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La Guerra Civil va suposar per a Lleida, com
per a la major part de l'Estat espanyol, un profund
trencament respecte als anys anteriors. D'una
banda, el front estigué parapetat durant vuit mesos
a banda i banda del Segre. Fou un altre setge, el
darrer de la dissortada llista de setges a la ciutat.
En aquesta ocasió, però, Lleida com provà
l'eficàcia destructora dels exèrcits moderns.
Moltes cases, sobretot les properes al riu, foren
malmeses. La ciutat que l'abril de 1938 conqueriren les tropes franquistes era gairebé buida, la
gent havia fugit esporuguida i no tornà fins que
la fressa de la guerra s'hagué acabat. Els danys
materials havien estat enormes i la ciutat s'havia
de refer, de nou, com en altres ocasions al llarg
de la història, e nmig d'una precària situació
econòmica general.
D'altra banda, però, les conseqüències físiques foren, si cap, superades per la ruptura que la
guerra va representar respecte al passat més immediat. En els anys precedents, Lleida havia
arribat a gaudir d'un important creixement
econòmic i demogràfic que, unit a una intensa vida
cultural, feia preveure un sòlid desenvolupament
de cara al futur. Però la guerra va suposar la
desaparició física de part de ls homes que fins
aleshores havien dirigit la ciutat, l'exili d'altres i
el silenci dels restants. Es produí, doncs, un buit
que fou ocupat per persones fidels al règim del
general Franco. Amb la voluntat explícita de fer
taula rasa amb el passat, s'intentà construir una
idea de c iutat coherent amb la ideologia que
propugnava el nou règim. Per això, al temps que
es negava una determinada tradició cultural,
aquella que havia ajudat a bastir la ciutat de preguerra, se'n potencià una altra, basada en poc més

l. Benentés que ens referim a revistes d'opini6 de periodicitat no diària.

Pel que fa a diaris, sí que existia. des de 1938. cl diari La Mmïana (vegeu
infra nota 25)

que en algunes manifestacions religioses i més o
menys folklòriques, poc arrelada en la societat
lleidatana. El resultat fou una certa desestructuració social, l'esvaïment del compromís actiu amb
la realitat que havia caracteritzat la ciutat en els
anys anteriors i el pas a una societat dominada per
la inhibició.
Ara bé, un cop superats els primers anys de
postguerra, a mesura que la dictadura començà a
ampliar (tímidament, és cert) el marge de dissensió, s'inicià l'emergència d'una postura crítica
amb aquells postulats que informaven les actuacions dels dirigents lleidatans. En aquest sentit,
l'activitat editorial a Lleida és una clara mostra de
com es desenvolupà el procés. Després de la
pràctica inexistència de publicacions periòdiques
a Lleida en els anys quaranta, 1 l'any 1949 sortí el
primer número de la revista Ciudad (Cuadernos de
divulgación leridana). Dirigida per J.M. Alvarez
Pallas, l'adscripció ideològica de la revista era
propera al règim de l'època i era tenyida per una
vocació de "leridanismo" que s'encarregà de difondre des de les seves pàgines. L'any 1953
aparegué una nova revista, Labor, que s'edità fins
al 1959, dirigida per Francesc Porta. En aquesta
revista s'aplegaren un grup d'autors interessats per
la cultura catalana i disconformes amb les posicions ideològiques del règim. Constituïa una de
les poques veus divergents respecte als plantejaments oficials, sempre, és clar, dins els estrets límits que permetia la censura.
Partint de bases diferents, sembla evident que
la imatge de Lleida que difongueren aquestes
revistes, o bé altres, en els anys de postguerra,
havia de ser també diversa. Allò que pretén aquest
article és, precisament, analitzar les diverses
percepcions de la ciutat en aquells anys. D'una
banda, les valoracions que es van fer de la ciutat
present. D'altra banda, les aspiracions de futur
(aquest cop més coincidents) que hom desitjava
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per a guiar el progrés de la c iutat. Cal pensar que,
per a l'economia lleidatana, els anys quaranta i
cinquanta foren d'un relatiu estancament. La
guerra havia deixat a tot el país profundes cicatrius, que costaren de superar. La ciutat s'anà refent
lentament. Però malgrat la millora progressiva, no
fou fins a començaments de la dècada dels
seixanta que l'orientació definitiva de l'agricultura
cap a la fruticultura va donar una base molt més
sòlida a l'economia lleidatana, i e ls continus allaus
d'immigrants provocaren un accelerat procés de
creixement, començant a configurar-se la Lleida
actual.

LA PERSPECTIVA D'UNA CIUTAT
INDUSTRIAL
Des q ue , a mitjan segle XIX, iniciaren el
procés d'industrialització, Barcelona i algunes
ciutats del llevant català es van convertir en el
model a seguir per bona part de la societat lleidatana. Gràcies a la indústria, aquestes ciutats
estaven assolint un important grau de creixement
econòmic y demogràfic. Lleida, mentrestant,
continuava lligada a la tradicional base econòmica
agrícola i vivia un període de relatiu estancament.
Hom considerava, per tant, el camí de la industrialització com la via que la ciutat havia de
prendre en el futur. Ja durant la segona meitat del
segle XIX, les manifestacions en aquest sentit
foren abundants. I encara que la indústria no
acabava de consolidar-se (o, potser, precisament
per això), durant les primeres dècades del segle
XX, la idea que el progrés de Lleida passava indefectiblement per la industrialització va seguir
sent la predominant.
La continuïtat d'aquesta idea, que abraça e ls
darrers cent cinquanta anys i que encara avui
conserva la seva vigència en certs àmbits de la
ciutat, no va ser truncada per la Guerra Civi l. En
els anys de postguerra, el progrés de Lleida seguia
passant per la creació d'una sòlida base industrial
per a !'economia de la ciutat. Les propostes que
reclamaven la necessitat urgent de la industrialització foren molt freqüents . I fins i tot,
s'intensificaren respecte als anys anteriors, a causa,
segurament, del context de recessió econòmica
que marcà els anys posteriors a la guerra.
Va ser des de les pàgines de Labor des d'on
aquestes propostes foren més reiterades. 2 Per a
aquesta revista, Lle ida posseïa unes bases

2.

A. ROLG. "Lérida y su industrialización. La nec.:e!>idad de grandcs

capitalcs", labor. núm. 2 19 (1959) pàg. 10; Açcnto "Lérida ncccsita una

rñ.pida indu(¡triali1:ación". At('l1 fo. nú m. 40 ( 1958) pàg. 6.

