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El febrer de 1962, ara fa
vint-i-cinc anys, un grup de joves lleidatans, d'edats entre els
15 i els 17 anys, decidia de
constituir una agrupació que
promocionés la cultura catalana entre el món juvenil de la
ciutat. L'agrupació creixeria
força de pressa i, en pocs mesos , aconseguiria més de 70
socis.
La constitució d'un nucli
jove, declaradament catalanista , si més no a nivell cultural
i lingüístic ,que prenia el nom
del poeta, fins aquells moments maleït a Lleida , Màrius
Torres, no deixa de constituir
un fenomen rellevant i sorprenent. Sorprenent perquè en un
medi com era la Lleida dels
anys 60, i sense cap generació
intermitja, i directament després del grup dels «grans» (Lladonosa, Porta, Simeó Miquel ,
Vallverdú, etc.), apareixia una
«jovenalla» tan matinera que
afirmava les seves inquietuds,
no pas en el terreny dels «guateques », habituals de l'època,
sinó en la cultura i en el com-

bat per la pròpia id entitat, encara que el grup ta mpoc no
menystingués ni les festes ni les
ca rgolades, com a bons joves
que eren .
És indubtable , ta nmateix,
que un grup així no podia sortir per generació espontània.
En la seva aparició cal esmentar la importància cabdal de
l'escoltisme establert a Lleida
aproximadament des de 1957,
sota la protecció dels jesuïtes,
en particular del Pare Arís,
persona que té una importància cabdal en la tasca d ' aglutinar els primers grups de catalanistes de Lleida, i la direcció
de l'incansable i entusiasta Ramon Pardell. Bona part dels
fundadors eren escoltes, i fou
aquest medi un lloc d'irradiació del catalanisme i de recepció d'una cultura i d'uns comportaments cívics que s' enfrontaven directament amb el
sistema de valors de la dictadura en aquells moments vigents. L'antifranquisme, la democràcia i el nacionalisme,
efectivament trobaren en
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aquella organització, com en
tants altres llocs de Catalunya,
una plataforma d'arrelament.
A través del Pare Arís, de
Ramon Pardell, i de les mateixes relacions famil iars intergeneracionals, el grup, sense
dependre-hi «orgànicament »,
rebé el mestratge d'aquella generació gran abans citada,
(Vallverdú, etc .) , (entre
aquests, aquells que els anys
anteriors havien creat la revista «Laborn), l'estímul i l'ajut
de persones més polititzades o
que estaven properes a algun
grup polític com el Front Nacional de Catalunya (Enric Far
reny, Ramon Barrull, Artur
Vives, Josep Lladonosa, i, és
clar, Joan Culleré), sense oblidar la influència.del Pare Gabernet, el qual trobà a l'Esbart
Màrius Torres el primer nucli
de suport a les seves idees renovadores i conciliars. Hauríem de citar igualment l'Orfeó
Lleidatà, que si bé era una entitat sense relacions amb l'Esbart, contribuí de bona hora a
crear un ambient favorable a
la cultura catalana.
Atès el fet que diversos dels
membres de l'Esbart eren de
les Congregacions Marianes o
eren alumnes del Col.legi Maristes, no pot deixar de
destacar-se l'element religiós,
encara que l'Esbart es definí
explícitament com a no confessional. Però fets com l' organització d'una missa, articles
de temàtica religiosa de la seva circular, la presència del
Pare Arís, primer, i després del
pare Gabernet, són prou significatius . Ara bé, en aquest
camp, també es tractava d'un
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grup renovador i catalanista:
aquella missa era l'única que
es feia en català a la ciutat de
Lleida, i les idees que mostraven els articles citats i les taules rodones eren progressistes
i dins de l' ambient del Concili.
He citat el Col.legi Maristes, també hauria d'esmentar
el Co l.legi Sant Jordi . En el
primer cas, el col.legi, simplement fou el lloc on es trobà tot
un grup d'estudiants; el cas del
Sant Jordi es diferent: el director era l'Enric Farreny, i alguns dels seus professors tindrien una influència indubtable, si més no durant el temps
que hi donaren classes (Vallverdú, Isern, Solans , etc.). Té
doncs la seva importància que
un grup dels fundadors de
l'Esbart fossin estudiants del
Sant Jordi.
Finalment, hom no pot
deixar d'assenyalar que la
creació de l'Esbart Màrius
Torres és paral.lela a la vitalitat d'un temps, a l'enfortiment
d'una societat civil, a l' eixamplament de l'oposició cultural
i política a la dictadura, a la
creació de noves formes
d'oposició, com en el terreny
sindical. Darrerament hem celebrat diversos vint-i-cin aniversaris: la cançó, Edicions 62,
etc . L'Esbart en forma una
parcel.la més. I tot aquell ambient s'hi reflectiria. «Can 64»
en fóra un testimoni en la cançó. En el conjunt del desvetllament cultural, les conferències, revistes orals, col.loquis,
sessions de teatre, festivals, la
circular de l'Esbart, les audicions de discos; el pas de persones com Joan Triadú, Joa-

