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La pretesa llunyania de Lleida del gran fogar cultural barce�oni, ha

pogut moure alguns a creure que �donat el silenci 0 l'escassa comunica-

,
.

ci6 que era observable entre les dues capitals, les terres de 1 occi-

dent catala romanien un xic al marge del neguit cultural i potser espi-

ritual en qu� les nostres comarques ,amb Barcelona al davant, es.mo-

vi.en, 1" £,&A.. � C>:it

De fet, per be que sense gr-an ress� fora del , Lleida, ha fet ,

durant anys, figura de ciutat molt activa. La seva vitalitat ha desem-

I

bocat fonamentalment en el camp econ�mic; 1 activitat cultural ha res-

tat mes esmorteida, pero en cap cas no ha estat nul.la ni tan sols.quan-

titativament escassa.

Fa deu anys .Lleida mantenia una revista que sota el nom de ItLabor",

D�etBnia tenir anteaes esteses cap als quatre vents de la�cultura,entesa
I

Ii

com el complex de les activitats hUJP,anes. Aquella revista va desapar�i-

lista.

I

Lleida compta amb poques institucions d ensenyament,i BO te cap escola

superior a nivell de facultat.Aixo provoca un �xode d'estudiants a Bar-

celona,Saragassa i altres capitals que deixa afeblida �a possible vida

cultural en aquell sector pol�mic que es caracteristic de la jovenalla

inquieta.

Lleida es avui dia una ciutat mancada de contrast. La cultura, les acti-

vitats de signe cUlturalista venen definid4�,en�la seva projecci6, per

una adscripci6 a institucions marcadament oficialitzades, ja sigui de

forma declarada ,ja sigui mes 0 menys veladament,(amb subsidis, patro-
.

.

gc:u"ms
.

cinis 0 simpaties ). No podriem assenyalar institucions deslligades

dtaquesta vinculaci6: no per aixo volem dir que no hi siguin, pera si

que han portat durant molt de temps una vida precaria. Si no han tin-

gut mes projecci6, pero, no ha estat solament per manca de mitjans de

penetraci6 0 per dificultats de funcionament, sin6 tambe perque l'ato-



nia general del public ha deiKat desateses moltes manifestacions que en

altres bandes no haurien resultat tan aclaparadorament minoritaries.No-

m�s dient que el conreu de la cultura catalana,de llengua i sentiment,

ha estat considerat fins fa quatre dies una questi6 minoritaria,esta

<fit tot.

,
.

En la difusi6 d aquesta cultura representa una bona fita la s�rie de

parlaments i disertacions que al "Sicoris Club" organitza entre 1960 i

1964 la secci6 cultural "Onofre Cer'tler6" .Ultra alguns lleidatans intere�

.
.

ssats per aquestes questions,desfilaren per aquella tribuna destacades

personalitats vingudes de Barcelona i d'altres llocs, com Joan friadu,

Jordi Csrbonell, Moss�n Sanabre, Frederic Roda, Santiago Alberti,i a1-

tres. Les Congregacions ��rianes, dirigides tamb� en aquell temps per

l'esperit inquiet i constructiu del P.Gabernet,donaren lloc a manifesta-

cions interessantissimes de signe cultural i eclesial.

Cal fer constar, pero, que els organitzadors de vetllades relaciona-

sincracia del lleidata, que no �s home afeccionat ales lletres, i, per

tant, -les disertacions feien refer�ncia a aspectes culturals m�s amplis,

de tirat historic , editorial, de cons ci�ncia de 1 'home modern en afers

economics i socials, teatre com a mirall de la societat, etc. Les ll�-
i

tres,s. Lleida,no tenen conreu. Disposem d�escriptors de gran fidelitat

a la llengua,inserits en la carrerada ben neta drun MOrera, un Agelet

o un Torres. Considerem wmnom�s els noms de Manuel de Pedrolo 0 de Ra-

mon i J-B Xuriguera, de Guillem Viladot, de Josep Lladonosa, de Josep
,

Vallverdu, aquests dos darrers residents a Lleida. Lladonosa �s molt co-

negut i estimat a la ciutat i a Barcelona� L'activitat del segon ha es

a.�
tat m�s reduIda./El nom de Viladot podem dir que s'ha imposat ja en el

camp de la literatura oatalana amb un pes i una incid�ncia importants.

L'Orfe6 Lleidata dese�otlla una activitat cultural de gran abast per-

qu� ha encarrilat una s�rie de vocacions infantils. La seva escola d'art

infantil �s la seva realitzaci6 m�s aconseguida. Classes de recitaci6 i



I
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musica, de llengua, de dansa , actuacions fora de la ciutat, a l'estran-

ger LncLus : sosa La JJmll!U!ll!lmtilID presidencia del doctor JoseI' de Bergua,

iamb la col.laboraci6 de tots els elements tecnics de l'Orfe6,avesats

a aquesta tasca dtenlairament de la cultura popular, el Patronat d'Art

infantil de l'Orfe6 �s un orgull de .Lleida.