180_ _

DOSS IER

excel·lents per a la implantació industrial. Les
mateixes que havien estat exposades un segle
abans per demostrar la potencialitat industrial de
la ciutat, però que en els darrers anys encara havien
millorat. D'una banda, l'horta, productora de
matèries primeres, es preveia, alhora, potencial
consumidora de productes industrials: adobs o
pinsos entre altres (això, quan encara no s'havia
encetat el procés de mecanització massiu de l'horta
i no es considerava la producció de maquinària
agrícola). D'altra banda, el gran augment de producció d'energia hidroelèctrica al nord de la província, mercès a la construcció de nous pantans,
oferia una immillorable situació a la ciutat per
endegar un procés d'industrialització. Finalment,
el fort increment de població de la ciutat constituïa,
també, un factor afavoridor de l'atracció
d'indústries, tant pel que feia a la mà d 'obra com
al consum. Tot això oferia una potencialitat superior a moltes altres ciutats de l'Estat.
Però, per a F. Ferré, des de la revista Cuidad,
sovint predisposada a l'afalac, Lleida ja havia
aconseguit aquest propòsit (benentès que Lérida,
aquí, significa el conjunt de la província): "la
industria leridana tanto por su volumen actual
como por sus reales perspectivas de progreso, es
notabilísima y d estaca con las primeras entre la
mayoría de las provincias, s i descontamos las
grandes concentraciones industriales de Barcelona, Bilbao y poco mas (sic) . En este magnífico
progreso industrial de nuestra província que se
observa en la post-guerra, constatamos un ejemplo
mas de la eficacia y de la bondad de la dirección
de nuestro Caudillo y de nucstro gobierno". 3 Altra
cosa era, però, quan l'autor començava a donar les
mostres concretes d'aquesta important industrialització. Si n'exceptuem les centrals hidroelèctriques del Pirineu, d'implantació estatal, tot plegat
quedava reduït a dues fàbriques de ciment creades conjunturalment per a la construcció dels
pantans, i q ue foren desmuntades en acabar-los;
a la fàbrica Cros, fundada a començaments de
segle, i poca cosa més.
La visió de Labor, segurament més realista,
era, en canvi , que, malgrat Ics possibilitats, "se da
la desgraciada circunstancia de que Lérida" , entre totes les capitals espanyoles, "ha sido de las que
menos se ha industriali zado, a pesar del gran
progreso registrado en este sentida en nuestra
patria desde 1940". 4 ¿Què havia provocat, doncs,
que, malgrat aquestes condicions tan favorables,

3. F. FERR É, "El progrcso industrial de Lérida y sus posibilidadcs de
futuro". Ciudad. vol. l, fase. 7 ( 1949) pàg. 81.
4 . A. ROIG. "Lérida) ~u industrialización", art. cit.

la industrialització de Lleida continués essent
encara un desig i no pas una realitat?
Per a Francesc Porta, la causa calia buscaria en l'individualisme exacerbat dels lleidatans, el
qual havia frenat la reinversió de les rendes del
capital en la mateixa ciutat i havia impedit un esforç inversor col·lectiu que assegurés la creació
d'una indústria significativa:
"los leridanos trabajamos en gran parte para los demas. Seguimos sin verlas
venir, cada cua! atento solamente al
negocio individual, con lo que las
grandes fuentes de nuestra riqueza se
hallan en manos de empresas y capitales forasteros. Y esto se refiere no solamente a mercados tradicionales, sino
también a los potenciales, como son la
fruta, la conserva, y aquellas que esta
creando diariamente nuestro actual
crecimiento económico y demografico. " 5

A. Roig afegia encara un altre argument explicatiu d'aquesta situació: la manca d'inversió de
la burguesia barcelonesa. Si els lleidatans no se
n'havien sortit, d'impulsar una indústria autòctona, "el capital barcelonés tampoco ha estado a la
altura de las circunstancias al no darse cuenta de
las excepcional es condiciones que Lérida reúne" .6
D'aquí que, com s'ha assenyalat,7 les noves
capes amb voluntat de convertir-se en hegemòniques tinguessin, interè~ en evitar les formes
d'acumulació rendista i intentessin encarar el capital cap a sectors productius o de suport de la
producció. Però ra~ament se'n sortiren. La indústria no arribava i això era especialment preocupant
si tenim en compte que, per a aquests homes, el
futur de Lleida passava forçosament per la seva
industrialització, i no albiraven cap altra possibilitat:
"Nuestra sociedad, que ha crecido y ha
desarrollado su riqueza potencial, sigue
adscrita al antiguo esquema Agricultura-comercio. Y, en mas de un sentido, la
importancia de Lérida en el momento
actual, la obliga, so pena de estancarse
peligrosamente, a abordar el problema
de su industriali zación. Debe adquirir
nuevos medios de vida para su creciente demografia, y completar y equilibrar

5. F. PORTA. Tapitalización y rentas lcridanas", u 1bor. núm 189 ( 1957).
pàg. 3.
6. A. RO IG, "Lérida y su indusrriali1.ación". art. cil.
7. J. V ILAGRASA, "Polèmiques i posicions a l'entorn dels problemes

urbans de Lleida (1940-1 970). Una anàlisi de la premsa escrita". E.<111dis
11r/Ja11.<" Lleida. Lleida, 1982. pàg. 56.

su economía". 8
La imatge de les ciutats properes a Barcelona, quan no la d'altres capitals de província de
l'Estat, era duta insistenment com a exemple a
seguir en el futur econòmic de Lleida. El creixement de la indústria de Barcelona havia condicionat fortament el creixement de ciutats com
Terrassa o Sabadell, i havia arribat a afectar altres més allunyades com Tarragona o Girona. Per
contra, només Lleida i Tortosa, fora del seu radi
d'influència, havien conservat "un estado de dependencia normal". Partint d'aquesta situació,
calia aproximar-se a la indústria barcelonesa, però
després de desenvolupar les potencialitats que
Lleida posseïa. En cas contrari, si Lleida es convertia en una altra ciutat-satèl·lit de Barcelona, la
força centrípeta d'aquesta, l'excessiva diferència
de potencial entre ambdues indústries, podia
provocar, segons F. Porta, "una situación regresiva peligrosa y difícil de invertir". 9
No obstant això, malgrat aquests advertiments, !'aconseguir, ni que fos de retruc, un benefici de l'auge industrial de Barcelona, estava en
el punt de mira de molts lleidatans. Així, quan a
inicis de l'any 1960 es començà tan sols a rumorejar que Lleida havia estat inclosa en el pla de
descongestió de Barcelona, es creà un petit enrenou a la ciutat sobre els beneficis que això podria
reportar. Angel Fuembuena lloava d'aquesta manera l'actuació dels representants lleidatans en
aquest fet cabdal per al desenvolupament de la
ciutat. La lluita havia estat aferrissada, però al final
s'havia pogut aconseguir:
"Eran muchas las ciudades que deseaban
ser incluídas en el plan de descongestión
de Barcelona y no ha sida faci! de la
inclusión de Lérida entre los beneficiados. Razones de emplazamiento geografico, abundante agua y energía,
excelente sistema de comunicaciones,
densidad de habitantes, di stancia de
Barcelona, ni muy lejos para encarecer
el transporte ni muy cerca para resultar
una descongestión inoperante, han sida
factores que nuestros representantes han
manejado habilmente para poner de
manifiesto las ventajas que la implantación de este Polígono en Lérida representa ba" 10

