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PRÒLEG

Si sempre la Festa Major de Lleida ha tingut en tota la seva llarga i
rica tradició il . lustres pregoners que han parlat amb solemnitat, sa-
piència i emoció, enguany tenim I 'honor i el goig que en aquestes
festes, proclamades un 9 de maig de l'any 1627 en honor de sant
Anastasi, hagi acceptat de ser pregoner el M.H. President de la Ge-
neralitat.

Si en aquella remota data els Paers van sortir del seu Palau vestint
gramalla roja acompanyats dels prohoms de la ciutat mentre el prego-
ner anunciava "ab veu de pública crida i al so de trompetes i atabais"
que les lleidatanes i els lleidatans pugessin a la Seu Vella a participar
de la cerimònia, enguany ens hem de sentir doblement joiosos ja que
els actes cívics i festius els celebrem en un moment que Catalunya re-
cupera la seva identitat, i a més perquè entre nosaltres es troba
l' home que ja en els anys anteriors a la democràcia pregonava en veu
ben alta i sense por que calia "Construir Catalunya".

Manuel Oronich i Miravet
Paer en Cap

(Paraules del Paer en Cap pronunciades a la presentació del Pregó de la Festa Major de sant
Anastasi, 198S).
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Il . lustríssim Sr. Paer en Cap de la ciutat de Lleida, Digníssimes

Autoritats, Senyores, Senyors, benvolguts amics:

En primer lloc he d'agrair a la ciutat de Lleida que m'hagi fet l'honor

de demanar-me que pronunciés el pregó de la Festa de Sant Anastasi

d'enguany.

Quan a un li demanen, i més concretament al President de la Genera-

litat, de fer un pregó, horn pensa de què pot parlar. Es pot fer referèn-

cia a la Festa Major o a les Festes Majors en general, explicar què sig-

nifiquen; però no m'ha semblat que fos allò que potser s'esperava de

mi. Podria parlar en aquest moment —que és un tema ben actual i de

gran profunditat i espero que tindrà gran transcendència— del Mil •le-

nari , un esdeveniment que òbviament afecta la ciutat de Lleida i totes

les Terres de Ponent, però tampoc no em sembla que sigui el tema

d'avui, tot i que hi faré una molt petita referència. Jo avui els parlaré

de Lleida i del seu paper, del propi paper en tant que Lleida i del pa-

per que juga dins del conjunt de Catalunya. És evident, però, que de

Lleida en saben molt més vostès que no pas jo, pet-6 és possible que

tingui el seu interès de conèixer la visió d'una persona com jo, que

intenta de tenir, això sí, una visió global de tot Catalunya i que té al-

hora una responsabilitat global.

Fem una ullada al passat, al present i al futur de Lleida, i ara sí que

faré una molt breu referència, no tant al fet del Mil . lenari com a l'es-

perit que volem que sigui el del Mil . lenari, i que és justament el que

m'inspira també ara en aquests moments.
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A través del Mil . lenari, el que proposem al poble de Catalunya és que
faci una gran reflexió col . lectiva, sobre allò que hem estat, sobre
d'on venim, de com hi hem vingut, quins han estat els camins i quins
han estat els alts i baixos, els entrebancs i també els moments feliços

i gloriosos. Però tot això no s'ha de fer pas per quedar lligats al pas-
sat, sinó per desembocar en el present, i a partir d' aquí podrem pro-

jectar-nos amb força i energia renovada cap al futur.

La reflexió que jo els convido a fer sobre Lleida, des de la meva pers-
pectiva, i feta ja la confessió de modèstia, reconeixent, òbviament,
que molts de vostès en saben molt més que no pas jo, de Lleida,
arrenca també d'aquest triple plantejament: la història de Lleida, el

present de Lleida i el seu futur, en ella mateixa i en el conjunt de Ca-

talunya, com ha estat dit abans.

Permetin-me un primer punt de reflexió. Els convido a fer un primer

punt de reflexió que arrenca dels inicis de la nostra història, de la his-

tòria de Catalunya, de fa ara mil anys. No els parlo ni dels ilergets,

ni d'Indíbil i Mandont, ni de la Lleida romana, ni de la Lleida visigò-

tica, ni pràcticament tampoc, de la Lleida sarraïna. Ja valdria la pena

de parlar-ne, de la Lleida sarraïna, i també de la Lleida visigòtica,
atès que la relació històrica de la ciutat i del bisbat de Lleida amb el

bisbat de Roda d'Isàbena, en època visigòtica, ajuda a entendre coses

del present, molt actuals, però ara no tenim temps de panar de la

Lleida visigòtica, ni de la Lleida sarraïna, i per tant ens haurem de si-

tuar mil anys enrere. I el primer punt de reflexió podria dur més d'un

títol: "Lleida, ciutat de frontera" o "Lleida, ciutat cobejada". Ide fet,

darrera de tot això hi ha la història de la lluita de Catalunya per tenir

un "hinterland", perquè Catalunya ha estat un país amenaçat històri-

cament de no tenir-ne d'hinterland, i justament el fet de tenir-ne o no

tenir-ne, en una part molt important, s'ha decidit precisament en

aquestes comarques i en aquesta ciutat de Lleida.

