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Diem que 61 temps paSS8 i no ens adonem que, 81 seu pas, no

es ten important e1 rbesec d'envellimente que deixa -les cases

esquerdade8, ele amice desapareguts 0 aclofats- com aquelles cases

que esborra 0 deix& en l'oblit. Hi ha empreses, videa, rea11tza

cione, que queden incorporadee en un marc d'immobilitat 1 quasi

atemporal1tat.

El mes dramAtie 'S que aquest fenomen pot produir-se en un

lapeus de pocs anys. Hi ha modes, objectee, productes d'art 0

d'eaf'or9 persona1, que )en una 0 dues generacions,.l queden esbor

raysji '8 com ai 91 vent s8'ls endugues. El net no enten e1 m6n

de l'a.vi, del qual el s.paren a penes quaranta anys.

En 18 vida de les comunitats, aquesta l1e1 d'envelliment"

que's un fen'omen intern perfectament explicable en termes ob-
�"-



jectius, apareix re£Or9&Qa per una lIe! externa, que podem defi

air com aquells condicionanta de pressio q*e modifiquen l'am

bient i un canvi d'estructura social, nous hofitzons intel.Iec

tuals 0 un grau mes alt de frivol1tst 0 de severitat, una orien

taei6 diferent dels gust08, una campanya de descr'dit 0 de 80bre

val.ora.cie, adhuc una press16 politiea, poden dur a 1. 'oblit un as-

8oliment, una obra col.1ect1va que un temps tingue v1g�ncia ple

na. Aix! dones,. tant les causes internes com las externes ens po

sen, &1 cap de pOC8 snys, en pres�ncia d'una vida empresonada en

a1 mare d'un recorG" una evocaoi6, una resurrecci6 forc;ada.

Resurrecci6 que pot tenir Ie: valor d'una nostllgica cerimb

nia de valorac16 0' que, ultrapassant aquesta modalita:t, pot po

ear-nos davant als ulls, un contingut de bellesa 0 d
"

exemplaritat,

part de 18 cArrage del qual sigui enca�a vilida.

A l;Jleida, que antany fou rica en pre_sa. hi he un periode,

feli9ment reeordat per molts, perb que les generaeions mes noves,



i'quasi 1s meva i tot, tenen 0 desconegut, 0 desdibu1xst; squest
periode a#eaten de 1918 8 I936, poe mea 0 many-s .• ts un temps que

Lleida. ofereix revist-es i d1aris, i butl1etins en abundor, if en

liIlguns eaeoa amb una qualit�t que no ba tornat a uso11rji, en

� aixb, salvo tot. Is bona voluntat 1 totes les eenquestes qu.,

dins 18S limitsciODS de 1 'epoca., han sumat les pt.blicacions de

poa�guerra. Sincerament opino que en un dele caeos de qua,�!tat
certa ; qu al.luClia.,. ens trobem aavant Is revista m's objecti
vameD't ben orientada. equilibrada 1 a.solida que Ll.e1da ha tin

gut. Em refereixo a "Vida Lleidatana". DiI'a1xb em proposo parlar
1 fins 1 tot dir-ne ela defecteal. perlf d"entrada_. m 'he perm�s
de qualificar ben eDlaire aque1xa publicae16. Ea una �onor que

es merelx.

Viaa Lleidatena va n�1xer e1 ma1g de 1926, 1 va viure cine

anys ininterromputs. Naixia en primavera. ales enviates de Is

Festa Major, quan 18 e1uta.t s·engarlandava amb ele Domassos .§l

s01., que aeabava de canter Jaume Agelet 1 Garriga.-



La revista. tenia. un pars1.1el mes 0 menys temporal en el

"Butllet! del Centre Excursionists de Lleida", de semblants am

bicione, i amb una sltrs puhlicacio. primer mensual i despres
quinzenal, �'Lleida" ; aquesta publ.icaci6 ana, peN, polititzarit
-se ostentosament.

Des ·de finals del segle passa� la premsa local fou molt ae

tiva 8 Catal.unyat cada eiutat. cads v11a� des d'Igualada fins

a Verne"t) de L1eiaa a La Biebsl, la tafaner1a vilatana, 1& no

t:(cia politica, l'expansio lirica,trobaven acol1iment a les pla
nes de les revistes � dels dia.ris. A primeries de sagle en un

m6n que tot just &1 tenia au.tomobils., en un m6n que uns anys mes

tard ve1a toOt just Di1xer 1a radio, i que en trigaria trenta mes

a tea1r T.V. as a dir,> a compte!' amb els grana mi!J'� de comunica-
- ci', de masses, Is premsa d 'ambit redutt, tenia gran importlncisr.-"""
La vida m's reposed �$ermetia 1a lectura assaboridora de les

noticies locals, del reportatge comarcal, i e1 comentari aubse- .

