorsde Magisteri Felip Sole i Olive i Josep Pinyol.

Lladonosa comencara a escriure a La lomada, de filiaci6
esquerrana catalanista, dirigida per Ramon Xuriguera. No col-Iabora a
Lleida ni a Vida Lleidatana, A La lornade LLadonosa hi feia les gasetillesde l'actuahtat, els fets del carrer, la informaci6 sobre les personalitats
que visitaven Lleida, les ressenyes dels actes politics i la vida quotidiana
d'Esquerra Republicana. Lladonosa se sentia republica.

Ell ja sabia que no existien bons llibres d'historia de Lleida, . Ell
sospitava que caldria remenar els arxius en cerca de documents que
perfilessin be l'evoluci6 de la ciutat i el seu territori. Aquesta intuIci6
que seria en els arxius on trobaria el que, el com i el per que de la
Historia, la documentacio, esmolt saludable per al nostre personatge .

Proclamada la Republica, Lladonosa acabara Magisteri pero
continuara la tasca de periodista; accedeix al ric arxiu de la Paeria.
Devia ser aleshorss que es va certificar que la histona calia extreure-Ia
dels documents. Els tenia davant els ulls.

Per primera vegada vota el 1931, al juny. Ingressa a la Federaci6
de Ioves Cristians, els membres de la qual eren coneguts com fejocistes.Per sempre mes proclamara les excel.Ienciss del moviment. Llegeix "El
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I'

Mati", el diari catohc, Es un republica catolic, combinaci6 no ben vista
per cap catolic ni per gaires republicans.

Comenca ara el periode d'interinitat. Mestre a Almenar, primer.Despres, el 1933 anira a l'escola graduada de Cervera, un centre laic,impulsat pel diputat senyor Magre, que hi tenia com alumne un fill, quees deia Jaume Magre. Iaums Magre assistia a l'escola de Lladonosa.
Ales eleccions generals han triomfat les dretes i s'han produrt elsfets del 6 d'octubre de 1934. Lladonosa, observador de la Historia, fa

anys que tambs l'esta vivint i pren la perspectiva doble : la histona esta
en els llibres,pero tambe es desenvolupa al nostre davant.

I'

I' La guerra i la postguerra
I'

El1936 treu les oposicions i 1'envien a la Guardia de Tornabous, 0
d' Urgell, on, entre altres activitats fa que els nens aprenguin be el catala.
Sera la seva primera placa en propietat. Pero , en arribar l'estiu, les
vacances a Lleida coincideixen amb la guerra. Lladonosa fa una
descripci6 nerviosa, ajustada, rica i energies, de cronista d'altura, de la
vrotencta revolucionaria ala nostra capital. S6n unes pagines preciosesde les seves Memories.

Victima de petites intrigues, el titllen d'home de dretes, i es
expulsat de magisteri. Es un "missaire". Comenca arreu la persecuci6 de
tot fejocista; per delirant que sembli aquest apel.latiu es conf6s amb el de
feixista. Ell i el seu germa fugen a Barcelona, on es treu un carnet de
fuster en atur, almenys per tenir un document.
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Barcelona es plena de capellans disfressats, de gent de dretes

amagada. Tambe de persones sincerament repubIicanes pero de missa:

les mateixes incomoditats de Lladonosa passaria Antoni Berg6s. El

1937,despres dels fets de maig, retorna a Lleida, no aconsegueix de

reingressar de mestre de la Generalitat i acaba fent de pages a casa d'uns

amics a la partida de la Plana del Bisbe. El novembre d'aquell 1937,
despres del bombardeig de Lleida del dia 2, Ii donen la placa de mestre

substitut a l'Alba, vora Santes Creus, on s'emporta la mare; per dissort

seva arreu continua desvetllant sospites que es un capella. Les

fotografies de l'epoca hi fan realment, pensar.
Som al 1938. Lleida ha caigut. Lladonosa, que no havia fet el

soldat encara, decideix presentar-se a files. Li toca la Batalla de I'Ebre,
durant unes setmanes. Poca linia de foc, aviat el destinen com a