De fet, ja al començament de tot, els Comtes de Barcelona, Guifré el

Pelós, el fundador de la nació catalana, i Borrell II, el mateix perso-

natge gràcies al qual celebrem enguany el Mil . lenari, ja fan les seves
incursions cap a Lleida, no pas per ocupar-la, perquè no són prou
forts, però sí per contenir certes pressions, per destruir posicions
sarraïnes que els amenaçaven. De fet, no són ells sols perquè el que
aleshores era el rei d'un minúscul reialme aragonès —els calia encara
molts anys perquè Alfons el Bataller conquerís la ciutat de Saragos-
sa—ja feia les mateixes incursions, i les feia, val la pena dir-ho, amb
una visió molt clara de la geografia i de la història, i d'allà que en po-

dríem dir la geopolítica.

Ramir I feia aquestes incursions i, segons els historiadors, tenia una
idea molt clara sobre el fet que Lleida era important per Lleida matei-
xa, per Tortosa i pel País Valencià. No s'ha de perdre de vista que en
aquella època la Lleida sarraïna tenia una forta influència cap al Sud,
això és, cap a Tortosa, cap a València i cap a Dènia.

Si aquesta batalla, que aleshores s'inicia, s'hagués acabat d'una altra
manera, tirant llarg, a Catalunya se li haurien acabat els límits al bis-
bat de l'Urgell. De fet a prop de Lleida, tot el que hi ha d'aquí fins
al Cinca, que d'altra banda havia estat Catalunya, n'hauria quedat
absolutament al marge. Aquesta, doncs, és una batalla que dura
molts i molts anys; els Comtes de Barcelona, fins i tot per contenir els
aragonesos, conquereixen una mena de llenca paral . lela als Pirineus,
una zona que en un cert sentit arriba fins a Benavarri, i ho fan amb
una intenció clara, i vostès coneixen prou la geografia de la zona,
aim') és, per marcar uns límits, per posar unes fites enfront del comtat
d'Urgell, i enfront evidentment també del reialme aragonès. Era el
que els deia, la lluita per l'hinterland català, per no quedar com una
mena de franja molt estreta des de la mar, i a tot estirar, fins a Cardo-
na.

Seguint el transcurs de la història veiem que després arriba un mo-
ment àlgid, l'enfrontament —que alguns historiadors consideren
cruent i una veritable batalla— entre Alfons el Bataller, rei de gran
empenta que conquerí Saragossa i transformà el regne d'Aragó, i el
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comte Ramon Berenguer III. Estem parlant d'història i cal recordar
que Alfons el BataIler ocupa el Castell de Gardeny i s'enfronta amb
el comte de Barcelona lliurant batalla incerta, perquè de fet cap dels
dos no va arribar a ocupar la ciutat de Lleida. Així doncs, s'estava
produint aquest enfrontament i la mútua vigilancia fins que arriba el
fill de Ramon Berenguer III, Ramon Berenguer IV, que és qui ho re-

sol, i ho fa, entre altres coses a través del casament amb la princesa
aragonesa Peronella. Aquesta unió es féu amb un doble objectiu:

d'una banda, i com vostès ja saben, perquè el Comtat de Barcelona
tenia més força, sobretot tenia moltes més perspectives que el regne
aragonès, però no tenia el títol reial degut precisament al seu origen
carolingi. D'antuvi Ramon Berenguer IV volia aconseguir aquest tí-
tol de rei, però després també hi havia el tema territorial, és a dir,
veure cap a on es decantava finalment el territori lleidatà, no sola-
ment la ciutat de Lleida, sinó tot el que avui és més o menys el Segrià
i també evidentment els territoris de la franja d'Aragó. I cal, per tot
això, fixar-nos en la importancia del gest de Ramon Berenguer de
cara a assegurar l'hinterland català, perquè no quedés ofegat en els
seus territoris del Sud dels Pirineus —en aquella época Catalunya te-
nia territoris importants al Nord dels Pirineus també— i Ramon Be-
renguer fa dues conquestes de dues ciutats que, en un cert sentit, te-
nen un gran paral . lelisme, o almenys jo els veig un gran paral . lelis-
me. L'any 1148 conquereix Tortosa i l'any 1149 conquereix Lleida,
i amb això, aquesta ciutat cobejada, de Lleida, s'inclina definitiva-
ment pel que després, amb el temps, sera el Principat de Catalunya.
Per tant, primer punt de reflexió, que en certa manera sempre ha gra-
vitat sobre la história de Lleida, Lleida sempre ha estat ciutat fronte-
rera, i, òbviament, Lleida ha estat garantia de l'hinterland de Catalu-
nya.