gaent. ta1 vegada a1imentndor d. nous escrits la aetmana 0 e1



SubsegUents a Vida Lleidatana foren, com a mea destacades,.)
ttLa Jornads", amb molts dels redactors que ho havien estat de ,I •.. t' ..0t��t I

r�'la primera-, 1 "Occident .. , mits incisiV8 1 a t mes ; ?iO'� 1 ..I
�.: ;-_--=

.es segilent ..
,

-
.

una curiosa. revista, que ens ba.uria d1enorgullie., que"va durar
un poe menys d-un any,·ttArt", publieaei6 avantguardista., emer

gida del grafista Enric Crous t emb una ampenta fruit de Ie pe:r?-
=��_.w_:...-:'::':::

eona11tat de 1 'impulsO(j, perl> aneu a 'saber s1 nO'" tambe, d'un
.

ferment molt lleidatA d' inclina�i6 cap aI'art avanQat.. Almenys,
els anys posteriors ens ban a1l190nat a aquest re�pecte.

'A1X!, donee , en una Lle1da molt viva,. perb, a1 msteix temps
en una �poea de restriceions 81 'comentari poiit1.c -:rei,a tres

anys que govemava e1 general M1gael Primo de R'_vera- 8orgeix'
una revista inf'ormativa 1 literh1a, amb bon sent1t critio cons

truetiu 1 ben neta de .ropbs1ts.

El primer nUmero as de 1'u de maig de 1926. 1 t' periodicitat
qu1nzenal.. Per Si8 pessetes 1 'any podieu. tenir-ne e18 26 exam-



plars. I s1 volieu pagar e terminis mes arregladeta�. una amb 25

(1'25) e1 trimestre.

La presentac16 ::fieica de 1s revista va variar poquisaim: t�
::mictt0 ,,of, maip 24 x 17cms <: �v� pncticament de quartilla� 61

ndmero ordinari feia I6 planea de text i i1. .lustraci6. mea quatre
fulls al davant i al'darrers destinate a pub11citat. Es poteer a
questa publicitat (0 que ens: d6na mesa.r� mesura del pas

del temps. TIe I'any 29. per example" trobem nomes, en un nmnero,
entre 20 anuncis to cine cases hAn sOlaJ que avui existeixen, de les

qua.ls dues .. encara s6n banes!

Vida Lleidatana conegu6 3 t1pografies. Cronol�giemnent foren:
Mariana, Sol i Ilerda. Lea dues primares no va1'l va.rier l'encapQa
l�ent; 119tre8 minucioses" gravat a1 (.� en requadre i el preuSot"�
8 ..... A partir del n2 26 a Is portada hi apare�x tambe l'any de

'" .c:a.
publicaci.6 1 e1 ntimero d

I:

orare. A partir del nQ 57" Ilerda en mo-

dificE!. 1.8 tipografia del titol. que apareix en forta negreta i
tirada recta. Endemes, e1 sUW" (!tri as tambe a la portada, i fa� ,



La revista, ho hem dit. j.nf'ormava i comen+ava .. i es mantenia
=-,--,-'_:'-:-=::

--
...

vo1t;udamen' ll.iberal. i volgudament indefinida poJ.iticamant •. Vull

dir que-. enllA de les circumst&icies govG1"namentals que 1nvitay:'en

mea a1 to estrict .: cu.1tural, Is. revista, com comentsva e1 sen

pl'imer editorial, js na.ixia f'.mb un a.f�ny globalitzador. sense ex

cloure olericals ni rurt1clericals. Aspirava a un nivoll de ciuta-

p�nsar en l�,mateixa distribueio de 1s "llev1sta d3 Catalunya:".

Vida, Lle1da'ttma acaba 01 1931.

dania. i re:fl�ctia' en un MEn'C 11eidatA a1 to civ11itsat que bona

pSJrt del pais respi"ravs en publicaoiolls 110m la/lievista de Cata

lunya2 que dirigiron Rovira i Virg111 i Fe1�8n Soldevila;'La no-

• ....,., (I I' 1/
va �€V�S��� de Josep M. Junoy, la GQ&eta de les Arts. de Joaquim

" II

Fol.ch 1 Torres· 1. Rafael Benet. • Mirador d #Amadeu Hurtado, Manuel

Erunet 1 Just Cabot.
de.