instructor de soldats analfabets 0 quasi, a Castellbo. Alt Urgell. D'alli,
prop del final de la guerra, amb la desfeta de l'exercit, fuig tossals amunt

amb el seu germa, passen pel Pirineu del Ripolles a territori

d'administraci6 francesa . A Prats de Mo1l6 els gendarmes els detenen . i

el duen a Arles. Es el febrer de 1939. Tambe s'escapara del camp d'ArIes,
per, despres, i en sentit invers, repassar el Pirineu cap a Catalunya, fins
a Macanet de Cabrenys. Els gendarmes francesos havien estat durs, pero
la Guardia Civil -la guardia civil de 1939- es mes dura, i els falangistes
pitjor. Crits i humiIiacions. Detingut. De Figueres a Girona a peu,

despres a Barcelona en tren, mort de gana. El porten a la Pres6 d'Horta

,on passa pel calvari entre grotesc i dolor6s de sessions d'adoctrinament,
misses obligatories i discursos del Nuevo Orden. Li queda poe de la

pietat que conservava, en veure com el tracten els qui es diuen catolics,

Espera un aval que arriba al cap de mesos, i el deu de maig queda lliure

II
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per anar a la Festa Major de Lleida, que, gens ironicament, el1939,com

el1938, no va celebrar-se.

Reunit amb la familia en la Lleida desfeta, descriu

admirablement que es viure una postguerra, i sobre la seva ciutat fa

comentaris d'un gran valor. Fa gestions per reingressar a Magisteri; en
definitiva ell havia estat destituIt de la placa propia pels republicans;
doncs teoricament , amb el nou regim, 1'havia de recuperar, ell, un

catolic, de la Federaci6 de [oves Cristians, un mestre pacific, sense

macula d'accions revolucionaries . Dones.hague de passar per la

Depuraci6, autentic garbell a que tothom havia de sotmetre's. El cap de

l'organisme depurador a Lleida era un capella, Benjamin Temprano y

Temprano, -jo el va tenir d'examinador de Llati!-, un inquisidor portat
de terres endins, que, segons Lladonosa, volia "exiirpar la mala simiente

hereiica roio-separatis ta". Despres de presentar un munt d'avals,

Lladonosa es admes novament al cos del magisteri . Pero, diu , amb

amarguesa i desencls :

HOes d'aleshores vaig comencar a cavil.lar i repensar

Ironicament que al nostre pais, tant si manava la Republica
com el Franquisme 0 qualsevol altra ideologia de tipus
centralista, el millor era pertanyer a un partit com el radical de

Lerroux, i el pitjor era que et presentessis com a catolic i

catalanista".

Aqui es comenca a dibuixar un Lladonosa entristit, castigat i batut

per tantes adeversitats, pero pIe encara de forca, que ara es canalitzara

vers la investigaci6 historica de Lleida.
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Ocupa placa provisional a l' Escola Annexa del Magisteri. Hi

troba, ai las, molt de nacional-catolicisme imposat. De mica en mica

introdueix lectures en catala amb l'annuencia de Jose Maria Portugues,
director de l'Annexa. Uadonosa havia comprat un lot de llibres en

catala, arraconats a l'entrada de les tropes franquistes, i cada dissabte en

rifava un entre els nens, fossin autoctons 0 immigrats peninsulars: una
mesura que, si tots els mestres I'haguessin presa 0 pogut prendre, hauria
estat un assenyalat benefici. Pero que li feia c6rrer un gran risco

La Hisioriografia

. Al mateix temps comencava tongades de conferencies de tirat

historic a I'Escola de Magisteri i a I'Institut sobre llegendes lleidatanes,

vida medieval ,etc., mes tard als clubs "Sicoris" i "Huracans".

Uadonosa desplegara mes activitat i sera no nomes el mestre que

pronuncia conferencies, sin6 I'historiador actiu als arxius, als congressos

d'historia, un inici de personatge, que es tingut en compte i que

enrobusteix dia a dia el seu prestigi. La premsa acull molt sovint els seus

articles de divulgaci6 .