El segon element de reflexió es basa en el fet que Lleida ha estat una
ciutat important, històricament parlant ha estat la gran ciutat de Po-
nent. De fet ja era important abans de la conquesta per part de Ramon
Berenguer. Per() a partir d'aquest moment es dedica una renovada
atenció a Lleida i això es posa de manifest a través de la Carta de Po-

blació, la qual concedia grans avantatges a la gent que venia a viure
a Lleida i això s'adverteix pel tracte de gran liberalitat jurídica dels
reis envers la ciutat, i després a través d'un estímul del poder munici-
pal. Més tard es crea una institució molt típica de Lleida, i també de
Tortosa, la Paeria.

Aquella comparança que fèiem abans es confirma un cop més, com
deia un historiador lleidatà, Lleida en els segles XII i XIII és una
mica la Califórnia catalana, és a dir, és un país on la gent hi acut, un
territori que la gent ocupa, on la gent es fa rica, un país lliure amb tot
allò que té de bo i fins i tot, en certs aspectes, amb all() que té de ne-
gatiu, un país no tan controlat, però és un territori d'empenta, una
terra que s'està fent en el terreny econòmic, però també, òbviament,
en d' altres. Cal recordar que a Lleida s'instal . la l'Estudi General, la
Universitat de Catalunya durant uns quants segles, l'única universi-
tat, no cal perdre-ho de vista. És només al cap d'un parell de segles
que perd aquest exclusivisme universitari i finalment perd la Univer-
sitat el segle XVIII després de la Guerra de Successió.

Així doncs, Lleida durant molt de temps és l'única ciutat universita-
ria de Catalunya, amb molt prestigi, perquè atreia molta gent d'arreu
dels Països Catalans. És centre d'interès també de més d'un repre-
sentant de la família Borja. Si vostès llegeixen l'admirable llibre de
Martínez Ferrando, el qual versa sobre els dos papes Borja, veuran
la relació que ells dos mantenien amb la ciutat i, sobretot, amb l'Es-
tudi General de Lleida.

És precisament en aquesta época que Ramon Muntaner cita aquella
frase famosa "Barcelona és cap on la mar, i on la terra ferma, Llei-
da". Tés que Lleida va estar durant molt de temps la tercera ciutat de
Catalunya, amb el benentès que la segona era Perpinyà; és a dir, fins
al moment de l'annexió a França, la segona ciutat de Catalunya era
Perpinyà, o sigui que si contemplem les coses des de l'àmbit del que
avui és el Principat de Catalunya, la segona ciutat va ser, durant
molts i molts anys, Lleida. Fins i tot quan va començar —i ara en par-
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larem— a patir una certa decadència, va seguir essent la segona ciutat
de Catalunya.

Els deia abans que en els segles XII i XIII, i també durant bona part
del segle XIV, Lleida és una ciutat d'una gran empenta, és la capital
de Ponent, s'acompleix per tant la famosa expressió d'en Muntaner:

"Barcelona on la mar i on la terra ferma, Lleida". Pen) posteriorment

s'inicia una gradual decadència que no afecta només Lleida, atès que

a partir de finals del segle XIV és Catalunya sencera que pateix
aquesta davallada, però possiblement els catalans de l'època no se

n 'adonaven. Jo explico sempre que l' any 13801a Generalitat va deci-
dir de construir el Palau de la Generalitat i que quinze anys abans el
Consell de Cent decidí de construir el que avui és l'Ajuntament de
Barcelona, dos grans palaus del One civil, ambdós magnífics. Per
cert, en aquella mateixa época s'havien construït les Drassanes reials

i el Consolat del Mar, així com també la Llotja, i la burgesia barcelo-

nina, en un acte que, per altra banda i en un cert sentit, era un enfron-

tament amb el bisbe, va construir Santa Maria de Mar, i va construir

també tots els palaus del carrer de Montcada. Pere) el mateix 1380,
any en què la Generalitat decideix de construir el Palau de la Genera-