Aquest afany globalitzador, civil,. pos1t1u, lliberal dretes 0

dleaq�l.erres, marcadament, per'b no pintorescament catalanista, era

a u.i i arreu del ale una conseqU�ncia dela epigone del noucentis-

.s



11 II

Poc deepreee del eeu comonC}ament t Vida Lleidatana. va. comencar' a

publicar una pAgina antolbgica t amb una finalitat exemplar 0 didlc-

m�, de 1a cuttura arb1trlria de d'ors, Carner, Guer.au de Liost i

del gran periodisme nascut a 1
#

empara de 1a Lliga!Guerau de Liost)"
1 Acoi6 oata1ana�(ROVira"'V1rgil�, sense oblidar un sector del repu

b1ic�isme que. recolleixe� unea arrele tlltimes en Valenti Almira11,

as nodria d#una 1inia mes propers en e1 temps protagonitzada �r
)

Pere Coromines, 0 per un J.osep Maria Maasip, del Diari uLa Ciutat".

Aquest podia eer e1 valor de 18 revista amb refer'nci& a l'�p-oca.

Nj. cal d1r que 1"element mes conservad:or que hi in'tervenia podia

sent1r-se identificat amb la l!nia elevada i seriosa de BEl Mati"

de JDsep Maria Capdevila 1 JGan :B. Solervicens.
)( I<. ,c.

QU' eontenia."Vida Lleidstalls ?

Sorpr\n. avui dia, que no hi hagues ni articles d'humor ni cari

catures. en canvi� mantenia sempre un escrit editorial sever, a

vegades molt sever. amb qu� s'obria cads. nUmero. Perl> aquest to

sever no ennegria la revista.



El t.ext de l.'i'edito�·ial tQcava. eempre sfers d'inter�s 10ca1 0

general. �ol�mic.en el-terreny de I'art. 1'arqueologia. ela oos

tWt.B; 1e. cultura en general. L�editorial tendia a deavetllar Is

consci�ncia ciutadana en aquellee questions que 18 eiutadania bs

via de considerar prou saves '. Aixi l'editor1alista as posava de-
..

-
c

__.... ..���__-i&

I�

tics. I a contlnuseio venien als articles en forma d'estudi, re-
I

port,atges" entrevistes, �elats de viatges" sempre enearats a po-

sit1var 1 enriquir.

Hi col.laboraven _..s�raots--" en tant que eetudiosos, perqu� Is

reneta" amb predomini de C8t�lic8 lclhue actiuB, no porteys eti

queta eonfee.s1onal. Perl> cal eSl1lentar ala noms dele mossens Cam!,
. s��L
�ard6 t �ere Verdaguer t Ramon Maear'Ulla 1 Antoni NavarrO!) per es-
'Yair ls l1egencia d'exclusiv1sme laic que hom arribA e insinuar

entorn de Ia no-stra publicaei'.

Al. final. hi havia una curta a.cc16 d'esports, de cap manera

deaafora.daI com sol ser avui) sin6 molt concisa, i unea no1:es 10-

esl.s que avui tanen gran inter�s-.



bel..lador ,i ...sev:eI!ament amonestador, dine d'un to elevat entorn dele
)

problemas del Museu Morera -una questi6 que Lleida no he resolt

in i��. '- de ]. 'Hospital. de Santa Maria. que un temps

semblava deixat de 1a mA de Deu, de l.& Sett Vella, de 1a Sudao

Hem pogut salver. 81 cap de 40 anys, l'Hospital i Is Seu Vella,

perb no 1a Suds. I aixb que. reco11int aquesta inquletud deAVida

Lleide.tana./� F. Soldevila ae n "havia ocupa't tambe a/'Revista. de Ca

ta1unya� la: S� 'to� obj�e.tc.. c:k� � cA'� .

A �es planes anto1bg1ques van ap�re;�xer� preeedits d 'una nota

pJte1iminar, tenos de' mo1ts a�ors" antics i moderns,. despres d'u

na tria e1egantment eel'ctica: GuimerA", Narcis Oller, P1eYQ� de

Porta. Jordi de Sent Jordl" MiNh Va.llieTosa. Jaume Roig, Baldiri

R� .xach,. C:�s:ar August forres, 0 Rafael Campalans., La 001.1eooi6
,

I

d'aquests textos retia, ind1rectament, bomenatge a. les editorials

del moment. QUlh 18 :rei." tem:i.a e1 doble sentit del bon gust i de

18 funci6 didActics. que aqu�lls fragments inevitablement complien.

En el capitol de noticies, ja fO$sin presentades com a tals.o

/
(_



Tamb� exhumavett.. en reportatges molt interessants '. figures

11eida;t81l6s desaparegudes. oom e1 c�1ebre Te rtl .(salva.dor RaVeS)
o publica-eions del tombant de segle, com#La Pu�/ i uLa Garbell:'Vi
da L1eidatana'.lfeia" amb els fets paasats, aixb que tent convindria

que anessim fent avui.

