XX

Ciutadania, espai urbà i memòria a la Lleida del segle

Ciutadania,
espai urbà i memòria
a la Lleida del segle XX
Joan Sagués San José
Conxita Mir Curcó
Jaume Barrull Pelegrí

Ciutadania, espai urbà i memòria
a la Lleida del segle xx

3

Coneixes la teva ciutat...?

Ciutadania, espai urbà
i memòria a la Lleida
del segle xx
Joan Sagués San José, Conxita Mir Curcó, Jaume Barrull Pelegrí
XXIX Campanya, març de 2009

5

Il·lustració de la coberta:
Intervenció memorial inaugurada al cementiri de Lleida l’any 2010 (Xavier Goñi-UdL).
Il·lustració de la contracoberta:
Monument franquista aixecat al cementiri de Lleida en record als Caídos l’any 1941 (Xavier Goñi-UdL).
Coordinació editorial i edició a cura de:
Joan Sagués San José, Conxita Mir Curcó i Jaume Barrull Pelegrí
©

dels textos:
Jaume Barrull, Francesc Closa, Jordi Creus, Robert Duró, Josep Gelonch, Conxita Mir i Joan Sagués

©

d’aquesta edició:
Pagès Editors, S.L.
Sant Salvador, 8 – 25005 Lleida
editorial@pageseditors.cat
www.pageseditors.cat

i Ateneu Popular de Ponent
Carrer Pau Claris, 10 – Tel. 973 24 71 72 – 25008 Lleida
ateneu@ateneulleida.cat
www.ateneulleida.cat

Primera edició:
ISBN: 978-84-9975-211-2
Dipòsit legal: L-208-2012
Imprimeix: Arts Gràfiques Bobalà, S.L.

Patrocina:

6

Índex

Memòria urbana i col·laboració institucional:
Universitat de Lleida, Ateneu Popular de
Ponent i Memorial Democràtic, per Joan
Sagués.............................................................
Itineraris memorials
Itinerari 1. Vida ciutadana, tradició democràtica i República. Lleida, 1901-1936, per
Jaume Barrull................................................
Itinerari 2. La ciutat i la Guerra Civil Espanyola.
Lleida, 1936-1939, per Joan Sagués...............
Itinerari 3. Espais de la dictadura franquista,
la resistència antifranquista i la lluita per la
recuperació de la democràcia. Lleida, 19391979, per Joan Sagués.................................
Llocs d’història i de memòria
El Casal de Joventut Republicana de Lleida,
per Jaume Barrull.........................................
El Liceu Escolar, per Jaume Barrull..........
El Camp d’Esports, per Jaume Barrull......
La Gota de Llet, per Jaume Barrull...........
El turó de la Seu Vella, per Joan Sagués..
La presó de Lleida, per Joan Sagués..........

9

17
31

41

53
57
61
65
67
73

Revolució i guerra a Lleida la roja, per Joan
Sagués.............................................................
Bombardejos, línia de front i establiment de
la Lleida franquista, per Joan Sagués........
El cementiri de Lleida, per Conxita Mir....
L’obra de Regiones Devastadas i la reconstrucció de postguerra, per Robert Duró....
El Govern Civil, per Josep Gelonch...........
L’antic Hospital de Santa Maria, per Jaume
Barrull.............................................................
Les casernes de Gardeny, per Jaume Barrull.
Els espais de la clandestinitat antifranquista,
per Jaume Barrull.........................................
El moviment veïnal els darrers anys del
franquisme i la transició, per Francesc
Closa...............................................................
Ateneu Popular de Ponent, per Joan Sagués.
Memòria i nomenclàtor de carrers i places
Ús polític del nomenclàtor. Lleida, 1931-1980,
per Joan Sagués i Jordi Creus...................
Evolució dels noms de carrers i places
de Lleida..................................................

79
85
93
101
105
109
113
115

119
125

131
137

7

Memòria urbana i col·laboració
institucional: Universitat de Lleida,
Ateneu Popular de Ponent
i Memorial Democràtic
L’any 2007 el Servei d’Història, Documentació i Patrimoni del departament d’Història
de la Universitat de Lleida va presentar el Pla
Pilot per a la Localització, Registre i Senyalització dels Llocs Emblemàtics de la República,
la Guerra Civil, la Repressió Franquista i la
Lluita Antifranquista en les Terres de Lleida,
coordinat per la professora Conxita Mir Curcó.
Aquest pla, amb el suport del Programa per
al Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya, analitzava possibles intervencions
memorials a les comarques de Lleida. A més
a més, el treball es va convertir en un document que obria línies d’actuació vàlides per
al conjunt de Catalunya, quan el Memorial
Democràtic tot just estava començant a actuar
(el Parlament va aprovar la Llei que creava
el Memorial l’octubre de 2007).
Entre les conclusions del pla s’assenyalava
l’indubtable interès que tindria la realització
d’una guia urbana de la ciutat de Lleida que
recollís diferents itineraris relacionats amb la
República, la Guerra Civil Espanyola, la dictadura franquista i el procés de construcció de
la democràcia. Així mateix, també s’apostava

Presentació de la XXIX Campanya Coneixes la teva ciutat…? a
la plaça Pati de les Comèdies (8 de març de 2009).
Foto: Arxiu Ateneu Popular de Ponent.

per l’oportunitat de coordinar aquesta activitat
amb l’Ateneu Popular de Ponent.
Aquella idea inicial s’ha concretat finalment
en aquest llibre en el qual, efectivament, hi
han col·laborat un equip d’investigadors de la
Universitat de Lleida, l’Ateneu i el Memorial
Democràtic. Els universitaris hem aportat el
nostre treball, coneixements i trajectòria inves9

Explicacions davant de la instal·lació dedicada al sindicalista
Salvador Seguí, al carrer Tallada (8 de març de 2009).
Foto: Arxiu Ateneu Popular de Ponent.

tigadora. Per la seva banda, l’Ateneu, a més
d’un bon arxiu fotogràfic i de la seva pròpia
història, oferia l’experiència en l’organització
d’un tipus d’activitats que podien donar un
impuls decisiu a la guia. Finalment, la publicació del treball ha estat possible gràcies
al suport del Memorial.
L’Ateneu, que es va fundar en el context
de les reivindicacions veïnals de l’època de
la transició, organitza des de 1980 la cam10

panya anual Coneixes la teva Ciutat…? Amb
diferents formats al llarg de tres dècades,
aquesta activitat s’ha convertit en un referent
lleidatà sobre com atansar la ciutadania a la
seva història. Diverses vegades la campanya
del Coneixes ha anat acompanyada de la
publicació de materials relacionats amb el
tema desenvolupat aquell any, bé en format
col·leccionable, en forma de llibre o bé en
algun article de la revista de l’Ateneu, el
Ressò de Ponent.
L’edició número vint-i-nou de Coneixes
la teva ciutat…?, sota el títol Llocs de memòria de la Lleida del segle xx, es va celebrar
durant tres diumenges del mes de març de
2009. Els coordinadors van ser Joan Sagués,
Conxita Mir, Jaume Barrull i Xavier Eritja
i es va articular en tres recorreguts urbans:
“Tradició republicana, República i guerra”
(8 de març), “Espais de repressió i de dol”
(15 de març) i “Barris, moviment veïnal i
democràcia” (22 de març). En el guiatge
de les rutes, a més dels coordinadors de la
campanya, hi van participar els historiadors
Carmen Berlabé, Joan Ramon González, Josep
Gelonch, Francesc Closa i representants de
l’Associació de Veïns del Secà de Sant Pere.
La vint-i-novena campanya també va comptar amb la col·laboració de l’entitat Junts
Trenquem Barreres i amb el suport, que es
repeteix cada any, de l’Ajuntament de Lleida.
A partir d’aquella experiència, i seguint
les indicacions de l’esmentat pla pilot, es va
emprendre l’elaboració d’una guia a partir
de llocs de memòria evocadors de diversos
aspectes de la història del segle xx.

Aquest llibre representa, per tant, la coincidència afortunada de diverses voluntats i
experiències: la inquietud manifestada per
importants sectors de la nostra societat de
millorar el coneixement dels fets cabdals de la
història pròpia, els projectes de recerca impulsats des del departament d’Història de la
Universitat de Lleida, el compromís de l’Ateneu
Popular de Ponent amb la seva ciutat i la
política pública de memòria dissenyada des
de la Generalitat de Catalunya en els darrers
anys.
A la guia, el lector hi podrà trobar tres
itineraris comentats i centrats en el període
comprès entre la proclamació de la República (1931) i la recuperació de les llibertats i
institucions democràtiques en la dècada dels
anys setanta. Tot i això, també s’han assenyalat alguns punts que evoquen esdeveniments
que superen aquest marc cronològic.
Les primeres dècades del segle xx, la societat lleidatana va experimentar una major
pluralitat política i associativa que va afavorir la democratització de la vida ciutadana.
Una evolució que va conduir, amb moltes
dificultats, cap a la República, primera experiència democràtica en la nostra història
recent. Tanmateix, en el context de la crisi
general per la qual va travessar l’Europa dels
anys trenta, el cop d’estat contra la legalitat
republicana, que també es va viure als carrers
de Lleida, la va estroncar.
La sublevació militar va obrir la porta a
totes les violències pròpies del trienni 19361939: revolució, repressions polítiques de
diversa naturalesa, bombardejos i combats,
ocupació militar. Des de 1938 el nou estat

Aturada del recorregut entre la Panera i l’església de Sant Martí
(8 de març de 2009).
Foto: Arxiu Ateneu Popular de Ponent.

franquista va irrompre en la ciutat de Lleida i, al llarg de gairebé quatre dècades, la
dictadura va tenir l’oportunitat de deixar-hi
moltes empremtes. En aquests anys, però,
també es poden trobar diversos exemples de
lluita per recuperar les llibertats i el respecte
pels drets humans.
El sistema democràtic actual, que també
ha suposat l’etapa d’autogovern més llarga
de la història contemporània de Catalunya,
es va començar a construir institucionalment
11

L’itinerari pel barri del Secà
de Sant Pere es va iniciar
a la plaça Sant Pere (22
de març de 2009).
Foto: Arxiu Ateneu Popular de
Ponent.

després de la mort del dictador. Això, però,
no ens hauria de fer oblidar que té unes
arrels fonamentals, no sempre suficientment
reconegudes, en l’experiència democràtica
republicana de la dècada dels trenta i en la
lluita antifranquista dels anys de la dictadura.
Un passat que encara té poca presència en
l’espai públic.
La guia està organitzada en tres parts ben
diferenciades. En la primera es presenten els
tres itineraris, ordenats de manera cronològica: “Vida ciutadana, tradició democràtica
i República. Lleida, 1901-1936”, “La ciutat i
la guerra civil. Lleida, 1936-1939” i “Espais
de la dictadura franquista, la resistència antifranquista i la lluita per la recuperació de
la democràcia. Lleida, 1939-1979”. Cadascun
12

d’ells presenta la mateixa estructura. Una
breu introducció per explicar el significat de
la ruta, un plànol de la ciutat on estan senyalitzats els espais i la corresponent llegenda
amb la identificació del lloc. Els plànols han
estat elaborats per Josep Armengol a partir
de material cartogràfic propietat de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, disponible a <http://
www.icc.cat>. En les introduccions es marquen
en negreta els llocs que apareixen als plànols.
Per evitar confusions, normalment s’han
utilitzat els noms de carrers i places actuals.
Quan apareix un carrer que avui ja no existeix, o que ha canviat de nom, s’indica en el
text. A més, en la darrera part del llibre, es
poden trobar els canvis de nom que alguns
carrers de Lleida han experimentat al llarg

del segle. Indicar el número del carrer ha
estat una qüestió més complicada, ja que no
sempre l’hem pogut esbrinar i les numeracions
han experimentat diverses modificacions al
llarg del temps. En els plànols hem intentat
indicar sempre el número actual del carrer.
Quan això no ha estat possible, s’indica en
la llegenda que el número és el de l’època.
La segona part del llibre està formada
per setze fitxes en les quals es descriuen més
acuradament els espais que s’han considerat
més representatius d’entre tots els que apareixen en els itineraris. Finalment, a la tercera
part es presenta un estudi, que també va
sorgir del pla pilot anteriorment esmentat,
sobre l’evolució del nomenclàtor de carrers
i places de Lleida durant el segle passat.

Ciutadania, espai urbà i memòria a la
Lleida del segle xx no és un treball definitiu,
ni tanca la possibilitat d’emprendre noves
actuacions (aprofundir en la recerca, elaboració de més rutes, identificació de més
espais, propostes de senyalització de llocs
de memòria en la ciutat, apostar per altres
formats de presentació del treball, etc.). Però
sí que recull i organitza tot un seguit de
llocs de consciència que poden permetre als
ciutadans reflexionar sobre els sotracs pels
quals ha hagut de passar la democràcia en
el nostre país i reconèixer l’esforç de tantes
persones que han participat en la seva defensa i construcció.
Joan Sagués San José

El recorregut pel Secà de
Sant Pere va passar per la
plaça dedicada a Francesc
Solana Fortuño, regidor
en el primer ajuntament
democràtic i persona molt
activa en l’antifranquisme
des dels anys seixanta (22
de març de 2009).
Foto: Arxiu Ateneu Popular de
Ponent.
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ITINERARIS

MEMORIALS

Itinerari 1

Vida ciutadana, tradició democràtica i
República. Lleida, 1901-1936
Jaume Barrull Pelegrí

Malgrat les dificultats generades pel règim
de la Restauració, la societat lleidatana era
una societat plural. Moltes iniciatives culturals, socials i polítiques iniciades durant el
Sexenni Democràtic (1868-1874) van continuar presents en la vida de la ciutat, encara
que, no poques vegades, d’una manera més
o menys soterrada. A partir de l’últim terç
del segle xix aquesta pluralitat es va anar
ampliant i consolidant. D’algunes d’aquelles
entitats, com ara el Círculo Cristiano Espiritista, actiu des del 1873 i com a mínim fins
al 1890, o l’Associació Catalanista de Lleida,
fundada el 1878, no n’ha quedat cap més
memòria que l’escrita.
Solidaritat Catalana (1907) va significar
la ruptura de l’hegemonia política que fins
aleshores havien mantingut els partits del
torn dinàstic: el Conservador i el Liberal.
Les alternatives, a dreta i esquerra, en bona
mesura vinculades al catalanisme polític
emergent, van començar a jugar un paper
Façana de la casa on va viure la família Torres (plaça Paeria,
10). Al costat de la porta d’accés a l’edifici hi ha la placa que
es va instal·lar el 1980 en record al dirigent republicà Humbert
Torres Barberà (ciutadà, metge i alcalde, 1879-1955).
Foto: Xavier Goñi-UdL.
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determinant en la vida política, alhora que
assolien una important projecció social en
diferents camps.
D’una banda, el republicanisme. Joventut
Republicana de Lleida es va convertir en el
principal eix vertebrador d’una alternativa
catalanista i d’esquerres, no només a Lleida
ciutat sinó al conjunt de les comarques de
Ponent. El 1917, Joventut Republicana va
obtenir, a través d’una Concentració Popular
encapçalada per Humbert Torres, l’alcaldia de
la ciutat. De les realitzacions d’aquella etapa
es pot assenyalar la reforma de l’Escorxador
(avui convertit en teatre), l’Escola dels Camps
Elisis, el Mercat de Pla i el desaparegut centre
assistencial La Gota de Llet.
El 1908 Joventut Republicana va sofrir
una escissió impulsada pel sector contrari
a Solidaritat Catalana que es va adherir al
Partit Republicà Radical. Fins a la Dictadura

Dispensari Municipal la Gota de Llet
i Casa de Socors.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica UdL.
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de Primo de Rivera els radicals van jugar un
paper important, tant en la vida municipal
(Sal·lustià Estadella va ser alcalde el 1922
i una altra vegada el 1931-1932) com en
els orígens del moviment obrer. Durant la
Segona República el Partit Radical, atrapat
entre l’hegemonia d’ERC i el bloc de dretes,
no va ser capaç de suportar ni les freqüents
derives del partit ni els escàndols en els quals
es van veure implicats els diferents governs
radicals, i va anar perdent progressivament
tota influència.
El final de la Dictadura va propiciar
l’aparició de nous partits republicans com
ara Acció Catalana, que es remuntava a la
crisi de la Lliga Regionalista de 1922, o Estat
Català. Cap d’aquest dos partits, però, no va
aconseguir una presència social important tot
i que sí van tenir-la institucionalment. Estat
Català va donar pas al Centre Republicà

Federal Socialista i, a través de diverses peripècies, va acabar incorporant-se a Izquierda
Republicana de Manuel Azaña. Era, també,
el partit més lligat a la maçoneria.
El creixent ascendent polític i social del
republicanisme es va anar ampliant cap a
altres camps, molt significativament el de
l’ensenyament. I així, la creació del Liceu
Escolar va representar una important ruptura
de l’hegemonia que el catolicisme, singularment els ordes religiosos, havia exercit des
de la restauració dels Borbons en el camp
de l’educació de les classes burgeses, principalment.
Durant el darrer terç del segle xix i les
primeres dècades del segle xx, la dreta tradicional estava representada, d’una banda,
pel Partit Integrista i, de l’altra, pel carlisme
del Cercle Tradicionalista, que va conservar
bona part de la seva influència fins a la guerra civil. Tot i les substancials coincidències
que mantenien, les relacions entre els uns
i els altres no sempre eren cordials, ben
al contrari. Per tal de facilitar les relacions
entre les diferents tendències del catolicisme
polític i social es va fundar el 1901, sota
la influència del bisbe Messeguer, la Lliga
Catòlica. Tot i que no renunciava a presentar candidats propis, la Lliga, d’acord amb
els objectius pels quals havia estat creada,
tractava d’influir en les candidatures i en els
partits de dretes.
Es pot destacar també el paper de
l’Acadèmia de la Joventut Catòlica. Fundada
el 1871, i sobretot durant una primera etapa
fins la restauració dels borbons (1875), es va
convertir en el principal element de la resis-

tència catòlica als canvis democràtics. Es va
restaurar el 1916 i, tot i que el 1919 va ser
capaç de dotar-se d’un ampli i magnífic casal
modernista a l’avinguda de Blondel (avui seu
de Caixa Fòrum) i d’impulsar el Camp Escolar
(1922), la nova Joventut Catòlica no va poder
dur a terme la renovació que el catolicisme
polític i social necessitava i va sucumbir al
canvi ofert per la Dictadura. El local aviat
es va dedicar a altres usos. Durant anys hi
va haver el cine Viñes i la seu del Centre
de Dependents de la Indústria i el Comerç
(CADCI), i més tard la Unió Local de Sindicats, propera al Bloc Obrer i Camperol.
Substancialment, el catolicisme lleidatà
havia estat cohesionat per les posicions més
tradicionals. Ara bé, durant el període republicà i encara que molt tímidament, aquesta
tendència va experimentar alguns canvis, el
més significatiu i representatiu dels quals
va ser la formació de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya. Que eren canvis
d’abast reduït es va posar de manifest en el
fet que la fejoc lleidatana no va aconseguir
ser reconeguda com l’organització de joves
d’Acció Catòlica.
En el camp del catalanisme de dretes
s’ha d’assenyalar, encara que només sigui
pel paper molt destacat que va tenir en la
Catalunya de l’època, la Lliga Regionalista.
Tot i que la seva presència a Lleida es va
iniciar en una època bastant primerenca, el
1902, no va ser fins al 1916 que va començar
a tenir un paper destacat, quan s’hi va incorporar l’anomenat sector autonomista del
Partit Liberal liderat per Romà Sol Mestre.
Durant l’etapa republicana, malgrat que va
19

Partit de futbol al Camp Escolar, al peu del turó de Gardeny. L’espai actualment està rodejat pels instituts Màrius
Torres, Gili Gaya i Joan Oró.
Foto: Arxiu Xavier Goñi.

ser la principal força electoral de dretes, la
Lliga veia la seva hegemonia social molt
discutida per formacions com ara el carlisme, més en sintonia amb un catolicisme de
tradició integrista.
Com en totes les altres zones agràries de
Catalunya, a Lleida els sindicats agrícoles
de caràcter cooperatiu van tenir una àmplia
influència. Cal destacar la Societat Agrícola
Pràctica, fundada el 1902 i coneguda popularment com els pagesos, clarament majoritària entre la pagesia lleidatana. I el Sindicat
Agrícola Catòlic, creat molt probablement
el 1918.
20

Els canvis que la ciutat va anar experimentant a partir del principi del segle xx
van propiciar l’aparició d’un nou agent social:
el moviment obrer. El 30 de novembre de
1913 es creava, per iniciativa de l’Associació
d’Obrers Ferroviaris, el Centre Obrer, amb la
voluntat d’impulsar una federació de societats
obreres, iniciativa que es pot considerar un
dels punts d’arrencada del moviment obrer
lleidatà. El 1915, el Centre Obrer va passar
a ser controlat per la CNT, fins aleshores poc
present a Lleida, mentre que els socialistes
organitzaren una primera Agrupació. Durant
dècades els ferroviaris van ser el nucli obrer

més nombrós i actiu de la ciutat, capaç de
generar iniciatives com ara el Casino Ferroviari i impulsar una escola coneguda durant
molts anys amb aquest nom, Escola dels
Ferroviaris.
El canvi de segle va anar acompanyat,
encara que molt lentament, d’un canvi de
costums, principalment visible en l’aparició
d’una nova cultura de masses, centrada en
bona mesura en el cinema i els esports. La
influència de l’esport va fer que molt aviat
les diferents opcions polítiques s’hi interessessin i es van crear diferents clubs, sobretot
de futbol, i també noves instal·lacions: el
Camp d’Esports, iniciativa de Joventut Republicana, i el Camp Escolar, impulsat per
Joventut Catòlica.
Per contra, els espais de socialització
lligats a l’oci no van experimentar grans
canvis. Els cafès, les tavernes i els cafès cantants continuaven sent els principals punts
de reunió i d’esbarjo. El Casino Principal,
situat al bell mig del carrer Major, va ser
durant dècades el principal punt de trobada
dels senyors de la ciutat (en aquest cas és
literal ja que les senyores només hi podien
accedir comptades vegades). Amb el temps
van aparèixer espais alternatius, com ara el
Casino Independent, a la plaça Paeria, impulsat per fills de casa bona i joves oficials
que no es trobaven còmodes compartint el
lleure amb els seus pares o superiors, i el
Cercle Mercantil i Industrial, que tenia la
seu a la Casa Llorens, al carrer Major, i que
acollia molts actes culturals, sovint organitzats
per altres entitats com ara l’Ateneu Lleidatà
o exposicions d’Studi d’Art.

Vista del Casino Principal des de l’avinguda Blondel. En aquests
moments acull de manera provisional el Museu d’Art Jaume
Morera, com així testimonia aquesta imatge de l’any 2008.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

Des de la perspectiva de la sociabilitat
popular van tenir un paper important institucions com ara La Paloma o La Violeta.
Totes dues tenien el seu origen en els populars Cors de Clavé, però organitzaven altres
activitats lúdiques com balls o el carnestoltes.
Les relacions d’aquestes institucions amb els
moviments populars, singularment de La
Paloma, es van posar de manifest amb el
paper desenvolupat durant els fets d’Octubre
de 1934.
D’altra banda, la vida de la ciutat va passar, en bona mesura, pel Teatre dels Camps
Elisis, que va acollir fins a la guerra civil les
21

Teatre dels Camps Elisis.
En aquest espai actualment
hi ha el Pavelló Esportiu
Municipal Camps Elisis.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica
UdL.

principals manifestacions culturals —com els
Jocs Florals—, polítiques i sindicals. Pel seu
escenari van passar les principals figures de la
política catalana, no poques espanyoles, així
com els principals líders sindicals. Des dels
seus inicis el 1864, el parc dels Camps Elisis
havia acollit un teatre, encara que originalment
només era un espai a l’aire lliure que amb el
temps es va dotar de l’estructura dels típics
envelats. El 1882 es va bastir un nou teatre
obra de l’arquitecte Celestí Campmany, que
conservava la forma circular del primer; va
ser destruït per un incendi el 22 de gener
de 1886. Després d’un període d’interinitat,
el 1902 s’inaugurà un nou teatre projectat
pel mateix Campmany i que arribà fins a la
guerra de 1936.
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Tot i que moltes de les entitats que hem
esmentat van tenir una vida molt activa, d’altres
potser van ser més efímeres, en aquest sentit
s’ha d’assenyalar que poques van disposar
de seus pròpies i, per tant, estables. Això,
juntament amb els avatars d’un període històric molt inestable, fa que d’algunes d’elles
només tinguem una referència molt genèrica
del lloc on estaven instal·lades i d’altres se
n’hagi perdut tot rastre.
En bona part moltes d’aquestes iniciatives, principalment les de caràcter republicà,
catalanista o obrerista, van estar prohibides
o si més no congelades durant el període de
la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
Malgrat tot, se’n van desenvolupar algunes
de noves, com ara l’Ateneu Lleidatà, sota

la influència catalanista; tanmateix, aquest
Ateneu tan actiu no tenia seu pròpia.
Quan va caure la Dictadura i, sobretot,
durant l’etapa republicana, es va produir una
eclosió civil important, tant des del punt de
vista polític com social i cultural, encara que
aquest darrer va experimentar la desaparició
d’institucions importants com ara el mateix
Ateneu Lleidatà, o de publicacions com Vida
Lleidatana i Lleida.
Tanmateix, es pot assenyalar que sota la
influència de les avantguardes artístiques i de
les noves formacions polítiques, principalment
el Bloc Obrer i Camperol, l’activitat cultural
va experimentar un cert desplaçament cap a
l’esquerra del republicanisme governamental, de Joventut singularment. Des d’aquesta
perspectiva s’han assenyalar grups i entitats
com ara l’Studi d’Art, nom sota el qual
s’agrupava un grup d’artistes plàstics com
Antoni García Lamolla o Leandre Cristòfol.
El grup compartia un petit estudi primer al
carrer Nou i després al de la Parra. Aquest
grup, juntament amb altres artistes i sota la
direcció d’Enric Crous, van impulsar entre
1933 i 1934 la revista Art, decidida defensora
dels postulats de l’avantguarda artística. Els
primers dies de la guerra civil, les personalitats més destacades del grup van impulsar
la constitució de l’Agrupació d’Escriptors
i Artistes Socials (AEAS). O també, d’altra
banda, l’Ateneu Popular Lleidatà, creat per
gent procedent, principalment, del grup de
la revista Art i del Bloc Obrer i Camperol.
S’inscrivia en la llarga tradició ateneista
catalana enfocada al foment de la cultura i

la formació de les classes populars. Va ser
clausurat pocs mesos després de la seva fundació com una conseqüència més dels fets
d’Octubre de 1934. És possible que, com el
seu immediat antecessor de l’època de la
Dictadura, no disposés d’una seu pròpia i
estable.
Des d’aquesta mateixa perspectiva, tot i
que molt més definit des del punt de vista
polític, s’ha de considerar l’Ateneu Llibertari, creat el novembre de 1933 i clausurat el
gener de 1934 a causa dels alçaments anarquistes del desembre anterior. Tenia la seu
al carrer Anselm Clavé, 10. Durant la guerra
va ser refundat. Aquell va ser un moment
breu en què hi hagué un cert creixement
de l’anarquisme lleidatà, ja que la vida de
l’Ateneu va coincidir amb la publicació de
la revista Acracia (setembre de 1933 - novembre de 1934), que tenia la redacció al
carrer Comerç, 22.
Durant aquesta etapa, el moviment obrer
va assolir un paper cada vegada més destacat.
Hi ha constància que l’octubre de 1934 la
Casa del Poble, seu de l’Agrupació Socialista i de la UGT, radicava al carrer de Vila
Antònia, gairebé al davant del convent dels
franciscans. Al mateix carrer també hi havia
la seu del Bloc Obrer i Camperol. Tanmateix,
totes tres organitzacions, així com la CNT,
van canviar de local amb molta freqüència.
L’estructura del sindicalisme obrer durant
els anys republicans estava fragmentada en
tres grans organitzacions: la CNT, la UGT i
la Unió Local de Sindicats dirigida pel Bloc
Obrer i Camperol. Tanmateix, quan va caure
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Instal·lació dissenyada pels arquitectes Joan Artigues i Joaquim
Solé en col·laboració amb l’artista Josep Ripoll en record del
dirigent anarquista Salvador Seguí. Inaugurada l’any 2005, està
situada a la cruïlla entre els carrers Tallada i Múrcia, on hi havia
hagut l’edifici en el qual va néixer Seguí. La inscripció que
apareix a la dreta de la imatge reprodueix unes paraules de
Salvador Seguí publicades a Solidaridad Obrera el 1917: “Tots
aquells qui no creguin en el poble fracassaran, perquè només
el poble és qui fa factibles les grans renovacions.” A la placa
situada a l’esquerra consten, sota els logotips de l’Ajuntament de
Lleida i de la CGT, les dates de naixement de Seguí a Lleida
(23-09-1887) i de mort a Barcelona (10-03-1923), juntament amb
el sobrenom pel qual és conegut, el Noi del Sucre.
Foto: Xavier Goñi-UdL.
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la Dictadura, la Federació Local Obrera de la
CNT agrupava els sindicats influenciats pels
anarquistes i els influenciats pels bloquistes,
però a partir del mateix 1931 els dos grups
es van enfrontar fins que van escindir-se.
L’expulsió de la Companyia de Jesús pel
govern de la República va comportar que
a la Casa de Crist Rei, situada a la zona
de l’actual avinguda de Madrid – plaça
d’Espanya, s’instal·lés l’institut de batxillerat
que fins aleshores havia tingut la seu al
vell convent del Roser, al carrer Cavallers.
El 1928 la Companyia de Jesús havia edificat un ampli casal, obra de l’arquitecte
Josep M. Blanco. Era residència dels pares
jesuïtes, casa d’exercicis i seu de les altres
activitats de la Companyia, com ara les
Congregacions Marianes. El casal va ser
devorat per l’expansió urbanística dels anys
setanta. Ara, l’únic vestigi que en queda és
l’anodina parròquia de Sant Ignasi.
El període republicà va coincidir amb
la consolidació d’un nou mitjà de comunicació de masses, destinat a tenir una gran
influència: la ràdio. La primera emissora
lleidatana, EAJ-42 Ràdio Lleida, va iniciar
les seves emissions el 12 de gener de 1934.
Formava part de la primera cadena radiofònica catalana, Ràdio Associació de Catalunya, i estava instal·lada a la Casa Llorens, al
carrer Major. Conscients del poder del nou
mitjà, els revolucionaris lleidatans de 1934
van assaltar l’emissora per emetre les seves
consignes. Després, preveient que no podrien
mantenir l’ocupació, la van inutilitzar, evitant
així que caigués en mans governamentals.