litat, s'esdevé allò que avui en diríem el crack, la crisi de lalliura bar-

celonina, que era una moneda d'ús a tota la Mediterrània i en algun
moment fins i tot la més forta, és a direi punt de referència, de la ma-

teixa manera que en el món actual el punt de referència és el dólar;
en certs moments, a l'àrea mediterrània la moneda més forta era la

lliura barcelonina. I el 1380 es produeix aquesta crisi de la lliura bar-
celonina i comença aleshores una decadència, que es produeix també

a Lleida. A part dels fets de caràcter general és possible que hi ha-

guessin també alguns fets concrets. L'historiador de Lleida, per tants

motius benemèrit, senyor Josep Lladonosa, en parla i conclou que
una de les coses que va contribuir a fer una mica més intensa la deca-

dència de la ciutat de Lleida, tot i ser una ciutat important, fou que

Pere el Cerimoniós, desitjant defensar-se dels eventuals atacs que li
podien venir per la banda de Castella, va obligar a desmantellar totes
les partides, barris i petits pobles vinculats, i de fet dependents de la

ciutat de Lleida, de tota la banda de l'oest. No va desmantellar en
canvi el Cap-Pont, perquè l'atac no podia venir d'aquesta banda,

sinó de l'oest de la ciutat. Va obligar la gent de les partides de l'oest

a entrar dins les muralles, amb la qual cosa s'esdevingué allò que és

constant de la história de Lleida i que val la pena de recordar, i és que
cada vegada que Lleida ha perdut el contacte i la relació directa amb

el seu immediat entorn, això ha repercutit negativament sobre la ciu-

tat. De tota manera, però, sempre ha estat una ciutat important. Jo
voldria recordar allò que diu en Lladonosa de la Lleida d'aquell mo-
ment. Lleida, a mitjans del segle XIV, precisament en uns anys que
són de consolidació definitiva del seu règim municipal, en uns temps

d'assoliment d'un gran prestigi inteFlectual per la seva universitat,

quan l'Estudi General es trobava gaudint d'una gran florida, en uns

anys, consta en els consells del 1366 i 1367, en què Lleida contribuí

eficaçment en la guerra que Pere III sostenia pel domini de l'illa de

Sardenya, en un període que és el del màxim eixample dels seus recs
i de les eficaces mesures pel bon endegament dels gremis i confraries
que havien de donar encara prestigi a la indústria lleidatana, en

aquests anys, malgrat tot, comença a insinuar-se la decadència i
l'historiador lleidatà ho expressa amb les següents paraules: "Lleida
perdé una meravellosa possibilitat d'esdevenir una gran ciutat inte-

rior". I aleshores parla precisament d'aquestes decisions de Pere el
Cerimoniós, que, segons Lladonosa, van tenir aquesta repercussió
negativa, però de tota manera afirma que seguia essent cap de la

Terra Ferma i ho va seguir essent fins a la desfeta de l'any 1707. Hi
ha altra gent que diu que una de les coses que li van faltar a Lleida per
acabar de ser tota la ciutat que havia de ser, —tot i que ho va ser sem-
pre fins al segle XVIII, la segona ciutat de Catalunya— va ser més for-

ça industrial, força que es projectà cap a la part niés oriental de Cata-
lunya. Lleida va ser una gran ciutat, però una ciutat agrícola, mer-
cantil i universitària.

Els proposo ara un altre punt de reflexió. Pel fet de ser ciutat fronte-
rera Lleida rebia sempre la primera envestida. La va rebre a l'època

