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MIQUEL ROIG NADAL

E N T R E V I S T A

Segons el seu parer, quina àrea o dis-
ciplina (lletres, arts, política, econo-
mia, esport...) ha comptat a Lleida
amb més “personatges singulars”?
Com s’ho explica?

Històricament, l’àrea sociocultural. Això
era així perquè, abans, la nostra societat
era més senzilla, més alegre, a diferèn-
cia d’ara, que som alegres per fora, però
no pas per dins.

Hi ha alguna mena de singularitat o
excentricitat que puguem considerar
“autòctona”? Els lleidatans ens carac-
teritzem per algun tret inusual? 

Sempre s’ha dit que ens agrada la gres-
ca, malgrat això, no és ben bé un tret
típic dels lleidatans. Si mirem enrere,
això sí, trobem una sèrie de personatges
ben particulars, noctàmbuls de mena,
dotats d’un peculiar sentit de l’humor i
relacionats amb alguns dels ambients
artístics i creatius de l’època. Per exem-
ple, a finals del segle XIX, hi havia Lo
Garibaldi, un pregoner de carrer que
va viure molts anys a Lleida i al qual li
faltava una cama. En portava una de
fusta guarnida amb campanetes, es ves-
tia de tirolès i es dedicava a fer música

pels carrers de la ciutat amb un orgue
de maneta.

Més o menys per la mateixa època hi
havia a Lleida una associació humorís-
tica anomenada Los Chicos Diverti-
dos, que, cap al 1875-1880, constava
també com a acadèmia. Estava forma-
da, segons la seva pròpia definició,
per “chicos divertidos que tenían
ganas de reír”. Van muntar l’any 1879
un certamen per als dies de Yr Arriba
(Nadal), San Ferestijo (Sant Silvestre),
Cabeza de Año (Cap d’Any) i Los
Monarcas (Dia de Reis). Organitzaven
actes festius, tots plens d’humor sa, i
es batejaven amb renoms, cada un
relatiu a la seva persona... Ah!!! I no
oblidem l’arquitecte Francesc Bordal-
ba, l’home dels cent acudits, una per-
sona amb un humor increïble, que
treia punta de tot i en sabia un sac
ple, de dites gracioses. 

Dins un àmbit més estrictament cultu-
ral, també cal destacar el setmanari
humorístic La Poticràcia, una publicació
satírica que tenia com a lema: “Mirar la
vida por el lado ridículo es tomarse la
vida en broma, y este es nuestro con-
cepto.” Feia sàtira de la ciutat amb un

humor seriós i les autoritats van prohi-
bir-la diverses vegades.

El rar, l’excèntric, el boig... sembla
que pertanyen a un món marginal,
ens pot fer cinc cèntims dels excèn-
trics benestants de casa nostra? 

Molts dels excèntrics lleidatans proce-
dien de les classes benestants, però cal
tenir en compte que sempre deixaven
entrar a les seves gresques gent pertan-
yent a grups socials més desfavorits.
Crec que salta a la vista que els adine-
rats tenien més temps per dedicar-se a
ser excèntrics, mentre que la gent de
classe treballadora tenien altres preocu-
pacions.

El nom més paradigmàtic en aquest
sentit és, sens dubte, el d’Agapito
Lamarca, personatge clau en la vida i la
història de la Lleida de finals del XIX i
principis del XX. Era arquitecte, i sogre
del president Francesc Macià. La seva
personalitat, plena de sortides satíriques
i humorístiques, les seves juguesques i
el seu bon caràcter el van convertir en
un personatge irrepetible que tothom
recorda. Tenia dues filles i les va casar a
disgust. Fins i tot es diu que les volia
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casar a les 6 del matí sense convidar
ningú. Una de les seves anècdotes més
conegudes va tenir lloc a l’Hotel Ritz de
Barcelona, on havia de trobar-se amb
un general. Sempre anava mal vestit —
a voltes disfressat—, per la qual cosa, en
arribar a l’hotel li van barrar el pas. Va
dir que cridessin el general i aquest,
assabentat de la seva presència, va exi-
gir que el deixessin passar. Després, van
anar a la cafeteria de l’hotel a fer una
xocolata amb xurros. L’Agapito, un cop
servit, va agafar la xocolata i se la va
tirar per sobre tot dient: “Com que el
convidat era el traje...” També se sap
que va fer la volta a Catalunya en carro.

També podríem esmentar el nom de
Joan Bergós i Dejuan, lo Bergoset, pare
de l’arquitecte Joan Bergós. Molt vincu-
lat a la Renaixença i el catalanisme polí-
tic d’arrel burgesa, va formar part, jun-
tament amb Enric Arderiu i Manel Roger
de Llúria, de l’expedició fluvial que portà
la senyera Segre avall, un Segre molt
més cabalós que no pas ara, no ho obli-
dem. Sortint des de Lleida, el grup nave-
gà fins a Torres de Segre com a acte rei-
vindicatiu i amb l’objectiu de plantar
cara al governador anticatalanista que la
ciutat patia en aquells moments. 