Casa de Crist Rei, obra de l’arquitecte Josep M. Blanco (1928). Edifici desaparegut que estava ubicat a l’actual plaça d’Espanya.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

Ara bé, va ser durant la guerra civil quan la
ràdio va assolir una gran expansió.
La revolució i la guerra primer, però
sobretot després la dictadura franquista, van
significar la desaparició de moltes de les entitats que havien articulat la vida de la ciutat, singularment les de caràcter democràtic,

catalanista o obrerista, però també algunes
vinculades a la dreta política. D’altra banda,
els desastres de la guerra i el menyspreu que
aquesta ciutat sempre ha tingut pel seu patrimoni arquitectònic fa que quedin en peus
molt pocs testimonis d’aquella etapa de la
història de Lleida.
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01. Camp Escolar. Instal·lacions esportives construïdes
per Joventut Catòlica als encontorns de la carretera de
Saragossa. El complex, molt transformat, es conserva
en l’espai comprès entre els instituts Màrius Torres, Gili
Gaya i Joan Oró.
02. Casa de Crist Rei. Edifici avui desaparegut que estava
ubicat a la zona de l’actual parròquia de Sant Ignasi de
Loiola (plaça d’Espanya, 4).Va acollir l’institut de batxillerat
quan els jesuïtes van ser expulsats per la República.
03. Societat Coral La Violeta. Avinguda Catalunya. Seguia el
model dels cors impulsats per Josep Anselm Clavé.
04. Camp d’Esports. Instal·lacions esportives construïdes
per Joventut Republicana de Lleida. L’entrada principal
d’aquest complex, avui pràcticament desaparegut, donava
a la carretera d’Osca, davant de l’Hospital Provincial.
05. La Gota de Llet. Edifici desaparegut que era a la zona
de l’estació d’autobusos (carrer Saracíbar, 2). S’hi va
proclamar la República el 14 d’abril de 1931.
06. Liceu Escolar. Edifici desaparegut de l’avinguda Blondel,
a l’alçada de l’actual número 11.
07. Federació Local Obrera de Lleida. Carrer Major, 92
(numeració de l’època).
08. Casal de Joventut Republicana de Lleida. Avinguda
Blondel, 64 (actual seu de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural).
09. Lliga Regionalista-Lliga Catalana. Carrer Major, 80
(numeració de l’època).
10. Acadèmia de la Joventut Catòlica. Avinguda Blondel, 3
(actual edifici de Caixa Fòrum). També va ser la seu del
Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria i de
la Unió Local de Sindicats (en l’òrbita del Bloc Obrer i
Camperol).
11. Presó Provincial. Edifici desaparegut a la plaça Cervantes.
Tingué protagonisme en la repressió dels fets d’Octubre
de 1934.
12. Federació de Joves Cristians. Carrer Tallada, 44
(numeració de l’època).
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13. Cercle Mercantil i Industrial, lloc de celebració de moltes
activitats culturals. I Ràdio Lleida EAJ 42, que va tenir un
paper destacat durant els fets d’Octubre de 1934. Carrer
Major, 74-76 (casa Llorens).
14. Instal·lació artística en homenatge al sindicalista Salvador
Seguí, el Noi del Sucre. Cruïlla entre els carrers Tallada
i Múrcia (en aquest espai hi havia l’edifici on va néixer i
viure Seguí).
15. Casino Principal. Carrer Major, 31. Punt de reunió dels
senyors de la ciutat.
16. Quarter de la Panera. Plaça de la Panera (actual Centre
d’Art la Panera). Assaltat en la revolta anarquista del 8
de gener de 1933. Tingué protagonisme en la repressió
dels fets d’Octubre de 1934.
17. Acció Catalana Republicana. Carrer Major, 14 (numeració
de l’època).
18. Casino Independent. Plaça Paeria, 11 (numeració
de l’època). Punt de reunió de joves de les classes
acomodades.
19. Cercle Tradicionalista. Plaça Paeria, 6 (numeració de
l’època).
20. Edifici on va viure la família Torres. Plaça Paeria, 10. A la
façana hi ha una placa en homenatge al doctor Humbert
Torres.
21. Monument dedicat al poeta Màrius Torres, fill del dirigent
republicà Humbert Torres. Jardins Màrius Torres.
22. Seu del Partit Republicà Radical. Plaça Sant Joan (a la
zona de l’actual carrer Saragossa).
23. Lliga Catòlica. Plaça Sant Joan, 20 (numeració de
l’època).
24. Teatre dels Camps Elisis. Edifici desaparegut que hi havia
a l’espai de l’actual Pavelló Esportiu Municipal Camps
Elisis (carrer Santa Cecília, s/n). S’hi feien moltes activitats
polítiques i sindicals.
25. Seu Vella. Seu de la guarnició militar. Protagonisme en
la repressió dels fets d’Octubre de 1934.

26. Futbol Club Lleyda. Camp de futbol a la zona del barri
de Cappont. Club de les dretes.

33. Ateneu Llibertari. Carrer Anselm Clavé, 10 (numeració
de l’època).

27. Studi d’Art. Carrer la Parra. Punt de reunió de l’avantguarda
artística local.

34. Societat Coral La Paloma. Carrer Cardenal Remolins.
Seguia el model dels cors impulsats per Josep Anselm
Clavé.

28. Lleida SC. Camp de futbol a la zona del barri de la Bordeta.
29. Casa del Poble (seu de la UGT i de l’Agrupació Socialista).
Carrer de Vila Antònia, 4 (numeració de l’època).
30. Local del Bloc Obrer i Camperol. Carrer de Vila Antònia,
8 (numeració de l’època).
31. Societat Agrícola Pràctica. Carrer Democràcia, 14
(numeració de l’època).
32. Centre Republicà Federal Socialista (la Petera). Rambla
Ferran, 39 (numeració de l’època).

35. Sindicat Agrícola Catòlic. Carrer Anselm Clavé, 19
(numeració de l’època).
36. Escola dels Ferroviaris. Edifici avui desaparegut ubicat
a la cantonada formada pels carrers Príncep de Viana i
Comtes d’Urgell.
37. Futbol Club Lleidatà. Camp de futbol que hi havia a la
carretera de Corbins (actual barri de Pardinyes). Club
dels republicans radicals.

Símbols utilitzats en els tres plànols:
Emplaçaments dels quals coneixem la ubicació exacta
(lletra rodona).

Emplaçaments que estan ubicats fora del plànol,
quan en coneixem l’adreça exacta (lletra rodona).

Emplaçaments dels quals desconeixem la ubicació
exacta, o només la coneixem de manera aproximada
(lletra cursiva).

Emplaçaments que estan ubicats fora del plànol,
quan només podem indicar l’adreça aproximada
(lletra cursiva).
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Itinerari 2

La ciutat i la Guerra Civil Espanyola
Lleida, 1936-1939
Joan Sagués San José

En un escenari relativament limitat com
és la ciutat de Lleida, els gairebé tres anys
de guerra civil es van traduir en una gran
varietat de vivències, per la qual cosa els seus
habitants van haver de patir bona part dels
esdeveniments que van marcar aquella època.
D’aquesta manera, el segon itinerari
proposat ens permet recórrer tot un seguit
d’espais associats a la insurrecció militar de
juliol de 1936, les transformacions revolucionàries, els efectes de la violència política
a la rereguarda, les disputes polítiques que
van dividir els diversos sectors que donaven
suport a la República, l’arribada de refugiats
i de ferits del front, els atacs aeris sobre
la ciutat, l’ocupació de l’exèrcit franquista i
l’establiment del front de guerra.
Quan es va esdevenir el cop d’estat que
va desencadenar la crisi posterior, els primers
a sortir als carrers de Lleida van ser grups
de civils armats que donaven suport a la
revolta. La presència de l’extrema dreta no
era gaire nombrosa, però sí que van tenir
la capacitat per donar el primer pas. Documentació de postguerra apunta que un dels
punts de concentració d’aquests civils va ser
un local del carrer Tallada que tenia Simon

Clavera, farmacèutic que va ser regidor després de l’ocupació franquista. Posteriorment,
els militars aquarterats a la Seu Vella van
ocupar punts clau com l’ajuntament, la seu
de la comissaria de la Generalitat (el palau
de la Diputació), l’estació del ferrocarril o
Ràdio Lleida, entre d’altres. Mentre, les forces
obreres preparaven la resistència a la zona
dels Magraners i el Recorrido, a Pardinyes.
Un cop fracassada la revolta (el punt on
els militars van resistir més temps va ser
l’ajuntament i els civils es van fer forts a la
Casa Cros de la rambla Ferran), els sindicats i els partits obrers es van fer amb el
control de la ciutat per endegar un procés
revolucionari que volia transformar de socarel la societat. La Seu Vella i els palaus de
la Diputació i de la Paeria, per exemple,
acollirien els nous comitès que havien de
regir durant un temps la vida de la ciutat.
Al llarg dels mesos següents, diversos
edificis van canviar les seves funcions habituals per passar a ser seus d’organitzacions
polítiques, magatzems, tallers, menjadors
comunals, centres hospitalaris o d’acollida
de refugiats. Els edificis de l’Església van ser
durament afectats per tot aquest procés, en
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L’edifici de la Casa Cros, actualment rambla Ferran 28, va ser
un punt de resistència dels sollevats el juliol de 1936 i seu
del quarter general de l’Exèrcit de l’Est de la República durant
la guerra civil.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

la seva pràctica totalitat van patir assalts i
incendis. En algun cas, posteriorment se’ls va
donar un ús civil-revolucionari, en altres, les
restes van quedar abandonades. En el plànol només s’inclouen edificis singulars, com
la catedral, el palau episcopal, l’Acadèmia
Mariana o el Seminari i els col·legis, esglésies o altres dependències que després de
ser assaltades van ser destinades a altres
usos. Amb els incendis va desaparèixer una
part important del patrimoni artístic religiós,
tot i que algunes personalitats republicanes
es van arriscar salvant una bona quantitat
de peces, inicialment conservades a l’antic
Hospital de Santa Maria.
Aquesta violència anticlerical forma part
de la intensa repressió que es va viure a la
rereguarda republicana, especialment durant
l’estiu de 1936. El principal espai associat a
la pèrdua de llibertat va ser, evidentment, la
presó. Però també hi va haver detinguts a
l’antic quarter de la Panera, als calabossos
de la Paeria i de la comissaria de la Generalitat i al castell de Gardeny. Els mesos
anteriors a l’ocupació franquista, el Servei
d’Investigació Militar (SIM) també va tenir
algun centre de detenció a la ciutat.
Al cementiri, a més d’enterrar les víctimes
d’aquesta repressió en una fossa comuna, es
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Durant l’etapa revolucionària de l’estiu de 1936, al palau de la Paeria es va instal·lar el tribunal popular, el comitè d’investigació
i el comitè municipal revolucionari.
Foto: Ramon Rius. Fons Ramon Rius-IEI.

van fer la majoria de les execucions. Al Camp
Escolar i al Camp de Mart es van perpetrar
dues matances col·lectives, el 25 de juliol i
el 25 d’agost respectivament.
Tampoc no van faltar algunes situacions
de violència entre els diversos sectors polítics favorables a la República. El que per a
Barcelona, i per extensió per al conjunt de
Catalunya, es coneix com a fets de Maig de

1937 va tenir un episodi destacat a finals
d’abril a la Seu Vella.
Tot i que a Lleida hi havia el quarter
general de l’Exèrcit de l’Est (a la Casa Cros),
l’atac aeri feixista del 2 de novembre de 1937
va afectar bàsicament la societat civil i, de
manera especial, punts com el mercat de
Sant Lluís o el Liceu Escolar. Era la primera topada directa amb les accions de guerra
33

A la Diputació, comissaria de la Generalitat republicana, s’allotjava
la seu del comitè popular.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

El pont sobre el riu Segre va ser volat en la retirada de l’exèrcit
republicà abans de l’ocupació franquista, que va tenir lloc el 3
d’abril de 1938.
Foto: Biblioteca Nacional. Madrid.
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i l’inici de les importants destruccions que
patiria la ciutat en els mesos següents. Els
combats van arribar definitivament a finals
de març de 1938 amb nous bombardejos
que van culminar amb l’ocupació franquista
el 3 d’abril.
Després de lluitar pels carrers, l’exèrcit
franquista es va fer amb el control de tota la

part de la ciutat que quedava al marge dret
del riu, mentre que el republicà, comandat per
Valentín González “el Campesino”, es retirava
a l’esquerre. El Segre, sense els ponts que
el travessaven ja que havien estat volats, es
convertí en línia de front durant nou mesos.
Una època durant la qual la dictadura va començar a posar els seus fonaments a Lleida.
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01. Castell de Gardeny. Feia funcions de presó i s’hi duia a
terme la instrucció de les milícies obreres populars (1936).
La zona de Gardeny va ser un dels punts d’entrada de
les tropes franquistes (1938).
02. Diari Combat. Carrer Acadèmia, 17 (local de l’Acadèmia
Mariana).
03. Camp Escolar. Instal·lacions esportives construïdes
per Joventut Catòlica als encontorns de la carretera de
Saragossa. El complex, molt transformat, es conserva
en l’espai comprès entre els instituts Màrius Torres, Gili
Gaya i Joan Oró. S’hi féu l’execució col·lectiva en què
van ser morts els oficials que havien participat en el cop
d’estat (25 de juliol de 1936).
04. Carrer Alcalde Costa. Hi hagué combats el 3 d’abril de
1938, abans de l’ocupació franquista de la ciutat.
05. Hospital de Catalunya. Avinguda de Catalunya, 3 (col·legi
Montserrat dels Germans Maristes).
06. Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats. Es va instal·lar
a l’asil de les Germanetes dels Pobres, edifici avui
desaparegut, a l’alçada del número 16 de l’avinguda de
Catalunya.
07. Jefatura Provincial de Falange (1938). Rambla d’Aragó,
2 (numeració de l’època).
08. Hemeroteca. Carrer de Sant Antoni, 50 (església de la
Sang).
09. Mercat de Sant Lluís (del Segre durant a la guerra). Edifici
desaparegut que estava situat a la zona de l’estació
d’autobusos (carrer Saracíbar, 2). Va resultar afectat pel
bombardeig del 2 de novembre de 1937.
10. Església de la Mercè i convent mercedari. Edifici avui
desaparegut que s’ubicava al carrer Sant Antoni, 33. Fou
ocupat per la CNT (1936).
11. Casa de la Maternitat (actual seu de la Biblioteca Pública
de Lleida). Rambla d’Aragó, 10. La gestió fou assumida
per la Comissaria de la Generalitat revolucionària.
12. Seminari Diocesà (actual seu del Rectorat i de la Facultat
de Lletres de la Universitat de Lleida). Plaça Víctor Siurana,
1. Va ser ocupat pel POUM (1936).
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13. Antic Banc d’Espanya (delegació d’Economia i Hisenda).
Avinguda Blondel, 23. Al reixat de la façana que dóna a
l’avinguda de Madrid, queden molts impactes dels trets
de l’exèrcit republicà atrinxerat al marge esquerre del riu
Segre durant els mesos de front (1938).
14. Biblioteca de Lleida. Carrer Blondel, 19 (actual seu del
PSC-comarques de Lleida).
15. Carrer Vila de Foix. Obert a causa de la reconstrucció de
postguerra.
16. Tribunal popular. Rambla d’Aragó, 35 (numeració de
l’època). El 1938, després de l’ocupació franquista, va
ser la seu de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació.
17. Catedral. Plaça de la Catedral. Incendiada el 24 d’agost
de 1936.
18. Museu Popular. Plaça de la Catedral. Antic Hospital de
Santa Maria.
19. Escultura commemorativa del bombardeig de 1937 (2006).
Avinguda Blondel. Situada entre l’IEI i l’espai que havia
ocupat el Liceu Escolar.
20. Liceu Escolar. Edifici desaparegut que s’ubicava a
l’avinguda Blondel, a l’alçada de l’actual número 11.Afectat
pel bombardeig del 2 de novembre de 1937.
21. Plaça Pati de les Comèdies. Oberta a causa de la
reconstrucció de postguerra.
22. Col·legi de les Dominiques (col·legi del Pare Coll). Carrer
Caldereries, 5. Ocupat pel POUM (1936).
23. Palau Episcopal. Edifici desaparegut a causa de l’assalt
que va patir l’estiu de 1936. Era al carrer Tallada.
24. Presó Provincial. Edifici avui desaparegut, que s’ubicava
a la plaça Cervantes.
25. Cercle Mercantil i Industrial. Carrer Major, 74-76 (casa
Llorens). Ocupat per la CNT (1936).
26. Hospital Intercomarcal. Avinguda Alcalde Rovira Roure,
44 (hospital de Santa Maria).
27. Punt de concentració de civils armats durant el cop d’estat
de 1936. Carrer Tallada, en un local propietat de Simón
Clavera.

28. Hotel Suizo. Carrer Major, 53 (numeració de l’època).
Ocupat per la CNT per instal·lar-hi menjadors comunals
(1936).

41. Església de Sant Joan. Plaça de Sant Joan. Assaltada
i posteriorment destinada a magatzem de queviures de
la CNT (1936).

29. Passatge de l’Empordà, 1. Seu de l’ajuntament durant
l’època de front (1938).

42. Teatre dels Camps Elisis (parc Eliseu Reclús durant la
guerra). Edifici desaparegut que s’ubicava a l’espai de
l’actual Pavelló Esportiu Municipal Camps Elisis (carrer
Santa Cecília, s/n). S’hi feien moltes activitats polítiques
i sindicals.

30. Casino Principal. Carrer Major, 31. Ocupat pel POUM
(1936).
31. Riu Segre. Marca la línia de front entre l’abril i el desembre
de 1938.
32. Quarter de la Panera. Plaça de la Panera (actual Centre
d’Art la Panera). Funcions de presó.
33. Lloc de comandament de Valentín González “el
Campesino” (1938). Xalet, avui enderrocat, que hi havia
al número 8 del carrer Alfred Pereña, cantonada amb
Sans i Ribes.
34. Palau de la Paeria. Plaça Paeria. Ocupat pels militars
sollevats el juliol de 1936, va ser un dels punts on més
es van resistir. Després va acollir el Tribunal Popular, el
comitè d’investigació i el comitè municipal revolucionaris
(1936).
35. Banc Hispano Americano (Banca Llorens, edifici
actualment dedicat a activitats comercials). Plaça Paeria,
14. Ocupat per la CNT-FAI (1936).

43. Turó de la Seu Vella. Seu de la guarnició militar sollevada
el juliol de 1936 i del comitè militar revolucionari.
44. Carrers Pilota i Estereria. Desapareguts a causa de les
destruccions de la guerra.
45. Carrer Santa Marta. Obert a causa de la reconstrucció
de postguerra.
46. Refugi antiaeri. Zona dels carrers Baixada de la Trinitat,
Carme i Turull.
47. Seu de la Diputació Provincial. Carrer del Carme, 26.
Acull el comitè popular revolucionari (1936) i el govern
civil franquista (1938).
48. Església del Carme. Rambla Ferran, 33. Ocupada per Estat
Català (1936). Durant la postguerra va ser reconstruïda
per Regiones Devastadas.

36. Centre de detenció del Servei d’Investigació Militar de la
República (1938). Plaça de Sant Joan, 30 (numeració de
l’època). Entresòl de l’edifici del bar Cantábrico.

49. Casa Cros. Rambla Ferran, 28. Punt de resistència dels
sollevats el 1936. Quarter general de l’Exèrcit de l’Est de
la República.

37. Carrer Saragossa. Obert a causa de la reconstrucció de
postguerra.

50. Seu del diari Acracia. Carrer de Vila Antònia, 15 (numeració
de l’època).

38. Pont sobre el Segre. Volat en la retirada de l’exèrcit
republicà.

51. Col·legi de la Sagrada Família. Carrer Democràcia, 20.
Ocupat per la UGT (1936).

39. Camp de Mart. Execució col·lectiva on van ser morts
una vintena de presos procedents de la presó de Lleida
a petició d’una columna anarquista que es dirigia al front
(25 d’agost de 1936). El Camp de Mart dels anys trenta
era una zona més àmplia que l’actual carrer que porta
aquest nom.

52. Seu del diari UHP. Direcció i redacció a la rambla Ferran,
39 (numeració de l’època).

40. Lliga Catòlica. Plaça Sant Joan, 20 (numeració de l’època).
Ocupat per la Unió Provincial Agrària.

55. Pont del ferrocarril sobre el Segre. Va ser volat en la
retirada de l’exèrcit republicà.

53. Joventuts Llibertàries i Ateneu Llibertari. Plaça Noguerola,
6 (numeració de l’època).
54. Cementiri. Lloc d’execucions i fosses comunes.
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Itinerari 3

Espais de la dictadura franquista,
la resistència antifranquista
i la lluita per la recuperació
de la democràcia. Lleida, 1939-1979
Joan Sagués San José
Després de la difícil experiència de viure
nou mesos en plena línia de front, el gener
de 1939 tota la ciutat quedava definitivament
sota control franquista. Aquest darrer plànol
recull diferents punts que ens recorden com
es va establir la dictadura a partir de la
victòria militar, les transformacions que va
viure la societat lleidatana durant les dècades franquistes i la lluita que alguns sectors
van mantenir amb l’objectiu de recuperar les
llibertats i la democràcia.
El nou edifici del Govern Civil, institució
que havia desaparegut durant la República, o
les dependències on es van instal·lar els diversos
organismes vinculats a Falange representen
clarament els centres de poder del franquisme.
Grups de pressió com el Caliu Ilerdenc o els
Grajos de Fernando, que actuaven de manera
informal però amb una notable influència,
representaven les elits d’aleshores.
L’exèrcit, especialment durant la postguerra, es va mantenir com una institució cabdal
i la seva presència a la ciutat va ser sempre
ben visible. Al final dels anys quaranta, però,

es va produir un fet transcendental per a
la història del patrimoni cultural de Lleida.
La guarnició va abandonar la Seu Vella per
instal·lar-se als nous quarters de Gardeny. A
poc a poc deixava de ser el Castell.
L’altre gran suport de la dictadura va ser
l’església. El seu renovat protagonisme queda
ben representat per la catedral nova. Va ser
reconstruïda com a conseqüència de l’assalt
i incendi que havia patit l’estiu de 1936. Significativament, la catedral restaurada i el nou
govern civil es van inaugurar el mateix dia
de l’any 1955, amb la presència del general
Franco. El fet d’incloure la catedral en aquest
itinerari també ens serveix per recordar alguns
dels conflictes socials més intensos que va
viure la societat lleidatana d’aquells anys, els
que es van plantejar entre els beneficiats i
els canonges, d’una banda, i els parcers que
conreaven les seves terres, de l’altra.
Finalment, la cultura oficial de la dictadura i un relat sobre la ciutat tan associat
al franquisme com el leridanismo, van trobar
un suport fonamental en l’Instituto de Es41

Quiosc de begudes situat a la
rambla d’Aragó, al davant de
la Maternitat (actual Biblioteca
Pública). A la fotografia es pot
veure la presència de la simbologia
franquista (banderes, uniformes,
el jou i les fletxes, retrats de
José Antonio i de Franco a les
façanes) als espais públics de la
ciutat durant la dictadura.
Foto: Ramon Borràs. Arxiu Borràs-UdL.

tudios Ilerdenses, instal·lat a l’antic Hospital
de Santa Maria.
Inevitablement, l’itinerari també evoca la
repressió, sobre la qual va descansar en bona
mesura la dictadura. Per la presó provincial,
el seminari vell i el nou, la mateixa Seu Vella
o la fàbrica Vilalta del carrer Alcalde Costa
van passar milers de persones que en algun
moment la dictadura va considerar enemigues.
Alguns testimonis també ens han parlat de
l’existència de llocs on, durant la postguerra,
es practicaven tortures, com l’Oratori dels
Dolors al carrer Cavallers. Molt lligats a
aquests espais de repressió estan els de dol i,
en aquest cas, el fonamental és el cementiri.
Les seves tàpies, com ja havia passat durant
la guerra, van ser lloc d’afusellament. El seu
interior va servir durant molts anys per recordar clarament qui havia estat vencedor i
qui perdedor en la guerra i qui ho continuava
sent durant la dictadura.
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A la ciutat també s’havien d’esborrar els
vestigis del passat democràtic i republicà
dels anys trenta. És molt significatiu que
un edifici tan emblemàtic com el casal de
Joventut Republicana de Lleida es transformés en caserna de la guàrdia civil o que el
Camp d’Esports quedés sota control de les
institucions franquistes.
Amb la postguerra, però, no es va emprendre només un procés de construcció política.
La guerra havia deixat ben visibles importants destrosses en molts edificis i carrers,
la qual cosa va donar una gran presència
a les actuacions de la direcció general de
Regiones Devastadas. Es van concretar en
obra nova (principalment blocs d’habitatges
i seus d’institucions), serveis públics com el
proveïment d’aigua potable i moltes reconstruccions d’edificis i de la trama urbana.
De manera soterrada també va existir una
altra ciutat durant aquells anys, la que va anar

Seu de la Jefatura Provincial de Falange Española Tradicionalista
y de las JONS, a l’actual número 22 de la plaça Sant Joan.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

donant cos a la lluita per a la recuperació de
les llibertats democràtiques. No hi va haver una
extensa vida política clandestina com en altres
localitats catalanes ni espais gaire destacats,
però sí que es poden assenyalar diversos punts
en els quals van confluir les ànsies de canvi
polític amb el desenvolupament d’activitats
culturals que les canalitzaven. És el cas de
locals de l’església, com algunes parròquies
que acollien reunions (Sant Pere o Santa

Maria Magdalena, per exemple) i la seu de
l’HOAC i la JOC; centres culturals i esportius
com l’Aliança Francesa, el Club Esportiu Huracans o el Sícoris Club; bars com el Mauri,
més conegut com la Punyalada, o el Baviera,
així com els llocs de treball i els domicilis
particulars dels activistes. Des del món de
l’educació també s’anunciaven canvis, com el
que representaven les escoles Alba i l’Espiga.
Durant la darrera etapa del franquisme i
els anys de la transició, les transformacions
de diversa naturalesa viscudes en els barris
de la ciutat anunciaven clarament una nova
època. Ho feien ben patent l’arribada de la
immigració, un creixement urbà sense haver
previst els serveis bàsics imprescindibles per
al desenvolupament d’una vida digna, la solidaritat veïnal per fer front als problemes
individuals i col·lectius que s’anaven plantejant i l’articulació d’un important i molt
combatiu moviment veïnal. Als barris perifèrics els locals parroquials van ser decisius
per al moviment.
Molt lligat a un dels conflictes emblemàtics
de la dècada dels anys setanta, l’associat amb
les reivindicacions del Clot de les Granotes
i el pas a nivell del ferrocarril a Balàfia, va
aparèixer l’Ateneu Popular de Ponent, entitat
que ha representat molt bé l’extensió dels
valors propis d’una societat democràtica i
participativa. En la consolidació d’aquests
valors i en la transformació social i cultural
de la ciutat també hi ha tingut molt a veure la recuperació dels estudis universitaris,
representada en bona part per la instal·lació
de l’Estudi General en un edifici històric com
l’antic convent dominic del Roser.
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01. Quarters de Gardeny. Construïts per presos polítics.
02. Local d’Hermandad Obrera de Acción Católica i de
Juventud Obrera Católica. Edifici avui desaparegut que
s’ubicava a l’alçada del número 14 del carrer Acadèmia.
S’hi feien reunions antifranquistes.
03. Casa Crist Rei. Edifici avui desaparegut que s’ubicava
a la zona de l’actual parròquia de Sant Ignasi de Loiola
(plaça d’Espanya, 4). Acollí reunions antifranquistes.
04. Fàbrica de Conserves de Ricard Vilalta. Edifici, avui
desaparegut, del carrer Alcalde Costa. Va allotjar una
presó després de l’ocupació franquista.
05. Camp d’Esports. Instal·lacions esportives construïdes
per Joventut Republicana de Lleida. Complex avui
pràcticament desaparegut, l’entrada principal del qual
era a la carretera d’Osca davant de l’Hospital Provincial.
Gestionat per Falange i l’ajuntament franquista.
06. Caliu Ilerdenc. Carrer Samuel Gili i Gaya (xalet situat
entre els números 2 i 4).
07. Escola Espiga. Carrer Ciutat de Fraga, 22. Model d’escola
activa i catalana.
08. Seminari Diocesà (actual seu del Rectorat i de la Facultat
de Lletres de la Universitat de Lleida). Plaça de Víctor
Siurana, 1.
09. Palau Episcopal. Carrer del Bisbe, 1. Construït per
Regiones Devastadas.
10. Catedral. Plaça de la Catedral. Reconstruïda per Regiones
Devastadas.
11. Institut d’Estudis Ilerdencs. Plaça de la Catedral. Antic
Hospital de Santa Maria.
12. Casal de Joventut Republicana de Lleida. Avinguda
Blondel, 64 (actual seu de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural). Convertit en caserna de la guàrdia Civil.
13. Asil Borràs. Edifici desaparegut que s’ubicava a la zona
de l’actual plaça Pau Casals. Després de l’ocupació
franquista va ser durant un temps seu de l’ajuntament i
després de l’Auxilio Social.
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14. Hospital Creu Roja. Carrer Balmes, 4. Construït per
Regiones Devastadas.
15. Presó provincial de Lleida. Edifici desaparegut a la plaça
Cervantes.
16. El Roser. Carrer Cavallers, 15. Seu de l’Estudi General.
17. Oratori dels Dolors. Carrer Cavallers, 28. Va ser emprat
com a centre de tortura durant la postguerra.
18. Seminari vell. Plaça del Seminari. Edifici avui desaparegut,
que va allotjar una presó després de l’ocupació franquista.
19. Parròquia de Sant Pere. Carrer Major, 9. Acollí reunions
antifranquistes.
20. Quarter de la policia armada. Camp de Mart, 24. Construït
per Regiones Devastadas.
21. Club Esportiu Huracans. Carrer Major, 5. S’hi feien
activitats culturals antifranquistes.
22. Sícoris Club. Plaça Paeria, 6. S’hi feien activitats culturals
antifranquistes.
23. Jefatura Provincial de FET y de las JONS. Plaça Sant
Joan, 22 (actual delegació del ministeri de Foment).
24. Ateneu Popular de Ponent. Carrer Pau Claris, 10.
25. Delegació de l’Organització Sindical. Carrer Sant Joan,
6 (numeració de l’època).
26. La Seu Vella. Camp de concentració durant la postguerra.
La guarnició l’abandonà al final dels anys quaranta.
27. Govern civil (actual seu de la subdelegació del Govern).
Plaça de la Pau, 1. Edifici construït per Regiones
Devastadas.
28. Oficina Comarcal de Regiones Devastadas. Edifici
desaparegut de l’espai actualment ocupat per la
comissaria de la Guàrdia Urbana. Carrer Salmerón.
29. Audiència Provincial (edifici actualment destinat a
dependències municipals). Rambla de Ferran, 13.
Construïda per Regiones Devastadas.
30. Aliança Francesa. Rambla Ferran, 25. Acollia activitats
culturals antifranquistes.

31. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Carrer Ramon
Llull, 10. S’hi feien reunions antifranquistes.
32. Petite Galerie. Carrer del Nord, 2 (numeració de l’època).
S’hi feien activitats culturals antifranquistes.
33. Ateneu Popular de Ponent. Carrer del Vallès, 22.
34. Barberia de Lluís Abenoza. Plaça Noguerola. Punt
de trobada clandestí de militants del POUM durant la
postguerra.

35. Cementiri. Lloc d’execucions i fosses comunes.
36. Escola Alba. Carretera de Corbins, km. 6. Model d’escola
activa i catalana.
37. Bar Mauri, conegut com la Punyalada. Situat en un
edifici, que actualment ja no existeix, proper a l’estació
del ferrocarril per la banda de Pardinyes (entre els carrers
Camí de Corbins i Roger de Llúria). Punt de trobada
clandestí de militants de la UGT durant la postguerra.
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Barri de la Mariola

Barri dels Magraners

Mr1. Antic polígon Santa Maria de Gardeny (acollida de veïns
del Canyeret) i blocs Juan Carlos (polígon d’habitatges
públics).

Mg1. Escola parroquial Sant Josep Obrer – Centre Social
Magraners. Plaça Joan XXIII, 1.
Mg2. Escoles Germans Pignatelli. Plaça Pare Nadal.
Escolarització de fills de la immigració.

Plaça d’Europa / plaça de la Constitució
C1. Clot de les Granotes. Plaça de la Constitució. Va ser
motiu d’importants lluites veïnals a finals dels anys
setanta.
C2. Antic pas a nivell del ferrocarril. Un cop soterrades les
vies, en el seu lloc es va construir l’actual plaça Europa.
Va ser motiu d’importants lluites veïnals a finals dels
anys setanta.
31. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Carrer Ramon
Llull, 10. Acolli reunions antifranquistes.
33. Ateneu Popular de Ponent. Carrer del Vallès, 22.
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Barri del Secà de Sant Pere
S1. Parròquia Verge dels Pobres. Plaça de Sant Pere, s/n.
Va donar suport al moviment veïnal del barri.

Barri de Pardinyes
P1. Parròquia del Santíssim Salvador. Carrer Sant Pere Claver,
9. Va donar suport al moviment veïnal del barri.
P2. Casal Social. Carrer Sant Pere Claver, 1-5. Seu de
l’Orvepard.

LLOCS D’HISTÒRIA
I DE MEMÒRIA

El Casal de Joventut Republicana de Lleida
Jaume Barrull Pelegrí

Joventut Republicana es va fundar l’abril
de 1901 com una entitat de caràcter cultural,
recreatiu i propagandista. No era, doncs,
pròpiament un partit polític, però estava sota
la influència primer de Fusió Republicana
i més tard d’Unió Republicana, totes dues
formacions liderades en l’àmbit espanyol per
Nicolás Salmerón i a Lleida per Manuel Pereña. El seu primer president va ser el veterà
líder republicà Manuel Soldevila Carreras i el
primer local era un pis del carrer Major. El
retorn a Lleida d’un grup de joves professionals, poc després de finalitzar els seus estudis
universitaris, va representar un important
reforç per a la nova entitat. Homes com ara
Humbert Torres, Alfred Pereña o Pere Mias
havien participat a Barcelona en la fundació
de l’Associació Escolar Republicana, de caire
esquerrà i catalanista.
Aquesta reorganització i aquest nou impuls
al republicanisme es van veure recompensats
per l’obtenció, el 1903, d’una primera acta
de diputat a Corts que va guanyar Manuel
Pereña. D’altra banda, a partir de 1905, la
republicana es va convertir en una de les
minories més sòlides del consistori lleidatà.
Tanmateix, la gran oportunitat del republi-

canisme lleidatà va arribar amb Solidaritat
Catalana (1907), articulada i dirigida des de
Joventut Republicana. A partir d’aleshores, Joventut no només es va convertir en el partit
director de la política lleidatana fins a la
guerra civil, sinó que era l’eix vertebrador
del republicanisme catalanista i d’esquerres
de les comarques de Ponent.
A més, Joventut sempre va saber participar
en els diferents projectes importants del republicanisme catalanista i d’esquerres que es van
succeir durant el primer terç del segle xx, com
ara la Unió Federal Nacionalista Republicana
(1910) o el Partit Republicà Català (1917),
sense perdre mai, però, la seva identitat de
partit lleidatà. Això li va permetre sobreviure
als reiterats fracassos d’aquells projectes. El
1931, Joventut va participar molt activament
en la creació d’ERC i en va ser el principal
impulsor a les comarques lleidatanes.
Al llarg de la seva història va publicar un
seguit d’influents periòdics. En primer lloc, es
va fer càrrec del vell periòdic El Ideal, fundat
per Alfred Pereña el 1898. Convertit en diari
el 1909, a partir de 1919 es va editar en català.
Durant la Dictadura es va publicar la revista
cultural Lleida, en bona part patrocinada
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per dirigents de Joventut
com ara Humbert Torres
i Alfred Pereña. Quan va
caure Primo de Rivera, el
1930, va aparèixer el diari
La Jornada, primer al servei
de la coalició republicana
i, més tard, convertit en
setmanari afiliat a ERC. El
1936 Joventut va recuperar
L’Ideal, publicat aleshores
en català.
Joventut Republicana
va tenir dos moments
d’especial incidència: al
voltant de 1917 i fins a la
primera dictadura i durant
la Segona República. El
1917 Humbert Torres, al
capdavant d’una Concentració Popular de caràcter
catalanista i antidinàstica,
va aconseguir l’alcaldia.
Era el primer alcalde de
Lleida elegit democràticament des de la restauració dels Borbons. Quan
el 1920 el doctor Torres
va ser cessat del càrrec
d’alcalde, enmig d’una dura

Casal de Joventut Republicana de
Lleida.

Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular
de Ponent.
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campanya de les dretes contra Joventut, la
política municipal va entrar en una dinàmica
de pactes i contrapactes força embogida. Fins
al punt que Joventut va acceptar el 1923, en
contra de tot allò que sempre havia defensat, l’alcaldia de reial ordre, càrrec que va
ocupar Ricard Palacín fins que va ser cessat
pel directori militar el mateix any.
Durant aquella època, el potencial social
de Joventut es va posar clarament de manifest amb la construcció d’un magnífic local
social a la cèntrica avinguda de Blondel,
obra de l’arquitecte Alfons Florensa. Es va
inaugurar el primer de gener de 1919, amb
una festassa que va acabar en un míting al
teatre dels Camps Elisis presidit pel professor
i dirigent socialista Julián Besteiro. Era un
edifici de tres plantes, amb un ampli saló
capaç d’albergar reunions i mítings polítics,
però també balls de societat o sardanes, principalment durant la Dictadura, una cafeteria
i sala de jocs, una biblioteca i diferents sales
per a reunions. Les obres es van sufragar per
subscripció popular. El mateix dia també es
va inaugurar el Camp d’Esports.
Joventut, doncs, era alhora un centre
polític, recreatiu i cultural i, fins i tot, podia
tenir una societat de socors mutus, un model
molt estès a l’Europa de l’època tant entre
el republicanisme com entre el socialisme.
La Dictadura de Primo de Rivera va
prohibir l’activitat política dels partits, de
manera que Joventut es va veure obligada
a refugiar-se en la funció social i en les
activitats culturals, cosa que li va permetre
continuar mantenint la seva influència.

Amb la proclamació de la República el
14 d’abril de 1931, s’obria un segon període
de gran influència. Joventut es va convertir
en la força política decisiva, tant a la Paeria —Antoni Vives va ser alcalde entre 1932
i 1934 i una altra vegada el 1936— com al
conjunt de les comarques de Lleida, i liderà
les candidatures republicanes a Corts (1931,
1933 i 1936) i al Parlament català (1932). Alhora, Joventut i, molt especialment, el doctor
Torres van tenir una destacada influència en
el conjunt d’Esquerra Republicana de Catalunya. Tanmateix, els fets d’Octubre de 1934
van tenir una repercussió molt negativa sobre
el futur de l’entitat: va deixar de publicar La
Jornada en un moment molt complicat per
al republicanisme d’esquerres i catalanista,
mentre que les divisions al voltant d’aquells
fets van generar no poques tensions.
Malgrat que liderava el Front d’Esquerres
i que va guanyar les eleccions de febrer de
1936, Joventut ja no va aconseguir recuperar
el vell paper hegemònic dels primers anys
republicans. Aquesta posició va ser dramàtica
a partir dels fets de juliol de 1936, quan el
partit es va veure àmpliament desbordat per
les forces obreres. A poc a poc, principalment
a partir de la nova institucionalització de la
política catalana, Joventut Republicana va
recuperar un cert protagonisme a la vida
social i política, principalment a l’Ajuntament.
D’altra banda, va participar activament en
la formació, l’estiu de 1936, de la columna
Macià-Companys.
Acabada la guerra, l’estatge de Joventut
es va convertir en caserna de la Guàrdia
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Civil. Com passava en tots els cuartelillos de
l’època, força antifranquistes hi van patir no
pocs maltractaments.
El 1979, sota la presidència de Víctor Torres Pereña, Joventut Republicana va tornar
a legalitzar-se com a partit, tot i que lligada a ERC. El 1989, una crisi interna es va
saldar amb el trencament amb ERC i amb
la sortida d’una bona part de la militància
fidel a Esquerra. Des d’aleshores, Joventut
ha col·laborat primer amb el PSC (1991) i
després amb CDC (1994).
Després d’uns quants anys d’indefinició,
en els quals el local de l’antic Casal va tenir
uns usos diversos però sempre allunyats de
la seva esplendor i de la funció per a la qual
havia estat creat, el 2005 es va convertir en
la seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
Un breu text situat a la porta d’entrada de
les noves instal·lacions municipals recorda
la història d’aquest edifici:

Després de moltes vicissituds, el Casal és actualment la seu
de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. La placa que recorda
la història del Casal i de Joventut Republicana de Lleida està
situada al costat de la porta d’accés a l’IMAC, a la façana,
reformada, que dóna a la plaça Pati de les Comèdies.
Foto: Xavier Goñi-UdL.
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Aquest Casal, construït per subscripció popular
i inaugurat el 1919, fou la seu de Joventut
Republicana fins que les tropes franquistes
l’ocuparen el 1938 i el van convertir en caserna de la Guàrdia Civil.
Joventut Republicana va ser durant el primer
terç del segle XX una de les institucions amb
més influència en la vida política i social de
Lleida, el principal referent del republicanisme
a les comarques de Ponent i un dels partits
més influents del catalanisme republicà.
La restauració de la democràcia va possibilitar que la ciutat recuperés l’ús d’aquestes
instal·lacions, convertides el 7 de setembre de
2005 en seu de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural.

El Liceu Escolar
Jaume Barrull Pelegrí

Imatge de la façana del Liceu
Escolar, publicada al diari
republicà El Ideal el 20 de
juliol de 1920 en un reportatge
aparegut en ocasió de la mort
del fundador Frederic Godàs.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica UdL.

El Liceu Escolar, una de les escoles de referència del moviment de renovació pedagògica
que va tenir lloc a la Catalunya del primer
terç del segle xx, va ser fundat el 1906 per
Frederic Godàs i Legido. Pedagog i polític,
Godàs havia estudiat magisteri a Lleida i a

Barcelona. Va exercir de mestre a Tremp i
va treballar d’administrador a la sucrera de
Menàrguens. El 1905 es va instal·lar a Lleida,
on es va convertir en un dels dirigents més
destacats de Joventut Republicana, juntament
amb Humbert Torres i Alfred Pereña. Va ser
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regidor de l’Ajuntament els anys 1909, 1911
i 1915 i col·laborador habitual de El Ideal i
d’altres publicacions.
Un any després de fundar el Liceu, Godàs
es va associar amb l’Acadèmia de Sant Lluís,
propietat de l’arquitecte Celestí Campmany.
Durant aquesta primera etapa, la nova escola
es va instal·lar en dos vells casalots del carrer
Cavallers. Paral·lelament, es va fundar l’Escola
Minerva per a noies, dirigida per Victorina
Vila Badia, esposa de Godàs. Entre 1914 i
1920, Godàs també va inaugurar sucursals
del Liceu a Balaguer, Castellserà, Bellcaire
d’Urgell, el Campell, Almacelles i Bellvís. A
partir de 1908, es va publicar un Boletín que
recollia la vida de l’escola.
El 1913, el Liceu Escolar es va traslladar a un edifici de tres plantes, construït
expressament per a aquesta funció, situat
a l’avinguda de Blondel, davant per davant
de Joventut Republicana. Aleshores era una
escola de nens i nenes. Encara ara no s’ha
aclarit l’autoria de l’edifici, ja que si unes
fonts apunten que va ser obra de l’arquitecte
Francesc de Paula Morera, d’altres afirmen
que va ser del mateix Campmany. En tot
cas, la façana del Liceu era tot un manifest
d’intencions. Era presidida per un bust del
pedagog suís Pestalozzi, acompanyat dels noms
de Rousseau, Proebel, Spencer i Montesino,
en dos medallons més s’invocaven els noms
de Vives i de Llull. Un santoral capaç de
despertar, ell sol, les ires de la dreta local,
principalment l’eclesiàstica. Tot plegat va fer
del Liceu una alternativa a l’escola religiosa,
fins aleshores hegemònica.
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El Liceu va tenir com a professors destacades personalitats de la vida cultural i
política de la ciutat com ara Humbert Torres,
Josep Estadella, Enric Arderiu o Joaquim
Maurín —aleshores un jove mestre— i altres
com Antoni Sabaté Mur, un mestre rellevant.

Vista del Liceu i de l’avinguda Blondel, afectats per les destrosses
de la guerra. Al requadre superior, l’escultura d’Agustí Ortega
i l’edifici que actualment ocupa el solar en el qual hi va haver
el Liceu (Blondel, 11).
Foto: Biblioteca Nacional. Madrid i Xavier Goñi-UdL.

Tanmateix, el projecte no va aconseguir
sobreviure gaire temps al seu fundador. El
juliol de 1920, en un viatge cap a Noruega
que els Godàs havien de fer amb el matrimoni Humbert Torres i Maria Pereña,
Frederic Godàs va morir sobtadament a la
localitat francesa de Senaillac. La mort del
fundador va obrir una doble crisi en la marxa de l’escola: de direcció —en un primer
moment se’n va fer càrrec el doctor Torres,
aleshores alcalde de la ciutat— i econòmica.
Per fer front als deutes, Victorina Vila es
va veure obligada, en un primer moment,
a llogar part de l’edifici i, el 1928, a vendre
l’escola a mossèn Joan Montaner, propietari
del Col·legi Verdaguer. El nou director va
conservar el nom de l’escola, però aquesta
va perdre una part de l’ideari que li havia
imprès el seu fundador. El canvi va comportar
que un grup de mestres, descontents amb la
nova orientació, marxés per fundar el Colegio
Ibérico, situat a l’actual rambla de Ferran.
Era l’època de la Dictadura i forçosament
havien d’anomenar l’escola en espanyol. Un
altre grup va fundar la Sala Montessori, al
carrer Major.
A primera hora de la tarda del 2 de
novembre de 1937, Lleida va sofrir un dur
bombardeig. L’aviació italiana, al servei del
bàndol rebel, va enfilar la part baixa de la
ciutat: plaça Catalunya, Blondel, carrer Major,
plaça de la Sal, avinguda de la República
(rambla de Ferran), i tornà, en direcció a
Saragossa, per Cappont. Es tractava d’una
ruta sense cap objectiu militar destacat. S’ha
documentat fins a dues-centes deu víctimes

Un cop acabada la guerra, i abans d’enderrocar l’edifici, la
façana de l’antic Liceu va canviar les referències a pedagogs
il·lustrats pel jou i les fletxes del nou règim.
Foto: Josep Porta. Fons Porta IEI.
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mortals, a les quals potser cal sumar-ne
quaranta o cinquanta més que correspondrien a víctimes indocumentades. El grup
més nombrós de víctimes van ser nens i
nenes. Només al Liceu Escolar, on va caure
una d’aquelles bombes, hi van morir més de
seixanta alumnes.
Aleshores, el Liceu ja no era aquella escola
alternativa d’anys enrere, però que l’edifici
fos abatut per les bombes feixistes, fins al
punt que es va haver d’enderrocar totalment,
sempre tindrà un important valor simbòlic.
Després de molts anys de silenci obligat
i d’oblit, la memòria del Liceu Escolar s’ha
anat fent present en la vida quotidiana dels
lleidatans. Així, quan al 1998 es va inaugurar
la primera passarel·la per a vianants sobre el
Segre, obra de l’arquitecta Mamen Domingo,
se li va donar el nom del Liceu aprofitant
que s’havia construït prop de l’emplaçament
de l’antiga escola. D’altra banda, el 10 de
setembre de 2006, per iniciativa de l’Institut
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Municipal d’Educació, l’Ajuntament de Lleida
va erigir un monument en homenatge a les
víctimes d’aquell bombardeig, justament a
l’alçada d’on hi va haver el Liceu Escolar.
L’escultura, obra de l’artista Agustí Ortega, es
va inaugurar amb motiu del centenari de la
fundació del Liceu, amb el lema “Dignitat,
memòria i vida”. Des d’aleshores s’ha convertit
en un lloc de memòria on els lleidatans expressen el dia de l’aniversari del bombardeig
el seu rebuig a la brutalitat d’aquella guerra.
L’actuació es va reforçar l’any 2010 amb la
instal·lació d’un panell informatiu a iniciativa
del Memorial Democràtic. Finalment, el 2007,
coincidint amb el setantè aniversari d’aquell
bombardeig, Lleida Televisió va produir el
documental El braç de les fúries, en el qual
s’aportaven novetats importants sobre el bombardeig, però que en bona part estava dedicat
a la memòria de l’escola. Paral·lelament, el
diari Segre va editar un col·leccionable sobre
el mateix tema.

El Camp d’Esports
Jaume Barrull Pelegrí

Vista de les piscines del Camp
d’Esports en l’època inicial del complex.
Al requadre inferior, l’actual velòdrom
i la part posterior de les modernes
instal·lacions esportives privades que
s’hi han construït. Les piscines, que
es van reformar i es van mantenir
en funcionament tot el segle xx, ja
han desaparegut.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular
de Ponent i Xavier Goñi-UdL.

El 1919, Joventut Republicana de Lleida
va encetar un ambiciós projecte que posava
de relleu el seu potencial social i, alhora,
oferia a la ciutat, i molt singularment al
jovent, una alternativa a l’oci tradicional a
través del foment de l’esport. Van destacar
alguns elements especialment innovadors, com
ara l’esport femení o la natació. El projecte
s’arrenglerava amb allò que, més tard, el set-

manari barceloní La Rambla popularitzaria
sota l’eslògan “Esport i ciutadania”.
El Camp d’Esports, construït en una finca
de la partida del Joc de la Bola, amb l’entrada
principal per la carretera d’Osca, va ser projectat per l’arquitecte Alfons Florensa. A l’igual
del Casal de Joventut, una bona part es va
finançar amb uns bons que van subscriure els
socis i totes aquelles persones interessades en
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Camp del Futbol Club Lleidatà, equip dels republicans radicals, situat a l’actual barri de Pardinyes, en una zona propera a la
carretera de Corbins.
Foto: cedida per Ramon Masip.

el projecte. Tenia camp de futbol, inaugurat
el 1918; velòdrom, connectant així amb la
pràctica d’un esport molt arrelat a Lleida;
pistes de patins i de tennis, inaugurades al
1920; camp de tir; gimnàs; frontó; piscina, la
segona esportiva de tot Espanya, i un espai
de jocs dedicat a la canalla. Uns Ford model
T feien el trajecte entre el Casal de Blondel
i les instal·lacions esportives.
Joventut va demostrar que era més bona
organitzadora de campionats que impulsora
de la pràctica de l’esport, en definitiva una
activitat molt incipient aleshores, i, a poc a
poc, el projecte inicial es va anar abando62

nant. Fos com fos, a partir de la Dictadura
de Primo de Rivera, Joventut va gestionar el
Camp d’Esports des d’un plantejament distint:
arrendant part de les seves instal·lacions a
clubs esportius autònoms. I així, en aquelles
instal·lacions va néixer el Club Tennis Lleida.
D’acord amb aquest nou plantejament, i per
tal d’unificar esforços, el 1930 es va crear
el Centre d’Esports Lleida. El nou centre
impulsaria, de manera preferent, la pràctica
de l’atletisme, disciplina en la qual destacarien Àngel Banqué, campió de Catalunya de
llançament de disc, i Emília Trepat i Agnès
Gregori entre les noies.

De l’obra original del Camp d’Esports
pràcticament només queda l’antiga porta
d’accés a la carretera d’Osca, inutilitzada.
Unes discretes plaques recorden l’origen
de les instal·lacions, però no són de fàcil
lectura per als vianants. A més, visualment
queden en un segon terme respecte de
la placa amb el nom de l’avinguda Alcalde Rovira Roure, dirigent destacat de la
conservadora Lliga Catalana i alcalde de
Lleida per designació governativa després
dels fets d’Octubre de 1934.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

Des del punt de vista esportiu, però,
d’aquella primera època s’ha de destacar el
ràpid desenvolupament de la natació, principalment gràcies als triomfs de Salvador
Laguía. El seu pes en el conjunt català es
va posar de manifest arran del fet que els
primers campionats de Catalunya es van fer
a Lleida l’agost de 1921. D’altra banda, la
secció de natació de Joventut va jugar un
paper important en la creació de les federacions espanyola i catalana.
Tanmateix, com arreu, l’esport que es va
fer més popular gràcies a la rivalitat entre
equips va ser el futbol. Les primeres passes
importants es van donar sota el patrocini
dels partits polítics. I així, el 1917, un grup
d’afeccionats de l’Atlético Metalúrgico, amb

el suport del Partit Radical, van crear el FC
Lleidatà. Un any més tard, Joventut va impulsar el FC Joventut que, gràcies al Camp
d’Esports, disposava d’unes instal·lacions que
no tenien els rivals, cosa que va forçar el FC
Lleidatà a construir un camp a Pardinyes. El
1922, finalment, les dretes van organitzar el
seu propi equip, la Penya Esportiva Salvat,
que tenia la seu social al bar Salvat, a la
plaça de Sant Joan, la qual impulsaria la
fundació, el 1923, del FC Lleyda, que jugaria
al camp que es va construir a Cappont. Als
anys trenta, l’afecció futbolística estava polaritzada entre l’AE Lleida (Els calaveres), que
tenia arrendat el terreny del Camp d’Esports,
i el Lleida SC, que jugava a la Bordeta. Tots
dos equips van arribar a jugar el campionat
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regional la temporada 1935-1936, truncada per
la guerra. Acabada aquesta, els sobrevivents
de tots dos equips, amb la inestimable ajuda
dels Germans Maristes, que cobrien el flanc
polític, van crear el Lérida Balompié.
Aleshores la Falange, per iniciativa del
delegat d’esports Francisco Pons Castellà, anys
després alcalde de Lleida, es va apropiar del
Camp d’Esports, que s’havia convertit durant
la guerra en una mena de parc automobilístic. Els nous amos van crear el seu propi
equip de futbol, el Club Deportivo Leridano,
el 1941. Atès que el Leridano sí que tenia
unes bones instal·lacions, però que l’afecció
era del Balonpié, que jugava en un camp molt
precari, el 1947 ambdós clubs es van fusionar
per donar lloc a la Unión Deportiva Lérida.
Més endavant, el Camp d’Esports va passar a ser de titularitat municipal. Si durant
la postguerra els nous propietaris del Camp
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d’Esports van mantenir el model de la seva
utilització pels diferents clubs (tennis, natació,
etc.), el creixement d’aquests va significar que
es busquessin noves instal·lacions, mentre el
vell Camp d’Esports anava en decadència. De
fet, l’únic l’esport que hi ha sobreviscut de
manera regular al llarg del temps ha estat
el futbol. L’Ajuntament va remodelar l’estadi
pressionat per l’ascens de la Unió Esportiva
Lleida a la primera divisió la temporada
1993-1994, però de les instal·lacions de la
primera època només resta, mig abandonat,
el velòdrom, mentre que una àmplia zona, tot
i que continua dedicada a l’esport, ha estat
privatitzada. Per la banda de la carretera
d’Osca es conserva, inutilitzada, una part de
l’entrada monumental original, encara que
pràcticament no hi ha cap senyal que en
faci memòria.