de la guerra de la Generalitat contra Joan II, però Lleida evidentment
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es va aliar amb la Generalitat. Ague11 fou un setge molt destructor,
Joan II va estrenar els canons que els seus aliats francesos li havien
regalat i el resultat fou certament devastador. Aquest setge tenia evi-
dentment unes conseqüències molt greus per a la ciutat, pet-6 alhora
per a tot l'entorn de la ciutat, per a l'horta, per aquells pobles que en
els moments bons de la ciutat de Lleida esdevenien carrers de la ciu-
tat, i sobre els quals Lleida tenia aquesta influència. Vostès, aquí a
la Paeria, en un vitrall, tenen una referència d'aquests pobles, com és
ara Bell-Hoc, posem per cas, pobles molt directament vinculats a la
ciutat, naturalment quan la ciutat era forta; quan la ciutat no era forta
es desentenia del seu entorn, i aquests pobles anaven a la seva i això
repercutia negativament en la ciutat de Lleida. Per tant es dóna una
primera gran i molt destructiva envestida a l'època de la guerra con-
tra Joan II. Després n'hi ha una altra, els tres setges, tots ells, sobre-
tot l'últim, molt durs, de la Guerra dels Segadors. El cèlebre setge
del 1647, que va ser el tercer i últim intent dels francesos per conque-
rir la ciutat de Lleida, va dur com a conseqüència allò que comenta
un historiador lleidatà, segons el qual després de la Guerra dels Sega-
dors Lleida era una ciutat cansada. De fet tot Catalunya era un pals
cansat, pen) diu també que era una ciutat petita que volia viure en
pau, això sí, i que malgrat tot, com va passar també a tot Catalunya,
ja a finals del segle XVIII començava a tenir una certa reacció. La
reacció de Catalunya no és només la Renaixença del segle XIX, ni la
industrialització, que de fet comença el segle XVII, en realitat el re-
dreg de Catalunya va començarja a finals del XVII. El que s'esdevin-
gué és que hi va haver guerres i entrebancs que van anar entorpint
aquest redreq.

Sempre situo la reacció de Catalunya en una data determinada, el
1683, any en què en Narcís Feliu de la Penya escriu aquell llibre que
tots els catalans hauríem de llegir perquè assenyala molt bé, entenc
jo, el que hauria de ser la política de Catalunya "El Fènix de Cata-
lunya". I diu: "Catalunya no mor, Catalunya ressorgirà, però ressor-
girà a través del treball, a través del comerç, a través de la indústria,
a través de l'europeïtzació". Això ho diu en Narcís Feliu de la Penya

el 1683. I és el que diem avui, almenys el que jo mateix dic avui.

Narcís Feliu de la Penya era nascut a la ciutat que desplaçaria Lleida
com a segona ciutat de Catalunya durant tot el segle XVIII, Mataró.

Com dèiem, a Lleida aquest inici de recuperació es produeix cap a fi-
nals del segle XVII, però aleshores ve la gran ensulsiada, la Guerra
de Successió, i l'any 1707 s'esdevé la conquesta de Lleida per Felip

Vè, que és molt dramàtica. La ciutat pateix molt i és durament tracta-
da. Referent a aquest tema, hi ha un llibre amb un capitol que parla

de la Lleida del 1716 i que es titula "Panoràmica de la ciutat en una
terra cremada", imatge significativa de la Lleida d'aquells moments.

Cal adonar-se que la repressió fou brutal, no solament des del punt de
vista huma, sinó també des del punt de vista urbà. A més, Lleida,
després de la conquesta, perd dues coses tan simbòliques de la ciutat
com són la Seu Vella, que es converteix en caserna, —això és molt

significatiu— i la Universitat, que desapareix el 1707.

Per acabar de fer la relació de les envestides que ha sofert Lleida, és
a dir, de les èpoques en què Lleida ha estat front, i les conseqüències

negatives que això ha comportat, encara caldrà afegir-ne una altra, la
de 1938 i 1939, en què Lleida és front i això du moltes conseqüències

que ara seria llarg d'explicar i potser no és el moment de relacionar.
Per() cal remarcar que és un altre d'aquells moments en què Lleida
pateix especialment dins del conjunt de Catalunya.

Després d'això comença a Catalunya, a principis del segle XVIII,
una lenta recuperació. Deixin-me mesurar quins són els factors que
molt lentament ajuden al fet que Lleida es vagi recuperant. De mica

en mica tornen a tenir vida i tomen a anar endavant els barris de la
ciutat, els quals havien desaparegut, fins i tot el de Cap-Pont. Per al-
tra banda, els pobles de les rodalies, les comarques que giraven en-

torn de Lleida començaven a agafar força, i totes les Terres de Ponent
es revifen. De fet, tot això no es pot destriar d'un fet de tanta trans-
cendència com és la construcció del Canal d'Urgell. Els pagesos Nei-
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datans i els de l'Urgell intenten de construir el Canal d'Urgell al segle