\
\

J

ccmentades, '1s. revista..,· en e1 cas que s "ho valgues; 'llan9sva 1es

campanes a1 vol,. S6n emotives 1es referents a La constituci6 -que

no S'! 81 va acomplir-se- de 1s F1lharmbn1ce. de Lleida f a Ie. inau

gurae16 del. 601.1egi Ib�r1e, a 1'anunei de 1 'aparicio" a. Barcelo

na/ del diari cat�11c "El lltatitf, 0 del triomf' del jove aleahorss

conegut nomes per Uuis Sole "__en guanya-r una adjuntia de Geologia
a Ie. Univ�rsitat de Barcelona.

E1s triomfs dels Ileidatans,doncs/h1 trobaven un ress6 imme

diat. Semblava talment que als redactors estigu.essin a. l'aguait
de tot s.11b que pogu6s donar prastigi a. Lleida a. trav�s dels llei- .

datans.

19ualment, e1 costumar1 lleidata hi tenia relleu: les corrandes



segarrenques, de 1e8 quaIs fou apbsto1 Josep Iglesias Guissrd, 0

les eant;ons de pandero, que emoc1onaven Maragall de 1a m� de Va

leri Serra i Bo1du. La hist�r1a dels nostree gegants, 0 del Mar

raco .... Aquest tipue de reportatge ha reaparegut a la postguerra
� Q. IIL4 8e-lf"Jl£ ..,

8. "Ciudad" ... a ttLabor"" amb d1ferent to, pera intenC16 id�ntica.

Moltes vegadas. en avocar aquests costv.Dle .. 0 aquelles figures,

a1 t. lleiclatll de 1a revista arribava a crear una a.tmosfera. axc1u

aiva, com en ela vel'SOs del famos Salvador Reves. dedicats a1 car

rer Major, amb 1a cons1derac16.ae rovell de 1"ou de Lleida, per on
.

-

l.:lt- e'/,..,r-.r

passejava, ps,sseja 1 passejan 18 bigarrada poblscio de J la, i

que nom's·poden entendre en 1a seva metafie1ca bonhom1oss, ale

lleidatans:

Aques,t .sf per tots ast11s

es un noi apro:fita.t:

spar un home acabat



Veus squ.ell de 1s. bufande.?

gs un pobre ex-concajal

que daria un dineral

per lluir de J'lOU Is banda ..

La c�lebra ,LL' 1 Mellado

a1 deixA part1t pel mig
havent quedat son des1g
tot des£et com un bolado.

Com emrora e1 seti tou

1 no com;ta els qu1nze abrils.

OUreave. lea beceroles

quatre 0 oi :,'� anys endarrera

1 ara es mestre de primers
en 10 ram de caramboles.

Tot son a:fany as
¥-
nclou

en lluir 1 fer 1'aleta.
a 18 tarda a la Banquets
1 a Is nit 81 rovell d'ou ..



de 1" antiga Paeri& I

Sol distreure'e cads d1a

pasaejant pel ravell d1ou.

Vet aqui una mamA

que £5 1a seve. pesed111s
treure Ilostra. dEl sa. fille

rondant per c1 1 per 11& I

Doa quld�s 11 fan l�amor

fent 10 ximple dia i nit,
me,s ella vol un partit

mea ric que e1 ,c0nservador ..

Ja se sa}1, de vuit a nou

no es descuida nl un sol dis.
de dur la. mercaderia

a1 finl del rovell d'ou •••

Aquest era Iltbomenatge de la revista 81 bon humor lle1datl finise-

eular.



�s tambe de remarcar el contaet.e frequent amb Barcelona, amb

els medis barcelonins. L"esper1t de 18 revista. 3a ho hem dit,

era globalitzador, 1 sen�:I.en, als seus homes t' juntament amb l' or-:-

gul.l de servU" Lleida·f 1a necessitat d 'asser present;) a lee empre- I

� �

ses de carActer eol.lectiu. Vida Lletiatans, va arr1bar a. publicM!, -:--

amb mot1u de l'expos1ci6 �ternaciGnal de 1929, 1a llista dele o�

jectea artiatios que Lleida hi enviava., i e1 to de les crbniques

1 escrits entorn de�l�h�osici� as sempre. per drmunt de tot,

II

La revista mai no descurl La llengua. Proporeionalment era

molt m6s corrects. i fabriana. que d'altres de pobl.e.cions tebrica

ment nt's culturitzades. En un edit-orial''vida LLeida,talls I�es queixa

que encara hi hagi. a quinze anys de la sevs promulga�i6, diaris

que no seguelxin lee normae ortogrlfiques( un cop mes el sentit

globalitzador}. Donen acol11ment � treballs sobre 18 llengua de

plames autoritzadee ,com Pomp.eu Fabre,. Pere Barnlls." Nicolau d '0-

1Wer, 1 d.'un jove lleidatA destinat a esser un eminent filbleg:

Samuel Gil! i Gaya.



d
�

elosi a la eiutat comta1, tinguda a1eehores per a.ut�mtic cap 1

casal unificador i no per 1a eiutat de les fires i congressos,

Unieament, � �d �� �Vi.c... �crc ..