La Gota de Llet
Jaume Barrull Pelegrí

El Dispensari Municipal la Gota de Llet i
Casa de Socors es va inaugurar l’1 d’abril de
1919, quan era alcalde de Lleida el republicà
Humbert Torres. Formava part d’un important

paquet de polítiques destinades a la modernització i millora de la ciutat, principalment
des del punt de vista de les infraestructures
i dels serveis. Es tractava, i d’aquí ve el seu

El Dispensari Municipal la Gota de Llet i Casa de Socors estava situat al costat del Banc d’Espanya, a la rodalia de l’actual
cruïlla entre les avingudes de Madrid i Catalunya. Davant hi havia el mercat de Sant Lluís, també desaparegut (ocupava l’espai
posteriorment destinat a l’estació d’autobusos).
Foto: Ramon Borràs. Arxiu Borràs UdL i Xavier Goñi-UdL.
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nom, d’una institució dedicada, en primer
lloc, a la infància: “allí —va explicar el mateix
doctor Torres—, es donava llet estèril a les
criatures de la classe humil, quines mares,
per misèria orgànica, no les podien criar. Es
pesaven i visitaven periòdicament les criatures, s’ensenyaven, a més a més, els petits
detalls dietètics, de tan cabdal importància
en els dos primers anys de vida.” Finançat
amb fons de la històrica Pia Almoina procedents de la desamortització, el dispensari
disposava també de serveis de medicina i de
cirurgia general, oftalmologia, puericultura i
ginecologia i esterilització i anàlisi.
La Gota de Llet es va instal·lar en un
edifici de planta, d’estil modernista, obra de
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l’arquitecte Francesc de Paula Morera Gatell,
que s’alçava a la zona de la Banqueta, a la
vora del mercat de Sant Lluís, a l’altura d’on
ara hi ha l’estació d’autobusos.
Atès que els consistoris de la Dictadura de
Primo de Rivera van descuidar molt les funcions del dispensari, quan el 1927 l’Ajuntament
va decidir restaurar el vell palau de la Paeria,
les seves dependències es van traslladar a la
Gota de Llet. Aquesta circumstància va fer que
el dispensari acollís, el vespre del 14 d’abril
de 1931, la proclamació de la República, que
el doctor Humbert Torres va fer en nom del
Comitè de Salut Pública.

El turó de la Seu Vella
Joan Sagués San José

El turó, i especialment l’antiga catedral
del segle xiii, són per als lleidatans el símbol
més representatiu de la ciutat. Tot i això,
durant segles han estat furtats a l’ús públic
i ciutadà. Com és prou sabut, després de la
guerra de Successió la catedral es va destinar
a usos militars. A més, es va completar la
fortificació del turó, iniciada durant la guerra
dels Segadors (quan el castell del Rei es va
convertir en caserna), amb la consolidació
de la ciutadella emmurallada i l’establiment
d’una zona polèmica al seu voltant. Com a
resultat, s’alçava sobre la ciutat la silueta
del Castillo Principal. Una imatge amb un
alt valor sentimental, però alhora un espai
molt allunyat de la vida quotidiana.
El juliol de 1936, la Seu Vella era la
caserna del regiment d’infanteria La Albuera
número 16. La majoria dels seus comandaments s’havien sumat a la sublevació militar, per la qual cosa la direcció local de la
revolta era a l’antiga catedral. I, com havia
passat en la repressió de la revolta viscuda
l’octubre de 1934, metralladores situades a
les muralles de la ciutadella apuntaven en
direcció a la ciutat.

El protagonisme del turó es va mantenir
durant aquells tres dies de juliol. Part dels
civils que el dia 18 van sortir al carrer per
donar suport als militars rebels, hi van pujar
buscant armes i instrucció. L’endemà també
va ser del turó d’on va baixar una columna
de soldats per ocupar la ciutat i declarar
l’estat de guerra. I el dia 20, quan el cop
d’estat ja havia fracassat a Lleida, al turó van
ser detinguts els oficials rebels per part dels
civils i militars que es van oposar i resistir a
la revolta. Mentre les tropes havien controlat
la ciutat, representants de les forces obreres
es van concentrar en zones de Cappont i els
Magraners, a continuació van fer-se visibles
pels carrers del centre. El dia 20 els militars
rebels ja no estaven en condicions d’oposar
una resistència important. Una excepció van
ser els homes que havien ocupat el palau
de la Paeria i l’edifici de la Casa Cros de la
rambla de Ferran.
L’ensulsiada militar va obrir la porta a
un procés revolucionari comandat per les
organitzacions obreres que van substituir les
institucions republicanes per una nova xarxa
de comitès. La Seu Vella va acollir el comitè
militar, integrat per oficials i sotsoficials con67

traris al cop, per representants de sindicats
i partits obrers, i probablement encapçalat
pel tinent coronel Josep Martínez Vallespí.
El comitè va assumir les funcions pròpies
d’un govern militar, a més de coordinar la
instrucció de les Milícies Obreres Auxiliars,
bàsicament del POUM, que es va dur a terme
al turó de Gardeny. A partir de la tardor del
mateix 1936, però, aquest comitè, com la
resta d’institucions revolucionàries, va anar
perdent competències fins que va ser dissolt
el 4 de febrer de 1937. En el seu lloc, la
Generalitat va nomenar un nou comandant
militar de la plaça.
Com ja havia passat l’any 1812 durant
la guerra del Francès, a mitjan agost de
1936 es va produir una explosió al castell
del Rei, que, des del segle xix, s’utilitzava
com a polvorí. El resultat va ser una nova i
greu mutilació del castell amb la destrucció

Búnquer construït durant la guerra civil a
la zona dels pous de gel.
Foto: Xavier Goñi-UdL.
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de l’ala de ponent de l’edifici i de la torre
de l’Homenatge, a més de provocar algun
dany també a la catedral. Amb la guerra i
la revolució just encetades, aquella explosió
accidental i l’incendi posterior van crear
alarma i indignació a la ciutat per la sospita
que pogués tractar-se d’un acte de sabotatge
facciós.
L’evolució política dels anys de la guerra
a Catalunya va estar clarament marcada per
la conflictiva relació entre les diverses forces
antifeixistes que afectava greument la resistència republicana. Més d’una vegada la tensió
es va traduir en enfrontaments armats, els
quals van acabar conduint als fets de Maig
de 1937.
En aquest context, la Seu Vella també
hi va tenir un paper. Els darrers dies d’abril
de 1937 un grup d’anarquistes encapçalats
pel comissari de regiment Justiniano Vi-

Imatge que evoca clarament el temps de l’ocupació de la ciutat
per part de l’exèrcit franquista.
Foto: Victor Horn. Fundació Caixa de Tarragona.

Efectes de la guerra en la Seu Vella. La fotografia va ser feta
quan la ciutat ja havia estat ocupada per les tropes franquistes.
Foto: Victor Horn. Fundació Caixa de Tarragona.

llaverde, que també havia estat regidor en
representació de la CNT, es van amotinar i
van fer-se amb el control del Castell. Com
a justificació asseguraven que era una acció
d’autodefensa davant possibles agressions dels
guàrdies d’assalt i dels comunistes contra les
forces revolucionàries, veritables representants

—segons ells— de la voluntat popular. En
aquells moments, el comissari d’Ordre Públic
Francesc Viadiu es dirigia a la Cerdanya
per desarticular el grup del líder anarquista
conegut com el Cojo de Màlaga que dominava Puigcerdà. Després d’un parell de dies
d’incertesa es recuperà una certa normalitat.
Com a reacció al bombardeig que la ciutat va patir el 2 de novembre de 1937, en
el qual les defenses antiaèries instal·lades a
la Seu Vella no van poder fer res, al turó es
van construir diverses estructures defensives
en previsió de nous atacs: un refugi antiaeri
sota el castell del Rei, fortificacions, trinxeres i nius de metralladora. Encara és ben
visible un d’aquests búnquers des del carrer
Camp de Mart. El mateix es va fer al turó
de Gardeny.
Res, però, no va poder aturar l’ocupació
franquista de la ciutat. Diversos propagan69

Senyera pintada a la muralla l’any 1969.

Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

distes de l’època van afirmar que Lleida
tornava a ser espanyola el 3 d’abril de 1938,
quan la bandera de l’Espanya franquista va
onejar dalt del campanar de la Seu. Un fet
anecdòtic durant l’ocupació, però significatiu
del caràcter que tindria la dictadura, va ser
l’afusellament de la làpida amb el poema
de Magí Morera “Al campanar de Lleida”,
instal·lada al campanar des del 1912, pel
fet que estava escrit en català. El 2007 la
làpida va ser retirada per poder-la restaurar
i actualment s’exposa a l’interior del claustre
de la Seu.
Com si fos una mena de revenja històrica,
el 15 de maig de 1969, un grup d’activistes
antifranquistes va pintar una enorme senyera
al pany de muralla en el qual onejaven les
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L’ús militar del turó de la Seu Vella ha deixat el record d’aquest mural
de tema africanista que es conserva a l’interior del castell del Rei.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

banderes espanyola, falangista i carlina. La
pintada era visible des de diversos punts de
la ciutat i en van córrer fotografies en color.
L’eliminació de les quatre barres no va ser
una tasca fàcil, va ser necessària una bastida

Foto: Arxiu Fotografia Històrica UdL.

Foto: Arxiu Ateneu Popular de Ponent.

Durant molt temps el castell principal de Lleida va ser una
infraestructura aïllada de la ciutat i dels lleidatans dalt d’un turó, tal
com es pot veure en aquesta panoràmica de l’any 1912. Gairebé cent
anys després, el recinte està cada cop més obert a la participació
dels ciutadans (accés al turó des del parc de Santa Cecília, tot just
inaugurat, en el marc de la campanya Coneixes la teva ciutat…?
de l’any 2011).

i van haver de picar la pedra per esborrar
la pintura.
La dictadura, però, encara havia deixat
una altra empremta fonamental en el conjunt monumental del turó: el seu ús com
a camp de concentració entre 1938 i 1940.
Segons diverses informacions, al camp de
concentració de la Seu Vella hi van arribar
a haver set mil interns en unes condicions
de vida pèssimes, destinats en bona mesura
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a treballar, com a mà d’obra forçada, en les
obres de reconstrucció de postguerra.
Finalment, el 1948 les tropes van abandonar la catedral, tot i que encara van conservar algunes posicions al turó durant un
temps, per instal·lar-se en els nous quarters
de Gardeny. A partir d’aquest moment es va
poder iniciar un procés de lenta reconstrucció de l’edifici i de recuperació de l’entorn.
Alhora, es va revalorar el turó i el conjunt
monumental tant per als lleidatans com per
als visitants.
Si la democratització de la societat ha
de comportar l’ús cívic de l’espai públic, la
recuperació i el descobriment per part de
la ciutadania del turó, més enllà de fer-ne
una referència sentimental permanent, ha
estat una fita encara no del tot completada.
En aquest sentit, cal destacar que en les
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darreres dècades han millorat d’una forma
molt important les vies d’accés al turó, la
reforma més recent són els jardins de Santa
Cecília (2011).
En tot aquest procés han estat bàsiques
les intervencions públiques, tant pel que fa
a les obres com a la creació de mecanismes
de gestió del turó (el 2009 per acord de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Lleida es va constituir el Consorci del Turó
de la Seu Vella). Però també ha resultat
molt important la implicació de la societat
civil. En aquest sentit, destaca la feina de
l’Associació d’Amics de la Seu Vella (1973),
però també d’altres entitats com el mateix
Ateneu Popular de Ponent a través de moltes
de les seves activitats. La campanya Coneixes
la teva ciutat…? en seria un bon exemple.

La presó de Lleida
Joan Sagués San José

La presó provincial de Lleida va ser
testimoni directe de diversos esdeveniments
que ajuden a explicar el segle xx, a entendre
millor els canvis socials i polítics als quals
la societat lleidatana, i catalana, ha hagut
d’enfrontar-se.
Obra de l’arquitecte Celestí Campmany,
es va inaugurar el 1895 al portal de Boters,
l’actual plaça Cervantes, situada al capdamunt
de la rambla d’Aragó. Es tractava d’una de
les zones d’expansió de la ciutat, després
de l’enderroc de les muralles iniciat al començament dels anys seixanta, i per això
l’edifici quedà durant unes dècades atrapat
en ple centre urbà. Amb planta baixa i dos
pisos, seguia parcialment el model de presons
cel·lulars. Tenia una capacitat teòrica d’entre
seixanta i cent interns i estava organitzada
en cel·les individuals i sales de reclusió més
grans.
El 6 d’octubre de 1934 el president de la
Generalitat va proclamar a Barcelona l’Estat
Català. L’acció va ser secundada per molts
ajuntaments, el de Lleida entre ells, però la
revolta va fracassar. Els fets d’Octubre, que
posaven en relleu els importants conflictes
que es vivien a la Catalunya republica-

na (crisi agrària, dificultats per desplegar
l’autonomia, tensions polítiques i manca de
cultura democràtica), van ser contestats amb
diverses mesures repressives. Entre elles, la
dissolució d’ajuntaments i l’empresonament
de milers de persones, uns quants centenars
a les terres de Lleida. La presó no va ser
suficient per encabir-los a tots. Una part van
ser internats al quarter de la Panera i uns
altres a la Seu Vella.
Després dels fets, les dretes, que des de
feia gairebé un any governaven la República,
també van fer seu el control local en un
marc d’excepcionalitat política. El 16 febrer
de 1936 es van celebrar unes noves eleccions
generals que a Catalunya va guanyar el Front
d’Esquerres. La coalició havia reivindicat
durant la campanya electoral l’alliberament
dels empresonats per recuperar la normalitat
institucional.
El director de la presó, Joaquín Morcillo, va explicar que els interns van fer notar
la seva alegria tot just es van conèixer els
resultats electorals. L’alcalde, Antoni Vives
Estover, també condemnat a presó però que
ja havia recuperat el seu càrrec el 18 de
febrer, va encapçalar la comitiva que el dia
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La presó de Lleida en l’etapa que va ser preventori judicial administrat per la Generalitat republicana.
Foto: José Demaría “Campúa”. Archivo General Militar (Àvila).

22 va acudir a la presó per rebre els darrers
presos alliberats. Tots plegats van encapçalar
una eufòrica manifestació popular fins al
Casal de Joventut Republicana.
Importants sectors de la dreta no van
acceptar la derrota a les urnes i ben aviat
van començar a preparar-se per recuperar
el poder per altres vies. Entre els incidents
previs a la revolta militar que conduiria a la
guerra civil, una cinquantena de persones van
ser empresonades després que als falangistes
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lleidatans els trobessin armes en un escorcoll.
El 19 de juliol de 1936 escamots de l’exèrcit,
de la guàrdia civil i de civils armats havien
ocupat la ciutat de Lleida. Un dels edificis
controlats va ser la presó i els revoltats van
alliberar els empresonats que els eren afins,
els quals es van sumar al cop d’estat.
Finalment, els sollevats serien derrotats,
però la normalitat ja no es va recuperar. Les
autoritats republicanes no van poder fer seu
el control de les institucions ni de l’ordre

públic. Les forces obreres van impulsar la
construcció d’un nou poder revolucionari i,
novament, la presó en seria protagonista. El
triomf inicial de la revolució va comportar
que pràcticament tots els presos comuns,
amb l’excepció de les dues dones conegudes
com les enverinadores de la Granja d’Escarp,
fossin alliberats. La presó va quedar sota el
control d’un comitè revolucionari.
El recinte es va omplir amb els que van
ser considerats enemics de la revolució: civils
i militars que havien participat en el cop
d’estat, representants de les diverses formacions
de la dreta, sacerdots, religiosos i persones
vinculades amb l’església, enemics de classe,
etc. Bona part de les víctimes de la repressió
revolucionària van sortir de la presó per ser
executats. Ja fos en forma de saques (unes
cent cinquanta persones van ser mortes en
les matances col·lectives del 25 de juliol i 5,
20 i 25 d’agost) o després d’una condemna
del tribunal popular (unes dues-centes vint
més). La majoria d’aquestes execucions van
tenir lloc al cementiri, però també se’n van
fer al Camp Escolar i al Camp de Mart.
La Generalitat va començar a recuperar el
control de Catalunya al llarg de la tardor de
1936 i la gestió de les presons va esdevenir
una competència autonòmica. Durant el mes
d’octubre els funcionaris de la presó de Lleida van recuperar el control de la institució,
convertida en preventori judicial destinat a
acollir interns pendents de sentència.
En diversos informes redactats des del
final d’agost de 1936, el director Morcillo va
lamentar el mal estat de la presó, l’excés de

població reclusa, el caràcter deficient i escàs
dels serveis, etc. les condicions per als treballadors tampoc no eren gaire bones. Per
tot plegat, el director pensava que la presó
difícilment podria adaptar-se al nou sistema
penitenciari.
Durant l’any 1937 la Generalitat endegà
algunes investigacions sobre els abusos i les
irregularitats que s’hi havien produït des de
l’inici de la guerra. Es recuperava, si més
no formalment, una certa normalitat institucional. El canvi del panorama polític a la
rereguarda catalana es completà la primavera
de 1937, quan les tensions entre les diverses
tendències polítiques esclataren en alguns
enfrontaments oberts. Els anarquistes i el
POUM, partit finalment il·legalitzat, van ser
els derrotats. Una de les conseqüències va
ser l’empresonament de militants d’aquestes
organitzacions antifeixistes.
Lleida va ser ocupada per l’exèrcit franquista el 3 d’abril de 1938. Durant els dies
anteriors algunes dependències de la Generalitat es van traslladar cap a localitats més
segures. Tot i que, a causa del desgavell
propi d’una evacuació, alguns presos van ser
alliberats i altres van fugir, des del 28 de
març els interns van ser traslladats a altres
centres penitenciaris i el preventori judicial
lleidatà es va instal·lar a Solsona.
L’edifici no va quedar buit gaires dies.
Durant els nou mesos que la ciutat va ser
línia de front, l’exèrcit i les noves autoritats
locals s’encarregaren de posar els fonaments
de la dictadura. Un d’ells seria la política
repressiva. Un altre cop la presó va ser una
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institució fonamental. Hi van passar milers
de presoners de guerra i de detinguts per
la repressió política que van viure amuntegats i en unes condicions terribles. Segons
la historiadora Mercè Barallat, entre 1938 i
1945 es van aplicar 558 penes capitals, les
execucions també ara es feien al cementiri,
i 169 persones van morir a la presó a causa
de les pèssimes condicions de vida.
En aquests temps de revolució, guerra i
ocupació militar altres edificis i instal·lacions
de la ciutat també es van utilitzar en algun
moment per a funcions penitenciàries. Durant

l’etapa republicana es pot esmentar el castell
de Gardeny, l’antic quarter de la Panera (actual
seu del centre d’art contemporani) al carrer
Sant Martí i els calabossos dels palaus de
la Diputació i la Paeria. Abans de l’ocupació
franquista, el Servei d’Investigació Militar
republicà (SIM) va disposar d’algun centre
de detenció, com el que tenia a l’entresòl
de l’edifici del bar Cantàbric, a la plaça
Sant Joan. Durant l’època de front, la Lleida
franquista també va donar usos penitenciaris
i concentracionaris a l’antic seminari, en ple
centre històric, al seminari de l’actual plaça

Vista de la presó provincial presidint una plaça Cervantes per la qual passava la carretera en direcció a Osca.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

76

Víctor Siurana, a la Seu Vella i a la fàbrica
de conserves de Ricard Vilalta, situada entre
els carrers Alcalde Costa i Acadèmia.
La construcció d’una nova presó provincial, als afores de la ciutat, va permetre
l’enderrocament de l’antiga l’any 1967. Abans,
però, encara va complir una altra “missió”.
Quan ja no tenien les funcions de presó, les
dependències abandonades van “acollir” durant
la dècada dels seixanta immigrants i veïns
desplaçats del degradat barri del Canyeret,
que s’havia d’enderrocar. Posteriorment van
ser traslladats a “les casetes” del polígon de
Santa Maria de Gardeny. L’edifici es convertia també així en testimoni dels canvis
urbanístics i socials propis de la Lleida de
la segona meitat del segle.

La nova plaça Cervantes i la delegació
d’Hisenda substituirien físicament la presó,
que passaria només a viure en el record i els
documents. S’havia enderrocat un dels símbols
de la repressió de la dictadura però, com
hem vist, la història de la presó havia estat
intensa i el franquisme no volia renunciar
a un lloc propici per a l’homenatge de les
seves víctimes. Així, el 1969 es va alçar un
monument als Caiguts, obra de l’arquitecte
Lluís Domènech Torres, en el qual es van
utilitzar materials procedents de la presó.
L’obelisc es va aixecar pocs anys després
que fos retirat, per exigència d’una ciutat
que estava creixent i necessitava reformes, el
Monumento conmemorativo de la liberación
de Lérida, obra de l’arquitecte Francisco Cla-

Vista de la plaça Cervantes ja sense
la presó. A l’esquerra apareix el
monument en homenatge als caiguts
i al fons la delegació d’Hisenda. Al
requadre inferior, una vista de la plaça
després de la darrera reforma.
Foto: Arxiu Gómez Vidal i Xavier Goñi-UdL.
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vera Armenteros i situat, des del final de la
guerra, a la cruïlla entre l’actual Prat de la
Riba i la carretera d’Osca.
El monument de la plaça Cervantes va
restar dempeus fins a l’any 2008. Conegut
com a “supositori” pels lleidatans a causa de
la seva forma, en època democràtica diversos
col·lectius ciutadans i polítics van reclamar
repetidament la seva demolició ja que evocava els temps del franquisme. Finalment, el
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lloc de memòria erigit pels vencedors de la
guerra va desaparèixer aprofitant una reforma
de la plaça Cervantes i del seu entorn. La
democràcia, però, no l’ha substituït per algun
altre tipus d’instal·lació memorial que, amb la
mateixa força que l’enderrocada, pugui servir
per recordar aquells que han estat víctimes
de la violència i la intolerància en la nostra
història recent.

Revolució i guerra a Lleida la roja
Joan Sagués San José

Després del fracàs del cop d’estat, les organitzacions sindicals i els partits de l’esquerra
obrera van aconseguir el control de bona
part de Catalunya. Durant l’estiu de 1936 van
desencadenar un projecte revolucionari de
transformació de la societat que va canviar
la fisonomia de molts pobles i ciutats. En
aquest context, la capital del Segrià va ser
coneguda com Lleida la roja.
La revolució va afectar directament la
propietat urbana, la qual cosa va comportar
la confiscació d’immobles de persones considerades faccioses i un complicat projecte
de municipalització de l’habitatge. A més,
les organitzacions obreres van veure com
en poc temps creixien de manera radical
la seva militància i les funcions polítiques
i administratives que tenien assignades. Per
desenvolupar-les, sindicats i partits van ocupar diversos edificis i habitatges de la ciutat.
El Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM) va instal·lar part de les seves dependències al Casino Principal del carrer
Major, un dels referents de la sociabilitat de
les elits locals. El col·legi de les dominiques
(carrer Caldereries) el va destinar a quarter
de les seves milícies. Així mateix, a l’edifici

El Casino Principal va ser ocupat pel POUM l’estiu de 1936.
Foto: Ramon Rius. Fons Ramon Rius-IEI.
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del seminari diocesà (plaça Víctor Siurana)
hi van emplaçar menjadors populars, cuines
comunals, allotjament de milicians i tallers
col·lectius de sastreria, fusteria i sabateria;
a més, hi organitzaven activitats socials del
partit. Curiosament, i malgrat l’atac anticlerical
que va patir l’edifici, diversos testimonis van
apuntar que el dirigent poumista Santiago
Palacín hi va amagar religioses per protegirles de la persecució que patien. Després
de la il·legalització del POUM la primavera de
1937, el seminari es va destinar a usos de comandament i intendència de l’Exèrcit de l’Est.
Amb l’ocupació franquista de la ciutat l’any
1938, va continuar allotjant tropes i durant
un temps també se li van donar funcions
penitenciàries. Segons apunta el professor
Frederic Vilà, interns de la presó del seminari
vell hi eren traslladats durant el dia per fer
feines de reconstrucció. L’octubre de 1939
l’edifici va recuperar la seva funció original,
si bé encara no a ple rendiment.
La Unió Provincial Agrària, sindicat proper al POUM, es va instal·lar al local que la
Lliga Catòlica tenia al número 20 de la plaça
Sant Joan. Per la seva banda, els comunistes
del PSUC i la UGT van ocupar el col·legi de
la Sagrada Família, al carrer Democràcia.
La CNT i la FAI també van col·locar les
seves sigles en diverses façanes de la ciutat.
A la seu que el banc Hispano Americano
tenia a la plaça Paeria, just al costat de
l’ajuntament, hi van obrir les oficines dels
comitès intercomarcal i comarcal de la CNT,
del comitè de la FAI i del comitè local de la
Solidaritat Internacional Antifeixista. Mentre
que l’actualment desaparegut edifici dels
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Al Banc Hispano Americano de la plaça Paeria, actual número 14,
es van instal·lar la CNT, la FAI i el comitè local de la Solidaritat
Internacional Antifeixista. La foto es va fer un parell de dies
després de l’ocupació franquista de la ciutat, motiu que explica
la presència de tropes a l’entrada de l’edifici.
Foto: José Demaría “Campúa”. Archivo General Militar (Àvila).

Mercedaris (situat al carrer de Sant Antoni)
el van destinar als sindicats cenetistes. Finalment, a la plaça Noguerola hi havia les
dependències de les Joventuts Llibertàries i
de l’Ateneu Llibertari.

Altres forces minoritàries a Lleida també buscaren el seu nou espai. Per exemple,
Estat Català a l’església del Carme, o el
Centre Republicà Federal Socialista al Casino
Independent.
La presència social i política que havien
guanyat les organitzacions obreres va comportar que també necessitessin dotar-se d’altaveus
amb un ressò important entre les seves bases
i el conjunt de la ciutadania. Durant tota la
guerra, el periòdic dels anarquistes va ser
Acracia, una capçalera que ja tenien en temps
de la República. Dies després del cop d’estat
va ocupar les dependències del diari tradicionalista El Correo, del republicà El País i de
la Impremta d’Indústries Gràfiques, situada
al carrer Vila Antònia, número 15. Després
de l’ocupació franquista, i durant els mesos
que va durar el front, en aquests tallers es
va imprimir el diari Hoja Informativa Militar
del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón.
El portaveu del POUM va ser Combat,
després de requisar la impremta Mariana
(carrer Acadèmia, 17). A partir de l’1 de febrer de 1937 va ser substituït per Adelante,
que es publicaria en castellà. Per la seva
banda, UHP va ser el diari dels comunistes
del PSUC i la UGT. Després d’ocupar el diari
conservador La Tribuna, va tenir la direcció i
redacció primer al número 39 de la rambla
Ferran i després al carrer Alcalde Fuster, 6.
El setmanari de Joventut Republicana durant
la guerra va ser L’Ideal, una capçalera que ja
venia del temps de la República i que tenia
la redacció al número 60 del carrer Blondel.
La presència de la guerra també es feia
notar a través dels diversos diaris militars

L’antic palau episcopal del carrer Tallada va ser enderrocat a causa
de l’assalt de què va ser objecte durant la guerra civil.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

que s’editaven a Lleida. Es tractava de publicacions pensades per a les diferents unitats
establertes al front d’Aragó, motiu pel qual
no s’ocupaven de la quotidianitat de la ciutat. La majoria sortien de la Impremta Sol.
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Marxa de milicians pel carrer
Major l’estiu de 1936. Les taques
a la façana de Sant Pere mostren
que l’església ja havia estat
incendiada.
Foto: Ramon Rius. Fons Ramon
Rius-IEI.

Assalt i incendi de la catedral el
24 d’agost de 1936. Al requadre
superior es mostra una vista de
les obres de reconstrucció de
la catedral dutes a terme per
Regiones Devastadas després
de la guerra.
Foto: Ramon Rius. Fons Ramon RiusIEI i Arxiu Històric de Lleida.
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En aquests tallers també s’imprimia premsa
política aragonesa, destinada a les poblacions
d’aquesta regió que havien quedat en zona
republicana.
En el marc de la revolució, els sindicats
i partits obrers van bastir un nou entramat
institucional que, al seu torn, també necessitava un espai físic per desenvolupar les
seves funcions. Els primers organismes que
van aparèixer van ser el comitè popular, dit

també de Salut Pública, i l’assemblea de les
juntes directives de les organitzacions obreres
de la ciutat. El comitè va ser durant uns
mesos l’organisme encarregat de dirigir la
vida de Lleida i l’assemblea era el punt de
reunió de les forces que en aquells moments
tenien tot el poder. Ambdues institucions van
allotjar-se al palau de la Diputació Provincial. La República ja l’havia reconvertit en
comissaria de la Generalitat, amb les funcions

Sota la direcció de la comissaria de la Generalitat controlada per les forces obreres, la gestió de la Casa de la Maternitat (actual Biblioteca
Pública de la rambla d’Aragó) va experimentar una important transformació.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica UdL.
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pròpies de la diputació i del govern civil. El
Tribunal Popular, l’òrgan encarregat d’exercir
la justícia revolucionària, va tenir la seu al
palau de la Paeria (juntament amb el Comitè
d’Informació Popular i el Comitè Municipal)
i al número 35 de la rambla d’Aragó, tot i
que també va usar en algun moment dependències de la Diputació.
El projecte revolucionari de transformació de la societat va tenir un important
component d’anticlericalisme, el qual durant
l’estiu de 1936 es va traduir en múltiples
atemptats. Al marge de la terrible violència
exercida sobre les persones, un dels efectes
més espectaculars va ser l’atac directe a les
propietats immobiliàries de l’Església. Temples
i convents, la catedral i el palau episcopal van
ser assaltats i incendiats. En alguns casos,
aquests edificis van ser destinats a nous usos
civils. En altres, van mantenir-se enderrocats
fins a la reconstrucció de postguerra.
La proximitat al front d’Aragó i les necessitats de guerra van donar un protagonisme
especial als centres hospitalaris de la ciutat.
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En aquells moments els principals van ser
l’hospital Intercomarcal de la carretera d’Osca
(la nova organització territorial de Catalunya
havia deixat en desús la paraula provincial)
i l’hospital de Catalunya (instal·lat al col·legi
de la plaça Catalunya confiscat als Germans
Maristes).
La revolució també va canviar la naturalesa de l’assistència social. Els principals
exemples van ser la Casa de la Maternitat
(rambla d’Aragó), juntament amb la veïna
Casa de Misericòrdia, que va ser rebatejada
com a Casa d’Acolliment. Ambdues institucions van passar d’estar a càrrec de religioses
a ser gestionades per la Generalitat, que hi
va introduir mesures modernes (en l’àmbit
sanitari, d’educació i d’acolliment) pel que fa
al tractament dels interns. Al començament
de 1938 els nens de la Maternitat van ser
traslladats al seminari de Solsona, ja que,
preveient l’aproximació del front, l’actual
Biblioteca Pública havia de ser destinada a
la sanitat militar.