XVI. Se'n començà a parlar a l'època de Caries I, se'n parlà seriosa-

ment en época de Felip II, però, evidentment la cosa no va anar enda-

vant. Més tard, però, el tema es reprèn molt seriosament durant el se-

gle XVIII, el segle il . lustrat, i és important subratllar en aquesta era
una iniciativa impulsada pels pagesos de l'Urgell. I l'altre dia preci-

sament jo li comentava al Rei que Catalunya és l'únic indret d'Espa-

nya on l'impuls renovador i el progrés de l'època

de Carles III no solament es manté sinó que es potencia. Li deia que,

entre altres coses, això era degut al fet que la política de despotisme

il . lustrat —il . lustrat volia dir intel . ligent i al servei del poble, però

despòtic— en molts llocs d'Europa no hi va haver un poble que pren-

gués el relleu de la iniciativa reial, pea) en canvi a Catalunya sí. A
Catalunya la política de Carles III la va dur a terme el poble, el petit
menestral, el fadristern de les muntanyes del Pirineu que baixava a

Manresa, a Sabadell o a Barcelona i hi instal . lava un taller o una fà-

brica. Així, doncs, el Canal d'Urgell no és una obra de la gràcia reial,
es una obra que impulsen, durant segles i especialment cap a finals

del segle XVIII, els pagesos de l'Urgell. I si no s'haguessin donat les

guerres napoleòniques, segur que el Canal d'Urgell s'hauria fet cin-

quanta anys abans.

Cal deixar constància, per altra banda, que Lleida havia estat sempre

molt integrada a Catalunya, al seu cos social, al seu cos polític, amb

un sentit molt fort de pertinença catalana. Mai no havia dubtat quin

era el seu partit, el seu bàndol, ni a l'època d'en Joan II ni durant la

Guerra de Successió. Referent a aquest sentit de pertinença tan arre-

lat de la ciutat de Lleida, recordo ara una frase preciosa, una frase que

fou dita a propòsit de la resposta donada a la ciutat de Barcelona des-

prés dels fets dels Segadors, quan aquesta es dirigeix a totes les ciu-

tats catalanes per demanar llur suport. I aleshores la Paeria de Lleida

contestà: "La ciutat de Lleida és membre que concorre a la formació

del cos universal de Catalunya", realment aquesta és una frase pre-

ciosa, ve a dir més o menys: "Per què ens demaneu si estem o no es-

tem amb vosaltres? Nosaltres som, —fixeu-vos com ho diuen— la ciu-

tat de Lleida és membre que concorre a la formació universal de

Catalunya". I això, senyors, segueix essent així sempre. Però tam-

poc no deixa de ser cert que degut al desfasament en el desenvolupa-

ment repeteixo que a partir de finals del XVII és Mataró la segona

ciutat, i no només Mataró supera Lleida, sinó que després la superen

Manresa, Girona, Sabadell, Terrassa i Reus— hi ha un cert desequili-

bri que fins i tot repercuteix culturalment. Xuriguera, en el seu llibre

sobre l'aportació de l'Occident català a la Renaixença, parla sobre el
cert complexe de mancança cultural que es donava a Lleida. Tot això

va produir un cert desenganxament, no només de Barcelona sinó del

conjunt de Catalunya.

A Lleida es donava aquell fenomen conegut amb el nom de "lerida-

nismo", per() més tard, sortosament, arriba el "lleidatanisme", un

corrent que representava un home tan estimat a la ciutat de Lleida

com era en Bergós, a través de la seva revista, Vida Lleidatana. El

lema de la revista, i per tant del lleidatanisme d'en Bergós, era un

"escolteu, nosaltres a Catalunya també hi som, hi volem estar i bene-

ficiar-nos d'aquest país que va amunt, tenim alguna cosa a dir i algu-

na cosa a aportar".