Finalment, el1964 es jubila de magisteri anticipadament
A partir d'ara Uadonosa intensificara i engruixira la tasca

d'historiador.. Havia comencat m�dicament el 1940 . Ell mateix ens

conta que ,a mes de l' arxiu de la Paeria , que ja coneixia d'abans de la

guerra, examina les possibilitats ofertes pels arxius consultables a la

ciutat dels eclesiastics, seglars i conventuals, n'havien desaparegut uns,

per incendis i bombardeigs, d'altres estaven molt deteriorats per
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l'aband6 de la guerra i l'exili 0 mort dels arxivers, 0 escampats pels
saqueigs ; no obIidem,. endemes, la situaci6 de Lleida durant els nou

mesos d'execepcionaIitat amb el front aturat ales ribes del Segre el1938 .

Per sort hi havia un arxiu salvat quasi per miracle, el Capitular,
pen) fet un munt informe de documents solts i lligalls. Alli va trobar els

censos parroquials de quatre parroquies lleidatanes, i en va fer una gran

quantitat de cedules , que Ii fornirien material per historiar per exemple
la parroquia de Sant Marti, a banda del material en brut per a fer la

historia dels carrers i places de la ciutat i Ia biografia de moltes

personaIitats, com Manuel de Montsuar.

Mentrestant, en aquesta normalitzacio de vida , Lladonosa

contreu matrimoni I'any 1940 amb Concepci6 Vall.llebrera , i tindra

entre 1941 i 1952 quatre fills, dels quaIs en viuran tres, Conxita, Manuel

i Maria Rosa. A efectes de rellevancia publica el mes conegut es Manuel,
Manel per als amics, historiador i professor universitari.

La Antigua parroquia de San Martin ( Guimet, 1944 ) , es el primer
llibre de Lladonosa, i tambe el sorprenent retrat de tot un barri medieval

que per raons historiques ha perdut avui tot perfil originari. En queda
nomes el digmssim temple romanic,

Mentrestant , el 1940 Iosep Maria de Porcioles, des de la

Diputaci6, havia proposat de crear una instituci6 d'alts estudis , que

sera I'I.E.I. EI reglament provisional, que poe ha variat, fou redactat per

FeIip Sole i [osep Sol prenent per model el de I'Institut d'Estudis

Catalans. Lladonosa va tenir sempre una relaci6 gens comoda amb I'IEI.

Vist amb perspectiva, I'IEI, forca ben concebut, pati deis inconvenients

de l'epoca fundacional , que determinaren Ia inclusi6 al costat de
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membres ben qualificats de persones de mediocre formacio , i d'altres

sense mes merit que ser adeptes a la situacio politica, perque
academicament tenien molt poc nivell ; aquest llast va arrossegar-Io un

grapat d'anys. A Lladonosa, que era becari de I'IEI, li havien promes
editar-li els treballs d'investigacio, pen) escassissims son els que van

veure la llum a traves de la dita entitat. L'IEI parla molt de temps

d'impulsar una Historia de Lerida que mai no es dugue a terme.

Historiadors i cronistes diversos, aquests qualificats, anaven fent estudis

parcials, coetanis als de Lladonosa : Rodrigo Pita, Iosep Maria Sanuy,
[osep Tortosa, Roma Sol, Enric Mut, el P. Sanahuja ...En certa ocasio

Editora Leridana encarrega a Lladonosa un Compendia de Historia de

Lerida, que ha de publicar 1'Institut. Un dels seus consellers escriu en

contra del projete entre altres raons perque Lladonosa hi declarava que

no havia proves historiques que Sant Anastasi fos fill de Lleida. Per

aquells absurds de l'epoca, el nostre home feia nosa a certs senyors.

Tampoc el bisbe de Lleida Aurelio Del Pino, entenia que algu negues,

segons expressio seva, l'existencia de Sant Anastasi. "LComo se permite
eso en una ciudad catolica?