Dels homes que confegien quinzenalment e1 nlimsro- alguns s6n

morts, que e1 temps no passe. debadeJ3: d�a.1.tres tenen als mateixos

ideals i i\li!:!�, entre nosaltres, 0 a Barcelona 0 p�r l"'a.mple m6n: i

alguns col ..laboradors bauran modificat llur manera de penear, perb

en tot cas no ���� dele m'e constants. Recordem, perb. que 1a gene

rac1cS que :feu "'Vida r�1eidatena1 ha viseut e1 trencament de la guerra

i-les f'ebres postb'l.liquee oom cap d'altra. La prooedencia dels

redactors i co,l •.labo-ra.dors de la, revista era en un pwcentatge

molt dens , de lleidatans prbpiament di.ts: poce er-en eoaaz-cene ,

veIns nostres 1 J3alaguer.. Agramcmt" T�rrega. I d
#

altree, menys en

eara, eran de Barcelona: generalnient als comarcans s6n noms que

han restat fidels a una trajectbria moral i intel.lectual: Vila

dot-Puig. Novell. Magi Escribl� Fl"811SesC Pujol ••• No era pas obli

gat ni El.cost'tunat que als qui escrivien des de Tremp, (} Guissona,
II ,.



II

II
II

posem p�r cas, ho fessin referint-se a la seva comares" sino'

que. ben curiosBm'ent, eren tJls lleidatans qui escrivien repor

tatges sobre t'emes eomarcals .. A remarcar que aquests reportat-

ges • per un comu" refues.ven de prendre un to 1irie cie paisat

gisme evocador 0 sent1men·ta1f tend1en,. per contra. a par1ar de ca

nals, de carreteres .. de centrals de for9'a motriu_, de tot a11b que

v1tal1tzava un oos social que encara avui as e1 mes feble de Ca

tallUlY'a: 1es c0marques que granten entorn de Lleida.,

II

I que Lleida era a1eshores sent ida per les comarques com una

capital real, mes que com una ca.pital of1ci81. que 6s com es d1-

buixa avul, he demostra el fat que lee inquietuta de Lleida eren

sentides com prbples Rer 188 poblaftons com�a1s de Is sevs Area.

S6n e1,s de eomarques", que insisteixen,., per exemple, en l'oblit de

Lleia�� fora 4e bleida� un tems que sembls e'tern 1 a1 remei del

qual nomes el poden trobar els lleidatans, entenent per lle1da-

'tans els de la capital 1 tots _quells sobre els quaIs hi ba una

incldllncia viva de Lle1da.
__�/
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Hi trobem poea pro'ecc16 damunt lee pobla.cions comarcanes, pe

r�. Almenys a 18 revis'ta. Hi be vist un sol nUmero dedicant - i

.neara nomes una part del t-otal- a una poblacio d.e,l rodsl: Tlr

rega. Aquesta Qxcepc16 no hav1a de segui�se, contrAriament a1

que s'esdevenia amb "Pla i Mtultanya" de Bala�er. que es projec

tavs. damunt 1a NOgUera i el Pallars.

No s'emblava pas que aixb afectes l'orgull de les poblacions im

portants de l"Area lleidatana. Possiblemen"t se sentien m's iden

tifieades amb Lleida 1.. endem6s tenien" mes 0 menys modeste., 11ur

prbpia premsa. IoPk d(a�,,< /4euJ/ CoA;'_w.'ccJ:j /4 " fltu-u�t-<-f-o....: ..

Bel una revista l.leidatana bevie. de ou1.tivar el tbpie lleidatA:

pranem I per exemple � les cireres -: Morera i Ga.licia 1 les cireres,

una poee1a de Salvador Reves sobre l.es cireres, una. nota sobre I.

Igl�sies 1 1s seva reacc16 davant unes cireres lle1da.tanes, im

prov1sac16 de Joan M. Guasch sobre les cireres •••

E1 reportatge-assaig. 0 l'art1cle-estudi hi eren presents amb

.sovintejada incid�ncia, no oblidem que 1a revista tenia noble

,"'"



ambici6. Endemis;r bons ec.onomistes i comereients. advocate jove's
1 treballadors. 8utodida'c:tes exigents� historiadors- de molt de