A Andalusia és molt habitual que els
senyors es relacionin amb cantants
de flamenc i personatges pintorescos.
Com tracten les classes lleidatanes
més adinerades aquestes “personali-
tats singulars”? S’hi han relacionat
des de sempre? N’han fet burla o els
han considerat positivament?

Lleida és una ciutat molt “flamenca”, i
així ho demostra la mitologia existent al
voltant dels carrinclons, el garrotín i
personatges com ara Enric Pubill, lo
Parrano, un dels seus grans promotors i
que, durant molts anys, va estar sempre
present en totes les festes carrinclones
de la ciutat... Aquí cal parlar del col·lec-
tiu gitano instal·lat a casa nostra, que
aglutinava, tant de dia com de nit, bona
part dels saraus i gresques que es feien
a la ciutat. 

Entre molts altres, al llibre parlo de
Jaume Giménez, lo Leridano, un guita-
rrista de primera que va marxar a Bar-
celona per mirar de trobar un camp
més ampli per al seu art. Va ser mig
parella de Raquel Meller quan va estre-
nar La violetera, i sembla que molts can-
taors de primera fila volien que els
acompanyés a la guitarra, el que ells

anomenaven senyor Jaume, lo Leridano.
Després d’uns quants anys, torna a Llei-
da amb les facultats una mica minvades
i es posa a treballar de porter en un
cinema. Amb ell va desaparèixer la
generació dels cales que van conèixer el
naixement del garrotín. I també, com
no, faig esment del Marquès de Pota,
un dels representants més nostrats de la
música autòctona popular de Lleida. Era
conserge a la Diputació de Lleida, feina
que alternava amb l’estudi i l’exercici de
la pajandi (guitarra en caló).

Més enllà del col·lectiu gitano, i dins
l’àmbit musical de començaments de
segle, cal anomenar Francisca Bautista,
la Paca o la China. Nascuda a Màlaga
l’any 1872, era una excel·lent cupletista
que va arribar a Lleida l’any 1903 des-
prés d’haver actuat pels millors teatres
d’Europa i Mèxic al costat de les grans
figures del moment. S’instal·là a la nos-
tra ciutat i va actuar al Royal, al Cafè
París i al Colón. Finalment, en acabar la
seva carrera, es va dedicar a vendre
loteria pels carrers.

És interessant destacar, també, la figura
de L’Aragay de la Pajandi (el capellà de
la guitarra) el renom que els gitanos

“Abans, la nostra socie-
tat era més senzilla, més
alegre, a diferència d’ara,
que som alegres per fora,
però no pas per dins.”
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“Molts dels excèntrics
lleidatans procedien de les
classes benestants, però
cal tenir en compte que
sempre deixaven entrar a
les seves gresques gent
pertanyent a grups socials
més desfavorits.”
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donaven a mossèn Antoni Anguera.
Era un dels components de la colla d’E-
mili Pujol que es reunia a la Fonda del
Racó i al qual, pel seu tarannà festiu, el
bisbe va estar a punt de prohibir que
toqués la guitarra.

Considera que la condició d’artista
implica sempre l’excentricitat o, per
contra, aquesta idea és únicament un
tòpic romàntic que s’ha escolat en l’i-
maginari col·lectiu? 

Als artistes, pel fet de ser-ho, se’ns per-
meten moltes llicències, i ser excèntric
n’és una. En aquest sentit, Lleida i la
seva rodalia, que ha estat des de sempre
una terra d’artistes, ha vist com molts
dels creadors que adquirien fama fora
de la nostra ciutat eren considerats,
alguns de manera justificada i altres no,
una mica estrafolaris, excènctrics, si més
no. Els casos més paradigmàtics són els
de Ricard Viñes, Miquel Viladrich i
Baldomer Gili Roig, tres grans perso-
nalitats de la nostra història dotades
d’una forta personalitat, carregada
d’humor, ironia i un cert to satíric.

La posteritat posa les coses al seu
lloc? És just el reconeixement que la

ciutat de Lleida fa a les figures més
representatives de la seva història?
Quins són “els oblidats” de la cultura
lleidatana, aquells que es mereixerien
molta més consideració que no pas la
que tenen en l’actualitat? 

D’oblidats n’hi ha molts, però crec que
les figures més senyeres resten per
sempre presents en el nostre imaginari
col·lectiu. 

Però a banda de tots els noms men-
cionats durant l’entrevista, en desta-
caria algun més extret de les pàgines
del seu llibre? 