Lladonosa, sempre amb treballs d'mvestigacio sobre fonts

inexplorades abans, concorre a diversos certamens .Iocs Florals,

concursos en poblacions diverses, premis de de la Mariana, on arriba a

ser "socio laureado". Ala revista de l' IEI, Ilerda, es limita a publicar-hi
curts treballs , de fet articles de tema d'historia de l'artmedieval lleidata.

Lladonosa detectava en l'esperit de molts dels directius de la cultura

lleidatana un provincialisme que abocava al "leridanismo" .
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Els Llorers

De fet Lladonosa fou becari de I'IEI durant vint anys . No va

ingressar com a membre a l'entitat fins a 1963. Una vergonya. Ens deixa

dar a les memories que ha tingut la seguretat d'estar obstaculitzat per
les patums culturals lleidatanes del regim franquista . Les denuncia en

diverses pagines del volum.

Ell, mentrestant, ales vacances ,entre 1945 i 1947, frequenta
l'Arxiu de la Corona d'Arag6, amb l' afany de cercar-hi mes noticies

sobre els temes en que treballa; els primes contactes amb historiadors

barcelonins daten d' aleshores: el primer Ernest Martinez Ferrando,

director de l'Arxiu, que li prologaria el treball sobre Manuel de

Montsuar ..

La decada dels cinquantes obre perspectives a [osep Lladonosa.

EI buidat de tants d'arxius, el rigor de les seves recerques, la seguretat
en el desenvolupament de la investigaci6 0 exposici6 dels temes ,

l'actitud sempre honrada , van obrir-li franca entrada a Barcelona.

Alii es comencava a escriure algun text en catala, pero no a Lleida.

Un article de Lladonosa sobre Ferran el Catolic al programa de

Festes de les Borges de 1952 fou prohibit, com tants d'altres, pel

Delegat d'Informaci6, censor, secretari perpetu de l'Institut d'Estudis

llerdencs i filtre cultural de Lleida, Josep Antoni Tarrag6 i Pleian.

Tarragd obstaculitzava qualsevol manifestaci6 cultural catalana, la

llengua per descomptat. i tots els seus contemporanis en tenim

proves. La duresa amb que aquest funcionari mantenia el rigor
censorial assegurant-se el beneplacit de governadors explica en bona

mesura la seva perpetuaci6 durant anys en el carrec Potser convenia

que Lladonosa respires aires mes amples ..
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EI 1953 decideix concorrer als premis de 1'lnstitut d'Estudis

Catalans amb el treball L'Estudi General de Lleida en e1migjorn de

1a seva esistencis, i guanya el Premi Prosper de Bofarull. Li

caigueren del eel 10.000 pessetes ,que a mitjan segle XX eren una

substanciosa recompensa. Els ponents que informaren el Premi eren
no menys que Ferran Soldevila, Ramon d'Abadal, i Jordi Rubio. Josep
Lladonosa va exultar. Havien valorat en el seu treball la

documentacio , inedita, i el fet que ja coneguessin treballs anteriors

seus com el de Montsuar. Personalment se com Lladonosa va

sorprendre positivament els homes importants de la nostra cultura:

anys despres tant Jordi Rubio com Jaume Vicens Vives, en sengles
converses, em comentarien la seva valua

A la recepcio del Premi ,Lladonosa va trobar-se com el peix a

1'aigua, complimentat per personalitats de pes en la cultura catalana,
ell, que a Lleida topava sempre amb les figuretes locals: a Barcelona

Agusti Duran i Sanpere, Ramon Aramon, Pius Font i Quer, Joan

Coromines, Carles Riba, Francese de Borja Moll, Josep Maria de

Casacuberta , tothom el feIicitava efusivament: per a ells, a traves

d'aquell investigador la Lleida fosca esdevenia lluminosa . Fou

aleshores que Casacuberta Ii encarregara els tres volums de La

Ciutat de Lleida, eixits entre 1955 i 1959.

