
-
.

A

LLEIDA I LA IJ:.J:.NGUA CAT! J..IANJ )J VUI
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Lleida. esdev�,per a La majoria de gent del. Prino:i.ps+. centr�1.,una. mena de

ciutat llunyvna.'-de �et ho 6s�googr ficament- it degut a una � rie de cir

cumsthncd ee civils, gaireb� -:.eatranya. Existe'ix una 'difosa conscienc1a que
- .

.

aqueana important aglomere.di6 urbuna,centre d 'unes coma.rq:!j.es de pudxanea

econbmfoa enOJ.:'Ille, 1118ca imperceptiblemen� fora de l'hmbit cultural ental ..•

Les personas dotades d'una determ1nada acu!tat,quan hi venen,paren unea

orelle� molt obertae i receptives cereant d'establlr una' estadiptica. bru.te. .

de la gent que parla. 0 no parla catalk. Hi. ha una preocupaOi'6,. especialment
baroe.Ionfnas p er- veur� <lU� fan '0 de�xen de fer en sentit comunitari als

ve!ns de Lleids,aquella gent que viuen a.le. zona verda del Principat.

I b� : f6ra dificltll d'aconsellarun mitja, efectiu d'inforniaci6 a aquest

respecte .. 'S1 passegeu pels oarr-ere de Lleida..sentireu moltea frasea oatala

nea, d1 tea amb a:quellea vocala clares tan oaractertstic.).ues q,tte" en boca .de

Magi Morera jane-iaBvan Josep Carner :. per� sentireu tambe, poteer m�8 que

en cap altra gran ciutat ael Principat,- gent que no en �uen.gent q�e no

.
par-Len en oatal Aq:uesta �s_ una consta:tf1.Ci6 immediata, d'orel1a. de 1a que

ma1auradamant no podem extreure 'n conse(iu.�ncies vcUides 131 conaic.erem que �

un allau d"aragonesos bazxen cads dia a mercatlejar a Lle1da • .En efecte, La
'

.
.

capital d�l Segre as des. de fa molts Sn1s "laU capital per a molts pObles.

de l'Arag6 administratiu,no solament e�s qui parlen un catal dialectal

s1n6 els altrose

Ela lleidatans que besllumem el �ons de J?aseumpte, amb tot, eabem que dels
., .

qui no par-Len cata.1 a� carrel" nth! ha un percentatge no menyspreab1e, de

lleida:t;an-s,especialment joyee. Es cert que hi ha, donca, un ambient almenys .

restriot1u del cfltalA a III -capital lleidntana. �; vegem-:ne pJ.gu.ns dels f�ctor�

determinan'�s • (Oa.l aelaril' que aquests fOOtors actuen lentament,perb con..�tad)
- A Lleida,ciutat,no as publica ni un ao.l, diori,ni una sola renata., ni un

sol foilet que contingU,1 textos en catala, s1: n' excloem alguna poeeda 0

epigrama circumstancial.

_. A Lleida en cap JlIII1 p'arrbqu1a no as predioa cap missa en cat81

- Les confer noies donades en catalh he han estat en eerckea molt limita.te

i he. cos ta.t fo:t'\\3. d'Rcostuma);\o.hi
.

e1 maoteix
-

pt1blic •

A Lleida no hi ha un gmp de 11 terats en catal ,especificament com a. tal.

- Lle:i,aa �s proporc1ona.lment -1 gaireb� quantitativament en xifres absolutel

le. ciutfit que, amb Tortosa., oompra meny-s 11ibrea catalans.

- La pa.rla instint1va �s .1e,; 0 ate.lanat perb una espessa xa:r£a de despatxos



,

natius, i no es dona cap escriptor catalh Iielllmllll d 'anomenada ql,J.e visqui
.

..

aotualment a Lleida i' que podr-La preatigiar, ala u11s dele p!'oris conciuta-

dans,la llengua.
_ Molts lleidatans 1 11ei<latanee, s.'han emmaridat 0 emmullerat amb gent de

oficials i oficiosos he establert una difusi6 molt amplie. de la llengua
r' estatal : s1 a aixQ afegim ]. 'accepta.ci6 na.tural amb u� l'home darrera e1

taule11 0 e1 pupi tre assumeix qU9 e1 proper olient no coneixer el catal

t1ndrem com a resu1tan� una predispoaici6 a tradu.1r de fais6 autom tica c

_ Bls pro:fessionaliJ, de, 1939 o:ru;; h., han a,f'luit en un gran nombr-s des de o o

marques del centre de la Penin�u1a • Aquests, hom�s de carreraten'molts 08-

eos als de m�s prest,igi en 11ur especiali tnt. a lao cap!taJ."s6n, amb comp

tadfssimes excepcions,impe:rme�bles a Ie. 11engua del pais. Aqueste. 1lengua,

de'm�s fa m�s, no Ie. veuen conroada sin6 en 10. conversacid normal entre als

.

fora i segueixeh :fent-ho. Bs rar el cas d 'aquests que no acaba amb una
,

impermee.bil1tzaci6 de tots 1a familia resultant.