Per sobre de tots, segurament Pulvis, el
pseudònim amb què el pintor Josep
Benseny signava les seves obres humo-
rístiques i satíriques, ja fossin dibuixos o
acudits. L’àlies prové del començament
d’una frase que ell deia molt sovint, Pul-
vis eris et in pulvis reverteris. Pulvis era un
personatge singular, un gran company i
amic de tota una nova generació d’ar-
tistes que s’aixoplugaren sota els seus
coneixements i capacitat intel·lectual.
Sempre disposat a sobreposar-se a la
pròpia desgràcia física, de vegades, fins
i tot se’n reia d’ell mateix.

A partir d’aquí, i així, de cop i volta,
segurament també caldria destacar... 

Josep Wehrle, rellotger i escriptor,
autor de la cèlebre obra de la Renaixen-
ça lleidatana Los tres reyes. Signava les
seves obres més satíriques amb el pseu-
dònim Bonifaci Gandul, que es publica-
ven en diaris i revistes especialitzats en
aquest àmbit. Sens dubte, se’l podia
considerar un “foteta”.

Llorenç Agustí i Claveria, lo Ferrer del
Tall, una persona molt culta, a la qual li
agradava molt llegir, i que tenia una
gran biblioteca que llegà a l’IEI. Va estu-
diar poesia i era un bon rapsode. Fins i
tot, als anys vint, va anar a Hollywood
per fer una prova cinematogràfica.

Lo Bohemi, sobrenom de l’escultor Rai-
mundo Cortijo, que assistia a la tertúlia
de Cal Barrio. Va treballar bastant a la
primera meitat del segle XX. El bust de
Blondel que es troba al Pilar del General
i l’estàtua de Ricard Viñes són obra seva.
Fou una persona bohèmia i inquieta.

Josep Bonet, lo Bon, caricaturista i dibui-
xant que venia molt sovint a Lleida en el
seu carruatge, decorat com un vehicle

“Un dels noms més para-
digmàtics és, sens dubte,
el d’Agapito Lamarca, per-
sonatge clau en la vida i la
història de la Lleida de
finals del XIX i principis
del XX.”
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hongarès, que era alhora habitatge, taller
i despatx. Va intervenir a la Lleida cultural
a través de les pàgines de Vida Lleidatana
i l’Ateneu, en els quals publicava dibuixos.
Com a caricaturista, va captar el vessant
satíric de molts lleidatans dels anys vint i
trenta. Se situava sempre a Blondel,
davant per davant del carrer Cavallers.

Paco Mercè, pintor, íntim amic de
Miquel Viladrich. Tots dos viatgen a
París durant l’època daurada de la ciu-
tat. Estava interessat en tot el que era
típic de la ciutat. Els seus dibuixos van
captar els moments de festes gitanes.
Són cèlebres les seves pintures sobre el
garrotín, on retrata els personatges que
primer el van ballar. Fa formar part del
grup dels Heptantropos, en el qual
també s’integrava el mateix Viladrich.

Alfons Vila (Shum), un dibuixant de la
primera meitat de segle XX, anarquista
militant que va acabar empresonat i
condemnat a mort, tot i que la pena li
fou commutada. En sortir de la presó,
va dirigir el seu art cap al cinema. Va
marxar a Hollywood, on va trobar feina
com a pintor de decorats.

Mossèn Rufes, un capellà que repartia
sopa per als que no tenien menjar en una
casa de la seva propietat a la plaça del
Seminari Vell. Era gran, anava brut, una
mica artista, molt excèntric, però molt
bona persona. Tutelava els artistes locals
de la capella del Peu del Romeu i va aju-
dar a formar el Cau d’Art, entre els quals
hi havia Carmel Tapiol, Josep M. Suau,
Ramon Farré, Josep Bartoletti, Eusebi
Broto, A. G. Lamolla, Ramon Aguiló, etc. 

I ja per acabar, vostè és un home
indefectiblement lligat a la plaça de
Sant Joan, a la seva tradició com a
punt neuràlgic i a la seva existència
com a focus urbanístic i de relació
social. Hi ha algun indret d’aquesta
plaça que recordi especialment com a
punt de trobada de personatges d’a-
questa Lleida d’excèntrics de la qual
hem volgut parlar? 

Sens dubte, Cal Barrio, la barreteria
més típica de Lleida dels darrers cin-
quanta anys. Era un lloc típic de la plaça
Sant Joan, on, a més de vendre gorres i
barrets, es feien tertúlies de tota mena.
Era un punt de reunió de literats, músics
i erudits, on es podien trobar artistes
com ara el guitarrista Emili Pujol o el
pintor Joan Font.

“Lleida és una ciutat
molt “flamenca”, i així ho
demostra la mitologia
existent al voltant dels
carrinclons, el garrotín i
personatges com ara Enric
Pubill, lo Parrano...”