8. f. PORTA , "La industria que nos falta", Labor. núm. 87 (1955). pàg.3.
9. F. PORTA. "Las ciudadcs-satélite", Labor. núm. 66 (1955), pàg. 3.
10. A. FUEMBUENA. "Lérida, en cl plan de descongcstión de Barcelona". Ace1110, núm. 67 ( 1960), pàg. 7. Vegeu també Ace1110, "El polígono
industrial". núm. 68 (1960) pàg. 7.
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Tota aquesta fixació en la indústria i la necessitat d'aquesta per a Lleida contrasta, finalment,
amb l'oblit quasi total de l'horta i de l'activitat
agrícola del voltant de Lleida, en la premsa dels
anys cinquanta. Només alguns articles, 11 pocs,
parlaven de la necessitat de millorar la infrastructura de l'horta. Però, en cap cas, les felicitacions dedicades a l'horta en aquests anys van tenir
la magnitud i freqüència que havia tingut en períodes anteriors, ni tampoc dels anys posteriors,
quan la introducció del conreu de fruiters tornaria a girar els ulls dels lleidatans cap a les possibilitats de l'horta que la vorejava.

LA CIUTAT l EL COMERÇ
Si Ja industrialització representava una aspiració de futur de Lleida sense una realitat present
sòlida, el comerç, que tradicionalment havia estat una activitat important de la ciutat, de mica en
mica estava esdevenint la seva principal base
econòmica. Lleida, centre indiscutible del ponent
català, aplegava entorn seu unes comarques que,
encara que a empentes, anaven augmentant el nivell econòmic. La millora de comunicacions amb
els pobles i la creixent necessitat de productes
especialitzats va ajudar, sens dubte, a fer que la
relació comercial amb els pobles veïns
s'incrementés. A més de l'activitat comercial que
generava la creixent població lleidatana, la ciutat
abastia, de forma cada cop més important, els
habitants dels pobles propers que diàriament hi
arribaven:
"La algarabía y el bullicio que llenan las
calles de nues tra ciudad cada mañana
son extraordinarios para una población
de la importancia de la nuestra. El forastera que viene a Lérida por primera
vez se queda atónito ante el movimiento
callejero, el trafico comercial que observa.( ... ) El movimiento comercial de
nuestra capital es mayor que del que
correspondería a su sola importancia
demografica. Y es que, en realidad, se ve
acrecetado por el de otra ciudad flotante,
constituïda por los varios millares de
forasteros, habitantes de nuestras dilatadas comarcas, que entran a diario en
Lérida." 12
11. B. MOLA, "La huerta leridana y sus problcmas". Ciudad. vol. l. fase.
8. p11g. 101: J. AL TURA, "Granyena hace su parte . Una partida leridana
que confia sus propias fucrzas". Labor, nüm. 62 ( 1955), pàgs. 8·9.
12 . F. PORTA, ( 1954) "Nuestra c ap ital y los pucblos" Labor. núm. 33.
pàg. 3.
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Durant la dècada de 1950 es pot apreciar un
important canvi d 'actitud respecte al comerç de
Lleida. Canvi, però, que no es degué ún icament
a l'increment de l'activitat comercial de la ciutat
-cosa, d'altra banda, força assumida des de feia
temps-, sinó que era el reflex d' una modificació
qualitativa en la forma urbana. Superada la precarietat econòmica dels anys de postguerra, en els
anys cinquanta, l'eix del carrer Major esdevingué
definitivament el centre comercial de les comarques de ponent. Paral·lelament, els botiguers, poc
a poc, anaren introduint elements modemitzadors
a la façana dels edificis. El s aparadors ja no eren
només una mostra de la mercaderia, sinó que
començaven a constitu ir, per ells mateixos, un
reclam per a l'atracció de possibles clients.
D'aquesta manera el carrer Major es convertí, potser com mai, en el símbol de la contradicció
entre progrés i tradició, i el punt de trobada de la
història i l'avenir de la ciutat. D'una banda, representava la tradició, el ric passat lleidatà contingut en les seves pedres. D'altra banda, era
mostra de la vitalitat econòmica de la ciutat, dels
seus renovats aires de modernitat.
La culminació i la confirmació d'aquest procés de transformació el constituí l'aparició, en
diverses revistes lleidatanes, d 'articles on
s'analitzaven i es lloaven els darrers canvis que
estaven afectant els aparadors. Així, l'any 1958,
Labor publicava un article de títol significatiu:
"Un arte naciente en Lérida. La decoración industrial"13 on reproduïa una entrevista feta a Josep
Barberà i Manuel Niubó, dos dels principals
dissenyadors d'aparadors de la Lleida del moment,
autors de la decoració de diversos comerços del
carrer Major.
Uns anys més tard apareixia un article sim ilar a la revista Ci udad: "El arte del escaparate en
nuestros comerciantes" 14 • J.L. López Pedrol,
després d'explicar les excel·lències d'aquest nou
art, hi descrivia la seva materialització a la ciutat:
"Nuestros tenderos, singularmente los de
nuestra vía mas comercial, los de nuestra
calle Mayor, y algunos otros, no estan
remisos en su mayoría a estas innovaciones, que en última término, van a
bene ficiaries. Y así van mejorando
paulatinamente sus escaparates, actua13. Article aparegut en cl núm. 216. pàg. 14. Es tracta d'una enlrevista
amb J osep Barberà i Manuel Niubó, dos dissenyadors d'aparador.s. Un
altre arricle dedícat a aquest tema és "El escaparate como reflejo de la
m.:tualidad c iudadana", Labor. núm. 169 ( 1957), pàg. 16.
14. J. L. LÓPEZ PEDROL. "El arte del cscaparatc en nucstros come rciantes" Ciudad, vol. VI. fase. J ( 1961), pàg. :n.