Immediatament ingressa a la Societat Catalana d'Estudis

Histories, filial de l'IEC.

A Lleida el Premi Bofarull no tingue cap repercussio una nota

a la premsa, i encara enviada des de la Secretaria de l' IEC, i un

comentari breu a Radio Lerida.

Quan el 1955 aparegue el primer volum de La Ciutat de

Lleida , algu feu correr, potser des de dins de 1'IEI , que 1'autor de
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l'obra era Antoni Berges, sobre documents facilitats per Lladonosa.

Un tinent d'alcalde va amenacar-lo de desterro per haver col.laborat

amb un separatista (Bergos ).

Nomes la revista" Destino" comenta l'obra amb extensio

satisfactoria.

Es tambe dins aquesta decada que Lladonosa fa viatges a

Itilla ( Pisa, Florencia ) i especialment a Sardenya, el 1957 per al

congres dels pobles mediterranis, que tingue lloc entre Caller i

l'Alguer. Lladonosa lamentava que els manaires de sempre instal.lats

a Lleida Ii haguessin impedit d'assistir tambe al Congres d'Historia

de la Corona d'Arago a Saragossa el 1952. Segons ell malgrat haver

enviat una comunicacio al Congres sobre Ferran el Catolic i Lleida, el

veto sorti de la seva mateixa ciutat. Anys enrere tampoc se li havia

permes assistir al Congres de Mallorca sobre Alfons el Magnanim el

1945.

Lladonosa acumulava queixes i vivia amb la impressio d'esser

constantment obstaculitzat des de les altures administratives i

politiques de la ciutat i provincia en rao estrictament dels seus

treballs, potser perque aquests eren molt ben fets i haurien deixat en

evidencia pobres mostres, en el mateix camp investigador, dels

"instal.lats" culturals de la ciutat , alguns dels quals, al comencament
de l'actuacio del nostre historiador, havien fins i tot aprofitat en

benefici propi i per a Iluiment personal, treballs seus. Aixo afirmava

ell amb veu dolguda. Sortosament, el seu credit entre la classe

historiografica, creix molt fora de Lleida i de mica en mica mes a la

capital ponentina, tambe se solidificava. Els treballs sobre tota mena

de temes se succeeixen, articles, comunicacions, troballes.A finals

dels anys cinquanta el gruix de noticies historiques que ha acumulat
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Lladonosa es considerabilissim, i Ii permetra manejar en el futur de

manera segura tantes cedules i fitxes.

AI mateix temps, se Ii presenta, a comencaments dels seixanta,
una doble opci6 : 0 puja al carro de la cultura oficial, que enarborava
ara la bandera del leridanismo ara la del lleidatanisme, 0 be es

decanta pels conreadors d'una postura pancatalana , que, sense

constituir un grup iinic, actuaven a Lleida dins Clubs esportius i

sardanistes, Sicoris, Huracans, 0 dins Pax Christi, Orfe6 Lleidata ,

Belles Arts. 0, fins cert punt, la revista "Labor". I mes tard,
col.laborara tembe amb les noyes fornades, per exemple el grup de

l'Esbart Manus Torres, fundat per estudiants com el seu propi :fill
ManeI. Els estudiants que estaven a Barcelona acudien els caps de

setmana a reunions on ell parlava. Lladonosa estigue sempre

interessat en la joventut: no es estrany que s'apliques a fer classes de

catala a persones joves. Per altra banda, estava amatent als

moviments de represa, encara clandestina, de la politica catalana

com els grups d'Uni6 Democratica, que be devia atreure la seva

atenci6 atesa la seva fideIitat continuada a la Federaci6 de Joves

Cristians.