La primera vegada que vaig venir a Lleida, mogut pel meu catalanis-

me, quan tenia 24 anys, vaig parlar amb unes quantes persones i una

d'elles em va dir als voltants de l'any 1955: "Avui per avui, els Ilei-

datans estem mancats d'un programa d'acció". Jo no n'estava segur

que això fos absolutament veritat, perquè al costat d'això n'hi havia

alguns altres que em deien que Lleida —on aleshores es començava a

notar l'impacte de la fruita i de tota la seva agricultura, quan encara

no havia arribat el de la ramaderia, que també és tan important— era

la Califòrnia de Catalunya. En tot cas, ens n'adonéssim o no, de la

mateixa manera que de vegades s'inicia la decadència i no ens n'ado-

nem fins al cap d'uns anys, semblantment s'esdevenia amb aquella

Lleida canviant. El cert és que la represa de Lleida estava endegada

de feia temps, de molt abans de 1955, i a més, molt ben endegada

perquè es trobava fonamentada sobre unes bases sòlides.
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La veritat és quejo, que vaig estar un temps llarg sense venir a Lleida
com a conseqüència del meu empresonament, quan vaig tornar a la
ciutat, l'any 1964, comparant amb la Lleida que jo havia conegut du-
rant l'època de finals dels anys 50, vaig trobar una Lleida absoluta-
ment canviada. Els progressos, positius o negatius, que d'entrada no
es noten, fan com la bola de neu, un dia t'adones que ho han canviat
tot, tot d'una un s'adona que hi ha hagut la massa crítica suficient
perquè el canvi ja sigui molt evident i la Lleida del 64 i del 65 és una
Lleida que tothom veu que és tremendament prometedora, on la frui-
ta i la industrialització, tot i que a Lleida sempre ha estat insuficient,
contribueixen a la recuperació de tot el territori. Pere) no és només
Lleida ciutat la que tira amunt, és tot el territori. Fixin-se que el fet
més espectacular i més vistós és el de Mollerussa, per() no només és
el cas de Mollerussa, és el de qualsevol poble de l'Urgell; és veure
com ha evolucionat la pagesia, els conreus, el material que s'utilitza
per a la tasca agrícola de les comarques lleidatanes, no és, per tant,
la ciutat només, si fos únicament la ciutat, Lleida no tiraria endavant.
Això històricament sempre ha estat així. Sento d'haver-hi de passar
una mica per sobre, encara que ja hi he fet referència, pen) vull recor-
dar que les partides, i tots aquells pobles que eren una mena de
carrers de Lleida la presència avui d'aquestes pubilles ens els fa
presents— han estat sempre importants per a Lleida, i per tant Lleida
es deu a tot el seu territori, a tot el seu entorn. Aleshores, als anys 50
i primers dels 60, no era solament la fruita ni la indústria, encara in-
suficient, i no solament la ramaderia, que encara no havia arribat,
pen) que estava despuntant, sinó que tot plegat feia que es notés en
l'ambient una nova ambició, gairebé una certa petulància col . lecti-
va. Per() la petulància no sempre és negativa. No ho és quan respon
a la confiança que en un té un mateix, quan tot d'una els lleidatans,
cansats durant molt de temps d'haver-se de sentir marginats i ells ma-
teixos poc o molt impotents, tot d'una diuen "no, escolteu! Nosaltres
en podem fer moltes, de coses", i aquest convenciment realment els
penetra dins d'ells mateixos. El fet que això fins i tot es manifesti
amb un cert punt d'orgull no és pas negatiu, ans al contrari. Així, de
sobte, sobretot durant els anys que van del 1963 al 1966 tot aim') co-

mença a notar-se, Lleida actualment es troba en aquesta etapa, però

molt més enllà, molt més consolidada en tots els sentits, no només en

el material sinó també en els altres.

L'últim punt de reflexió que jo els vull proposar, ja situats en els

temps actuals i pensant en el futur, és el següent: ara hi ha un ressor-
gir de Catalunya, ara Catalunya progressa. No és el moment de donar

dades i xifres ni referents a Lleida ni a les terres lleidatanes, ni a tot

Catalunya, però allò cert és que a Catalunya hi ha un ressorgiment.

Tot Catalunya, el seu territori, en sortirà beneficiada d' aquest ressor-

gir i aim') vol dir que tots hi hem de contribuir. Hi ha un ressorgir en

el camp de la identitat, en el camp de la consciència de nació catala-
na, hi ha un ressorgir en el camp de la cohesió interna i social, però
també territorial. Avui Catalunya no té cap dubte sobre la seva iden-

titat. Avui un pagès de la Terra Alta, —i ho dic perquè hem estat en

un acte a la Seu Vella en el qual hi havia molts representants de la pa-

gesia— no té cap mena de dubte sobre quin és el país al qual ha d'apor-

tar la seva valuosa contribució, sobre quin és el propi país. D'això,

sortosament, en són conscients des de l'últim pobles de la Terra Alta

fins a l'últim poble de qualsevol de les comarques de Lleida, fins a

la gent dels barris barcelonins. Per tant es pot afirmar que hi ha un

ressorgir de la identitat, d'una identitat serena, d'identitat constructi-

va. Es tracta de sumar i no restar. Observem cada dia un ressorgir de

cohesió interna, social i territorial. Observem cada dia un progrés

material evident, i també un enfortiment cultural, de prestigi dins

l'Estat espanyol. I també en el camp internacional i en la capacitat de

projecció de tot Catalunya. I com a conseqüència de tot això hi ha una

recuperació de l'orgull de ser català. I en aquest context hi ha altra

vegada, com sempre, un gran paper a jugar per part de la ciutat de

Lleida. Crec sincerament que des de finals del segle XIV la ciutat de

Lleida no ha tingut mai tantes possibilitats com ara, i qui diu la ciutat

de Lleida, diu el territori del qual Lleida n'és la capital i del qual té

l'obligació de ser-ho, no tan sols per l'interès de Lleida sinó per l'in-

terès de tot Catalunya. El paper que pot jugar Lleida és degut en pri-

mer Hoc a la seva força, la força material i cultural, i la del seu terri-
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tori, aim') és important.