lizando poco o mucho, la generalidad de
los establecimientos leridanos. Ello se
palpa agradablemente a través de una
revi sta visual que en paseata por nuestra urbe podemos verificar, en evidencia,
con la luz y el color a espita abierta de
los renovados escaparates, de una cada
vez mayor riqueza mercantil de Lérida".
Tanmateix, reconeixia que, entre tots els comerços, eren els dedicats a productes tèxtils
aquells que "mas radicalmente han aceptado las
nuevas corrientes del escaparatismo, y mas vertiginosamente las han hecho suyas", fins i tot
passant per davant de les pastisseries, "cuyo
contenido a estas alturas continúa siendo demasiado abigarrado y un tanta barroco". Començava, doncs, la situació, que seguiria en anys
posteriors i que arriba fins a avui, en què aquestes botigues se situaven a l'avantguarda de la renovació.
Però, uns anys abans, Alfons Porta ja s'havia
fet ressò reiteradament d'aquesta evolució, des de
la seva secció fixa de la revista Labor significativament titulada "Calle Mayor". En la presentació, A. Porta justifica el nom: "Nos parcció a todos
los que colaborarnos en la publicación de este
semanario, que un comentario local había de llevar un nombre esencialmente leridano. Y la Calle Mayor lo es. Tiene todo el tipismo nccesario
para ser única en nuestra ciudad, y especialísima
en comparación con las calles de otras ciudades." 15
L'inici de la columna coincidí, no pas casualment,
amb la inauguració de la nova pavimentació del
carrer, impulsada per la recentment constituïda
"Asociación de Vecinos de la Calle Mayor y Plaza Paeria". Aquesta innovació, que s'unia a les
constants modificacions privades que els botiguers
anaven introduint en llurs comerços, era la més
important que es produïa al carrer Major des que,
anys enrera, s'havia prohibit la circulació de vehicles, convertint-lo en un singular espai peatonal per als vianants.
Per a A. Porta, tots aquests canvis eren positius perquè palesaven de forma clara l'incipient
progrés de Lleida i reflectien l'inici d'una transformació global de la ciutat. Això no obstant, les
darreres modificacions també estaven comportant
un seguit d'inconvenients que calia aturar abans
que no fos massa tard. En primer lloc, aquest afany
renovador estava conferint un aspecte excessiva-

15. A . PORTA. "La Calle Mayor jovcn", Labor, núm. 77 ( 1955), pàg. 8.
16. lbíd.
17. A. PORTA. "Las calles espccializadas". Labor. núm. 23 ( 1954),

ment modern a un carrer que, com el Major, era
una de les vies més antigues i amb més tradició
de la ciutat. Així, Porta considerava que tots el
"marmoles, bronces y vidrieras" amb què es decoraven els comerços estaven incapacitant el carrer "para mantener el empaque y señorío, la
prestancia que consiguen los antiguos establecimientos, menos rutilantes, si se quiere, pero pulcros, cuidados, con la patina del tiempo que
prestigia su comercio." 16
Aquest fet encara s'agreujava si es té en
compte que existia un gran contrast entre la planta
baixa dels edificis, perfectament ornamentada, i
la part superior bruta i mig abandonada. Només
es tenia cura de l'estètica modemitzadora en la part
de les façanes propera als aparadors, aquella que
era més a la vista dels potencials clients. Els pisos superiors començaven a palesar, ja en aquells
anys, un incipient grau de deteriorament que poc
importava:
"Todo el brillo, rodo el marmol, todo el
bronce, todo el rutilante cristal de abajo,
se convierte, en los pisos altos, en fachadas descuidadas, balcones desvenventanucas
m1sernmas,
cijados,
herrumbre y abandono. La calle Mayor,
por desgracia, no tiene mas que tres
metros, o cuatro de altura". 17
D'altra banda, però, tampoc no era tot modernització formal en e ls comerços lleidatans. La
convivència, alhora, de botigues completament
renovades amb formes de comerç més tradicionals
provocava, per a Alfons Porta, un espectacle
vergonyós. El conflicte no era pas nou. Ja en el
segle XIX, el carrer Major havia estat escenari
freqüent del contrast entre la Lleida comercial, que
començava a fer-se pas i que hom desitjava per al
futur, i la Lleida pagesa, encara predominant, que
continuava marcant el ritme de vida de la ciutat.
Aleshores, al carrer Major hi eren situats molts
trulls. En arribar el temps de la verema, el carrer
es convertia en un enorme dipòsit de brisa. Aquest
espectacle, juntament amb el fet que els pagesos,
tothora, i especialment al tard en tomar de la feina,
passessin pel carrer acompanyats de les cavalleries, havia estat motiu de crítiques reiterades. Fins
i tot, s'arribà a proposar l'expulsió dels pagesos cap
a la perifèria, prop del camp, i acabar així amb el
continu tràfic pel centre de la ciutat; perquè, en
definitiva: "Mientras la población agrícola siga

pàg. 4 . Vegeu 1ambé A. PORT A. "La limpicza pública", Labor, núm. 126
( 1956). pilg. 4 .
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engastada, digarnoslo así, y hasta dorninando por
su influencia y costurnbre a la industrial y artística, Lérida no sera nada" . 18
Aquesta tensió es va afeblir a les primeres
dècades del segle XX, amb la revaloració de la
Lleida pairal. Però, en els anys de postguerra, de
nou, la Lleida pagesa, tradicional, pugnava amb
la Lleida del progrés que volia arribar a ser, si bé,
és cert, sobre una base força diferent:
"Lérida, al lado de cualidades irnportantes y de facetas sirnp::íticas, tiene vicios y resabios de villorrio y de aldea;
junto a síntornas evidentes y visibles de
rnodemidad y de progreso, ( ... ).La raza
pueblerina de nuestra ciudad rebrota con
facilidad, y sobre el rnarrnol surge el
gancho para colgar paraguas en los días
de lluvia, o botas altas para el barro o
reta les chillones, o juguetes o telas para
colchones, o los mil y un artículos que
los alrnacenes contienen y se vierten a la
calle en alud incontenible" . 19
La invasió de les voreres dels carrers per part
dels comerços fou una de les crítiques constants
que va realitzar A. Porta des de la seva secció, tot
i que, per a Antoni Carnbrodí,2º en canvi, aquest
fet li semblava una mostra del "índice potencial
de nuestro comercio y al pletórica exhuberancia
de nuestro signo comercial". Allò que interessava,
segons aquest autor, era obtenir beneficis; les
molèsties als vianants i la contradicció estètica
eren secundaris perquè,
"En contraposición, los inconvenientes son
rnínirnos, insignificantes y solamentc pucde existir
para quienes no tienen las rniras elevadas hacia
aquellas fuentes econórnicas que conviene a todo
trance incrementar( ... )".
Ara bé, l'opinió general era que la renovació
formal de les botigues del carrer Major s'estava
realitzant a despit dels pagesos dels pobles propers
que, d'altra banda -cal no oblidar-ho-, suposaven
una bona part de les compres realitzades a les
botigues lleidatanes. Així, per exemple, ho afirmava e l dissenyador Manuel Niubó:
"El rnercado comprador de Lérida, esta
forrnado en gran proporción por los visitantes de nuestra amplia comarca rural, que adolecen, corno es lógico, de una
falta total de exigencia y de refinarniento
ciudadanos. Nuestros comerciantes e