En la frontera entre els cinquantes i seixantes els -Iesurtes de

la Casa de Crist Rei engeguen unes reunions d'estudi amb joves
congregants que de mica en mica s'estenen a activitats culturals mes

obertes: el tandem dels dos pares Joan Aris i Joan Ramon Gabernet

fara forat: exposicions, lectures de teatre, taules rodones sobre art,
etc. Un sector redurt pero molt conscient de gent jove 0 de mitjana
edat de la Lleida del temps acudi a aquelles sessions .Per altra

banda, el focus de les Congregacions propiament dites atrague gent
de Barcelona com Josep Espar i Ramon Fuster , ambd6s originaris de
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Ponent, i altres congregants, 0 constituents dels primers grups

d'estudi promoguts per Raimon Gali i Jordi Pujol, aquest encara de

menys de trenta anys .. Lladonosa fou un col.laborador decidit de la

Casa de Crist Rei.

Lladonosa estava ja fitxat com un disconforme amb el regim.
A mes ames, les Congregacions queien sota l'enemistat del bisbe del

Pino, que s'oposava a tot orde regular" que naturalment escapava a

la seva disciplina, mantenia una particular fobia enfront de la

Companyia de Jesus.

Un Lladonosa pletoric d'activitat, que ara es multiplicava en

muni6 de conferencies i col.loquis a molts pobles i viles, era un
" home

de Lleida", responsable de la fidelitat catalana i cultural .1, a desgrat
seu, ( sempre modest), un personatge .Historiava tots els pobles dels

voltants de la capital.
Arriba la creaci6 a Lleida de la primera delegaci6 d'Omnium

Cultural. Lladonosa , que se'n fa soci, creu que ha de tornar als arxius,

perque la cultura catalana comenta a abandonar l'angoixada
clandestinitat. Existeix tambe el moviment de I'Escola Catalana, la

premsa inclou cada cop mes articles en catala, i durant uns anys tenim

el primer setmanari Telc/Estel , ja es parla d'un proxim diari en catala.

Lladonosa acaba l'edici6 dels cine volums ( cine!) de La Calles y Plazas de

Lerida , un monument d'informaci6 patrocinat per l'Ajuntament de

Lleida i impres per Guimet. L'Alcalde de Lleida Francese Pons i el tinent

de cultura [ordi Sirera Ii lliuren el nomenament de Cronista Oficial de la

ciutat el 1962, tttol rebut amb clamor6s aplaudiment per la poblaci6.
Ingressa com a corresponent a l'Academia de la Historia ,Madrid, i a la

de Bones Lletres a Barcelona. Ha assistit al Congres de la Corona

d'Arag6 a Barcelona el mateix 1962 ,on aferma l'amistat amb [ordi
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crear una "Region del Efi�;'ql.le�pteiiia � les tres provincies
aragoneses mes la segregada lieidtt�Purament i simple, separar les
terres de Lleida de Catalunya-.Aixo es presenta com una proposta
sindical i parapolitica, pero s'ar:ci.Daren a imprimir textos de geografia
escolar amb aquesta projecte de divisio, al mateix temps que

s'impulsava la denominaeio de Nordeste per ala nostra "region").
Una barbaritat tan insolent i corrosiva produt un moviment de

rebuig general ."La Vanguardia" argumenta perfectament,' en una

energica denuncia, la brutal mala intenci6 de la maniobra, i el Centre

Comarcal Lleidata organitza una important serie de conferencies sota el

titol de "Les terres de Lleida en la Geografia en l'Economia i en la

Cultura catalanes", amb divuit ponents, entre ells un servidor, on

Lladonosa parla de la Integraci6 historica de Lleida amb Catalunya. Es

l'epoca que el nostre historiador es prejubila del Magisteri i ha de

reposar vora mig any, victima d'un cert esgotament.
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E11968 te la satisfacci6 de veure editat Lieida,problema i realitat, unretrat critic i constructiu de Lleida i els seus eterns vaivens de creixementi identitat, obra de cine autors: Francese Porta, Sime6 Miquel, IosepLladonosa, Joan Ramon Gabernet S.J. i jo mateix. La part historica la hidesenvolupa seguretat Lladonosa estudiant, en un meritori resum, les
grans crisis historiques de Lleida.