quim Molas, Francesc Vallverdú, Solé Tura, Marta Mata,
Alfred Badia, Antoni Comas,
la biblioteca, en fí, constituïen
proves múltiples d'uns joves
que s'autoorganitzaven, capaços de preparar-s~ ells mateixos els temes de debat, col.loqui i conferències que es donaven i que, alhora, cercaven el
mestratge dels intel.lectuals,
escriptors i historiadors de
Lleida i de fora per tal de refer la continuïtat amb el passat nacional
el futur
esperançador.
El grup fou prou audaç per
a optar per la cultura catalanista i democràtica, i prou prudent per a adaptar-se a les circumstàncies adverses. En
aquest sentit tingueren l'encert
d'adscriure's al Sícoris Club
com una secció cultural. El paper del Sícoris Club és així un
altre a destacar. Ja havia acollit el grup dels grans a través
de la Secció Onofre Cerveró.
En el seu conj unt, amb la secció sardanista, més tard amb
la coral, i com a agrupació independent i socialment ben representativa, constituí un medi
positiu i sensible a les noves
realitats ciutadanes. L ' habilitat i els bons oficis polítics del
seu president Martín Cano de
la Cruz, foren decisius per a
aturar les ires dels ambients falangistes i de les forces de la
dictadura contra els joves de
l'Esbart Màrius Torres.
Sens dubte que no tots els
membres de l'Esbart eren
conscients del que el grup representava; n'hi havia probablement que hi anaven més per
«lligam que per consciència
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Joves de l 'Esbart amb m embres de la Junta del Sícoris i Josep Vallverdú i Josep M. Manil/ amb pipa.

política (segurament que, ben
sovint, una cosa i l'altra), però cap d'ells no era franquista, molts aprengueren el català allí, o començaren a llegir en
aquesta llengua, i, sobretot,
iniciaren una evolució humana i intel.lectual, per a la qual
l'Esbart va constituir una eina
positiva i insubstituïble .
Els joves de l'Es bart no
forma ve n part de cap agrupació política. Molts, a través de
les lectures, els debats, les conferències i l'experiència de
l'abisme entre la llibert at i
l'obertura d ' idees del grup i la
repressió i l' autoritarisme
franquistes, s'anaren polititzant, fins a figurar, durant els
anys 70, en grups polítics com
el Reag rupament Democràtic i
Socialista de Josep Pallach,
Convergència Democràtica de
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Jordi Pujol , el PSUC, o el
Front Nacional de Catalunya,
principalment. De fet, l'Esbart
va anar experimentant una
evolució, tant de tipus generacional com de tipus «polítie»
- mai partidista- . Diversos
grups se succeïren al seu sí o
s'hi entrelliga ren al llarg dels
JO anys que va durar, i en la
seva darrera etapa, l' antifranquisme era molt més explícit.
L'Esbart Màrius Torres
mostrà interès en la qüestió de
les relacions entre el món obrer
i el catalanisme com ho proven
ds contactes que alguns dels
seus membres varen mantenir
amb la JOC, el PAS, i amb alguns joves del Secà de Sant Pere . Una història permenoritzada d'aquesta agrupació probablement descobriria un petit
«microcosmos » de l'evolució

de la societat catalana; no la
dels partits polítics de la clandestinitat tradicional, sinó la
dels independents, els veritables protagonistes de la renovació dels anys 60, els qui superaren els «tics» de l'antiga
oposició, i que acabarien freqüentment entrant a les velles
o noves formacions polítiques,
tot renovant-les; una nova opinió pública i una nova
sensibilitat.
¿Per què va desaparéixer
l'Esbart Màrius Torres al
1972? La pregunta correcta fóra més aviat, com va poder durar tants anys una associació
juvenil , en un medi com el lleidatà , i en les circumstàncies
adverses de la dictadura?
Quants grups de joves tenen
una estabilitat com aquesta?
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L'Esbart, malgrat la seva composició majoritàriament estudiantil, superà la sagnia constant de membres que se'n anaven a la Universitat o a fora,
a conseguir de renovar-se,
guanyar membres que treballaven a Lleida, i acabar la seva
existència amb actuacions culturals importants com l'organització del Premi Màrius Torres de poesia o el programa de
ràdio. Però, el 1972 i anys següents, ja hi havia moltes més
més opcions culturals a Lleida,
demòcrates i progressistes (els
Huracans, alguns col.legis
professionals, Òmnium cu ltu ral, Centre Excursionista,
etc.), els joves començaven a
dirigir-se cap a la política de
partit o les plataformes unitàries antifranquistes; s'establien
els estudis universitaris; en altres casos canviava la cir-

cumstància professional o
familiar.
El més decisiu, crec és que
el context social, cultural i polític era un altre. Si miréssim
el que feien alguns dels seus diversos associats els primers 70,
els veuríem participar en les
noves realitats que s'estaven
conformant: els Huracans,
Òmnium, el PSUC i les Comissions Cíviques, el grup del
Joaquim Arana -que després
s' insereria al Reagrupament de
Josep Pallach-, el Front Nacional de Catalunya, els grups
que crearien Convergència Democràtica de Catalunya, els estudis universitaris. Finalment,
qui pot negar que, en els orígens de l'Ateneu Popular de
Ponent, no hi ha també l'experiència de l'Esbart Màrius
Torres? Si mirem els noms
d'uns associats en un lloc i en

un altre, hi trobarem repeticions.
,
I al seu costat altres noms
d'altres tradicions, i de gent
completament nova. La història mai no es trenca completament.

Cantant l'uHora de l adéus »,
Josep Vallverdú, Martín Cana,
el pare Joan Arís , Josep Bosch
i una colla de l'Esbart.
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