industriales estan ya luchando contra
esta corriente de rutina que les ha impedido hasta ahora ponerse a tono con
las exigencias de este rnornento". 21
El desvetllament estètic i rnodemitzador del
carrer Major, i de Lleida, doncs, tenia lloc malgrat
els pagesos que hi acudien, poc sofisticats i poc
preparats per a valorar-ne els resultats. Els pobles,
a través d'una agricultura puixant estaven aportant
la millora econòmica, els diners. La ciutat els
corresponia amb el refinament de la civilització
urbana. Però, a pesar de llur creixent capacitat
adquisitiva, els pagesos s'havien desfet d'aquella
"roqueña resistencia ante todo lo que suponga
progreso" que sempre els havia caracteritzat. Per
això, s'havia d'urbanitzar, «civilitzar» els pobles:
"Las ideas, las iniciativas, el buen gusto de la ciudad han de influir, deben
estimular la lirnitación en pequeña escala. Nuestros pueblos han de empezar
a ser algo mas que grupos vegetativos,
una vez realizada su obligada función
productiva".22
En realitat, allò que es pretenia amb l'extensió
de les formes de vida urbana als pobles, no era tant
millorar-los, com evitar la ruralització de Lleida.
Hom volia deixar enrera, per sempre, el tarannà
un xic pagesívol que encara marcava la ciutat i que
llastrava el seu enlairament definitiu. Fins i tot, es
podia arribar a acceptar una ciutat provinciana,
però mai una ciutat amb aires ruralitzants que
comprometessin el seu aspecte de modernitat.
Aquest conflicte, de ben segur, no s'hauria produït
mai en una Lleida segura del seu potencial industrial, i demostra, per tant, que el distanciament
respecte al món rural circumdant era menor del
<l'alio que hom desitjava. Amb tot, malgrat la voluntat d'aconseguir-ho, en els anys de postguerra
(i tampoc en e ls posteriors) Lleida no se'n sortí,
de superar aquesta tensió. I, encara més, aquesta
imatge va contribuir a entorpir unes relacions
necessàries, inevitables i cada cop més intenses
entre Lleida i els pobles del seu voltant, les quals
encara avui no s'han aconseguit tan fluïdes com
podrien resultar.
Finalment, tot aquest creixement de l'activitat
comercial va comportar una transformació en
l'estructura social lleidatana. Els més beneficiats
per l'auge del comerç foren, òbviament, els mateixos botiguers. Alhora que augmentava el pes del

18. A. AJJADAL GRAU, "Mcjoras ncccsarias. Nueva calle", Rn i.'ifa de

(1958). pàg. 5.

Léritla. núm. 88 (1876). pàg. 345.
19. A. PORTA. "El comerc io y la calle" . Labor. núm. 86. (1 955). pàg.4.
20. A. CAMBRODÍ. "La industrializació n de Ja calle··. La /Jnr. núm. 209

cit.. pàg. 14.
22. F. PORTA. "l\uecttra capital y
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comerç en l'economia lleidatana, els botiguers
incrementaren el poder, i llur influència cada dia
s'anava fent més sensible en la vida de la ciutat:
"En Lérida, es ya frecuente que muchas
cosas y no pocas actividades se organicen en función de exigencias comerciales, alejadas por completo, muchas
veces, de la preocupación del prójimo" .23
La realitat econòmica, doncs, s'estava imposants a les aspiracions de molts lleidatans. El
reiterat desig d'aconseguir una Lleida deslligada
de la pagesia havia anat sempre unit a la consecució d'una sòlida base industrial. Però la indústria lleidatana, ho hem vist, encara era força
migrada. A diferència d'altres ciutats catalanes, no
s'havia arribat a consolidar una burgesia industrial
que dirigís la c iutat. En canvi, l'èxit del comerç,
l'enriquiment dels botiguers i la seguretat de saber-se el motor econòmic de Ja ci utat, va dur
aquest col·lectiu a convertir-se en el principal grup
de poder de la ciutat.
Poc a poc s'anava consolidant l'estructura
social que, iniciada en la immediata postguerra,
caracteritzaria la Lleida dels anys de la dictadura
i que, en gran part, és la base de la societat actual.
Amb Ja desaparició de les persones que havien
portat les regnes de Ja ciutat en les primeres dècades del segle i el trencament voluntari amb el
passat que propugnava la nova classe dirigent, els
botiguers van esdevenir un dels pilars sobre els
quals s'assentaria la futura societat lleidatana.
L'any 1970, Manuel Lladonosa descrivia així els
grups socials i actituds que des dels anys quaranta
venien marcant el ritme de la ciutat:
"Lleida viu entre dues actituds: Ja provincial, és a dir la protagonitzada per les
persones responsables de tota la trama
burocràtica, administrativa i oficial,
externa a la ciutat, que prové, en bona
part, de fora però que també comprèn
membres de Ja comunitat autòctona amb
prou habilitat per a haver sabut canviar
de camisa, i, d'altra banda, l'actitud de
botiguer, és a dir la d'aquells la visió dels
quals no va més enllà dels quatre pams
de seva botiga o del seu món clos
d'interessos pragmàtics, immediats i
familiars" .24
Aquesta segona postura, !"'actitud de botiguer", que segons el mateix autor, podia ser definida per la frase "noi no t'emboliquis", es

23. A. PORTA, "El comercio marc ha", La/JOr, núm. 189 ( 1957) pàg. 4.

o
caracteritzava per l'individualisme, el pragmatis-~
me i, sobretot, la manca de cap compromís- a~
la societat. N'hem presentat l'origen, ¡;>erò"'tal
afegir que fou l'actitud dominant en la postguerra
i també e n els anys posteriors, en la vida de la
ciutat. De la primera actitud esmentada per M.
Lladonosa, "l'actitud provincial", ens n'ocuparem
tot seguit, a través d'una breu anàlisi de la imatge de Lleida que va difondre la revista Ciudad.