_ La pres�ncia d'un front a 1a mateixa eiutat durant tot un any durant 1a

guerra ,ciVil,le. aespoblaci6 de Ie capital i les destruccions,dugUeren com

e. conseqUbri.cia una dificil �epresa de La vida tote.· a La postguerra, i espe

ciaImant en l'aspecta espiri�ual.
/

Tot a;txo he. creat)especialment�els darr-er� '\Tint anyStlUl asdiOrament progre-
- issi�davant· les: manifestacions de normillitat, cu!tural en llengua catalans.

El lleidate. s.'ha acostumat en gran manera a. 1a llengua o:ficial fins aJ.

punt .que In!)].ts d,�ells troben inshl! ta 1e. vieid d"Ull Dibra eatala. Jo he

presenciat La conferbncia J donada an cB:tal per un metge de la locnli tat,

que va coaencar excusent--ae per La aeva eacaasa facilitat ••• sempre abans

d'aleshor.es ru via. parla:t en pl1blic en llengua castell.ana. Naturalment,tret

dele barbariam.ea que 1ntercal en La seva. disertaci6, aquesta result sin

oera; dlrects 1 molt m«s Viva que a1- IJhagu�s donads en la llengua en qUe

estava aeos�at a perorar. perb volero. dir que i.a qUesti6 de prestigi, -.

,

"

de bel.ligerhn¢ia de �a llengua en � p1a de millorament,�s quelcom que

moltissims lleidata.D:s "ni a 'han plante.jat\·
...Ni cal dir que les escol� a.

1 'lis no hi han contribU!t gens n1 mica..

":2-

Una. subtil the tica. , aeguida per una volunthriament, i involuntbriament pels

altres, ha so1idificat el t1ite de l'enemistat de J�eida amb Barcelona,

mite veIl de molts anys. L'aflubnoia dtes�tdiants universitaris a Sara

goses. augmenta.,i d6na com a. resultant una. massa potser superior a la deis

qui passen a'estudiar a. B�celona. Es natural que sls enys universiter1s

marquin i conformin les reaccions dels estudiants entrant dela prOblemas

•• It • f I, " � • III.,
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comunitaris. Afegim a af.xb e1 fet advers que molts dels que han anat a.

1a Universitat de Barcelona no retornen a Lleida,mentre que els que han

estudiat a les f�eultats saragossanes s'esta.bleixen a In capital 11eidate:

na.Ee repeteix, dono a, e1 fat, ja remarcat per Vic ens i Vives, que Lieida

fOrJl\.Six sang nova a �es altres c omaz-ques estrictes del Principat,i reno

va 1a eeva amb aportaciona. d 'u1 tra,...C inca. Aquestes aportacions, en les

actuels circumstancies, no poden �sser assimilades fbcilment. No parlem
.

'

ar-a dele miIsrs .d 'immigrants que, en diverses eone enta-aefons 0 barriades

resten en6ara inass1milats,clar�aent segregats.

Et pretbs enfrontoment entre' Lleida' i Barcelona vol justii'ic,ar-se per

causes histbrico-socia1s� Cada a.riy la Diputaei6 de Lleida� � la Fira de

sent rrIiqu�1 posa a1 sell. "standu un froni;is amb l1etres grOSSf)S de metall

que ,reprodueix un passatge de Ramon Muntaner : "1;larcelona �s cap en Ie....

m�r1nat e' en' In terra :f"erma:�e�rda u
.. _Ea 1n eonsagraei6 d'un abisme, una

separaoi6,no una 'un16. En realitat molts lleidatans s'han c,regut que llur
, .,

.

ciutat J:"esta com ·de.aJ.liga.da. de :2arcelona, de In Barcelona. cap i casal.L'ab-

senoia dJuna Vida. de les lletree aotiva a Lleida enfondeix aquest .�c,

aquesta separaci6.
!