Podem parlar ara dels projectes. Tenim l'eix de l'Ebre, hi ha l'eix
transversal, —imaginin el que serà la ciutat de Lleida d' aquí a sis o set
anys, moment en el qual es podrà anar fins a la frontera francesa en
dues hores i un quart—, i el que això representa, es podrà enllaçar di-
rectament amb l'autopista del Sud cap a València i tota la costa medi-

terrània i pensin també en la seva riquesa agrícola i industrial. Insis-

teixo en el tema industrial, no hi ha cap pafs que acabi d'arribar al
màxim de les seves possibilitats només a base d'agricultura, tot i que
l'agricultura sigui tan important, sobretot aquí a Lleida, i que sigui
una base tan sòlida per al futur i per al desenvolupament de Lleida.

Pea) si em permeten un consell, sobretot procurin que hi hagi un

complement d'industrialització i de cultura. Lleida no pot quedar-se
només com una ciutat forta materialment. Les capitals han de tenir
ànima. Per això avui em sento satisfet després de la firma que s'ha
dut a terme del conveni entre la Diputació, la Paeria, el Bisbat i la Ge-

neralitat. Les capitals, insisteixo, han de tenir ànima i aquell comple-
xe al qual feia referència en Xuriguera, de mancança cultural, avui
no ha d'existir perquè no té raó de ser. Possiblement fa cent anys el
prejudici era justificat, pet-6 actualment Lleida ha de ser una ciutat

cultural i una capital amb capacitat d'influir al conjunt de Catalunya
i també a l'Aragó, perquè l'àrea d'influència de Lleida no s'ha
d'orientar només cap a l'est, sinó també cap a l'oest i cap al nord.
Bona mostra d'això són els contactes que Lleida manté amb Tolosa,
que sens dubte marquen una ambició i marquen un camí, el camí
d'una vocació d'expansió que només la força retrobada pot dur a ter-

me. I pensin, pel que fa a l'oest, que hi ha tota una zona aragonesa

de parla catalana.

Senyores, Senyors, Senyor Paer en Cap, m'agradaria haver contri-
buït, a través de les meves paraules, a reforçar la fe de tots nosaltres

en Catalunya, i d'una manera molt concreta, en la ciutat de Lleida i
en les comarques lleidatanes. Però una de les coses que pot ajudar a

això i permetin-me que així enllaci una mica amb la Festa Major, és

la joia de viure. La joia de viure és sens dubte molt important perquè

ajuda a la convivència, perquè l'alegria ajuda a anar endavant, ajuda
a tenir iniciatives, i un dels moments en els quals es manifesta la joia

de viure és en les notres Festes, i en aquesta Festa Major. A més, la

Festa Major no s'entén sense feina, la feina i la festa són dues coses

que van lligades. La festa té sentit perquè per anar bé hem de treballar

durant molts i molts dies de l'any, amb una gran energia i amb una

gran empenta, és això el que dóna sentit a la festa, la joia de viure. I

aquest sentit de la festa enllaça amb el que deia bans, amb la confian-

ça en el futur. Per tant, encara que hagi començat amb la Lleida visi-

gòtica m'agradaria dir-los que avui, en aquestes Festes de Maig de

l'any 1988, i pensant en els anys que vénen, està justificada la con-

fiança en nosaltres mateixos, i a Lleida voldria convidar-la a creure

i a treballar per un futur molt positiu. Ho repeteixo, des de finals del

segle XIV crec sincerament que la ciutat de Lleida i les seves comar-

ques no havien tingut mai unes perspectives tan positives, tan prome-
tedores. Ara només falta que nosaltres no ho fern malbé i desitjar que

Ia conjuntura general del món i d'Espanya ens ajudi. Però, òbvia-

ment, nosaltres hem d'aportar-hi allò que calgui, encara que sant

Anastasi també hi posarà alguna cosa, per() mentre ell hi posa alguna

cosa, el nostre esforç, que és el que fa que tots els pobles vagin enda-

vant, ha de ser el que contribueixi a construir un futur esplendorós

per a Lleida i per a tot Catalunya. Moltes gràcies!
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