CIUDAD r PROGRÉS DE LLEIDA
A diferència de la revista Labor, on
s'agrupava un conjunt d'autors que mantenien una
postura crítica i reflexiva davant la ciutat i la tasca
municipal, Ciudad, malgrat no estar directament
lligada a cap organisme oficial, va mantenir
sempre una línia editorial oficialista. Constitueix,
per això, la mostra més clara de la percepció de
Lleida que tenien les persones properes al poder,
real i fàctic, de la ciutat. Aquesta revista, com cap
altra (si exceptuem, potser, alguns articles
d'Acento), va ajudar a refermar molts tòpics tradicionals de la ciutat, alhora que en produïa altres
sobre les parts de la c iutat que s'anaven creant de
bell nou. La característica que defineix la visió de
Lleida que es va transmetre a través de les seves
pàgines és l'exaltació acrítica i triomfalista del
creixement de la ciutat.
L'activitat constructora a Lleida, durant els
primers anys de postguerra, fou molt minsa i les
actuacions d'organismes oficials amb prou feines
van superar les tasques de reconstrucció. Malgrat
això, per a la majoria de redactors de Ciudad, el
creixement era desaforat. Les expressions vàcues
i ressonants com ara "auge prodigiosa", "progreso
acelerado", "grandiosidad indiscutible" o "soberbio porvenir", referides a la ciutat que estaven
veient, mostren la voluntat d'oferir una imatge
clarament exagerada.
Les causes d'aquesta actitud de complaença
es poden buscar en dues bandes diferents, però
relacionades. Per una part, en l'afalac a la política desenvolupada des de la guerra pel règim
franquista. Una postura molt estesa en aquell
moment i que entronca, a més, amb la potenciació
de la imatge que sustenta tota dictadura. Podem
trobar exemples d'aquesta retòrica sense contingut
en bona part de la literatura i Ics manifestacions
arquitectòniques produïdes en e ls anys 1940-1950.
Per altra part, es pot contemplar com una

24. M. LLADONOSA. "Actituds cíviquc>". Serra d'Or, núm. 133 (1970).
pàg. 25.
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conseqüència del leridanismo, del qual Ciudad en
va ser un dels principals òrgans difusors. 25 El /eridanismo ha estat definit com "una reivindicació
hiperbòlica de la província, de les seves tradicions, de la seva manera de parlar. .. però una reivindicació impensable sense passar pel sedàs de l
castellà". 26 De fet, cal incloure'l dins un procés a
nivell estatal dirigit pel govern franquista. El
propòsit era diluir les diferències regional s i suprimir tot principi d'aspiració nacionalista. Es
basava en la potenciació del sentiment de pertinença a la província per a aconseguir un aïllament
provincialista i arribar a una desconnexió entre les
diferents províncies que composaven les regions
històriques. En el cas de Lleida, aquest procés fou
especialment agut a causa de la seva pos ició perifèrica en el territori català i l'existència d'un
sentiment lleidatanista, més antic, d'un cert ressentiment respecte al llevant català i, més concretament , respecte a Barcelona.27
Però, a part d'aquestes consideracions més
generals que abracen tots els pobles de la província, i vist des de la ciutat de Lleida, el leridanismo es pot definir com una hipertròfia del
"sentiment de lloc" , com un "amor a la ciutat"28
fora mida. Aquesta s ituac ió, de bell antuvi, pot
aparèixer com a positiva per a la ciutat. Hagués
pog ut suposar, en cl seu moment, el desig de
construir una ciutat millor i la voluntat de solucionar els seus problemes. La seva evolució, però,
va mostrar el leridanismo estèril i impotent per
dirig ir e l futur de Lleida, causat per diverses
mancances en la seva base. La més important era
la falta de cap tipus de construcció teòrica que el
sostingués i d'una idea global de ciutat. Però no
era l'única. Tot resseguint la revista, es pot constatar, en diversos aspectes, una percepció de Lleida
que poc va contri buir a superar els greus dè fi cits
que patia la ciutat. En primer lloc, l'escassa
correlació entre la s ituac ió real de Lleida i la
imatge que se'n difon ia a través de la revista. En
segon lloc, l'excessiva preocupació pels aspectes
s imbòlics, que sov int va portar a buscar solucions
efectistes en lloc de solucionar e ls problemes reals
de la ciutat.
Quant a la primera qüestió, cal dir que el to
dels articles de Ciudad era sovint allunyat de la
descripc ió fidedigna i més proper a l'exaltació i
l'afalac. Per als autors de la rev ista, a partir dels

crítics primers anys de postguerra, Lleida havia
experimentat un creixement molt important que
l'havia convertida en una gran capital. En un article editorial de 1952 hom descrivia l'enorme
progrés de Lleida. Era tan complet que fins i tot
el clima s'havia decidit a col·laborar-hi:
"Los tiempos han cambiado y no poco;
Lérida tiene un servicio de autobuses
urbanos, grandes avenidas y calles de
moderna factura, edificios importantes
y monumentales, incontables instituciones orientadas en todos los sentidos,
aeródromo, emisora de radio y un servicio de autovías para sus comunicaciones a relativa larga distancia; la
campana de niebla se ha levantado por
evolución del clima y la gente se va
habituando a visitar nuestra incomparable Vieja Seo".29
També per a M . Serra, un habitual articulista de Ciudad, l'any 1949 la situac ió de Lleida no
podi a ser millor. Havia passat a ser "una gran
capital a la que nada !e falta", i d 'aquesta manera,
"la antigua Cenicienta" havia esdev ingut "la Perla
del Segre". El motiu d'aquesta visió complaguda
de l'evolució de la ciutat calia trobar-la, segons ell,
en l'estima que sentia per Lleida, perquè,
"Tan íntimo e intenso es el amor que
profesamos a nuestra Ciudad, que muchas veces, tal vez, hemos sido tildados
de apasionados. Y no desechamos este
apelativo que se nos aplica, ya que
Lleida bien merece ese cariño y admiración".3º
Aquest amor a la c iutat i llur "profesión de
leridanismo" va dur molts autors de la revista a
enaltir, un a un, tots els canvis que es produïen a
la ciutat. Més endavant, en els anys seixanta, va
continuar dominant aquesta mateixa actitud, però
aleshores el creixement real de la ciutat ja va
aportar un xic de solidesa a les seves afirmacions.
En els anys posteriors a la guerra, en canvi , eren
ben pocs els avenços reals i concrets que
s'enumeraven per justificar aquest progrés de
Lleida.
D'una banda, s'adduïen els tòpics sobre la
grandesa de Lleida: les botigues del carrer Major,
la riquesa de l'horta, o, fins i tot, la Seu, tòpics que