Un al�e aspects que caldria que fOa estudiat per personas amh �oneixements

eoonbmica � finencers �s l'escassa apo�tacid de� capital baroel.on! ales

actuels empreses lleidatanes, que disposen' de capital estranger i ,sobre

t6t,aragon�s� Darrerament uua empresa de �as he transferit 1e distribue��
r

de Lleida. a Saragosaa.treiattt-la de Barce�ona. Poteer era una neeessi tat

de destonges:tt6 perb �s un fet m�s a. afegir a Ie eada cop m�s' aguda depen

dlme:ta de Lleida de cap1tale ,no catalans, que no, pot fer altre que nour-e
. ,-

l'esf0r9 de reint$ff,rac16.,
L'orfanesa en <;ub els' lleid�tan5 as troben respects a La vivbnc1a de La

-

llengua com a fae'tor d� perfectibilitat de). conjunt social �s molt m�s
p�f.l.' -

b :a:t:ft!W'* en' ale infants i els joves. Els'infanta no 'solelnent no reben '

, instruccid catalans de- cap mena sind que il1 ela seus esplais SOCials an

denoian ca� e��rit autbc�on ( guarderies,centres parroquials,agrupaments

,d'esbarjo ••• ). A LIe-ida 'V� un titelia.1re qu'e fa parlor el.s persona:tgea

en castel.la, 11eva:t del Di.It(Oni, que parla cata.2h.

La preslme1a de molts joves i adolescents de families que, anomenarem "im

permeableau ha a.r-.r1bat, eae insblit,a transformar les saves colles,no ja

en bilingtles,sin(5,en s1stem'tiques rebu,tjadores de J.a lle:llgUa. I d�aquesta
regla: n'hi � molt pequea excepcions. 1{o que un m1ny6 0 una mosseta nas

cuts a Ll�ida de pares fore.sters no entengui eJ. catalh, sind que ala aeua

comp�s�11eidat8l15 de families catalano-parlanta, abandonen pr-C?gressivament
le. llengua prbpia.. Entre lea noietes aquest -fenomen 68 t)claparadorament

con"'tatabl.e. I no sempre als pares veuen amb iilals nUs aquesta metamorfo e-:
�
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Com reacciona 10 minoris conscient de la realitat comunitaria que cal C�

fortir ? Aquesta minoria, 1a minoria. de fons, deixeu-m'ho dir d'entrada,

�s exigua ,1 no disposa de mitjans. La difusi6 pUblica de les excel.1b�

cies de la 11engua., la possibilitnt d� prestigiar una histbr1a oomuns. amb

les a1tr�s terres dels Palaoe Catalans 11 �s llevada per 1e. pressi6 exte

rior 0 per 1.1 a;bUlia general. La. tradici6 cultural llei(iatana durant La

Renaixensa �ou pobra dins el elos de 1e. ciutat,i no s6n aquests els temps

,per orear una segona. Rellaixensa amb els mitjans propis. L1eida 6s una cau

tat de projecci6 sobre una pogesia )si no hibriditzada, a.lmezzys amb poca pers

peotiva de Lea :r.eali tats oulturala. Dins 1a ciutat ela progressos s6n poce ,

per bi que meritoris ; <lirem que e1 cam:! de retrobament que. e1 tres ciutats

han seguit as produeix tam�� a Lleida.,perb amb un arrossegall pen6s.Aixb

La fa una. , ciutat,'en aquest aspecte, anacrbnica. Quant a.l retrobament,al

revigorament de les virtuts essencials i a les man1fe�tacions de oonreu
. "

consoient i oonstruotiu de 1a :llengua que aixb com}!orta,Lleida as troba
\ - eCfI}.p€l'� dr: ,-

on \as trobava Barcelona,Q\_b� s1mpt01D.6S,Oap ala volts de 1947-2948,

aproximadament. Amb un handicap : la 1>1'e5Si6 exterior,m(}lt forta, no v�
,

' .

prou contrarrestada per un moviment centrlfug de sufic1ent empenta.

Deix�me afegir. perb, que-sense un mOViment de 1es altres comarques,

1 especialment de Barcelona, sense uns,major af1u�ncia de testimonia

d'autentici tat projectats, espectficament,a manez-a de oampp..:nya estrathgica.,

damunt Lleida,ciutat oloss i enfredo�ida oulturalment, e1 retard de Is.

ciuta'� del Segre,�a se�a potenciBci6, esde;dlldra mol-t; marcat i peri116s p

Es possible que a1gl1 ee senti ferit, a Lleida. mateix,
'-
per una imatge poe

. ,p�)
faJ.aguera de 1a. ciutat ,: als entussiasmes personals, lio aabem-b6, juguen

ben poc a l'hora de lea'realitats oonsta�ablea.

Josep Vallverdti
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