" II
tramp, formaven a les files de Vida Lleidatana. No ens ha d'eatra-

nyar, dQ1'lcs, que el reporta.tge amb aires erudite hi fos present:
les qUestions de viatgers antics en t6rres de Lleida, que als nos

tres di�s havie d"estudiar amplament Artemi Folch-,- els origens de

ls Festa de Sant Anastasi, ls demO"grafia lleidatana, Lleida esmen

tada pels trebado,rs. aspeotes de 1a invest:lgaci6 -aleqores tan

endarrerida- de l·Estudi General. Aixb fou possible perqu� hi ha

via una joves que as deien Elias Serra i Rlfols. Salvador Roca i

llertj6s i Samuel Gil! i Gays. Elie-s Serra i HAfole feu molt per

LleidB., 1 del seu pes docant en va quedar. a part les investiga

eions sobre 18 noirtra ant1.ga tJniversitat; una pieada pol�mica,
correeta perb vehement, sabre 1a qUesti6 his't�r1ca de 1a ratlla

d'Arago, pol�miea tfmguda amb 61 gran histor1ador aragonesiats

Andr6e Gim'nez Soler, tan eru.d1t com antestat en eLs. seus punts.
... �,de vista. Recordem que Andres Gimenez Soler's sutor d'una H' de

18 Corona d'Arag6 de mes de 300 planes en 1a qual e1 sau virtuosis-

//



Ara s'hi incorporava una prosa artisti�a. de creae10. Joan San

tame,ria hi fw. mitja dotz:ena de connee , dial-ogate 1 tra9ats amb

molta grapa. i beasts en personatges rars i pintoresCOB, que sem

blen presagiar 18 s'rie de ttretratos 81 minut'.. , de Camilo Cela, 0,

mes prbximament, els tipue de "La Gent i 81 Vent" de Guillem Vi

lado-t ... Joan Santamaria travessava un moment de plenitud" i el' seu

verb havia arr1bat a1 summum de riquesa. Paisatgisme verb6s i efU

siu. hom he. dit de Santamaria. Aqu{,t' aquest verbalisme no I "aban-
.... ;.;;;;.._-.. �."._ .... ==

me 11 permet de no escriure aino una.vegada 8.1 11arg de tants cen

t-enare de planes, e1 nom de Catalunya.
II II

Ja feia una anys que era. pub1icada Vida Lleidatana, quan els

SGUS directors� van aconseguir augmentar Is eol.laboraci6 literA

ria amb unea planes de Joan Santame.ri,a, a. cada Du.mero. La col.labo

rac16 11terli.ria ". po�t1ca sobretot" a Vida Lleidatana, bavia estat

r'epr6sentada per algin poeta forA 1 pels 11e_idaJ;anij) Joan Duch, Jo-
r:
\� Cff7'Yl-Cl./Z.La�::J

sep E��ade118 i Jaume Age1et ..
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1a lin1s de Is seva obra "Quane t1te11es 1 un ninotu•

Nalauracl8ment" J'oan Santamaria hi publici nomes mit ja dot

zena d
#

aquests retrats, que Vida Lleidatana. havia anuneiat com
,

una seccicS f'ixa� "La. nostra gen"ttf. Hi bavia el,prop?>sit de pu....

b1.1ear aquesta.aeguida tie proBe. en volum/perb aix� no va pro

duir-se.

II

Ii
II
'I

"
No tots els t.-eballs de Santamaria tenien,. a Vi'de Lleidata-

na:1 &1 mateix valor.. Amb tot" ,8GVint s�1 endev1nava aqua1l

K'lst pe:v 18 ironia 11eugara., ldhue pel de,stl'$vament sobtat 1

p1ntoresc.

Sense anar mglt- a fone, eoaa que eau fora del meu propbait i
I, .

"

potser del meu abast aetual. diria que Vida Lleidatena no va

minvar en a1 seu inter's sino crtl contrari., que va 1dentif1ear-se

amb Ie. sova pr.pia base 1 eap a1 sau any V -1930- anA enfond1nt

les anAlisis 1 interrogant-se sabre la seva pr:apia trajectbria.

Com 81 els seus hcmGs pressentissin que entraven en una dbcada

�d� gran a�tivitat 1 convulsions -as olar que no podien enaevinar
- _-'



Dar. Par qu&? <Hem de pensar en la 1mm1n�ncia de1 canvi d'es

tructures polit1quee. El 1930 havia estat acomiadat 61 general

Primo de Rivera: a 16agost hi havia hagut e1 Pacte de San Se

bast1m i als rep'liblicans-es mov1an forgs. Fins 1 tot a1 desem

bra de 1930 hi havia hagu.t -Ie. sublevaci6 rePLUlb11cana. militar Ae- JCWL.

fins a quin punt aquestes convulsions ho esberlarien tot- s'afa

nyen a esbrinar e1 passat de Lleida .. a de1xsr un retrat "cultural"

(ho 8ubJ"stllo). del present i a escatir, fins on ela era possible,

].es linies de1 futur. A ells i a tots els jovee del seu temps,

als tocaV8 de viure el pas d'unes estructures forg8 immobili stas,
v

simbolitzades per 1.lae;rerisme peninsular posterior a 181 desfete.