Bombardejos, línia de front
i establiment de la Lleida franquista
Joan Sagués San José

La guerra civil havia començat a Espanya
al final de juliol de 1936, però a Lleida els
efectes directes de les accions bèl·liques encara tardarien uns mesos a fer-se sentir. Els
patiments dels lleidatans durant els primers
mesos de conflicte van ser sobretot resultat
del fallit cop d’estat i del consegüent procés
revolucionari, així com del fet que era un
centre logístic important per als republicans.
Era la ciutat més propera al front d’Aragó,
establert l’estiu de 1936.
Ja fos per carretera o per ferrocarril,
Lleida era punt de pas obligatori per arribar
a l’Aragó des de la resta de Catalunya. Pels
carrers de la ciutat van passar milers de
combatents, que moltes vegades provocaren
seriosos problemes d’ordre públic. De les terres
de Lleida procedien molts dels queviures,
transports i proveïments destinats al front.
A la ciutat també hi van arribar ferits, a més
d’un important nombre de refugiats que fugien
de la guerra des de diverses parts d’Espanya,
als quals calia donar menjar i trobar feina
i allotjament. L’Oficina Administrativa d’Ajut
als Refugiats es va situar el gener de 1937 a
l’antic edifici de les Germanetes dels Pobres
de la plaça Catalunya. Entre l’agost de 1936

Pas de combatents pels carrers de Lleida en direcció al front durant
la guerra civil.
Foto: Ramon Rius. Fons Ramon Rius-IEI.

i aquesta data, la Generalitat havia convertit
aquest local en el Casal del Vell, dependent
de la Casa d’Acolliment.
Però la presència més directa de les
accions de combat no es va deixar sentir
fins al bombardeig del 2 de novembre de
1937. Fins aleshores, les forces polítiques
locals s’havien enfrontat en infructuosos debats sobre la forma com calia organitzar la
defensa passiva: l’enfosquiment dels fanals
havia de dificultar la visibilitat dels pilots
85

enemics, però feia els carrers més insegurs;
calia centrar els esforços en les obres de
fortificació als afores de la ciutat o en la
construcció de refugis antiaeris. Principalment
es van arranjar soterranis per poder acollir
els veïns en cas d’atac de l’aviació feixista.
Per aquest motiu, no s’han pogut recuperar i
senyalitzar refugis per fer-los visitables, com
sí que ha passat els darrers anys en diverses
localitats catalanes. Després de l’atac del 2
de novembre l’ajuntament en va construir
un d’important entre els carrers del Carme,
Baixada de la Trinitat i Turull.
A la Seu Vella es van instal·lar sirenes
d’alarma, una metralladora al campanar protegida amb sacs terrers i bateries antiaèries
en alguns baluards. A la Casa Cros (rambla
de Ferran, cantonada amb Vila Antònia), on
hi havia les dependències del quarter general
de l’Exèrcit de l’Est, també es va col·locar
una sirena. La casa Mangrané (edifici del
1907, avui enderrocat, que s’ubicava a l’altra
cantonada de Ferran amb Vila Antònia) es
va destinar al domicili particular del general
Sebastián Pozas, cap de l’Exèrcit de l’Est.
També es preveia que, en cas de necessitat, els avions de l’aeròdrom d’Alfés podrien
acudir a defensar la ciutat. Aquesta instal·lació
va ser bombardejada tres vegades durant
l’octubre de 1937.
A dos quarts i cinc de quatre de la tarda
del dia dels Difunts, nou avions van atacar
la ciutat. Les alarmes de la Seu no van funcionar, la qual cosa va facilitar l’extensió de
rumors de sabotatge. Els avions, procedents de
la base aèria de Sòria, eren Savoia-Marchetti
S-79 italians. Les potències feixistes europees
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donaven un suport decisiu a l’exèrcit franquista
en homes, armament i material de guerra.
Destaca la participació de la legió Còndor
alemanya i de l’Aviació Legionària italiana,
responsable de bona part dels bombardejos
sobre moltes ciutats catalanes.
L’atac va afectar un important eix per
a la vida lleidatana. Van entrar per la zona
de Gardeny i van seguir per l’avinguda de
Madrid, avinguda de Blondel, carrer Major,
carrer Cavallers, avinguda Francesc Macià, carrer
Comerç i rambla de Ferran. Van girar cua
en arribar a l’estació del ferrocarril, que no
van atacar. En una sola passada, que va durar uns set minuts, van deixar caure gairebé
set tones de bombes. La xifra exacta de les
morts encara no es coneix, però a partir de
diverses fonts la historiadora Mercè Barallat
parla d’un mínim de dos-cents cinquanta
morts i d’uns cinc-cents ferits.
En aquest recorregut dramàtic, cal destacar
que es veieren directament afectats el mercat
de Sant Lluís (l’actual estació d’autobusos
situada a l’avinguda de Madrid), el Liceu
Escolar i diversos edificis del centre històric.
També hi va haver algun impacte al marge
esquerre del riu.
Troballes documentals recents apunten que
l’objectiu inicial d’aquesta acció italiana era
una instal·lació industrial de Flix. No la van
poder atacar per qüestions climatològiques,
i es van acabar centrant en Lleida, segon
objectiu en el seu pla d’operacions. Lleida,
com a capital de la rereguarda republicana
del front aragonès, tenia un interès estratègic
per a l’exèrcit franquista. La documentació
conservada dóna fe que els seus comanda-

El desaparegut mercat de Sant Lluís va
ser un dels punts directament afectats
pel bombardeig de 1937.
Foto: Ramon Borràs. Arxiu Borràs-UdL.

ments tenien informació sobre diversos punts
d’interès militar (probablement entre els seus
objectius hi havia els dos ponts sobre el riu
per tallar les comunicacions amb la resta de
Catalunya). Però la missió principal d’aquesta
mena d’atacs indiscriminats sobre la població
civil era trencar la moral de la rereguarda i
fer més perceptible la sensació d’inseguretat.
En record de les víctimes del bombardeig
de 1937, l’any 2006 es va instal·lar una escultura urbana davant de la finca on s’havia
alçat el Liceu Escolar.
Les bombes tornaren a caure sobre Lleida
al llarg de la setmana anterior a l’ocupació
de la ciutat per part de les tropes franquistes.
Un cop trencat el front d’Aragó el 9 de març
de 1938, l’exèrcit franquista va anar avançant
en direcció a les terres catalanes, fins que
el diumenge 27 van ocupar Massalcoreig.
El mateix dia, Lleida, que ja tenien molt a

l’abast, començava a ser bombardejada i bona
part dels seus habitants fugien. Els atacs es
van repetir els dies 28, 29 i 30. El quarter
general de l’Exèrcit de l’Est va ser evacuat
cap a Barbens i la comissaria de la Generalitat, encapçalada pel comunista Joaquim
Vilà, va passar al marge esquerre del riu per
situar-se en un xalet de la Bordeta propietat
de la família Estadella.
Bona part de la ciutat va quedar afectada
per aquesta onada d’atacs aeris. Segons Luis
M. Mezquida, els punts més castigats el dia
27 van ser els encontorns de l’Escola del
Treball (hi havia instal·lat el parc d’artilleria
de l’Exèrcit de l’Est); el número 1 de la rambla d’Aragó; el grup escolar situat a prop de
l’Escola Normal; l’Oficina d’Ajut als Refugiats
anteriorment esmentada; els números 6, 8,
10, 12, 14 i 9 del carrer Major; el número
16 del carrer del Comerç; el col·legi de la
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Una part important de la ciutat, en
aquest cas el barri del Canyeret, va
quedar seriosament danyada a causa
de la guerra.
Foto: Ramon Borràs. Arxiu Borràs-UdL.

Sagrada Família del carrer Democràcia (ocupat
per la UGT el 1936); el número 1 del carrer
del Nord; el 51 del carrer del Carme; set
edificis del carrer Redola de Sant Joan; dos
del carrer Gairoles del Canyeret, i la plaça
del Dipòsit. També es van provocar incendis
a la Seu Vella en esclatar alguns camions i
dipòsits de combustible. Altres fonts també
assenyalen el col·legi de l’Ensenyança i l’edifici
de Correus i Telègrafs.
En el cas dels atacs de 1938 calcular el
nombre de morts encara és més difícil ja
que bona part de la població havia fugit i la
ciutat va ser nou mesos línia de front. Mercè
Barallat recull la xifra de quatre-cents. En
la intervenció que el Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalunya va impulsar
al cementiri de Lleida l’any 2010, també es
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va instal·lar una escultura en homenatge als
lleidatans morts pels atacs aeris de la guerra.
Preparant-se per a la batalla, a les portes
de la ciutat s’havia situat la 13 divisió de
l’exèrcit franquista, comandada pel general
Fernando Barrón Ortiz, mentre que el 30 de
març de 1938 va arribar a Lleida la 46 divisió
republicana comandada pel tinent coronel
Valentín González González, el Campesino,
per defensar-la. Inicialment, el Campesino
va instal·lar el seu lloc de comandament en
un xalet, enderrocat fa uns anys, que estava situat a la zona de les Cases Barates, al
carrer Alfred Pereña, cantonada amb Sans i
Ribes. La posició, però, no era prou segura i
es va traslladar al palau de la Paeria. Encara
hi va trobar el comitè municipal permanent
format pels regidors del PSUC Llorenç Rivas

Pont del ferrocarril sobre el
riu Segre volat en la retirada
de l’exèrcit republicà.
Foto: Michele Francone. Fototeca
Municipal d’Alcoi.

Un cop acabada la guerra,
i de forma provisional, els
ponts van haver de ser
substituïts amb diverses
passarel·les construïdes
per l’exèrcit.
Foto: Michele Francone. Fototeca
Municipal d’Alcoi.
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Sánchez, Jaume Bonet Cercós, Josep Torres
Solé i Gregorio Mendoza Santamarta. Aquests,
però, van ser evacuats cap a Barcelona el
dia 31.
Aquell mateix dia es van iniciar els combats en les posicions situades a la rodalia de
Lleida. Les forces franquistes van entrar per
la zona del turó de Gardeny, que va patir
l’atac definitiu el 2 d’abril. Un dels punts
principals del seu accés a la ciutat van ser
els carrers Alcalde Costa i Acadèmia (zona
de la gasolinera i de la carretera general).
Les tropes republicanes van intentar contra-

atacar i es van lliurar combats molt durs en
diversos carrers de la ciutat al llarg del dia
3. El turó de la Seu Vella va ser ocupat a
les 5 de la tarda. Els republicans van volar
els ponts de la carretera i del ferrocarril i
van provocar incendis en diversos edificis
al voltant de les places Sant Joan i la Sal,
amb l’objectiu de protegir la seva retirada i
dificultar l’avenç de l’exèrcit franquista.
Fruit de totes aquestes accions bèl·liques,
l’entramat urbà de la ciutat va experimentar
posteriorment alguns canvis. En la reconstrucció de postguerra, l’illa de cases marcada pels

Vista de la ciutat des d’una trinxera republicana al marge esquerre del Segre.
Foto: Biblioteca Nacional. Madrid.
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Restes d’impactes que es conserven a les reixes de la façana que
mira al riu de l’antic Banc d’Espanya.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

Protecció del carrer Major amb sacs terrers a l’alçada de la plaça
Sant Francesc. Durant els mesos que va durar el front, aquesta
era una zona de risc ja que l’exèrcit republicà estava atrinxerat a
l’altra banda del riu.
Foto: Victor Horn. Fundació Caixa de Tarragona.

carrers Pilota i Estereria, entre l’església de
Sant Joan i la plaça la Sal, va desaparèixer,
així com els carrers esmentats. Pel mateix
motiu, es van obrir nous vials, com els carrers
Santa Marta i Saragossa, als encontorns de
la plaça Sant Joan, o el carrer Vila de Foix
i la plaça Pati de les Comèdies al voltant
de l’antic Hospital de Santa Maria (seu de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs).

Un cop fixades les posicions aquell abril
de 1938, el Segre es va convertir en línia
de front. El marge dret del riu, on hi havia gairebé tot el nucli urbà, quedava en
mans dels franquistes; la zona de Cappont
i la Bordeta, a l’esquerre, sota control de la
República. Aquesta situació es mantindria
durant nou mesos.
Al llarg d’aquest temps, en plena guerra
i amb foc creuat sobre el riu (com encara
avui en dia testimonien les reixes de l’antic
Banc d’Espanya), es van començar a construir les bases de la Lleida franquista. Es
va recuperar la institució del govern civil
que, provisionalment, es va situar al palau
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A l’asil Borràs es van instal·lar
les dependències de l’Auxilio
Social. En aquest espai
actualment hi ha la plaça Pau
Casals.

Foto: Arxiu Fotografia Històrica UdL.

de la Diputació. El de la Paeria, en canvi,
quedava en zona perillosa, per la qual cosa
les dependències municipals es van traslladar
inicialment a l’asil Borràs. Ben aviat, però,
aquesta instal·lació va ser requerida pels serveis d’Assistència Social i Beneficència Militar.
Les oficines municipals passaren a ocupar
el número 1 del passatge de l’Empordà, a
l’edifici del 1932 anteriorment seu d’una residència d’estudiants.
En aquelles circumstàncies, però, les
veritables autoritats eren les de l’exèrcit. La
comandància militar va ocupar el xalet del
metge Manuel Mercè Sendra (número 25 de
la rambla d’Aragó) i l’Auditoria de Guerra de
l’Exèrcit d’Ocupació, és a dir el jutjat militar,
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el número 35 de la mateixa via, on ja havia
estat instal·lat el tribunal popular.
Pel que fa a les dependències vinculades
al partit, la Jefatura Provincial de Falange
es va situar a la casa de Rovira Roure, al
número 2 de la rambla d’Aragó. El quarter
de les milícies es va instal·lar al convent de
la Mercè del carrer Sant Antoni, ocupat el
1936 per la CNT, tot i que alguns mercedaris
també van poder tornar a viure-hi. Al número 41 de la rambla d’Aragó es va situar la
delegació de Frentes y Hospitales.
D’altra banda, les restes del derruït palau
episcopal, al carrer Tallada, van acollir el doctor
Manuel Moll Salord, nomenat bisbe administrador apostòlic per la Santa Seu l’any 1938.

El cementiri de Lleida
Conxita Mir Curcó

El 3 d’abril de 1938, amb l’arribada de
les tropes rebels, la ciutat de Lleida, amb el
riu Segre com a frontera, restà dividida en
dues parts. Les forces de Franco, vingudes
del front d’Aragó, s’instal·laren a la riba dreta,
mentre les republicanes s’atrinxeraren al marge esquerre, on hi havia el cementiri, situat,
com era habitual, als afores de la ciutat.
Arran del cop militar del 18 de juliol de
1936 contra la legalitat republicana, el cementiri adquirí una presència inusual en la
vida ciutadana. La guerra civil i la revolució
social que esclatà arran de la revolta militar
franquista ocasionaren moltes víctimes militars i civils que foren enterrades en grans
fosses comunes, obertes abans i després de
l’ocupació militar.
Durant els nou mesos que la ciutat restà
dividida per la línia de front, els cementiris
de les poblacions veïnes vingueren a suplir,
pel que fa a les morts que es produïren a
la zona dominada pels franquistes i fins a
l’acabament de la guerra, les funcions que no
podia fer el cementiri municipal de la ciutat
pel fet que s’ubicava en zona republicana. Així
ho acredita, per exemple, l’acta municipal de
l’ajuntament franquista de 27 de juliol de 1938

en què s’insta a fer les gestions necessàries
per a enterrar els morts “en el Cementerio
del vecino pueblo de Torrefarrera por hallarse
ya repleto de cadáveres el de Alpicat donde
se venían enterrando ahora”.
Acabada la guerra, al cementiri de la
capital s’obrien noves fosses, amb rases
excavades gairebé a tocar de les que ja hi
havia, on s’enterraven els soldats exhumats
del front o morts als hospitals militars, o els
cadàvers recuperats sota els enderrocs d’una
ciutat que havia estat terriblement castigada per les bombes de l’aviació feixista, així
com les víctimes que ocasionà la repressió
franquista fins ben entrats els anys quaranta.
L’enterrament dels que anomenaren caídos
s’acompanyà, aquí com arreu, d’un ritual pensat per fer respectar, a còpia d’imposició, els
nous valors ideològics i les noves jerarquies
de poder que acompanyaren la implantació i
consolidació de la dictadura. Tota una litúrgia
que abastava des del canvi dels noms dels
carrers fins a les commemoracions, desfilades,
braços enlairats, misses de campanya, esqueles,
funerals o martirologis, que es mantingueren
en la via pública i en el record de la gent
durant dècades.
93

Inscripcions franquistes, avui ja desaparegudes, en el monument
dedicat a les víctimes de la repressió revolucionària.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

En una ciutat en reconstrucció, la primera
obra que es va encarregar a l’Oficina Tècnica
Municipal, creada per la comissió gestora
municipal el maig de 1939, va ser el projecte
d’un monument als caiguts, d’una làpida als
màrtirs i d’un llibre d’Or de l’ajuntament.
Tot pensat per a ser costejat per subscripció
94

popular. De fet, amb aquesta iniciativa es
responia a les demandes dels familiars dels
que havien estat víctimes de la violència
revolucionària, que trobaven insuficient que
les noves autoritats franquistes es limitessin
a conservar la tàpia del cementiri on van
ser afusellades, i la fossa veïna on van ser
enterrades, amb la simple inscripció de Gloria
a los Caídos.
Calia construir un monument i un gran
mausoleu, de “recordación perpetua”, tal
com es deixà dit a les actes municipals.
L’arquitecte Francisco Clavera Armenteros
va ser l’encarregat de dissenyar el mausoleu
sobre la fossa comuna del cementiri, que,
tanmateix, no s’inaugurà fins l’any 1954, per
més que l’aprovació ministerial del projecte
datava de febrer de 1940. La dificultat de
mobilitzar subscripcions populars així com
la manca de finançament —tot i la implicació directa i decidida del llavors alcalde
Víctor Hellín i del regidor Francisco Pons
en la cerca de suports prop dels organisme
oficials, dels sindicats o de la mateixa FET
y de las JONS— constituïren el principal
obstacle. Mentre, l’estiu de 1941, sí que es
va poder enllestir el Monumento a los Caídos
alçat justament a la tàpia on es van fer els
afusellaments, gairebé al davant de la tomba
esdevinguda mausoleu anys després.
El monument als caiguts que s’alça al
cementiri estava format, com diu La Mañana
el 6 de juliol d’aquell any, dia que s’inaugurà,
“por un altar central, rematado por un esbeltísimo obelisco, sobre el que se eleva
una Cruz”. Fou obra de l’arquitecte Manuel
Casas Lamolla, que renuncià, també segons

Vista del mausoleu franquista construït sobre la fossa comuna on es van inhumar les víctimes de la repressió revolucionària. Al requadre
inferior, un detall de la intervenció memorial inaugurada l’any 2010 al voltant del mausoleu.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

notícies de la premsa de l’època, als seus
honoraris. Al llarg de la Dictadura, aquests
espais es van convertir en uns indrets de
memòria privilegiats, escenari de reiterats
actes d’homenatge i reafirmació, sense que
la dessacralització de l’estètica franquista que
va esdevenir-se la dècada dels anys setanta
comportés girar la mirada vers la memòria
de totes les altres víctimes de la guerra ci-

vil i la dictadura de Franco. Aquelles, que
també havien estat tancades a la presó vella
de Lleida, varen ser afusellades en un altre
tros de tàpia i enterrades en una altra gran
fossa en aquest mateix cementiri.
Altrament, la seva absència en el record
públic s’acompanyava, també, de la d’aquells
que havien mort sota les bombes de l’aviació
franquista, reforçada amb els avions italians,
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Monument en record de les víctimes dels bombardejos de la guerra.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

o de la d’aquells que havien desaparegut de
les seves localitats d’origen a causa d’un exili
que a vegades acabà amb la seva deportació
a l’aberrant lager alemany.
Les dades de l’arxiu de la Paeria constaten que alguns familiars de represaliats pel
franquisme enterrats al cementiri de Lleida,
que havien passat de la presó vella a la fossa
comuna, ja van demanar al començament
de l’any 1940 autorització per senyalitzar,
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a títol personal, la tomba on reposaven els
seus. El 25 d’abril de 1940 la comissió de
govern permanent va autoritzar, després d’un
dictamen formulat quinze dies abans per la
comissió de governació, sanitat i cultura, a
col·locar creus a la fossa dels “reos ejecutados
por la Justicia”. En el dictamen s’argumenta
que “teniendo en cuenta que la colocación
de tales atributos religiosos en dicho lugar,
significa la exteriorización de sentimientos
respetables, a la par que el postrer recuerdo de
sus familiares”, era justificat, al seu entendre,
que “a cuantos soliciten esta autorización les
sea concedida, con la limitación de figurar
en dichas cruces solamente el nombre del
difunto”.
Des de llavors i fins avui s’han anat
col·locant creus i làpides. Les primeres portaven tot just el nom de la víctima, però de
mica en mica alguns familiars es van atrevir
a posar-hi també un retrat i la data de la
mort. No obstant això, les creus i làpides
eren escasses en relació amb els enterraments
que s’hi feren, tot i que cal considerar que, a
banda que la majoria eren gent dels pobles
de la província o de fora de Lleida, moltes
de les famílies dels executats van desaparèixer sense deixar descendència que vetllés
pels seus, o bé que, encara que hi hagués
parents, la por que es vivia durant la llarga
postguerra va jugar en pro del silenci.
Després de la mort de Franco la intervenció més significativa la van fer uns veïns de
l’Albagés que, el 1980, col·locaren una làpida
de mides considerables on figurava la fotografia, el nom, la data de la mort i l’edat de
cadascuna de les persones relacionades, amb

Mur alçat l’any 2010 en el qual hi ha gravats els noms de les persones afusellades a Lleida durant la dictadura franquista. Al requadre
inferior, la làpida en record de les víctimes del poble de l’Albagés.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

una declaració final inequívocament memorialística: “Aquest monument té el propòsit
de fer immortals els onze màrtirs del poble
d’Albagés i també recordar els centenars de
companys que dormen el somni de la pau al
seu costat.” Entrat el segle xxi encara eren
excepció els escrits que recordaven explícitament —com ho féu en solitari durant anys
una petita placa— la causa de la mort dels
que van ser inhumats en aquell lloc: “morí
afusellat”.

Els anys de la transició i la primera època
de la democràcia, molts ajuntaments van dur
a terme diverses iniciatives amb la voluntat
de donar un tracte igual a totes les víctimes
de la guerra i de la dictadura. En el cas de
Lleida, al començament de la dècada dels
vuitanta es va optar per deixar les diverses
fosses del cementiri com estaven i alçar un
nou monument en memòria de tots els afusellats a Lleida al darrere del Monumento a
los Caídos, a l’anvers de l’altar i de la creu
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que en 1941 s’havia alçat a l’antiga tàpia on
foren executades les víctimes de la violència
revolucionària.
Aquesta intervenció memorial dels inicis
de l’època democràtica va ser projectada
per l’arquitecte municipal Francesc Bordalba
Montardit, aprofitant les obres començades
per tal d’obrir un pas entre el departament
de Sant Josep i el de Santa Maria. S’inaugurà
el 1983 i, segons consta a la memòria del
projecte, s’ideà com “un muro de sillería con
dos pasos peatonales a ambos lados y un
hueco rectangular limitado por dos cristales
anti-bala a ambos lados que contendrá la
tierra que reservamos de la antigua tapia.
El monumento contendrá una sola leyenda
con letras de bronce, ‘Lleida als afusellats
ací 1936-1940.’ Sobre la cara exterior de una
de las lunas se fijará una palma de martirio
realizada también en bronce”.
Efectivament, el monument es va alçar,
amb la palma i una llegenda de bronze fetes
per l’escultor Perelló, amb el benentès que
si la voluntat era contemplar les víctimes de
la guerra i el franquisme —en paraules de
l’Ajuntament es volia fer honor a las víctimas
de ambos bandos de la guerra— la cronologia
quedava curta, ja que els afusellaments del
franquisme van durar, i així ho tenen escrit
des de fa anys historiadors com Josep M.
Solé Sabaté i Mercè Barallat, fins 1945.
El mateix 1983, l’arquitecte Francesc
Bordalba Montardit va tenir l’ocasió de fer
una altra obra memorialista, que la Paeria
també va decidir ubicar al cementiri de la
ciutat amb la llegenda següent: “Lleida als
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morts a Mauthausen i altres camps d’extermini
nazis.” El text va seguit de la relació de
catorze noms identificats més l’expressió
“d’altres”, referint-se a possibles deportats el
nom dels quals s’ignorava. Aquest monument
es va construir amb motiu de la sol·licitud
d’un republicà supervivent de Mauthausen,
que fou la persona que va proporcionar els
noms que figuren inscrits a l’estela, integrada en un conjunt d’elements organitzats de
manera senzilla, però amb una racionalitat
que aconsegueix respondre de ple al sentit
d’un veritable memorial que haurien de tenir
aquestes intervencions.

Monument en record dels combatents morts en accions de guerra.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

Plànol del cementiri de Lleida en el qual s’assenyalen les diverses intervencions memorials relacionades amb la guerra civil Espanyola
i la segona guerra mundial que poden visitar-se.

Imatge: José Antonio Calderó (extreta del fulletó El Cementiri de Lleida. Un recorregut pels espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista,
elaborat l’any 2010 per l’Ajuntament de Lleida, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida).
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Des dels darrers anys del segle xx, però,
havia anat guanyant força la tesi que era
necessari impulsar polítiques públiques de
memòria que es preocupessin, entre altres
coses, de reparar i dignificar l’experiència
viscuda per les víctimes de les violències
polítiques de la centúria que s’estava acabant. En aquest context, el 28 d’octubre de
2010, l’Ajuntament de Lleida i el Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya
van inaugurar una intervenció al cementiri de
Lleida dissenyada per un equip d’historiadors
del Departament d’Història de la Universitat
de Lleida.
Així, es van senyalitzar dos punts situats
a l’exterior del cementiri, la porta per on
eren introduïdes al cementiri les víctimes
de la repressió revolucionària i la tàpia que
limitava amb l’antiga carretera dels Magraners
(avui carrer Almeria), on eren afusellades les
víctimes de la repressió franquista, així com
les fosses on hi ha enterrades totes aquestes
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víctimes de les violències polítiques i les de
les accions de guerra, bé al camp de batalla
o arran dels bombardejos sobre Lleida. A
més, es van instal·lar tres monuments commemoratius, projectats per l’arquitecte Ferran
Florensa Mayoral, en record d’aquests tres
grups de morts i es van corregir els errors
de la intervenció de 1983.
En aquests moments, el cementiri de Lleida ofereix, com pocs altres en el nostre país,
una ruta en la qual és possible la confluència, i per tant l’explicació històrica, de dues
memòries durant massa temps contemplades
de manera separada. A més, pot consultarse la relació nominal de les víctimes de les
repressions revolucionària i franquista, dels
soldats de la fossa militar que el 1965 van
ser traslladats al Valle de los Caídos i de les
víctimes del bombardeig del 2 de novembre
de 1937, al lloc web <http://webserveis5.udl.
es/gcivil/>.