El nostre historiador creia que calia fer una una bona Histona deLleida. Max Cahner ,des d' Edicions 62 la hi encarrega ( dos volums. )Quan la te enllestida , el 1970, Lladonosa em convida a escriure'n el
proleg , que redacto i lliuro.
Poe mes tard l'editorial que te nous directius exigiesen a Lladonosa queredueixi l'obra en un sol volum. El nostre home s'hi nega. Gestions i mes
gestions per trobar altres editors -aixo avui sembla una faula _ i
finalment decideix editar-Ia pel seu compte, amb algun ajut de I'IEl i deL'Ajuntament de Lleida - alli, per cert, es va barrar el pas al meu proleg,
. L'editorial targarina encarregada de la impressi6 fou Camps Calmet,.En resum, que una obra tan fonamental retarda la seva aparici6 fins a
1974 .; l'obra es vengue bastant be al comen<;ament, alent! mes tard i
finalment avui, exhaurida, ja es introbable.

No deixem d'esmentar, la novel.la i el teatre, que JosepLladonosa va conrear. Sera La fi de Macot, sobre episodis de la vida del
bandoler del mateix nom, de primer en novel.la i despres en sarsuela. En
el camp purament literari Lladonosa expressa el seu estat d'anim
expansiu, travessa un moment de forca empenta,
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Darrers anys

La decada dels setanta comen<;a amb la mort de la seva esposa,Concepci6. A mitjans dels setanta inicia la redacci6 de les sevesdetalladissimes MemOries, encetades durant una estada a Montserrat, iviatja per Europa. Alemanya, Suissa, Fran<;a, Portugal, mes tard aMallorca, i el1976 a Madrid; es tambe I'any que celebra el seu segonmatrimonj, amb Maria Morancho, en un moment que els fills ja son
grans . Col.labora en la recent creada Universitat; mante els contactesamb ajuntaments, en conferencies 0 en treballs monografics. Assisteix aCongressos d'Historia de la Medicina, d'Historia de la Corona d'Arag6 i
, amb la nova situaci6 politica dels anys vuitantes, enllaca amb
personalitats tornades delllarg exili, com el catedratic Roca i Lletj6s.Es una etapa on a penes pot investigar de tants de compromisoscom te, i es homenatjat a moltes viles i pobles . EI 1978 Ii lliuren laMedalla de plata de la ciutat r atorgada sis anys enrere .Rep un fervent i
multitudinari homenatge a la Seu Vella. Alguaire i Lleida Ii dediquen
carrers, i ell continua treballant a bon ritme, aprofitant I'enorme cabal
d'informaci6 que ha acumulat en quaranta anys.

En complir-ne setanta cine, 1982, la Generalitat li atorga la Creu
de Sant jordi, Pocs anys despres ingressa a la Reial Academia Catalana
de Belles Arts de Sant [ordi, Poc abans de morir reenllaea amb la seva
vila nadiua .Alguaire, a la qual fa el seu llegat documental, i ella hi
correspondra amb la creaci6 del Premi Iosep Lladonosa de monografies
locals i I'establiment d'un Patronat participat per les institucions locals,
comarcals provincials i academiqur-, corresponents .
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Les Memories Ii Ocupen ara bona part del temps . Esguarda elm6n immediat, el m6n global, el mon politic i cultural amb estones d'
escepticisme i alhora amb rategues d'optimisme. En un rapte de
confessi6 oberta ens ho diu:

Una vida tan Uarga com la meva, la major part dela qual l'he passada Uegint, m'ha portat a experiencies i
realitats concloents. Ha estat una vida de Iluita, de treballs,d'esfor�os. Per aixa no he sentit mai nostalgia del passat.L'he descrit per convencer-me a mi mateix que he fet tostemps
eoses de profit, i poques coses desagradables puc evocar, a

desgrat de tants desenganys i menyspreus. No puc esser un
nostalgic, perque eneara esguardo el futur .

Tanca els ulls a aquest mon al febrer de 1990. Nosaltres som els
hereus del seu llegat. Pero es imperatiu que ho siguem tambe de la seva
laboriositat honestedat, patriotisme i coratge.
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