colonial. e1 ere1xement del comer9 de:f1nidor de Lleida les.dues

primeres dftoades del aegle. Ie bull ida. -sempre en lloe secundar1,

a nivell for<;8 idea1ista- de les forces desfermades per ls RepU

blica. i 1a gue�. En acabar-s8 squalls d�cada, en arribar als

anY's quaranta.,. una altra guerra, som� ror:i.a e1 m6n.- Aquesta fau 1a

trajeet�ria vital dels homes de "Vida, Lleide:tana"" p·eIt no 1.8 de

Ia reviata. Aqu�sta moria, ben eignificat1vament. e1 1931. AI Ie-
, ���



Ela homes �oves aviat se sentirieu, amb Ie proclamaei6 de Is

Republioa, e1 14 d�Abril de 1931, empeses .8 prendre una actitud a

favor o.no a favor, amb matleacions molt dlverses, parh que en

tot caB els allunyarle. d"una tases conjunta per10distica i, en

certe forma, els disgregaria. Taamateix, a1 nUmero del 25 de no

vembre de 1930 ja Vida Lleidatana d6na notle1s de 1'apariei6 a

Lleida de "La Jornada". diari que va marearlel primer, una 1i-

nia. m£s critica 1 polititsads, ;i a les files del qual passsren

alguns dels mea significate homes deuVida Lleidatana:
x�'G. I

R.eeq I B�)
Vull esmentar, oneal's, a1 suport que per a a:gune literats

havia de conatituir una sb�i.a reviai:a com'''Vida Lleidatana":

Jaume AgeIst 1 Garriga hi enviava las saves composicions, i el

mateix fais Josep F.liltade�la: 1'un i l'a1tre allunyats de 18 eevs

ciutat,. no per a.ixl> hi perdrien contacrte. A.gelet ne varia.ria 18

seva corda lirica, impressionists i conciss, que fa pensar en

un Jorge Guillen d'horitzons concrete. Recen$mBnt Una tea

de l11cenoiatura a Barcelona ha verest sobre l'obra del nostre

==



Quant a Joeep Estadel1a, e1 seu 1mpule era tot un a1tre, 1
, H

81 11arg de la aeva col.1aboraoi6 a V.ida L1eidatana semb1a oom

81 as d1bu1xes un aprofondiment de teges 1 una mes gran r1garo

sitat de p1antejament,s, presagi. del seu llibre p�stum�

I. encara .. com he eomentat iM�:"�[�' 'Z��. e. Ie. premsa,

hVida Lleidatana4d6na a Qon�ixer un poets 1nldit, l'obra del qual

ba restat escampada en :revistes i butlletins,. amb 1�excepoi6
d'un recull publioat precieament Q 1nioiat1va de'Y1da Lle1data

na: p'bstumament. em reiereixo' a Joan Dueb 1 Arques, un dels m�s

pulcres esper1ts d'aquel1 temps, mort a 29 anye. Veure aquestes

col.labQracions po�t1ques, del temps, ea oonviv�no1e. amb els

grana nome clAssics de Verdaguer,. Ausi�s March o. Maragall, �s

allic;onador.
If "

Per aeabar, Vida L1eidatana. va publicar alguns extraordinaris

que ho sren no solament pel gruix, ain6 pel contingut i ls 1n

tenc16. Aix:f e1 primer fou el del 15 de desembre de 1926, amb



It;

motiu del Nadal; IPeditorial d'aquell nUmero, t1tulat "Fent

;Ealan..2" parla del primer any de le. revists, i entre altres

coses diu queloom que avui dia te v1g�noia a.plicat a no poes

dels qui ens saluden pel carrer)

• •• repI'oduint :fragments de lea produccions mes enla1-

radee de 1a 11engua catalana, a 18 qual, i com a home

natge, hem prQcurat servir anant a 18 m�s depurada oor

reoe16 d
#
as"il 1 de llepguatge t, tan neeess�ria en ele

11008 on creuen tenir un cBtal� espeoial esquivador de

ben con�ixer i escriure 18 oa,talana parle. ••• II

Joan Sacs, des de Barcelona, hi escr1u animant als lle1da

tans que no deixim perdre els seus monuments. Felip Sole 1 011-

v� Bobre l'antiga Un1vers1tat.

El sagon extraordinari 6s del 5 de Maig de 1927. Hi ha un

eetud1 de Fe11p So16, eate.dist1c, per o1utats catalaneSJ on L1ei

ds figure. encara amb e1 percentatge m's alt d'analfabetisme

d 'una llista' que compr�n Barcelona" Girona. Sabadell, Tarragons.
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i Terrassa. Un text espl�nd� de Joan Santamaria, 11otic1a 1

prec dl�toni Virgili per tal �ue as refaci e1 condormit Orfe6

Lle1dat�. Un reportatge sobre els redactors de la rev1sta, ben

siluetejctta: Antoni Bere;6st Felip So16., Manuel PallejA, V1cenc;

C� .. Josep Teix1d6, Josep � • Joeep Agul16, Pau Oui

met. Antoni �erg��.