L'Esbart Cultural �"rius Torres, en el temps de la seva existencia,

organitza concursos literaris entre els joves,i ha donat peu al naixe-

ment d'alguns conreadDrs de la "Nova cang6"; 0 d'orientacions similars.

El mes de maig se ceiebraren a Raimat,als afores de Lleida,unes con-

verses de Traductors Catalans,activitat que recolli la premsa. Els prin

cipals conreadors del genere al Principat s'hi aplegaren. Foren reunions

de caracter tecnic,molt fruitoses.

Entre els organismes oficials, d "on esta absent .J,a cultura catalana ,

cal esmentar la tasca arqueologica, bibliografica i d'invesiggaci6 ge

Ct

.ner-a.l, de l'InstitutodeEstudi6sIlerdenseslt; en l'ordre purament literari

i ent� qe l'Institut hi han aplegats alguns versificadors que editen

anyalment uns qu.aderns sota el titol de "Mensaje de las letras lerida-
� ,

nas" .Malgrat la presencia d'algunes composic&ons estimables -els qua-

derns tenen tamb� mostres de versos en catala - el to general �s fluix.

Possiblement el desig de %i%frrconstancia d'activitats pmmmmmmmm pre-

p\ar\.e3a.d.e.s i

viament t 3J
'-

7 J preeipiti"1'aparici6 d aquests quader-na ,

Com a manifestaci6 social a la manera dels premis literaris que pro-

<4.' »
liferen a tot;a la peninsula,hi ha el Premio de Novela Urriza,atorgat

I

per I" editor local senyor Fernandez amb el suport d _una editorial de

fora. fs anyal i disposa, per a la seva celebraci6, de tot el suport

pu�licitari i para-oficial del cas. Les novel.�es s6n en ca�tella\""

cal fer constar que algun cop l'organitzador ha expressat el seu desig

de trobar una f6rmula per aonar-hi entrada a obres en catala •

Fa uns deu anys el teatre a Lleida tenia m�s vitalitat que avui.Ad-

I

huc hi havia,malgrat 1 endarreriment de consciencia col.lectiva que la
".

ciutat vitia aleshores, una entitat, "La Violeta" que representava 0-



rics en idees ,mes innovadors i mes autenticament creadors

Ton Sirera ; ·la tli}?iBde premis dins i fora de Catalunya, aI'estrangelj

que acompanyen la carrera de'Sirera es impressionant.

\

i! bres catalanes: avui dia aquesta entitat teatral no existeix. Ha anat

guanyant un cert predicament l'agrupaci6 teatral del T.O.A.R.,que ha

donat a coneixer obres castellanes,traduccions i d'autors sudamericans

de relativa valua.

Mes importants, qualitativament,han estat les sessions de teatre lle-

git que s'han celebrat ales Congregacions Marianes -on es dona a co-

neixer Ionesco - i entorn del "Carrefour" de l'Alliance Frangaise, que

a Lleida, sota la direcci6 d'un home de gran tremp cultural, Jaume Ma-

gre,desenrotlla una tasca mmmmummm extraordinaria : concerts,teatre lle-

git, conferencies,exposicions •••

Ara be : ni les lletres, ni la investigaci6 ni el teatre no poden

igualar, a Lleida,la forga que les manifestacions d'arts plastiques hi

tenen : molts dels nostres artistes,principalment pintors,foren encorat-

jats per les activitats del Carcle de Belles Arts,que darreaament ha

reduit la seva empenta. Per� els artistes estan ja llangats, i podem

nez, Victor Perez �allares. Un home,un escultor qualificadissim amb un

historial llarg i fruit6s,roInan fidel a una linia d'exigencia que no Ii

guanya el consentiment popular : Leandre Crist�fol. I en el terreny de

la fotografia i el cinema tenim un dels homes mes desconcertants,mes

La vitalitat de la gent de Lleida va trobant camins on manifestar-se.

Ee possible que el conreu de la lit'eratura es·tricta no hi sigui molt

actiu, per� tampoc no voldriem donar la impressi6 que la gent se'h des-

interessa : quan el gener de 1964 es donaren,per iniciativa del pintor

Jove,unes... conferencies sopra Marius Torres i la seva obra al Cercle

de Belles arts,conferencies que pronunciaren el poeta Artur Vives,' el

professor Josep Vallve�du i el critic Joaquim Idolas la concurrencia

devota i fidel, donava un testimoni encoratjador de continuItat i 0-

bria justific?-des esperances.