25. Juntament amb aquesta revi<ita, cal desta(;ar, entre els mitjans que

J. VALLVERDÚ, "Lleida i l'esperit". dins Lleida.

van contribui r en la difusió de l ~entiment l<•ridanista. cl diari La Mañana,
que. fundat el desembre de 1938 (tot JU!tt quan entraren les lropes fran qui\te.q. formava part de Ja prem~a del M ol'imiemo.
26. M. PUEYO. Lleida: ni blancs. m m•gres. però espanyols. Barce lona.

Barcelona. 1967. pàg,. 167-207.

( 1984). pàg. 108.
27. Sobre cl concepte i el sentimen1 del l/eulatanúme, vegeu l'article de
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28. Així titulav a un article M. SERRA BALAGUER: "Amor a la ciudad".

Ciudad. vol. l, fase. 8. pàg. 10-l. Un article on proclamava les grandeses
de Lleida.
29. Ciudad, "Per Lleida ja està bé". Ciudad, vol. IV. fase.l (1952), pàg. l
30. M. SERRA BALAGUER. "Amor a la ciudad". an. cii.. nota 28.

ja venien de temps enrera i que, en cap cas, no
podien ser usats com a mostra de l'auge de la ciutat
en aquells anys. D'altra banda, s'utilitzaven exclamacions vàcues com ara "grandes avenidas",
"calles de moderna factura", "magníficos edificios
monumentales", etc. (és clar que sempre depèn de
què entén cadascú per "grandes avenidas" o
"edific ios monumentales"). Els exemples concrets
hi eren comptats: les obres de reconstrucció de
Regiones Devastadas,31 la nova urbanització de la
plaça de Sant Joan (Plaza España), la construcció
de l'avinguda de Madrid, tot guanyant terreny al
riu a través d'un mur de contenció ... i poca cosa
més.
En tot cas, enduts per aquest "amor a Lleida",
no mancaren comparacions certament ridícules,
com ara que:

Lleida, d'edificis com més alts millor) fos considerada com el primer símbol d'aquesta ciutat
desitjada. Per a un columnista de la revista, per
exemple, Lleida ja es podia considerar una gran
ciutat perquè "aquí hoy tenemos de todo", fins i
tot "casas lo bastante altas para que desde sus
azoteas puedan lanzarse al espacio los paracaidistas intrépidos". 33 l sovint es publicaren queixes
sobre la construcció d'edificis de poca alçada:
"señalamos como ejemplo el caso de la
calle del Príncipe de Viana, que pudiendo ser una hermosa avenida, la indiferencia municipal , ha consentido que
en ella se edificaran casi tan solo almacenes y plan tas bajas. "34

Per això, no és d'estranyar que la presència de
gratacels (o, si més no, donades les limitacions de

L'altre aspecte en què insistiren fou en la
consecució d'allò que, amb llur habitual estil,
anomenaven "horizontes amplios y perspectivas
despejadas" , és a dir, grans espais lliures a
l'interior de la ciutat, acompanyats de plantació
d'arbres i conservació dels existents. Val a dir que
aquesta també va estar una de les reivindacions
més re iterades de la revista Labor. No obstant
això, la finalitat que perseguien ambdues revistes
era força diferent.
Per a Labor, i sobretot per als germans Porta, la construcció de carrers amples era un element
d'estructuració urbana. D'acord amb llur concepció orgànica de la ciutat, calia bastir carrers de
diferent categoria, cadascun amb una funció determinada, per articular el trànsit de la ciutat.
L'especulació estava fent que Lleida continués
construint-se amb una trama atapeïda, continuació del centre històric, en les àrees de nou
creixement, i d'ací les seves propostes. Per a
Ciudad, 35 en canvi, constituïen un símbol de
prestigi i ajudaven al fet que Lleida oferís la
imatge de modernitat que desitjaven. Així, per
exemple, l'inici de la construcció del mur de
contenció del riu va ser celebrat perquè permetria
"transformar aquel lugar en un bello aspecto, que
nada podríamos envidiar a poblaciones de muy
superior categoría a la de Lérida" 36• Però tam bé,
en el centre històric de la ciutat, hom considerava
(en aquest cas la revista Acento) que calia una
reforma interior per a transformar "al igual que en
Madrid con la Gran Vía o en Zaragoza con la calle
del General Franco, un laberinto de callejuelas

31. Vegeu, sobre les tasques realitzades a Lle ida per aquesta institució,

4-5 (1952). pàg. 69.

C. MORALES. "'Una labor mcritoria". Ciudad, vol. l, fase. 3, ( 1949).
pàg. 29.
32. JOA~ NES, "De la Five Avenuc a la lcridanísima banqueta", Ciudt1d,
vol. l, fase. 3 (1949), pàg. 29.
33. lbíd.
34. Ciudad. "Extcnsión y señorío". Ciudad.vo\. Ill, fase. 6 (195 1), pàg.
93. Vegeu també C iudad. "Perspec tives halagadoras", Ciudad, voL JV, fase.