L’obra de Regiones Devastadas
i la reconstrucció de postguerra
Robert Duró Fort

La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones va ser un organisme
creat per l’Estat franquista per reconstruir
els pobles i ciutats que havien estat destruïts
durant la Guerra Civil Espanyola. Va néixer
durant la guerra, al març de 1938, coincidint
amb la formació del primer govern del general Franco a la ciutat de Burgos. Un cop
acabat el conflicte es va comprovar que les
destruccions superaven totes les previsions i
que aquella organització, creada per controlar
i supervisar el procés de reconstrucció del
país, l’hauria d’executar directament.
Les localitats que havien patit més danys
durant la guerra serien adoptadas por el Caudillo, la qual cosa es traduïa en la reconstrucció
per part de l’Estat dels serveis estatals, provincials i municipals de la població, a més del
patrimoni eclesiàstic i nombrosos habitatges.
L’adopció també va esdevenir un element de
propaganda molt important del règim vencedor
de la guerra. Les reconstruccions es van fer
seguint uns patrons molt similars independentment de les característiques pròpies de
les construccions locals.
Regiones Devastadas va existir fins al
1957, quan havien passat divuit anys des de

la fi de la guerra. La duresa de la postguerra, el context de la Segona Guerra Mundial,
l’autarquia i l’aïllament internacional a què
inicialment va ser sotmesa la dictadura van
dificultar molt la tasca de reconstrucció.
A les terres de Lleida, molt castigades
per la llarga presència del front de combat
durant la guerra, es van adoptar un total de
divuit poblacions, xifra només superada per
les províncies de Madrid i Osca: Agramunt,
Castelldans, la Ràpita, Vilanova de la Barca,
Lleida, Bellcaire, les Borges Blanques, Isona,
Tírvia, Seròs, Torres de Segre, la Sentiu de
Sió, la Granadella, Montclar, Maials, Artesa
de Segre, Aitona i Vilagrassa.
Totes les obres de la província es controlaven des de l’oficina comarcal de Regiones
Devastadas instal·lada a Lleida, en un edifici
de nova planta construït per aquella organització, que estava situat al carrer Salmerón
i que fins que es va enderrocar fou utilitzat
per la Guàrdia Urbana com a quarter. Els
magatzems de materials per proveir les obres
de la província i els tallers de fusteria i ferro de la comarcal estaven situats al carrer
Bonaire, a prop d’aquella oficina. Fins que
foren enderrocades l’any 2001, aquelles naus
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La desaparició dels carrers de la Pilota i
Estereria va comportar la remodelació de
l’actual carrer de Sant Joan.
Foto: Arxiu Històric de Lleida.

van ser utilitzades per l’Ajuntament de Lleida
com a magatzems.
El nombre d’obres executades fou molt
elevat i en poblacions com Lleida, Torres de
Segre o Vilanova de la Barca van utilitzar-se
presos republicans com a mà d’obra. L’any
1955 s’havia construït a la província 22 grups
escolars, 1.024 habitatges, 5 ponts, 6 casernes
de la Guàrdia Civil, 3 cementiris, 16 abastaments d’aigües i sanejament, 16 esglésies, 12
urbanitzacions, 17 desenrunaments, 2 mercats,
5 escorxadors, 7 bàscules i 11 ajuntaments.
Abans de l’ocupació franquista, la ciutat
de Lleida va ser bombardejada diverses vega102

des. Aquells atacs van causar moltes víctimes
entre la població civil i grans destruccions
als edificis de la ciutat. A més, després de
la conquesta de la capital per part de les
tropes ocupants, el riu Segre va delimitar
durant nou mesos la nova línia de front que
separava els dos exèrcits, de manera que la
zona més propera al riu va rebre durant tot
aquell temps molts trets de les metralladores
i de l’artilleria republicanes situades a la
banda de Cappont.
Les zones més afectades per les destruccions van ser els carrers Blondel i Major
i la rambla de Ferran, que ja havien estat

Entre les obres empreses per
Regiones Devastadas per
recuperar el funcionament
de les institucions durant
la dictadura destaca la
reconstrucció del palau de
la Diputació i la construcció
de la nova Audiència a la
rambla de Ferran.
Foto: Arxiu Històric de Lleida.

bombardejats al novembre de 1937, i la
part baixa de la rambla d’Aragó, així com
també el barri del Canyeret. A més, abans
dels bombardejos s’havien destruït les set
esglésies de la ciutat i la catedral nova. Hi
mancaven seus per a les institucions oficials
i serveis com el Govern Civil, el Govern
Militar, l’Audiència, la Guàrdia Civil i les
escoles estaven instal·lats provisionalment
en ubicacions amb grans deficiències. Els
carrers havien perdut la seva pavimentació i
la xarxa de clavegueram i distribució d’aigua
estava molt malmesa. Les destruccions de la
ciutat es valoraven al desembre de 1941 en
vint-i-un milions de pessetes, dels quals nou

corresponien a les propietats particulars i la
resta als serveis i edificis públics.
Tot i que en l’àmbit municipal i particular
s’havien fet algunes obres de reconstrucció
i reparació més elementals i urgents, no va
ser fins després de l’adopció de la ciutat per
part de l’Estat que la Dirección General de
Regiones Devastadas va començar a treballar
a Lleida.
L’estiu de 1940 va iniciar-se el desenrunament de la ciutat, que va durar fins l’any
1941 i seguidament van començar les obres
de reconstrucció. Va construir-se l’oficina
comarcal d’obres on treballaven els tècnics
de Regiones Devastadas i es redactaven tots
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Obres de Regiones Devastadas al marge dret del riu Segre.
Foto: Arxiu Històric de Lleida.

els projectes que s’havien d’executar a la
província. A la capital van bastir-se nombroses construccions, la majoria edificis oficials.
Avui en dia aquelles obres encara existeixen
i representen un important patrimoni que
dóna testimoni de la reconstrucció de la
postguerra.
Regiones Devastadas va construir l’edifici
del Govern Civil a la plaça de la Pau, l’Audiència
Provincial a la rambla de Ferran, el palau
episcopal a la rambla d’Aragó, l’Hospital de
la Creu Roja al carrer Balmes, el quarter de
la Policia armada al carrer Sant Martí, que
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fins fa poc encara era una comissaria de Policia, i un grup escolar a la rambla d’Aragó,
actualment el col·legi Pràctiques 1. A més van
edificar-se dos blocs de cent vint habitatges al
barri de Balàfia, al costat de la carretera de
la Vall d’Aran, i unes escoles a la zona de les
Basses i a la partida de Malgovern. També
van portar-se a terme les obres d’abastament
d’aigua de la capital, el clavegueram i els
murs de contenció del Segre.
A banda d’aquestes construccions i edificis de nova planta, Regiones Devastadas va
reparar i reconstruir, entre altres, edificis
com la seu de la Diputació, el seminari
nou, la Maternitat, la Paeria, l’edifici seu
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la catedral
nova, els claustres de la Seu Vella i les esglésies de Sant Joan, Sant Pere, del Carme
i Sant Andreu.
Al costat d’aquest temple, aprofitant les
destruccions existents, va obrir-se un nou
carrer, actualment denominat Sant Marta, al
qual va posar-se el nom de Conde de Santa
Marta, en honor al director general de Regiones Devastadas, José Moreno Torres, que
ostentava aquell títol nobiliari.

El Govern Civil
Josep Gelonch Solé

L’edifici del Govern Civil va ser inaugurat
per Franco el 28 de setembre de 1955, en
la seva tercera visita a Lleida. Als carrers
de la ciutat, engalanats per a l’ocasió, una
multitud de lleidatans de la capital i vinguts
de les comarques veïnes van rebre el general
i la seva esposa amb fervoroses ovacions
i aplaudiments. Poc més de dues hores
d’estada van ser suficients per inaugurar la
reconstrucció de la catedral nova, l’esmentat
edifici del Govern Civil i els nous dipòsits
per al proveïment d’aigua a la ciutat, situats
al turó de la Seu Vella, i dinar al palau de
la Paeria. El trajecte amb cotxe pels carrers
de Lleida el van fer acompanyats de l’alcalde
Blas Mola i esposa. A la catedral, el bisbe
de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, va començar el discurs de benvinguda al general
Franco amb les paraules “Digitus Dei est
hic. El dedo de Dios está aquí”. Les lloances del bisbe a la figura del Caudillo, aquell
migdia, s’estengueren quan va identificar-lo
amb l’elegit de Déu, per remarcar el segell
diví de tota la seva obra.
Al Govern Civil va ser rebut pel governador i cap provincial del Movimiento José
Pagés Costart i el director general de Regiones

Devastadas, José Macián Pérez. Des del saló
d’actes, Franco va sortir al balcó a saludar la
multitud. L’actuació d’una banda de música
i de cantaires d’Educación y Descanso, la
formació de les Falanges Juveniles de Franco, un regiment de caçadors de muntanya
i les centúries de treballadors i l’ofrena de
fruites de les noies de Sección Femenina
completaven l’escenografia franquista de les
grans ocasions. La premsa oficial parlava
d’uns quaranta mil lleidatans que demostraren
l’adhesió de la ciutat al Caudillo, la gratitud
per l’ajuda rebuda per la reconstrucció, com
a ciutat que havia estat adoptada pel cap
d’Estat l’octubre de 1939. La jornada havia
estat declarada festiva per la Delegación del
Trabajo perquè la població pogués manifestar
la lleialtat a Franco.
El projecte de l’edifici del Govern Civil, situat entre l’avinguda de José Antonio
(actual Francesc Macià) i el riu Segre, a
la confluència amb l’avinguda del Caudillo
(actual rambla de Ferran), va ser realitzat
pels arquitectes de l’oficina comarcal de Regiones Devastadas a Lleida Luis Domènech
Torres i Francisco Clavera Armenteros. Va ser
presentat l’agost de 1946, aprovat el 31 de
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Construcció a càrrec de
Regiones Devastadas del
nou edifici que havia d’acollir
el Govern Civil.
Foto: Arxiu Històric de Lleida i
Xavier Goñi-UdL.

gener de 1947 i el febrer van començar les
obres, que des del principi van topar amb
grans dificultats de cimentació a causa de la
inestabilitat del terreny. La primera fase de
construcció va ser lenta. El 1952 s’aprovava
un projecte addicional a la primera fase i el
1954 el projecte de la segona i última fase.
La construcció del noble edifici del Govern
Civil s’integrava en un projecte més ampli
d’urbanització d’uns terrenys municipals (actuals jardins i fonts de la plaça de la Pau)
que, en bona part, s’havien guanyat al riu i
que havien estat molt descuidats i utilitzats
com a abocadors durant anys, la qual cosa
donava molt mala imatge als viatjants que
transitaven per la carretera Madrid-França.
Segons la memòria del projecte, l’edifici
tenia una planta rectangular i disposava de
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set-cents vint metres quadrats de superfície,
era format per una planta baixa i tres pisos, i havia de donar cabuda als diferents
serveis i funcions pròpies dels governs civils:
oficina de turisme i dependències per a la
comissaria d’ordre públic i la policia armada amb els calabossos a la planta baixa i
el semisoterrani; despatxos del governador
civil, amb la sala de visites, el saló d’actes
i altres dependències oficials a la planta
noble, a la qual s’accedia per una escala de
tipus imperial; l’ampli habitatge del governador i la família, i altres habitacions per
als convidats d’honor i els seus assistents
a la primera planta; a la planta superior,
hi havia l’habitatge per a dos conserges i
diverses oficines de proveïments, recursos,
fiscalia d’habitatge, etc.

El projecte i la construcció de l’edifici
del Govern Civil fou a càrrec de Regiones
Devastadas. L’enginyer en cap de l’oficina
provincial de Lleida, Ramón Escartín, el
considerava “la culminación de la labor que
Regiones Devastadas ha realizado en Lérida”.
Va ser la principal responsable de la reconstrucció de la ciutat després de la guerra.
Com a organisme estatal, va explotar la mà
d’obra de milers de presoners que, per la llei
de redempció de penes pel treball, pretenien
reduir la seva condemna. Molts presoners
dels diversos camps i centres penitenciaris
de Lleida van treballar en unes condicions
duríssimes per a aquest organisme.
L’emplaçament i el projecte d’edifici havien
d’anar en consonància amb la categoria representativa de la institució. Des del segle xix,
els governs civils eren la peça fonamental
en el model administratiu de relació entre
el centre i la perifèria. Els governadors eren
els representants de l’Estat a les províncies i
exercien d’intermediaris entre el govern central i les forces polítiques locals. A Lleida,
el Govern Civil havia estat situat en diversos
edificis, a la rambla d’Aragó i al carrer Major. Aquest darrer va ser totalment destruït
durant la guerra. L’Estatut d’Autonomia de
1932 va suprimir els governs civils de Catalunya, i les seves funcions, amb les de les
diputacions provincials, van ser assumides
per les comissaries de la Generalitat. La
de Lleida s’ubicà al palau de la Diputació.
La victòria franquista, amb la derogació de
l’Estatut (1938), va comportar la recuperació
del Govern Civil. A la Lleida de postguerra, i

Vista de la plaça de la Pau amb l’edifici del Govern Civil al fons.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

fins que s’inaugurà el nou edifici, el Govern
Civil va ubicar-se en diverses seus, entre les
quals el mateix palau de la Diputació.
El franquisme va enfortir la figura dels
governadors civils com a delegats de l’autoritat
de l’Estat a la província i els atribuí uns
amplis poders en diverses esferes d’actuació.
El seu paper va ser fonamental en la instauració de la dictadura: al seu voltant girava
tot l’entramat polític, administratiu i econòmic de la província. Els governadors civils
nomenaven i cessaven el personal polític
d’ajuntaments i diputacions, la qual cosa
assegurava l’adhesió i la fidelitat d’aquestes
institucions, de les quals, a més, fiscalitzaven
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l’actuació. Els canvis introduïts el 1948 no
van variar substancialment aquest control
polític i administratiu del governador civil,
atès que el càrrec d’alcalde i president de
la Diputació continuaven sent de designació
governativa, i precisament amb ell es preparaven les eleccions per terços.
Els governadors civils van tenir un paper
molt rellevant en l’aplicació de la política
econòmica autàrquica i intervencionista del
règim al llarg dels anys quaranta. El repartiment de quotes de producció, les polítiques de
preus, el proveïment de matèries primeres i el
racionament dels productes eren dirigits des
de les comissaries i delegacions que depenien
dels governs civils. A més, fins que es van crear
les Fiscalías de Tasas, eren els encarregats de
perseguir l’estraperlo i sancionar les infraccions
comeses. Sovint els rumors populars es referien
a la seva implicació en els grans negocis del
mercat negre de postguerra.
Des de finals de 1938, els governs civils
van acumular les competències de seguretat
i ordre públic, fins aleshores en mans dels
delegats del ministeri d’Orden Público. Els
governadors civils, doncs, dirigien les diverses forces d’ordre públic, la Guàrdia Civil
i la Policia, i tenien capacitat punitiva de
totes aquelles activitats contràries a l’ordre
públic, la moralitat i els bons costums o les
faltes de respecte i obediència a l’autoritat.
Expedien els salconduits, imposaven multes i
practicaven detencions governatives, bé fossin
preventives o bé punitives.
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A totes aquestes funcions cal afegir la
direcció del Movimiento. Si bé inicialment hi
hagué una dualitat de poders a les províncies
entre el governador civil (funció governativa)
i el cap provincial de FET y de las JONS
(funció política), els enfrontaments generalitzats derivats de les rivalitats competencials
van motivar la progressiva unificació de les
funcions en el càrrec de governador civil. A
la província de Lleida es va produir l’abril
de 1943, amb el nomenament de José M.
Pardo Suárez. L’acumulació de tasques va
comportar la creació el 1944 del càrrec de
subcap provincial del Movimiento, al qual
els governadors civils van cedir el control
efectiu i diari de l’aparell provincial del
partit.
L’edifici del nou Govern Civil —construït
“con la dignidad que corresponde a la jerarquía
de su función, pero con la máxima modestia
y austeridad”–– i els seus jardins van suposar
l’inici de la urbanització del barri comprès
entre la rambla de Ferran i el riu, duta a
terme els anys següents. Des d’aleshores esdevingueren un nou punt de referència a la
ciutat, que encetava la nova etapa del desarrollismo. El mateix 28 de setembre de 1955
s’inaugurava la primera Fira de Sant Miquel
i aquell mateix any s’instal·lava al polígon la
fàbrica de cerveses San Miguel, dos símbols
dels principals motors econòmics dels anys
seixanta, el sector agropecuari i la indústria
agroalimentària.

L’antic Hospital de Santa Maria
Jaume Barrull Pelegrí

Durant les primeres setmanes de la revolució que va seguir a l’intent de cop d’estat de
juliol de 1936, es van produir molts incendis i
saquejos, principalment d’esglésies i convents.
Com a reacció, diferents personalitats de la
vida cultural i artística de la ciutat van posar
en marxa diverses iniciatives per salvaguardar
l’art amenaçat. Així va nàixer el Museu del
Poble de Lleida, que es va ubicar a l’antic
Hospital de Santa Maria, un edifici gòtic
civil del segle xv i que el 1928 havia deixat
de tenir funcions hospitalàries.
Al Museu del Poble es van aplegar el seguit d’obres recuperades de diferents pobles
de la diòcesi de Lleida i de la Seu d’Urgell,
del monestir de Sixena, de l’antiga catedral
de Roda d’Isàvena, tots els fons del Museu
Diocesà, a més de la col·lecció de tapissos i
el tresor de la catedral de Lleida que Enric
Crous i Antoni Garcia Lamolla havien tret,
de nit i d’amagat, dies abans de l’incendi
que devastà la catedral el 24 d’agost de
1936. El mateix es féu amb l’arxiu capitular. També hi van anar a parar els fons
del Museu d’Art de Lleida —que aplegava
el Museu Morera i l’Arqueològic— així com
importants col·leccions particulars, com les

Vista històrica de l’edifici de l’antic Hospital de Santa Maria, amb
els edificis que encara hi havia als dos laterals.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica UdL.

109

La imatge de la Mare de Déu
que presidia la porta d’accés
a l’Hospital de Santa Maria va
ser destruïda l’estiu de 1936
(ara es pot visitar a la sala
Manuel de Montsuar de l’IEI).
A la imatge actual del requadre
inferior es pot apreciar com,
després de la guerra, l’edifici
va quedar aïllat entre el carrer
Vila de Foix i la plaça Pati de
les Comèdies, la qual cosa va
obligar a reformar-lo.

Fotos: Ramon Rius. Fons Ramon
Rius-IEI i Xavier Goñi-UdL.

del farmacèutic lleidatà Francesc Pons o la
de la família Gascó de Sena (Osca).
De tots els objectes recuperats es feien els
corresponents informes signats pels responsables del museu, sovint el mateixos Crous
i Garcia Lamolla, i els responsables locals
de cada alcaldia dels llocs d’origen. Dels
informes s’enviava còpia a la Comissaria de
Policia de Lleida, al museu i a la Generalitat, a Barcelona. El director del museu va
ser l’historiador Salvador Roca Lletjós, que
també ho era de l’Institut Nacional de Segona
Ensenyança. Tot i l’envergadura de l’empresa
i la feina feta, el Museu del Poble de Lleida
és el que va tenir menys suport econòmic
de la Generalitat.
Entre l’inici de 1937 i l’abril de 1938, data
en què Lleida fou ocupada per l’exèrcit fran110

quista, bona part dels objectes del museu van
ser emmagatzemats i traslladats a l’ermita de
Butsènit. Un cop ocupada la ciutat, i després
de diferents vicissituds, Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional va decidir traslladar les
peces a l’església del Carme de Saragossa.
Aquest trasllat s’efectuà en vuit expedicions
amb un total de dotze camions, que sortiren
de Lleida els dies 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25
i 30 de setembre del mateix any 1938. El
trasllat es va fer amb l’oposició de les autoritats franquistes de Lleida, el president de la
Diputació i del patronat del Museu Morera,
Conrad Cortada Barri, i de l’alcalde de la
ciutat, Valentín Martín Aguado. Finalment,
les obres van retornar a Lleida entre els anys
1939 i 1943. Tanmateix, a l’hora d’efectuar la
devolució als legítims propietaris, es plante-

jaren una sèrie de problemes d’identificació i
de falses reclamacions, afavorits pel fet que
la documentació original no estava disponible
i que els inventaris fets pels franquistes eren,
tal com ja havien assenyalat les autoritats
lleidatanes, defectuosos.
Paral·lelament al salvament de l’art, es
va posar en marxa una operació semblant
destinada a evitar la destrucció del patrimoni
documental, bibliogràfic i hemerogràfic. Amb
aquesta finalitat es va crear la Biblioteca de
Lleida a l’edifici de la Cambra de la Propietat
Urbana a l’avinguda de Blondel (una part
d’aquell edifici ara és la seu del PSC) i una
hemeroteca, situada a l’església de la Sang
del carrer de Sant Antoni, l’única que no
havia sofert desperfectes, i on també es va
encabir documentació procedent de diferents
institucions, així com la biblioteca del Seminari Diocesà. La direcció d’aquests projectes
va anar a càrrec de l’advocat Antoni Bergós
i Massó, nomenat per la Generalitat de Catalunya director de les biblioteques i arxius
de Lleida el 20 d’agost de 1936, càrrec que
va ocupar fins a l’abril de 1938.
Després de la guerra, Enric Crous, Salvador Roca Lletjós i Antoni Garcia Lamolla
es van haver d’exiliar a França. Pel que fa
a l’advocat Antoni Bergós, va ser condemnat
a mort i va passar quatre anys a la presó;
finalment la pena li fou commutada i es
traslladà a Barcelona, on va reprendre la
seva activitat com a advocat.

El 1942, l’antic hospital, molt remodelat,
va passar a ser la seu de l’Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI). El va crear la Diputació
Provincial, presidida aleshores per José M.
de Porcioles, el 25 de març d’aquell any, i
fou inscrit al Patronato de Estudios Locales
José M. Quadrado del CSIC. L’IEI es va dotar
amb alguns fons bibliogràfics i hemerogràfics
procedents de la Biblioteca de Lleida i de
l’hemeroteca, creades durant la guerra.
Tot i que entre els seus fundadors hi havia
destacats personatges del catalanisme conservador anterior a la guerra civil (com Manuel
Herrera Ges o Felip Solé), la trajectòria de
la institució va estar molt marcada per una
decidida vinculació a l’ideari franquista. I,
singularment, a l’anomenat leridanismo, que
no era sinó un intent de defensar, des d’un
cofoisme extremadament provincià, allò que
es consideraven els valors culturals i folklòrics
de les comarques de Lleida, desvinculats,
tanmateix, de qualsevol referència a la seva
catalanitat.
El 1967, l’IEI va inaugurar la Càtedra de
Cultura Catalana Samuel Gili Gaya, la qual,
tot i les seves limitacions, representava una
primera obertura cap a la llengua i la cultura
del país.
La democratització de la Diputació va
comportar que l’any 1986, quan n’era president
Ramon Vilalta, s’aprovessin uns nous estatuts,
cosa que significava un notable intent de
renovació i democratització de la institució.
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Les casernes de Gardeny
Jaume Barrull Pelegrí

Des de l’any 1156, quan es va fundar una
comanda de l’orde del Temple, el turó de
Gardeny ha tingut, si més no parcialment,
un ús militar. El castell que encara avui es
conserva i es pot visitar, va ser construït bàsicament entre els segles xiii i xiv. Acabada
la guerra civil de 1936-1939 es va decidir
construir-hi unes noves casernes i així, el
1947 s’hi van traslladar els diferents regiments que fins aleshores havien
estat instal·lats a la Seu Vella,
anomenada durant gairebé tres
segles Castillo Principal, i a la
Panera, l’històric magatzem de
gra municipal.
Com tantes altres edificacions de l’època, les casernes

de Gardeny es van bastir aprofitant el treball
forçat dels presoners republicans.
L’exèrcit va utilitzar aquelles instal·lacions
fins l’any 1996. Aleshores, com a conseqüència
de la reorganització militar duta a terme pel
govern espanyol, aquestes es van clausurar.
L’Ajuntament de Lleida va recuperar el turó;
tanmateix, tot i que després de la guerra
l’havia cedit gratuïtament, ara el va haver de

Accés a l’edifici de comandament de l’aquarterament General Sanjurjo. Aquest, juntament
amb l’aquarterament Templarios, formaven
la base militar Gaspar de Portolà, al turó de
Gardeny. A més de portar el nom d’un general
colpista, l’edifici lluïa la simbologia pròpia de
la dictadura franquista.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de
Ponent.

113

Els antics quarters ja en
desús i vista aèria de les
noves instal·lacions del turó
de Gardeny.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

comprar al ministeri de Defensa. Quan el 2005,
un consorci entre la Universitat i l’Ajuntament
de Lleida va crear el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, es va decidir installar-lo a les velles casernes de manera que va
començar un nou procés de transformació.
La direcció del parc, conscient que per
les casernes de Gardeny van passar milers
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d’homes, al llarg de gairebé cinquanta anys,
per fer-hi el servei militar, aleshores obligatori, ha posat a la seva disposició un web
(http://www.memoriahistoricadegardeny.cat)
on poden penjar els seus records.
D’altra banda, Gardeny també acull alguns
espais relacionats amb l’oci, com ara una
piscina, bars i una discoteca.

Els espais de la clandestinitat
antifranquista
Jaume Barrull Pelegrí

Les condicions en les quals es va desenvolupar la lluita antifranquista a Lleida no
van permetre, en cap de les seves etapes,
que cap organització pogués disposar d’espais
propis. Ni els militants eren prou com per
poder llogar mai cap local, i encara menys
comprar-lo, ni la dimensió humana de la
ciutat no ho hauria fet aconsellable, ja que la
Policia molt fàcilment n’hauria tingut notícia.
D’aquesta manera, la vida política clandestina,
que en la postguerra freqüentment es limitava a restablir els contactes personals entre
vells militants sovint sortits de les presons,
es desenvolupava en espais de socialització
masculina que, suposadament, havia d’alçar
poques sospites. En serien exemples alguna
barberia (la de Lluís Abenoza Villas, antic
militant del POUM, a la plaça Noguerola) o
algun bar (La Puñalada, proper a l’estació de
trens on es reunia un grup de la UGT, o el
Baviera, a la rambla Ferran, lloc de contacte
de la gent del PSUC) o, més freqüentment,
els domicilis dels mateixos militants. L’antic
dirigent del PSUC Ventura Margó ha deixat una
folgada memòria dels domicilis de militants
més utilitzats pel partit, per les Comissions
Obreres o les Comissions Cíviques. Aquest

Coberta de la publicació en què Ventura Margó recull la memòria
de molts domicilis d’activistes en els quals van tenir lloc reunions
antifranquistes. La fotografia mostra el número 7 del carrer Sant
Domènec, edifici avui desaparegut, en què vivia el sindicalista
Antonio Chacón Jiménez.
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fragment de memòria de la lluita clandestina
va ser publicat el 2007 per l’Ajuntament de
Lleida amb el títol Locals de lluita clandestina a Lleida.
A partir dels anys seixanta, la base social
de l’antifranquisme es va anar eixamplant.
En bona part això va ser possible pel fet que
les noves generacions no estaven marcades
ni pel pes de la derrota ni per la ferotge
repressió de la postguerra. Sense oblidar una
certa tolerància del règim principalment en
el camp de les activitats culturals, val a dir
que sempre més aviat minoritàries. Tot plegat,
va contribuir al fet que els espais d’algunes
organitzacions legals poguessin ser utilitzats
per persones decididament contràries al règim
amb una doble finalitat: facilitar els contactes
personals i programar-hi activitats públiques.

Diverses parròquies, com la
de Santa Maria Magdalena,
van servir durant els anys de
la dictadura per aixoplugar
activitats i reunions clandestines.
Foto: Xavier Goñi-UdL.
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Mentre que els primers es poden considerar
molt propers a les pràctiques clandestines, les
segones s’havien de fer d’acord amb la legalitat
vigent, tot i que força vegades aquesta era
burlada. Des d’aquesta perspectiva es poden
assenyalar un seguit d’espais.
El local que l’HOAC i la JOC, organitzacions obreres catòliques, tenien al carrer
Acadèmia, gairebé al davant de l’Acadèmia
Mariana, es va convertir en un espai àmpliament concorregut per diferents plataformes
i organitzacions antifranquistes. Atesa la
condició obrera de les organitzacions que hi
tenien la seu, Comissions Obreres va ser una
de les organitzacions més habituals. D’altra
banda, l’HOAC i la JOC organitzaven activitats,
principalment formatives i obertes a persones
no necessàriament militants d’aquelles orga-

nitzacions, que van contribuir molt notablement a difondre elements de la història del
moviment obrer o idees radicalment oposades
a les que sostenia el franquisme.
Un paper semblant, però potser no d’una
manera tan sostinguda, van jugar algunes
parròquies com la de Santa Maria Magdalena o la de Sant Pere, al carrer Major. La
disponibilitat d’aquests locals, moltes vegades,
estava en funció de la voluntat d’algun sacerdot, generalment jove, o de la influència que
algun destacat feligrès pogués tenir davant el
rector. També s’ha d’assenyalar el paper de
la residència dels pares jesuïtes, la Casa de
Crist Rei a l’avinguda de Madrid, seu de les
Congregacions Marianes, molt actives des de
l’època del pare Joan Gabernet.
Des de la perspectiva de l’activitat cultural
decididament democràtica i antifranquista,
s’ha de tenir en consideració el paper de
l’Alliance Française, dirigida per Jaume Magre, i el Sícoris Club, que acollia l’Esbart
Màrius Torres, una iniciativa juvenil molt
activa a partir de la segona meitat dels
anys seixanta, principalment en el camp de
la cultura catalana. Resulta que l’entrada a la
seu del Sícoris, als porxos de Dalt, coincidia
amb l’ampli aparador de la llibreria Guimet,
sempre molt atenta a les novetats editorials
en català.
Una menció especial mereix el Club Esportiu Huracans, un dels puntals del sardanisme lleidatà, ja que un grup de demòcrates
de diverses procedències va planificar fer-se
seva la direcció del club. Sense menystenir les activitats que fins aleshores havien

Vista actual del local que havia ocupat el Club Esportiu Huracans
(cruïlla plaça Sant Francesc i avinguda Blondel).
Foto: Xavier Goñi-UdL.

caracteritzat els Huracans, principalment
l’esportiva, la nova direcció va convertir el
local del carrer Major, amb sortides a la plaça
Sant Francesc i la Banqueta, en un espai on
es va desenvolupar una important activitat
cultural: des de cicles de conferències fins a
recitals de la Nova Cançó.
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El moviment veïnal els darrers anys
del franquisme i la transició
Francesc Closa Salinas

Els darrers anys del franquisme es va
produir la irrupció d’un potent moviment
veïnal, després d’un llarg procés de gestació,
a causa del descontrolat i caòtic creixement
urbà viscut a partir dels anys cinquanta.
Estava marcat per un fort procés immigratori, derivat del boom econòmic del sector
primari local en un context de dictadura i
d’absència total de traves al benefici capitalista basat en l’especulació. Els nouvinguts es
van establir al voltant de la ciutat històrica,
conformant el que la revista Acento definí
l’any 1962 com el “cinturón de espinas” de

Lleida. El moviment veïnal va aflorar com
a resposta a les dures condicions de vida
dels nous barris mancats d’unes mínimes
infraestructures, serveis i equipaments. Es va
generalitzar als anys setanta fins a aixecar
un model alternatiu de ciutat i fer seva la
lluita per les llibertats democràtiques davant
una dictadura que agonitzava. Va esdevenir
un àmbit de participació i mobilització en
el qual també es van implicar altres amplis
sectors de la societat. Els ciutadans prenien
consciència de l’esdevenir de les seves vides
i es convertien en actors principals i actius

Vista del barri dels Magraners entre
les dècades dels anys seixanta i
setanta.

Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu
Popular de Ponent.
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L’autoconstrucció, a la imatge al barri dels Magraners, va ser una
de les manifestacions més importants de la solidaritat veïnal.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

amb un impacte real i efectiu en la configuració de l’espai urbà de la ciutat.
Magraners
Aquest barri és, des dels seus orígens
als anys quaranta, un bon exemple de com
l’esperit d’esforç col·lectiu ha permès una
contínua millora de la qualitat de vida. En
aquest moviment jugaren un paper fonamental
diversos membres de l’Església local, cada cop
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més allunyada de la jerarquia oficial. Són fonamentals noms propis com el del pare jesuïta
Jaume Nadal i Guiu, creador de les escoles
Germans Pignatelli (plaça Pare Nadal), que va
permetre l’escolarització del creixent nombre
d’immigrants i que s’hi oficiessin les primeres
misses. Durant els primers anys cinquanta es
va erigir en portaveu del descontentament
veïnal per la pretensió del governador civil
d’enderrocar el barri. Al final de la dècada es
creà l’escola parroquial de Sant Josep Obrer
la qual, a més, cobria necessitats essencials
demanades reiteradament pel barri, com ara
la llar d’infants, l’economat i el dispensari. Alhora, els membres de la Congregació Mariana
facilitaren la primera urbanització d’alguns
carrers i l’arribada de l’electricitat.
Posteriorment, la Lleida dels anys setanta
es caracteritzà per les convulsions polítiques
i per un creixent clima de crispació social
davant l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbana
(POU). En aquest pla es deixava entreveure
la possibilitat d’enderrocar el barri. A canvi,
s’oferia als veïns l’opció de ser reubicats en
una altra part de la ciutat. La ràpida i organitzada reacció veïnal, acompanyada de la
denúncia pública de periodistes com Magda
Ballester, ho va impedir. El 1978 s’inaugurava
la nova església i les antigues escoles-parròquia
es van convertir en el Centre Social i Llar
de Jubilats (plaça Joan XXIII). Era l’exemple
patent que les veïnes i els veïns dels Magraners havien reeixit en la seva lluita.
Pardinyes
Les primeres agrupacions veïnals de Pardinyes van aparèixer als anys seixanta amb

un caràcter eminentment lúdic i recreatiu.
Un reduït grup de veïns es reunien per celebrar la festa major del barri, les revetlles
de Sant Joan i Sant Pere o curses de ciclisme. Però també es van formar petits grups
parroquials que tenien l’objectiu d’ajudar les
famílies més humils i amb menys recursos
econòmics. Aquest incipient moviment de
conscienciació col·lectiva va començar a
prendre forma gràcies a Rogelio Aragonés,
el mestre del barri i el seu vertader artífex.
Aragonés va saber unir els esforços dels grups
que actuaven aïlladament i convertir-los en
un moviment col·lectiu. Així, un grapat de
veïns, que representaven diversos sectors del
barri, es van plantejar aplegar esforços per
aconseguir millores per al barri. El resultat
fou la decisió de formar una associació
que els representés i que va rebre el nom
d’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard). El 1962 van aconseguir legalitzar-la
inscrivint-la al Registre d’Associacions del
Govern Civil de Lleida. Amb el pas dels anys
es va convertir en una eina imprescindible
dels seus anhels reivindicatius.
Entre les demandes presentades als alcaldes
Francisco Pons i Casimir Sangenís hi havia
la construcció d’una església, l’arranjament i
l’enllumenat dels carrers, la creació d’una moderna xarxa de clavegueram i la superació de la
limitació física imposada per l’estació de trens i
la via fèrria. L’Església local hi tingué un paper
cabdal, no exempt de conflictes interns. De fet,
a partir de 1965, va aportar desinteressadament
els locals parroquials per a les reunions.
L’eclosió i consolidació definitiva d’Orvepard es materialitzà al llarg dels anys setanta,

en conjugar-se dos esdeveniments essencials.
D’una banda, el creixent ressò de les denúncies
publicades a la premsa local per periodistes
com Emilio Bautista, Josep Antoni Rosell,
Magda Ballester, José Carlos Miranda o Antonio Trujillo. De l’altra, l’aprovació del pla
urbanístic de l’alcalde Miquel Montaña, el qual
recollia poques millores per al barri. Ambdós
elements van esdevenir un punt d’inflexió.
Van intensificar les demandes públiques i
van convertir el moviment en el més ben
estructurat i actiu de la ciutat. Tot plegat es
va materialitzar el 2 de maig de 1980, quan
el ple municipal va aprovar el bastiment d’un
edifici de tres plantes que seria el Casal Social
de Pardinyes (carrer Sant Pere Claver). Ben
aviat es va convertir en l’epicentre aglutinador
del futur col·lectiu del barri.
Mariola
Els orígens contemporanis del barri es
remunten als anys quaranta. Quan definiti-

Aquesta perspectiva del carrer Venus, al barri de la Mariola, mostra
clarament les greus deficiències que van patir els carrers de les
barriades de Lleida durant una bona colla d’anys.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.
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Vista aèria dels barracots del polígon de Santa
Maria de Gardeny.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

vament es va emprendre l’enderroc del barri
del Canyeret, una part dels seus veïns van ser
instal·lats en habitatges prefabricats de fusta a
la zona coneguda oficialment com el polígon
de Santa Maria de Gardeny i popularment
com “les casetes”. Els habitatges procedien
del Vallès i s’havien utilitzat per acollir els
afectats de les inundacions de l’any 1962.
Ben aviat els veïns, que es reunien a les casetes d’alguns d’ells, van començar a reclamar
habitatges dignes. A la darreria dels seixanta
i principi dels setanta, el to reivindicatiu va
pujar d’intensitat arran de la conjunció de diverses problemàtiques. Cal destacar la demora
en el lliurament de les noves cases, l’incendi
de casetes l’estiu de 1970 i l’esfondrament
dels barracons prefabricats emprats com a
escoles, la qual cosa va obligar els joves del
barri a anar a les de Santa Tereseta. A la fi
van ser traslladats a les 904 unitats dels blocs
Joan Carles, que es va convertir en el polígon
d’habitatges públics més gran de Lleida. Les
obres dels blocs van començar el 1972 i dos
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anys després es van lliurar els
primers pisos. Els problemes,
però, continuaren fent patent el
dèficit d’equipaments i de serveis.
La situació era extrapolable a
tot el barri de la Mariola.
És obvi que la manca
d’infraestructures bàsiques i necessàries per a la vida diària es
convertí en l’element axial sobre
el qual es van articular aquestes primeres
protestes veïnals. Gràcies a l’acció de grups
de veïns de procedència diversa, alguns d’ells
vinculats a CCOO i al PSUC, les demandes es van incrementar. De fet, l’any 1977
l’Associació de Veïns de la Mariola estava
gairebé en mans del PSUC (el 75% de la
junta directiva n’era militant) i la dels Blocs
Joan Carles la controlava quasi absolutament.
Noms propis de destacats sindicalistes com
els d’Antonio Cantano, Manuel Cortijo, Antonio Chacón, Cayetano Flores, Francisco
Pérez, José Arnedo, José Luzón, Paco Alarcón i Ventura Margó són clau per entendre
el creixent moviment ciutadà del barri. Les
primeres reunions veïnals es van fer en bars
i domicilis particulars, posteriorment a la
sala d’actes del col·legi que hi havia al carrer
Cardenal Cisneros i finalment en un local que
l’organització sindical tenia al barri. Hi havia
una estreta convivència entre el moviment
veïnal i el moviment obrer, que coincidien
a denunciar les múltiples mancances dels

nous barris lleidatans. La seva presència jugà
un paper aglutinador de les reivindicacions
veïnals certament important.
Secà de Sant Pere
L’origen del moviment veïnal d’aquest barri
té com a epicentre un nom propi: mossèn
Ramon Freixes. Les seves iniciatives es van
centrar a resoldre els greus problemes educatius i culturals dels nouvinguts. A ell poden
atribuir-se, entre d’altres, les classes gratuïtes
nocturnes destinades a joves, l’aparició del
moviment infantil Corazones Valientes, la
introducció de nous moviments cristians com
el MIJAC i la JOC i la primera junta parroquial organitzadora de nombroses accions
caritatives. El pare Freixes també va destacar
per la seva tolerància religiosa, atès que va
afavorir que els joves discutissin de política i
de temàtiques morals, com la pena de mort.
De tot plegat se’n pot extreure la conclusió
que formava part d’una nova Església allunyada de la jerarquia oficial que donava suport
ideològic al cop d’estat del general Franco i
la posterior dictadura. S’ampliava l’escletxa
entre l’Església oficial i la social propera als
problemes i necessitats reals de la ciutadania.
Més enllà de la tasca pròpiament pastoral,
el pare Freixes es preocupava per les mancances del barri. El 1967 va donar origen a
les juntes parroquials mitjançant les quals
els veïns del Secà es van associar per fer un
front comú i millorar-ne la precària situació.
Ben aviat van passar a l’acció. Recollida de
signatures, cartes de denúncia publicades a la
premsa local i reunions amb els representants
polítics locals es van convertir en habituals. El

paper cabdal de Freixes no va estar exempt
de conflicte intern. Els organismes públics i
religiosos que sustentaven el règim no n’eren
partícips. De fet, més d’una vegada Freixes
va ser objecte de la investigació policial i de
l’amonestament del bisbe Aurelio del Pino.
Sigui com sigui, la llavor ja germinava.
L’associació veïnal va aparèixer formalment
i legal el 1971. El moviment es va desplegar
especialment a partir dels anys setanta, quan
el POU deixava entreveure que els barris
n’eren els grans oblidats. El primer president
va ser Jaime Gavín el qual, amb el suport
d’altres companys —com Juan Rodríguez i
Francisco Craviotto—, va continuar el camí
iniciat per Freixes. La complicitat entre ambdós perdurà al llarg de tota la dècada. N’és
força representatiu el fet que bona part de
les reunions —per manca de local social— es
duien a terme als locals parroquials, situats
en un magatzem llogat a la plaça de Sant
Pere. La seva tenacitat va suposar, per exemple, la inauguració l’any 1973 del col·legi
públic Ginesta (carrer Escoles, 2). L’arribada
de la democràcia va materialitzar moltes de
les seves peticions i exigències. L’increment
de les partides pressupostàries municipals
reflectides en creixents actuacions al barri
així ho confirma.
Clot de les Granotes
El moviment popular que va girar al voltant del Clot de les Granotes als anys setanta
és un exemple més del desig de canvi de la
ciutadania lleidatana. El ventall veïnal dels
seixanta s’amplià amb l’aparició de moviments
reivindicatius centrats a solucionar problemes
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Vista del Clot de les Granotes, abans d’iniciar les obres, al principi
dels anys vuitanta.
Foto: Arxiu Fotografia Històrica Ateneu Popular de Ponent.

especialment urbanístics. La redacció del POU
va propiciar que en diverses zones de Lleida
la ciutadania s’agrupés amb la voluntat de
participar, opinar i incidir en aquell document transcendental per al desenvolupament
urbanístic de la ciutat. Entre els moviments
més reivindicatius hi hagué el de l’Associació
de Veïns del Clot de les Granotes.
El problema de la construcció d’uns edificis
en una zona de l’actual plaça de la Constitució, considerada zona verda en l’aprovació
inicial del POU, fou l’aglutinant per a la
creació de l’esmentada associació. Reunits
al voltant de Daniel Sesé, es van emprendre
un seguit d’accions. Anaven en contra de les
clàusules urbanístiques proposades pel darrer
ajuntament franquista que podien suposar
més especulació immobiliària al barri. Pretenien frenar i evitar la construcció de més
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edificis i substituir-ho per una àmplia zona
verda, un espai públic que poguessin emprar
els veïns. Alhora, van col·laborar amb el
moviment veïnal de Balàfia. Ambdós exigien
l’eliminació del perillós pas a nivell que travessava el carrer Alcalde Porqueres —actual
plaça Europa— i que havia ocasionat més
d’un ensurt i diversos morts. Es van oposar
frontalment al projecte de supressió del pas
a nivell realitzat pel ministeri de Transportes
y Comunicaciones que preveia l’enfonsament
de la via fèrria mitjançant la construcció
d’una rasa de trenta-set metres.
En ambdós casos les reivindicacions es
van centrar en mobilitzacions, presentació
d’instàncies, entrevistes amb l’alcalde Ernest
Corbella, festes populars i recollida de signatures. Fins i tot més d’una vegada la gent
va impedir el pas dels camions que havien
d’iniciar les obres. Aconseguida la paralització
provisional, Lídia Ruiz va ser elegida presidenta de la nova associació de veïns del Clot,
lligada quasi totalment al Partit del Treball
d’Espanya. Fruit de les divisions ideològiques
que es vivien al si de l’associació, un grup
de persones la va abandonar per desenvolupar un projecte associatiu diferent, l’Ateneu
Popular de Ponent.
Aquesta lluita veïnal, en el context d’una
feble transició i amb la celebració de les primeres eleccions municipals democràtiques, es
va convertir en un moment històric atès que
les dues principals demandes populars —la
zona verda i el cobriment de les vies— van ser
finalment aprovades. D’aquesta manera triomfava el bé col·lectiu per sobre de les decisions
d’uns governs municipals obsolets i inoperants.

Ateneu Popular de Ponent
Joan Sagués San José

Els orígens de l’Ateneu Popular de Ponent,
nascut en ple procés de construcció de les
institucions democràtiques, són les inquietuds
polítiques i participatives que la societat catalana, i lleidatana, vivia en els anys finals
del franquisme i la transició.
De fet, bona part dels integrants del grup
impulsor de l’entitat havien entrat en contacte
en el marc de les reunions i lluites veïnals
pròpies dels anys 1977 i 1978. Concretament
les que es van desenvolupar per reivindicar
l’ús públic del Clot de les Granotes, actual
plaça de la Constitució, i per reclamar una
solució per al pas a nivell del ferrocarril
que hi havia a la rotonda de la plaça Europa. El record del conflicte del Clot de les
Granotes encara es manté viu en bona part
de la societat lleidatana, que l’associa de
manera molt directa amb els canvis que estava experimentant al final de la dècada dels
setanta. Fins al punt que gairebé ningú no
utilitza el nom oficial de la plaça, sinó que
popularment encara es fa ús del nom ideat
fa més de trenta anys.
Un cop aturat el projecte urbanístic del
Clot, una vintena de persones implicades en
aquestes accions però decidides a impulsar un

projecte que anés més enllà de les reivindicacions estrictament veïnals, van continuar les
reunions. Volien crear una nova entitat que,
recollint l’experiència adquirida en les lluites
recents, continués fomentant la participació
ciutadana en un ventall més ampli d’activitats.
Els fundadors procedien de diverses tradicions
associatives, religioses i polítiques i, a més,
exercien activitats professionals variades,
la qual cosa va contribuir a configurar la
pluralitat que havia de caracteritzar posteriorment el nou Ateneu. Una pluralitat, però,
amb uns punts de confluència indiscutibles:
el catalanisme i la democràcia.
El 18 d’abril de 1979, quinze dies després
de les primeres eleccions municipals democràtiques en quaranta-cinc anys, l’Ateneu Popular de Ponent es va presentar a la ciutat en
una assemblea celebrada a la Sala Gosé del
col·legi d’Arquitectes de Lleida (avinguda Prat
de la Riba, encara General Mola en aquells
moments). Aquest espai, inaugurat el 1972,
havia estat molt important en la dinamització
cultural de la Lleida dels setanta.
Com no podia ser d’una altra manera, al
llarg de la història de l’Ateneu han canviat
moltes coses del seu funcionament, però
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els objectius bàsics i inicials es mantenen
vigents. Fomentar la divulgació i la formació
cultural, entesa d’una forma integral, posant
una atenció especial en el coneixement de la
història i de la cultura catalanes i, sobretot,
lleidatanes. Alhora, s’ofereixen alternatives
per omplir l’oci amb cultura, es potencia el
debat i la participació ciutadana.
El nou Ateneu volia ser popular, perquè
entenia que així havia de ser la participació
en la vida cultural de la ciutat, i no perquè volgués centrar-se en activitats de base
tradicional o folklòrica (al capdavall només
eren una part del seu programa d’activitats).
I també volia ser de ponent en el sentit que
Josep Vallverdú havia donat al concepte
uns anys enrere, per remarcar la catalanitat
d’aquestes terres i la capitalitat de Lleida a
la regió occidental del país.

El caràcter participatiu havia de començar
en el mateix funcionament intern de l’entitat,
motiu pel qual l’Ateneu es va organitzar des
del començament en un seguit de seccions,
amb un important grau d’autonomia, que
apleguen els socis per decidir les activitats
i portar-les a la pràctica. Aquestes seccions,
amb noms diferents al llarg del temps, han
estat relacionades amb les humanitats, les
arts plàstiques, l’educació física, l’escoltisme,
les festes populars, l’excursionisme, la biblioteca, la dansa, la música, el cant coral, la
fotografia, l’ecologia o el teatre.
Les possibilitats de consum cultural a
la Lleida que sortia de la dictadura estaven
molt lluny del que posteriorment hem pogut conèixer. Per aquest motiu, la varietat
d’interessos dels socis de l’Ateneu permetia
presentar un seguit d’activitats que encara

Seu original de l’Ateneu Popular de Ponent al carrer del
Vallès, aleshores Tercio de
Nuestra Señora de Montserrat
(1980).

Foto: Arxiu Fotografia Històrica
Ateneu Popular de Ponent.
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no oferien altres entitats ni institucions.
Els impulsors de l’Ateneu consideraven que
democratitzar l’accés a la cultura era tan
important, en aquell context de transició
política, com les imprescindibles transformacions econòmiques i socials que s’estaven
duent a la pràctica.
Algunes d’aquestes activitats, com la
campanya anual Coneixes la teva ciutat…?
iniciada el 1980, la revista Ressò de Ponent
(publicada en català des de l’any 1981) o
algunes accions relacionades amb la música,
la dansa, les festes populars o les excursions,
han assolit un destacat ressò sobre el conjunt
de la ciutat de Lleida. Aquest fet ha valgut
a l’Ateneu reconeixements com el Premi
Nacional de Cultura Popular, atorgat per la
Generalitat l’any 1991, o la placa al mèrit
cultural de la ciutat de Lleida, concedit per
la Paeria el 2004.
El primer local de l’Ateneu estava situat
al número 22 del carrer del Vallès (aleshores
Tercio de Nuestra Señora de Montserrat),
al barri de Balàfia, molt a prop de la zona
del pas a nivell del ferrocarril. Els ateneistes
manifestaven així explícitament la voluntat
d’ubicar-se en un barri perifèric de la ciutat,
i no al centre, per reforçar la vocació popular. A més, d’aquesta manera es va conservar
la proximitat geogràfica de l’entitat amb les
lluites veïnals originals. La creixent activitat,
però, va deixar petit aquell local. L’any 1984
es va traslladar a la seu actual, al número
10 del carrer Pau Claris. El canvi, a més de
permetre un millor funcionament, situava
l’Ateneu en un edifici molt proper al Clot
de les Granotes.

Vista actual de l’entrada a l’Ateneu al número 10 del carrer Pau Claris.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

El primer president fou Manuel Lladonosa
Vall-llebrera (1979-1987) i el seguiren Francesc
Soldevila Palau (1987-1991), Salvador Escudé Baró (1991-1995), Jaume Barrull Pelegrí
(1995-2001), Joan J. Busqueta Riu (2001-2006)
i Xavier Eritja Ciuró (2006). L’any 2011, el
nombre de socis de l’Ateneu Popular de Ponent s’apropava als mil cinc-cents.
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M E M Ò R I A I N O M E N C L ÀT O R
DE CARRERS I PLACES

Ús polític del nomenclàtor
Lleida, 1931-1980
Joan Sagués San José
Jordi Creus Expósito

Completem aquest recorregut memorial
amb una aproximació a l’evolució del nomenclàtor de carrers i places entre els anys
de la República i els de la recuperació de
la democràcia, passant per l’etapa revolucionària de 1936 i la dictadura de gairebé
quatre dècades.
Per a les autoritats locals de la història
contemporània, donar nom a carrers, places,
jardins i altres tipus d’instal·lacions ha estat
una forma molt recurrent de fixar en l’espai
urbà els referents fonamentals del seu ideari.
Conceptes polítics, esdeveniments històrics
més o menys recents i personatges relacionats
amb el projecte de societat que s’intentava
bastir, s’han anat succeint en les plaques que
identifiquen els carrers. Aquesta estratègia és
una mostra més de les potencialitats que té
l’ús públic de la història. Tot i això, també
cal reconèixer que de vegades els canvis en
el nomenclàtor oficial, i especialment quan
les modificacions són efímeres o estan massa allunyades del costum, no arrelen en l’ús
popular.
Mentre la trama urbana de la ciutat de
Lleida es va mantenir dins dels seus límits
tradicionals, els canvis de conjuntura política

comportaren la redenominació d’algunes vies
principals. I les oportunitats per fer-ho no van
faltar al llarg d’un segle xix ple d’alternatives
polítiques inspirades en la filosofia del trágala.
Una evidència clara d’aquesta forma de fer
política és la història constitucional espanyola. L’alternança, generalment violenta, entre
absolutistes i liberals primer i entre moderats i progressistes després, va suposar que,
sovint, un nou govern imposés la redacció
d’una nova constitució.
L’historiador Josep Lladonosa explica,
per exemple, l’evolució nominal de la plaça
de Sant Joan, coneguda així des de l’edat
mitjana. Amb l’arribada del Trienni Liberal
(1820) se li va donar el nom de la Constitució.
Quan van retornar els absolutistes (1823) es
va dir Reial, i el nom es va mantenir fins
al regnat d’Isabel II. Tot i que durant la regència de Maria Cristina (1833-1840) es va
tornar a dir de la Constitució i que després,
en alguns documents, apareix com a plaça
del Mercat. El 1873 va ser batejada amb un
nom nou, de la República. Finalment, amb
la Restauració Borbònica (1875) tornaria a
ser de la Constitució.
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La plaça Sant Joan és un magnífic referent per seguir la història
política del segle xx. En aquests cent anys, abans de recuperar el
nom de la parròquia que la presideix, ha portat els de la Constitució,
de la Revolució i d’España.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

Durant el Sexenni Revolucionari també
es va canviar l’històric nom de plaça de
Sant Francesc pel de plaça de la Llibertat,
denominació que es conservaria fins al 1939;
Ferran es va convertir en passeig de l’Almirall
Topete, un dels líders de la revolució de
1868; i, en temps de la Primera República,
la que ara és avinguda de Francesc Macià va
ser carrer Cabrinetty, un heroi de la Tercera
Guerra Carlina.
La successió traumàtica d’etapes polítiques
també ha marcat la història del segle xx:
restauració monàrquica, dictadura de Primo
de Rivera, República, revolució, dictadura
franquista i la democràcia actual. El pas de
l’una a l’altra no es va fer pactant amb el
rival polític i, a més, el règim nou era sovint
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radicalment incompatible amb l’anterior, motiu
pel qual els nous governants podien sentir la
necessitat de fer foc nou en alguns aspectes.
Aquesta convulsa història, molt marcada per
la violència, ha tingut un reflex molt clar en
el nomenclàtor urbà. A més a més, aquell
segle, i especialment a la segona meitat,
l’enorme creixement que va experimentar la
ciutat de Lleida multiplicà la necessitat de
trobar noms per a nous carrers i places.
En molts casos el nomenclàtor ha pogut recórrer a un repertori políticament
neutre (noms de poblacions, de comarques,
d’accidents geogràfics o de planetes). També
han pogut resultar poc compromeses personalitats lligades a un passat llunyà més o menys
esplendorós, l’edat mitjana per exemple, al
món de la cultura (obviant en alguns casos la
possible significació política del personatge),
a la religió o al paisatge ciutadà més típic
i folklòric. En altres casos, però, la llista de
noms escollits ha tingut una clara vocació
propagandista i didàctica.
La República no va tardar a donar el
seu nom a la rambla de Ferran. La plaça de
Sant Joan va continuar sent de la Constitució; la de Sant Francesc, Llibertat i el carrer
Democràcia ja es deia així des del segle xix.
A més, durant els anys trenta, podem trobar
referències a persones molt representatives de
la tradició republicana local (Alfred Pereña,
Miquel Ferrer, Ramon Castejón), així com
de la catalana i espanyola (Pi i Margall,
Salmerón o José Cabrinetty), tot i que sovint
aquests noms de carrers ja venien d’èpoques
anteriors. Altres, en canvi, sí que estaven
estretament vinculats amb l’adveniment de

Durant els anys trenta la rambla Ferran va portar el nom de la
República i, després de la guerra, es va dedicar al Generalísimo.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

la Segona República, com el carrer Fermín
Galán, dedicat al capità afusellat el 1930 per
haver encapçalat l’aixecament prorepublicà
de Jaca.
La revolució iniciada després del fracassat cop d’estat de 1936 va fer pocs canvis
en aquest terreny. Bàsicament es va fixar
en l’eix que, arrencant del carrer Remolins,
passava pel Carme i Magdalena, la plaça
de la Constitució i el carrer Sant Antoni.
Oficialment aquestes vies passarien a ser,
seguint el mateix ordre, els carrers Francesc