I e1 tercer extraord1nar1-15 de Juny de 1927-va ser forc;at

per les circumst�cieel hav1a mort Magi Morera.YVida Lleidatanah
va fer un nUmero tan excel.lent que nomes cal dir que tothom,

sigu1 qui aigui 1 vingu.1 d'an vingui. que hag! d'eatudiar ls

f1�lra del nostre poets, no podr� prese1ndir d-aquest nQ 28,

veritable es�d1 col.1eetlu i homenatgej 1 entre e18 treba11s,
)

hi ha e1s tres prblegs ales savee ed1cions, respect1 de

Joan Maragall, Josep Carner i Carles Ribs.

E1 quart $xtraordinari-15 de desembre del 1927-d6ns compte,

s l'editorial,. d'hav$r-se dupl1cst el nombre de suser1ptors en

-,

un any. L"optimisme general del volum '6 recollit Iter un bala-
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guer!, Joan Sa*ret, e1 qual, en un incis1ut bre� ben raonat ar

ticle., demana que sigui pub1ioada Q L1e1da una,revista mensual

d 'alta cu1tura. 31 mediteu una. miea aix�Jveureu una gran difarEm

oia, 81 mes no d'optimlsme i de oonfianQa col.lect1vB. entre lee

terres 11sidata119s de 1 'atlY 27 i les de .a anys despr�s.
,50

El cinqu� extraordinarir 1 de raa1g de 1928;- dedieat plenament

a 18 Festa Major.

II

Virtua,lment e16 nUmeroe 57 1 'S8 cOllstltueixen' un oonjunt mono

grlfic dedicat a l'exposici6 Agricola de Lleida. del 1928, una fi

ta en la nostra pres�nc1a civil i economics a CatalUnya; no hi ha

un sol articleo -regadius, ma.quin�riat adobs, geol()gia, economia

que sigui menyspreable.

I e1 59 es tambe monogrAfie. dedicat a Ignasi Iglesias, amb

escrits de Jaume Bofill, Apel.les Mestres, J. M. Folch-i Torres,

JJ Santamaria, el seu ernie lleidatA Lluis p1ubi�e,(recordeu que

1. Iglesies va viure a Lleids. de petit) RomA Sol, etc •••

r al ns 60 ja j._nsinua un homenatge a. P. Fabra.



La. Festa Major del 1929 provoca un a,ltre extraordinar1 tambe

1nteressant, on pren forma la pol�mica antre Serra R�fo1s i Gi

m�nez Soler.

L'e::.:traordinari de Vida L1eidatana de 1'1 de setembre de 1929

te dues parts, l'una. �omene.tge a Baroelona (exposic6') 1 l'altre

sobre e1 paisatge, economia t turisme de les terras de Lleida.·

E1 segUent 46 el de 1a Festa Major de 1930, que ¢oincideix ja

amb algun esdeveniment politic: e1 Decret dfrAmnisti8,. els ecoe de

la fundac16 d'Acci6 Catalans •••

h"'l nQ 100 de lao revista provoca 'tU1 l'lUmsro espeoial 91 25 de

novembre de 1930, amb treballs diversos.

I as clou 1e. rev1sta amb 61 n2 101, ded1cat !ntegrament a un

11eidat� que havia fet bist�rial Joan Berg6s.'Aquestes figures,

com Ie. del primer home importRnt d'aquesta dinastia l1e1datana, se

ran, eegurament. una agradable sorpresa per a l'element jove que

s'interroga sobre les valora 11eidatanes d'abane i d'Sora.
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M'hs semblat esca1ent I en 1 Jl!avinentesa d

�

. Q:tLe__... dedi
oada a , ��.r:0.5N lleidata ,a no pa.s parler dels qui han fet 0 fan

-er

l11bres, sin6 d1uns homes de plams que. assent lle1datane de

soca-rel, esmer9sven e1 eeu esfor9 de redacci6 a confegir una

revista de tipus general enfocada amb generositat per a1 comu
amJJ

.

denominador de base, extrema d1gn1tat lingtlistioa i una bptica
8uf1cientment oultural per pe.rmetre l«examen de qualsevol terns

d.es d'un angle ampli i genera,litze,doTJ podem , eertament pren

dra'n example encara Qvui, a� anys de distlncia qkUffi cads

die ens demanem per ls millor IDanera d'aglut1nar 1es valors

positiv�s de la nostra terra.
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II
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