35. Cal destacar l'excepció que representa Marià Gomà, que en alguns
arlicles mostrarà una concepció funcional i urbanística dels carrers am-

"sentiriamos a fuer de buenos Leridanos
( ... )que alguien pudiera hal lar diferencias, por lo que a regulación de trafico
de refiere, e ntre la "Fi ve A venue", la
"Picadilly Circus", la Puerta del sol y
nuestra "Banqueta" , leridanísima siempre, y hoy cosmopolita cien por cien" .32
l és que, precisament, com hem dit, la contínua preocupació per aconseguir per a Lleida una
imatge de gran ciutat constitueix la segona constant del pensament de Ciudad.
Per als autors de la revista, el futur de Lleida
s' identificava amb el progrés de la ciutat. La idea,
és clar, no era nova ni exclusiva de Lleida. Però,
en aquests anys, l'absència d'una idea clara per
materialitzar aquest progrés cis dugué, d'una
banda, a contemplar una concepció merament
quantitativa del progrés, d'altra banda, a buscar els
aspectes més simbòlics. Per a ells, la imatge de
gran ciutat l'oferia, a més del nombre d'habitants
(sempre, com més, millor), una multitud de gratacels emmarcant àmplies avingudes plenes
d'arbres i jardins. Això era, per tant, el que calia
aconsegu ir per a Lleida. Ara bé, és inútil cercar,
enlloc de la revista, el perquè i la funció d'aquestes
aspiracions. L'únic que comptava era la imatge.
Els problemes estructurals, o funcionals, eren
secundaris.

ples: "En víspcras del Plan de Ordenación", Ciudad, vol. IV, fase. 4 , (1952),

pàg. 53; o "los espacios libres", Ciudad. vol. Xlll. (juny 1961), pàg. 83.
36. Ciudad, "¡Espa<.:ios libres!", Ch1dad. vol. V, fase. 6, pàg. 83. llom
pot veure també Ciudad, "Aberracioncs urbanfaticas. Lo que no hicimos",

Ciudad. vol. !V. fasl'.. l, pàg. 5 .
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estrechas o tortuosas con edificios lamentables en
amplias avenidas o, al menos, en calles decorosas". 37
La qüestió de l'arbrat dins la ciutat presenta
unes característiques similars. Labor se n'ocupà en
repetides ocasions. 38 Sense negar el caire de millora estètica, hi buscaven, sobretot, un aspecte
eminentment pràctic (en ocasions excessivament
utilitari), i tractaven el problema "no en un sentido
ornamental de embellecimiento, sino desde el
punto de vista mas estrictamente funcional". 39 Per
a ells, el clima extrem de Lleida, sobretot amb la
forta calor de l'estiu, demanava una major abundància d'arbres que permetessin de passejar-hi
còmodament.
Per contra, els arbres i zones verdes eren, per
a Ciudad, només un "motivo de ornato". La manca
d'arbres a les parts noves de la ciutat podia aportar
una millora estètica que, desgraciadament, no
existia. Per axiò, es recordaren les diferents
plantacions que s'havien realitzat en el passat,
origen dels únics arbres existents a la ciutat perquè "hemos de reconocer que hace ya muchos años
el ornato de nuestra población esta abandonado" ,40
al temps que es reclamava la repoblació forestal
dels espais més simbòlics de la ciutat, fonamentalment la Seu i els Camps Elisis.

CONCLUSIÓ
Com ja hem apuntat, els anys de postguerra
van representar, en la història recent de la ciutat
de Lleida, un trencament, voluntari o no, respecte dels anys anteriors. D'altra banda, però, també
en aquell període començaren a fonamentar-se
bona part de les bases sobre les quals s'assenta la
Lleida actual. En aq uests anys, s'inicià la conso-

37. Acento. "Hacia la gran Lérida del mañana", Acemo. núm. 2 (1957).

pàg. 8.
38. Vege u, per exemple, Labor, "El :\rbol en nucstra ciudad", labor, núm.

178 ( 1957). pàg. 5; o els ar ticles d'Alfons PORTA : "Arbolcs sin sombra",
Labor, núm. 27 ( 1954). pàg. 4: "Lérida incómoda", Labor. núm. 39 (1954).
pàg. 4; "Jardincs tcóricos". Labor. núm . 68 (1955). pàg. 4: "Sol, pcro
menos". Labor. núm. 85 (1955). pàg. 4: "Arboles heróicos", Lubor. núm.
136 ( 1956), pàg. 4: "El péndulo regresa" Labor, núm 194 ( 1957),
pàg. 4. També Francesc PORTA publid alguns articles sobre el lema de ls
arbres i les zones verdes urbanes. com són: "La ciudad ~in sombra", Labor .
núm . 134 ( 1956) . pàg. 3: o "Del arbol al presupucsto " Lahor, núm. 2 12
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lidació de l'activitat comercial, centrada en el
carrer Major, i mercès a aquest impuls els botiguers assoliren un pes determi nant en la di recció
de Lleida. La feblesa de la indústria impedia la
formació d' una burguesia industrial rica, tantes
vegades reclamada, que dirigís la ciutat. Lleida es
convertí, així, en una ciutat de pagesos i comerciants. Els primers eren vistos com la tradició, el
passat de la ciutat; els segons representaven la
novetat, la innovació, la modernitat. Però, enmig
d'una població força inhibida davant els problemes de la ciutat, cap d'aquests grups no fou capaç,
malgrat la inqüestionable riquesa econòmica que
generaren, d'encaminar el procés de creixement
d'una ciutat que en trenta anys arribà a duplicar
la seva població.
Tampoc els dirigents oficials, massa preocupats en lloar el present de la ciutat per demostrar l'eficàcia del règim franqui sta, no van
oferir un model de ciutat vàlid, i sovint es van
perdre buscant solucions efectistes i simbòliques
per a problemes estructurals que ex ig ien respostes urgents. De l'eslògan conformista "per Lleida
ja està bé" , que des de Ciudad hom proposava
esborrar per sempre de la ment dels lleidatans,
s'havia passat a un "a Lleida tot està molt bé", de
conseqüències encara més negatives . Davant
d'això, les alternatives que permetien el control
polític i la censura foren excessivament febles
perquè s'arribés a formar una oposició real. Caldria esperar encara que l'evolució de la dictadura,
ja en els anys seixanta i setanta, ampliés el marge de divergència perquè a Lleida es comencessin a sentir altres veus que les provinents de
persones lligades al règim franquista, i s'anés
articulant una societat civil més plural que donés
resposta als problemes de la ciutat.

(1958), pàg. 3. La revista Acento, per la seva banda. demostrà la seva
preocupació amb Ja publicació d'una enquesta sobre els arbres de la rambla
de Ferran en Ires articl es signats per J. BARAHONA; "Cuatro autorit.:ados
opiniones se oponen a la tala de arboles de la Avcnida del Caudillo",

Acenro, núm. 45 ( 1958). pàgs. 5- 19; "D. José M'. Trepat Pedró, opina
sobre los arbolcs de la Avda. del Caudillo", t\cento, núm. 46 (1959).
pàg. 4: "Fin de la encuesta pública i,obre los <irboles de Fernando". Acento.
núm. 47 ( 1959), pàg. 5.
39. F. PORTA, "La ciudad si n sombra". art. cit.. nota 38.
40. Ciudad. "La ciudad pidc arbolado" . Ci11dad, 'ol. X. (febrer 1958),
pàg. 23.