Layret, Carles Marx, Salvador Seguí, plaça
de la Revolució i carrer Primer de Maig.
Tots ells eren noms més propers a la proletarització formal i institucional que havia
comportat la revolució. En aquest itinerari no
es tocarien els noms de les places de la Sal
o la Paeria i dels carrers Major, Estereria i
la Pilota (els dos darrers desapareguts en la
postguerra) probablement perquè no tenien
un ressò polític ni religiós. A més, el mercat
de Sant Lluís va passar a ser del Segre i els
jardins dels Camps Elisis es van transformar
en parc Eliseu Reclús, un important geògraf
i anarquista francès del segle xix.
Amb la dictadura franquista la revisió
ja va ser més complexa i completa. El nou
estat vencedor de la guerra havia d’esborrar
de la vida pública, i de les consciències,
tota referència a l’experiència revolucionària,
però també a la democràcia. Així, totes les
connotacions polítiques no desitjades havien
de desaparèixer del nomenclàtor, el qual, a
més, havia d’estar redactat íntegrament en
castellà. D’altra banda, el creixement de la
ciutat, com anteriorment apuntàvem, oferia
moltes possibilitats. No només s’havien de
canviar noms, sinó que calia escollir-ne molts
de nous.
Primer es van recuperar els noms anteriors al període 1931-1938 (Sant Antoni,
Magdalena, Carme, Cardenal Remolins) o
fins i tot més antics (plaça Sant Francesc).
La plaça de la Revolució ara seria d’Espanya,
ja que Constitució tampoc era una paraula
acceptable.
Del nomenclàtor també van desaparèixer
la Democràcia (i en el seu lloc es va posar
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el patró de la ciutat, Sant Anastasi) i els
republicans Pi i Margall (Calvo Sotelo), Salmerón (General Sanjurjo), Cabrinetty (José
Antonio) i Miquel Ferrer (Víctor Pradera).
Tampoc no es va considerar apropiada la
continuïtat del doctor Bartomeu Robert, líder
del partit conservador a Barcelona els anys
de canvi de segle i representant dels intents
de reformar el sistema polític de la Restauració des de posicions regionalistes. En el seu
lloc apareixeria el tradicionalista i regidor a
l’ajuntament de la Lleida republicana, Lluís
Besa (que havia mort afusellat el 1936).
Val a dir que a les primeres dècades del
segle xx molts pobles de Catalunya havien
dedicat un carrer al doctor Robert i que,
en alguns d’aquests casos, la dictadura no
l’esborrà, potser per desconeixement del significat històric del personatge.
No sabem si també va ser per desconeixement que alguns lleidatans amb rellevància institucional i cultural, però amb una
significació política republicana, catalanista
o regionalista, es conservessin o incorporessin al nomenclàtor franquista. Aquest
seria el cas dels carrers dedicats a Ramon
Castejón, alcalde de Lleida i president de
la Diputació, però també líder destacat del
republicanisme del segle xix. O a Francesc
Vidal i Codina, entre altres coses fundador de
l’Orfeón Leridano i un dels dissenyadors dels
jardins dels Camps Elisis, però també diputat
provincial republicà i membre fundador de
Joventut Republicana de Lleida. Magí Morera
va escriure la seva obra inicial en castellà,
però seria més reconegut per la que va fer
en català. La seva llarga trajectòria política
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Abans que es dediqués al regidor tradicionalista Lluís Besa, aquest
carrer havia recordat el doctor Robert, alcalde de Barcelona.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

el va portar a ser un dels personatges destacats de la Lliga Regionalista a Lleida. En
aquesta llista també podem incloure Lluís
Roca, figura fonamental de la Renaixença a
les nostres terres.
El mateix es podria dir, en l’àmbit català,
d’Anselm Clavé, impulsor fonamental del cant
coral a Catalunya i destacadíssim polític en els
rengles del republicanisme radical, proper al
socialisme utòpic. O de mossèn Cinto Verdaguer, religiós i figura capital en la recuperació

En aquesta cantonada conviuen dos personatges històrics per al
republicanisme lleidatà del primer terç del segle xx, els cunyats i
líders de Joventut Republicana Alfred Pereña i Humbert Torres.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

vuitcentista del català com a llengua literària
de prestigi (amb la democràcia el que es va
fer va ser canviar el nom pel qual és conegut
popularment l’escriptor i posar-hi Jacint). Val
a dir que Clavé i Verdaguer són dues figures
amb un gran arrelament popular i que el
seu nom s’ha conservat a Lleida per sobre
dels canvis polítics que comentem. El poeta
Joan Maragall tampoc no va desaparèixer
dels carrers de la ciutat.
Però el franquisme tenia també un immens repertori propi al qual recorria, molt
relacionat amb la guerra civil i, especialment,
amb els seus màrtirs i herois. Van proliferar
les plaques amb les referències bàsiques de
la dictadura i els seus homes: com el 18 de
juliol i el mateix Caudillo, o Eduardo Aunós
i el bisbe del Pino. Tampoc no podia fal-

tar l’exèrcit, al qual van dedicar la plaça i
l’avinguda que conserven aquest nom, i fites
de la guerra (batalles victorioses, militars destacats i diverses unitats de l’exèrcit franquista).
Fins i tot es va fer alguna referència a la
Segona Guerra Mundial, com el divisionari
lleidatà Salvador Masip, capità que va morir
al front de l’Est en la lluita contra la URSS.
L’homenatge als màrtirs, bé fossin caiguts en
la guerra o bé en la revolució, va ser un recurs essencial en la política de memòria del
franquisme. Així, víctimes locals i espanyoles
van sovintejar en el nomenclàtor.
Amb l’arribada de la democràcia, els
principals canvis van seguir inicialment dues
vies bàsiques: eliminar totes les referències a
la dictadura i a la guerra i traduir al català
tots els noms. Algunes traduccions es van fer
d’una manera excessivament automàtica, com
passa amb el grup de carrers del barri de
Balàfia que havien estat dedicats a diverses
vírgenes (Blanca, de la Salut, de Montserrat,
de Begonya, dels Desemparats i de Núria).
Amb la nova denominació es van mantenir les
mateixes advocacions, però en tots els casos
es va utilitzar la paraula “verge” en lloc de
l’expressió “Mare de Déu”, més pròpia de la
tradició catalana.
Les substitucions i traduccions van ser
empreses immediatament pel primer ajuntament democràtic, elegit l’any 1979. No
hi ha hagut la mateixa celeritat amb tots
els noms franquistes que s’havien donat a
molts blocs d’habitatges. Val a dir, però,
que aquests blocs no són de competència
municipal sinó autonòmica.
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En la política de canvis, cal fer un parell
de matisacions. D’una banda, s’han mantingut
els carrers dedicats a algunes víctimes de la
repressió revolucionària. Aquestes persones
potser no van estar relacionades amb el
franquisme i, en la majoria dels casos, en
la seva biografia destaquen altres activitats
rellevants. Però el seu record, com el de la
resta de caídos, sí que havia estat utilitzat
àmpliament per la dictadura. Així, s’han
mantingut els carrers de Francesc Castelló
Aleu, els darrers anys amb l’afegit de beat
(dirigent de la Federació de Joves Cristians
de Catalunya, afusellat per sentència del
Tribunal Popular el setembre de 1936), dels
Germans Recasens (Jesús i Lluís Recasens
Gassió van ser afusellats per haver participat
en el cop d’estat de 1936), de Mossèn Reig
(Ramon Reig Prenafeta, que, entre altres
activitats, va participar en la fundació de
l’Acció Catòlica a Lleida, va morir en una
execució col·lectiva l’agost de 1936) o del ja
esmentat Lluís Besa. Més recentment, també
s’ha dedicat un carrer a Casimir Sangenís
Bertran, diputat tradicionalista a les Corts
republicanes i executat per sentència del
tribunal popular l’agost de 1936.
D’altra banda, les autoritats municipals
van decidir conservar els noms dels alcaldes
de la dictadura (avinguda Alcalde Areny) i,
atès que només es poden dedicar carrers a
persones mortes, incorporar al nomenclàtor
els que faltaven: carrers Alcalde Sangenís i
Alcalde Montanya (Miquel Montaña, entre
altres càrrecs, també va ser diputat al Parlament de Catalunya en representació de
CiU el 1984).
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Per completar la relació d’alcaldes amb
carrer, cal dir que actualment també en
tenen els de l’època republicana. Tant els
que van ser elegits democràticament (Antoni
Vives Estover i Sal·lustià Estadella) com els
designats governativament després dels fets
d’Octubre de 1934: Josep Pujol (també va
ser alcalde durant la dictadura de Primo de
Rivera, de fet és l’únic d’aquest període que
té un carrer), Joan Rovira Roure i Alfons Porqueres. No en tenen, en canvi, els dels anys
de guerra: ni els anarquistes Félix Lorenzo
Páramo i Manuel Magro, ni el capità Valentín
Martín Aguado, que va ser nomenat després
de l’ocupació franquista. El més curiós, però,
és el cas del carrer Alcalde Recasens. Joan
Recasens, implicat en la sublevació de juliol
de 1936, hauria estat alcalde de Lleida en cas
de triomf, però el fracàs del cop d’estat li va
impedir ocupar aquest càrrec (sí que havia
estat regidor anys abans). Com els seus fills
Jesús i Lluís, també va ser executat el 1936.
A part de fer canvis, la democràcia també
havia d’introduir en el nomenclàtor paraules associades als nous valors polítics que,
a partir de la recuperació de les llibertats,
s’haurien d’anar estenent. Així, van aparèixer,
o reaparèixer, carrers i places dedicats a la
Solidaritat, la Concòrdia, el Progrés, la Pau,
la Llibertat, la Democràcia, els Drets Humans
o l’Onze de Setembre.
Una altra estratègia ha estat recuperar
noms de carrers històrics. Finalment, després de més d’un segle i mig de mudances
per qüestions polítiques, la plaça d’Espanya
va tornar a ser de Sant Joan. Amb aquesta
decisió, la plaça de la Constitució no torna-

va a estar al centre històric, i les autoritats
locals van creure convenient trobar-li un altre espai. Però l’elecció no va resultar gaire
afortunada. L’actual plaça de la Constitució
és majoritàriament coneguda pels lleidatans
com el Clot de les Granotes.
Sovint, per evitar noves connotacions
ideològiques, molts noms amb una important càrrega memorial franquista van ser
reemplaçats per referències geogràfiques i
topogràfiques, com es pot comprovar en el
quadre de les pàgines següents.
Tot i això, en els darrers anys s’han anat
dedicant carrers a persones vinculades amb el
passat republicà i democràtic, amb la lluita
antifranquista i amb l’exili. D’aquesta manera,
passejant per Lleida podem trobar, sense ser
exhaustius, personalitats espanyoles (com ara
Clara Campoamor, Blas Infante, Victòria Kent
o Ramon Rubial), catalanes (com els presidents de la Generalitat republicana, Macià
i Companys, i de l’exili, Irla i Tarradellas; i
Manuel Carrasco i Formiguera, Maria Aurèlia
Capmany, l’abat Escarré o Josep Pallach) i
lleidatanes de diverses tendències polítiques
(com ara Antoni Bergós, Joan Culleré, Enric
Farreny, el pare Gabernet, Jaume Magre,
Simeó Miquel, Aurèlia Pijuan, Maria Rúbies,
Salvador Seguí, Humbert Torres, Pepita Uriz,
Vicenç Ximenis o Joan B. Xuriguera). I també
homes del món de la cultura que van patir
la persecució del feixisme, com Miguel Hernández, García Lorca o els artistes lleidatans
Antoni Garcia Lamolla i Enric Crous. El
desembre de 2011, la Comissió Especial de
Denominació de Carrers de l’Ajuntament de
Lleida va incloure Jordi Solé Tura, Víctor

Torres i Pepita Reimundi entre la quinzena
de noms que conformaven la llista de nous
espais públics de la ciutat.
Els noms introduïts al nomenclàtor a
partir dels anys vuitanta queden, però, fora
dels marges d’aquest estudi.

Exemple de juxtaposició de dos noms poc afortunada des d’un punt
de vista memorial i històric. Si algú poc coneixedor de la història
passeja per aquests carrers del barri de Pardinyes, veurà que un
(Sangenís) va ser alcalde i que l’altre (Ximenis) va ser regidor,
tots dos a l’ajuntament de Lleida. La diferència rau en el fet que
Sangenís va encapçalar un ajuntament de la dictadura, règim en
el qual va ocupar altres càrrecs importants, i Ximenis va ser elegit
democràticament. D’altra banda, la biografia política de Ximenis
comença molt abans de 1983, data en què va ser escollit regidor.
La seva militància al POUM li va suposar un judici polític durant la
guerra i el pas per la presó de la dictadura, a més, va desenvolupar
una destacada activitat antifranquista.
Foto: Xavier Goñi-UdL.

Evolució dels noms de carrers i places
de Lleida
Al quadre adjunt figuren els carrers, avingudes i places que, en tot el llarg període
del segle xx del qual s’ocupa aquesta guia
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urbana, des dels anys trenta fins a l’inici de
la dècada dels vuitanta, han canviat de nom.
Per tant, no s’inclouen les vies obertes de
bell nou durant la darrera etapa democràtica. Tampoc no s’esmenten els carrers en els
quals l’únic canvi ha estat el de la llengua
(en castellà durant el franquisme i en català
després). Per entendre millor les connotacions
polítiques dels canvis de nom, hem incorporat
al quadre unes notes explicatives.

Així mateix, per facilitar-ne la lectura, els
noms de carrers i places apareixen ordenats
alfabèticament a partir del seu nom actual. Pel
mateix motiu, el tipus de via (carrer, avinguda,
plaça, rambla o passatge) només s’indica, de
forma abreujada (c., av., pl., r. i ptg.), a la
primera columna. En els casos en els quals
el tipus de via hagi canviat al llarg del temps
(la rambla Ferran, per exemple, havia estat
avinguda en altres moments) sí que s’assenyala.
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Agelet i Garriga, pl.
Alcalde Areny, av.2
Alcalde Vives, c.3
Alfred Pereña, c.
Aneto, c.
Anoia, c.
Bages, c. el
Baixada de la Trinitat, c.
Berguedà, c. el
Biciberri, c.
Bisbe, c.
Camp de Mart, c.

González Besada1
Alcalde Areny
Deporte, Avenida del
Eduardo Aunós4
Falange Espluga Calva5
Artigues Solanes6
Hermanos Niubó7
Capitán Masip8
Reñé de Quiroga
Lavaquial Pujades9
Obispo Don Aurelio del Pino10
General Yagüe11

1. Augusto González Besada va ser ministre diverses vegades al començament del segle xx.
2. Ramon Areny Batlle, empresari de la fusta, va ser alcalde en la primera època de la dictadura franquista (1939-1941).
3. Antoni Vives Estover, de Joventut Republicana de Lleida, va ser alcalde republicà (novembre 1932-octubre 1934 i febrer-setembre 1936). Destituït primer per la repressió dels fets
d’Octubre i després per les forces revolucionàries.
4. Durant la dictadura Alfred Pereña, històric dirigent republicà lleidatà, va ser substituït per un altre lleidatà il·lustre,
Eduard Aunós, personatge clau del franquisme a Lleida i ministre en les dues dictadures.
5. Un grup de falangistes de l’Espluga Calva va donar suport al cop d’estat contra la República a Lleida. Van ser afusellats el setembre de 1936.
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Alfred Pereña

Alfred Pereña

Baixada de la Trinitat

Baixada de la Trinitat

6. Antonio Artigues, estudiant, va ser afusellat l’1 de setembre de 1936.
7. Jaume i Josep Maria Niubó Casanelles eren membres
de la CEDA. Foren afusellats per ordre del Tribunal Popular de
Lleida (TPL) el novembre de 1936.
8. El capità Salvador Masip Bendicho, fill de Lleida, va
combatre amb la División Azul al front soviètic i va morir en
combat el gener de 1943.
9. Ramon Lavaquial Pujades. Afusellat pel TPL el 31 de
desembre de 1936.
10. Aurelio del Pino Gómez, bisbe de Lleida (1947-1967). Clar
representant de l’Església que va donar suport al general Franco.
11. Juan Yagüe Blanco va ser un dels comandaments més
destacats de l’exèrcit franquista durant la guerra civil. Com a
cap del Cos d’Exèrcit Marroquí va entrar a Lleida el 1938.
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Canigó, c.
Cardenal Remolins, c.
Carme, c.
Casimir Vila, c.
Castella, c.
Castelldans, c.
Cerdanya, c. la
Conca de Barberà, c
Concòrdia, c.
Córdoba, c.
Corts Catalanes, c.
Darrera Sant Martí , c.
Democràcia, c.
Espanya, pl.
Exèrcit, av.
Exèrcit, pl
Ferran, r.22
Folch i Torres, c.
Francesc Macià, av.24
Garraf, c.
Garrotxa, c. la

Francisco Boldú12
Cardenal Remolins
Carmen
Calle Coso
Alto de los Leones14
Jaime Rubio15
18 de Julio16
Hermanos González Moreno17
Molí de Fontanet
Travesía San Ignacio de Loyola
División Azul18
General Barrón19
San Anastasio20
Dieciocho de Julio21
Ejército
Ejército
Generalísimo, av. del
Capitán Puertas23
José Antonio
Hermanos Abizanda25
Hermanos Larrosa26

12. Mestre i dirigent de la Falange lleidatana anterior a la
guerra. Afusellat pel TPL l’agost de 1936.
13. Actiu líder del republicanisme català les primeres dècades del segle xx. Com a advocat va destacar en la defensa de
treballadors i sindicalistes. Va ser assassinat per pistolers del
Sindicat Lliure el 1920.
14. A l’Alto del León, serra de Guadarrama, es va lliurar
una important batalla el juliol de 1936 que va permetre als franquistes controlar aquest punt estratègic per a l’accés a Madrid.
15. Mestre i redactor del diari tradicionalista Terra Ferma.
Afusellat el febrer de 1937.
16. Data clau en la mitologia franquista. Dia del cop d’estat
contra la República.
17. Agustí González Moreno era membre de la Unión Militar Española. Morí afusellat l’estiu de 1936.
18. Va participar a la Segona Guerra Mundial, integrada a
l’exèrcit de l’Alemanya nazi, al front soviètic.
19. Fernando Barrón Ortiz comandava la 13 divisió de
l’exèrcit franquista que va ocupar Lleida el 3 d’abril de 1938.
20. La paraula democràcia no tenia, evidentment, cabuda
en el nou estat franquista i el nom d’aquest carrer, que tenia un
segle d’història, va ser substituït pel del patró de la ciutat.
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Francesc Layret13
Carles Marx

Cardenal Remolins
Carme

Democràcia

Democràcia

República, av. de la

República, av. de la

Cabrinety, carrer

Cabrinety, carrer

21. Data clau en el calendari franquista, ja que aquest dia
es commemorava el cop d’estat (alzamiento) de 1936.
22. El nom de Ferran, en record del rei Ferran VII, suposa
recuperar la denominació que la rambla havia tingut abans de
la República. Durant la dictadura no podia faltar una dedicatòria a Franco en una de les principals vies de la ciutat.
23. Militar afusellat al final de 1936.
24. Avinguda dedicada al primer president de la Generalitat republicana. Macià va mantenir una estreta vinculació familiar, política i econòmica amb la ciutat i les terres de Lleida. El
general republicà José Cabrinetty era comandant general de la
província de Lleida en proclamar-se la Primera República. Quan
va morir el 1873, en la Tercera Guerra Carlina, l’ajuntament de
Lleida li dedicà el carrer que fins aleshores es deia del Jardí.
Durant la dictadura franquista, el nom del general republicà
va ser substituït pel del fundador de Falange, executat el 20 de
novembre de 1936 a Alacant.
25. Josep Abizanda Puntas era membre de la CEDA i Lluís
era militar. Van ser afusellats l’agost de 1936.
26. Rafael i Manuel Larrosa Hospital eren membres de la
CEDA. Manuel fou regidor a l’Ajuntament de Lleida. Ambdós
van morir afusellats l’agost de 1936.
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Germans Recasens, c.27
Gramàtics, pl. dels
Historiador Josep Lladonosa, c.28
Humbert Torres, c.29
Isaac Albèniz, c.
Joan Baget, c.30
La Rioja, c.
Llibertat, c.
Lluís Besa, c.33
Lluís Companys, c.34
Lluís Millet, c.35
Magdalena, c.
Manuel de Falla, c.

Hermanos Recasens
Cuarteles
Alférez Provisional
Santa María de la Cabeza
Capitán Cortés
Comandante Baiget
Calle Aaiun31
Comandante Iniesta Cano32
Luis Besa
Víctor Pradera
Tiradores de Ifni
Magdalena
Ruiz de Alda37

27. Jesús i Lluís Recasens Gassió van ser afusellats el setembre de 1936, per haver participat en el cop d’estat. La seva
germana Maria va ser una destacada dirigent de les Margarides,
agrupació femenina de la Comunió Tradicionalista.
28. Josep Lladonosa va ser mestre i l’investigador i divulgador més important de la història de Lleida durant la dictadura. Procedent de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, en ple franquisme va treballar per una escola en català i va
mantenir contactes amb Unió Democràtica de Catalunya i el
Front Nacional del Catalunya. Els alferes provisionals són un
altre dels mites franquistes associats a la guerra civil. Durant el
conflicte, van ser oficials voluntaris de l’exèrcit franquista que
obtenien directament aquest grau gràcies a la seva formació
acadèmica per donar solució a la manca de comandaments intermedis. El nom s’associava a accions heroiques en combat.
29. Humbert Torres va ser un dels dirigents més importants del republicanisme lleidatà i el primer alcalde de Lleida
elegit democràticament (1917). La resistència al santuari de
Santa Maria de la Cabeza (Jaén) el 1936 és un dels mites fundacionals del franquisme basats en accions de guerra.
30. Heroi de la guerra del Francès que va participar a la
batalla del Bruc (1808). Era de les comarques de Tarragona,
però de jove havia viscut a Lleida.
31. Capital del Sàhara espanyol.
32. Carlos Iniesta Cano va participar en la repressió de la
revolució asturiana de 1934. En la guerra civil va comandar la
IV Bandera de la Legió. Entre altres càrrecs durant la dictadura,
va ser director de l’Acadèmia Militar de Saragossa, governador
militar d’Osca i de Madrid i director de la Guàrdia Civil (1971-
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Gramàtics

Gramàtics

Comandant Baiget

Comandant Baiget

Doctor Robert
Miquel Ferrer

Doctor Robert
Miquel Ferrer

Salvador Seguí36

Magdalena

1975). Representant del sector més ultradretà de les acaballes
del franquisme.
33. Lluís Besa va ser un dels líders del carlisme lleidatà i
regidor durant la República, afusellat el novembre de 1936. El
doctor Bartomeu Robert va ser un dirigent del regionalisme
del final del segle xix i començament del xx, representant dels
intents de regenerar el sistema de la Restauració des de Catalunya. Va ser alcalde de Barcelona. Es va donar aquest nom al
carrer al començament del segle xx.
34. Dedicat al president de la Generalitat afusellat el 1940,
fill del Tarròs (Urgell). Víctor Pradera va ser un polític tradicionalista navarrès, afusellat per milícies anarquistes el 1936.
Miquel Ferrer Garcés va ser un dels líders més destacats del
progressisme radical i del republicanisme lleidatà del segle xix.
Molt actiu en la vida cultural de la ciutat. Durant el segle xix el
carrer es deia de l’Escorxador.
35. El compositor Lluís Millet Pagès va ser un dels cofundadors i director de l’Orfeó Català (1891), institució clau per a
l’impuls del cant coral al país i molt vinculada amb el catalanisme polític. Els Tiradores de Ifni van ser una unitat d’infanteria
lleugera, formada gairebé de forma íntegra per indígenes magribins i integrada a l’exèrcit franquista.
36. Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, va ser un
destacat dirigent obrer i líder de la primera CNT. Va ser assassinat a Barcelona el 1923. Actualment hi ha un carrer al barri de
Balàfia dedicat a aquest sindicalista nascut a Lleida el 1887.
37. Julio Ruíz de Alda y Migueleiz, falangista afusellat
l’agost de 1936 a Madrid.
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Montsià, c. el
Músic Vivaldi, c.
Narcís Monturiol, c.
Noguera, c.
Nord, c.42
Penedès, c. el
Pi i Margall, c.
Pica d’Estats, c.
Pintor Xavier Gosé, c.
Prat de la Riba, av.
President Tarradellas, av.
Priorat, c. el
Progrés, c.
Ramon Llull, c.
Ripollès, c. el
Riu Canaletes, ptg.
Riu Llobregat, c.

Roure Balius38
Matías Montero39
Sargento Provisional40
Arcadio Agelet41
Obispo Huix
1a Bandera de FET de Cataluña43
Calvo Sotelo44
Pablo Valledor45
Therau de Villanueva46
General Mola47
Mártires48
Hermanos Albitós49
Hermanos Gort50
Eugenio Franco51
Rafael Ruiz52
Caídos Montañola y Baiget53
Teniente Coronel López Piña54

38. Silvio Roure, comerciant i falangista, va ser afusellat
l’agost de 1936 a Lleida.
39. Matías Montero y Rodríguez de Trujillo, falangista i
estudiant de medicina, fou considerat un màrtir de la Falange
per la seva mort l’any 1933 en un suposat enfrontament amb les
Joventuts del PSOE.
40. Vegeu la nota 28 sobre els alferes provisionals, aplicada
als sergents. L’inventor Narcís Monturiol va tenir un paper molt
destacat en els rengles del republicanisme i del socialisme utòpic del segle xix.
41. Estudiant i membre de Falange. Afusellat pel TPL el
setembre de 1936.
42. La democràcia recupera el nom que el carrer havia tingut abans de 1931. El capità Fermín Galán va ser un dels líders
de la sublevació que va tenir lloc a Jaca el 1930 amb l’objectiu
de proclamar la República. Va ser afusellat, motiu pel qual es
va convertir en un dels primers màrtirs de la Segona República.
Salvi Huix Miralpeix, bisbe de Lleida (1935-1936), va morir afusellat l’agost de 1936.
43. Unitat de combat falangista a la Guerra Civil Espanyola.
44. Durant la dictadura franquista, el nom de l’històric dirigent republicà català i president de la Primera República va
ser substituït pel del líder de Renovación Española, assassinat a
Madrid el 13 de juliol de 1936.
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Fermín Galán

Fermín Galán

Pi Margall

Pi Margall

Prat de la Riba
Barcelona

Prat de la Riba
Barcelona

45. Dirigent de la Falange lleidatana anterior a la guerra.
Afusellat l’agost de 1936.
46. Enginyer afusellat a Lleida l’agost de 1936.
47. Durant la dictadura franquista, el nom de l’històric líder regionalista i president de la Mancomunitat va ser substituït
per un dels màxims dirigents del cop d’estat de 1936.
48. Amb aquesta paraula, mártires, la dictadura al·ludia als
morts del bàndol franquista en la guerra civil. Aquest homenatge era fonamental en la mitologia fundacional de la dictadura.
Significativament, el nom va ser reemplaçat pel del darrer president de la Generalitat a l’exili i primer de la democràcia.
49. Jesús i Santiago Albitós Farran, falangistes víctimes de
la justícia revolucionària, van ser afusellats el setembre de 1936.
50. Paulí i Josep Gort Porta van ser afusellats pel TPL el
1936.
51. Eugenio Franco Puey era germanastre del general
Franco. Era fill d’una relació extramatrimonial que el seu pare
va tenir a Filipines.
52. Estudiant i membre de Falange. Afusellat a Lleida
l’estiu de 1936.
53. Joan Montañola Prenafeta fou afusellat pel TPL el setembre de 1936.
54. Militar de la guarnició de Lleida que va participar en el
cop d’estat contra la República. Afusellat prop del Camp Escolar el 25 de juliol de 1936.
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Riu Ter, c.
Sagrada Família, pl.
Salmerón, c.56
Sant Anastasi, c.
Sant Antoni, c.
Sant Francesc, pl.58
Sant Joan, pl.
Santa Marta, c.
Selva, c. la
Solidaritat, c.
Tamarit de Llitera, c.
Valentí Almirall, c.62
Vallès, c. el
Valls d’Andorra, c.

Espinosa de los Monteros55
Sagrada Familia
General Sanjurjo
Carmelites57
San Antonio
San Francisco
España
Conde de Santa Marta59
Francisco Berrocoso60
Sebastián Busquets 61
Litera
Héroes del Alcázar
Tercio Ntra. Señora de Montserrat63
Hermanos Cava de Llano64

Vila Antònia, c.

Marqués de Villa Antonia

Wifred I, pl.

Victoria

55. Eugenio Espinosa de los Monteros era gendre del president del govern en temps de la Restauració Eduardo Dato.
Militar de conviccions monàrquiques que esdevingué cap de les
forces armades de Balears i capità general de la regió militar de
Burgos.
56. Durant la dictadura franquista, el nom de l’històric dirigent republicà espanyol i president de la Primera República
va ser substituït per un dels màxims dirigents del cop d’estat de
1936.
57. L’ajuntament franquista va voler dedicar al patró de
Lleida una via més principal que aquest petit carrer del centre històric. Per aquest motiu va rebatejar el carrer Democràcia
com Sant Anastasi i el més petit es va dedicar a les Carmelites.
58. Amb la democràcia la plaça conserva el nom històric,
catalanitzat, que s’havia recuperat amb el franquisme (Sant
Francesc) i no el que tenia des la revolució de 1868 (Llibertat).
59. José Moreno Torres, comte de Santa Marta, va ser director general de Regiones Devastadas. Amb la democràcia, el
canvi va consistir a transformar el nom d’un alt càrrec del franquisme en el d’una santa.
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Murmuradors
Salmerón
Sant Anastasi
Primer de Maig
Llibertat
Revolució

Murmuradors
Salmerón
Sant Anastasi
Sant Antoni
Llibertat
Constitució

Marquès de Villa
Antonia

Marquès de Villa
Antonia

60. Francisco Berrocoso Planes va ser tinent coronel de
la Guàrdia Civil a Lleida durant la Segona República. Anteriorment havia estat destinat a diverses poblacions de Ponent
(Lleida, Cervera, Solsona). El gener de 1934, ja al servei de la
Generalitat, va ser traslladat a Tarragona, tot i que va mantenir
la seva residència a Lleida. El 1935 va passar, per edat, a la reserva.
61. Fou afusellat pel Tribunal Popular de Lleida (TPL) el
setembre de 1936.
62. Procedent del republicanisme federal, Valentí Almirall
va ser un dels personatges centrals del catalanisme polític les
darreres dècades del segle xix. La denominació franquista del
carrer fa referència a un dels mites fundacionals de la dictadura, la resistència de l’Alcázar de Toledo durant la primera fase
de la guerra civil, l’estiu de 1936.
63. Unitat de combat requetè durant la Guerra Civil Espanyola.
64. Eduard i Francesc eren estudiants. Afusellats l’agost de
1936 pel TPL.

