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Ramon Xuriguera
L’aportació de l’occident català a l’obra de la Re-

naixença, edició facsímil, pròleg i edició a cura de 
Josep Camps i Arbós. 

Lleida, Punctum, 2015.

La ciutat de Barcelona ha acollit, de grat o per for-
ça, els focus d’irradiació de les grans transformacions 
polítiques i culturals d’una societat que, en termes 
generals, tendeix a resistir-se al canvi. Tot i que molt 
poques vegades el cap i casal ha jugat, a fons, la carta 
de la capitalitat cultural i política del país sencer, i així 
ens va. Tanmateix, els grans moviments literaris cata-
lans, si més no, han tingut com a epicentre la metrò-
poli barcelonina. A final del segle XIX, allò que hem 
convingut a anomenar «Renaixença», generat en els 
cercles més o menys catalanistes del cap i casal, va 
disposar també de les seves rèpliques en el món de 
les lletres i la societat ponentines. La ciutat de Lleida 
–com la de Mallorca o la de València– va crear nuclis 
renaixentistes que van participar, a petita escala, en 
l’extensió geogràfica del moviment i en la seva inten-
sificació ideològica, primer en el terreny literari i, més 
tard, en el polític.

El filòleg Josep Camps i Arbós –col·lega i bon 
amic, un dels investigadors de la literatura més treba-
lladors i competents que conec, un doble mèrit que 
comparteix amb dues altres il·lustres ponentines: 
Montserrat Bacardí i Olívia Gassol– ha rescatat de 
l’oblit el llibre L’aportació de l’occident català a l’obra 
de la Renaixença, de Ramon Xuriguera, publicat ori-
ginalment l’abril de 1936, tres anys després de la ce-
lebració del centenari de la publicació de «La Pàtria» 
de Bonaventura Carles Aribau. La reedició reprodu-
eix el text en facsímil, acompanyat d’un pròleg es-
plèndid (una anàlisi documentada dels estudis sobre 
la Renaixença a les Terres de Ponent d’entreguerres) 
i d’uns apèndixs complementaris (cartes i ressenyes) 
que ajuden a contextualitzar-lo millor. Si l’opció de 
recuperar l’assaig xurigueresc en edició facsímil és 
tot un encert que es pot atribuir Punctum, la feina 
impecable del prologuista i curador mereix tots els 
elogis. La solvència de l’estudi introductori i de la 
selecció dels documents suplementaris s’apuntala en 
ferm en el coneixement documentat i minuciós que 
té Camps –n’és l’entès principal– de la trajectòria de 
l’escriptor de Menàrguens, com també del seu ger-
mà Joan Baptista, i del context històric i literari dels 
anys de la preguerra i la postguerra. 
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A cavall entre la descripció i la crítica, l’inventari 
i la tria, l’assaig de Xuriguera reivindica la implicació 
dels escriptors ponentins en la Renaixença catalana a 
partir de dues premisses: d’una banda, la incorpora-
ció de Lleida al moviment general esdevé coetània a 
allò que passava a altres indrets, sobretot Barcelona 
i Mallorca, i s’ajustava als paràmetres seguits arreu 
(interès per les pedres velles, els arxius, les tradicions, 
el passat, etc.), i, de l’altra, la florida d’aquells anys 
esdevé la gènesi de l’esplendor de la dècada dels 
trenta del segle XX, un període en què la capital de 
Ponent contribuïa amb efectius propis a les aspira-
cions nacionals de Catalunya. Com en altres ciutats 
catalanes, a Lleida el procés renaixentista passà –són 
paraules de Xuriguera– de «la volada lírica a la con-
creció política» (p. 19). En el cas ponentí, tot i que el 
panorama fou molt més complex, com ha estudiat 
Quintí Casals a Modernització i Renaixença a la Lleida 
del segle XIX (2013), l’autor de Desordre el redueix a 
tres noms: Lluís Roca i Florejachs i Josep Pleyan de 
Porta, que van protagonitzar la primera fase renai-
xentista, la «lírico-històrica», i Frederic Renyé i Vila-
dot, que va encapçalar-ne la «política» (p. 21). 

Malgrat que s’adeia amb el moviment matriu, la 
Renaixença lleidatana va disposar dels seus espais de 
memòria (la Paeria, Gardeny, la Catedral Vella o la 
Universitat) i mitificació (l’Horta), les seves publica-
cions (de Lo Garbell, 1883, a El Ideal, 1906) i fins els 
seus Jocs Florals, restaurats el 1895, en què van acu-
dir –per prestigiar-los– Àngel Guimerà, Jacint Verda-
guer o Joan Maragall. El factor històric, clau en un 
moviment molt deutor de la glorificació del passat, 
també va atènyer la seva especificitat en els escrip-
tors lleidatans (Lluís Roca i Florejachs, Josep Pleyan 
de Porta, Agustí Prim Tarragó, Enric Arderiu i Valls, 
Rafael Gras d’Esteva) que, com els seus compatrio-
tes, hi trobaren una font abundant d’inspiració. 

De tota manera, sense cap intenció d’exhaustivi-
tat, allò que Xuriguera destaca per damunt de tot, 
més enllà de traçar-ne una panoràmica –cronològi-
cament laxa– i d’escoliar-ne els títols més significa-
tius, és l’aportació dels escriptors lleidatans a la flo-
rida renaixentista i els seus vincles amb els objectius 
i les institucions del moviment general. De tots els 
que anota, mostra una estima especial envers Enric 
Arderiu i Valls (Linyola, 1886 - Lleida, 1920) –llunyà 
parent meu– que és presentat com «una de les figu-
res més considerables, no solament del renaixement 
occidental, sinó de la Catalunya de finals del segle 
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XIX i començaments de l’actual» (p. 44). A més de 
la seva dedicació a la recerca històrica, Xuriguera es 
complau a remarcar-ne l’activisme catalanista que el 
dugué a impulsar diverses plataformes d’actuació.

Després de descriure les semblances dels escrip-
tors que –amb més o menys mètode– esmerçaren 
els seus esforços en la història local, Xuriguera des-
grana les aportacions ponentines més significatives 
en els generes principals –poesia, narrativa i teatre– 
amb comentaris de caràcter impressionista de les 
obres citades. En l’àmbit de la lírica, hi predominava 
el motiu de la història i, com a eixos temàtics fo-
namentals, la fe, la pàtria i l’amor, la tríada jocflo-
ralesca. Entre els poetes, en què cal consignar els 
noms de Lluís Roca i Florejachs, Ezequiel Llorach i 
Josep Pleyan de Porta, excel·leix la figura de Magí 
Morera i Galícia (Lleida, 1853-1927), que va obrir 
perspectives inèdites i, tot superant l’esperit dels 
Jocs Florals, va situar la lírica ponentina en un nivell 
de qualitat homologable amb la resta dels valors li-
teraris renaixentistes. Amb Morera i Galícia, segons 
Xuriguera, «la lírica lleidatana entra en el seu camp 
específic, traspassa el llindar de la localitat, esde-
vé nacional, universal» (p. 101). En el camp de la 
prosa, molt més migrat, només hi esmenta Manuel 
Gaya i Tomàs (Maldà, 1851 - Lleida, 1912), un dels 
propulsors dels Jocs Florals i autor de Fruita de Lleida 
(1913), recull de narracions de caràcter costumista i 
popular de la ciutat i de les comarques ponentines. 
Finalment, en la literatura dramàtica, el gènere més 
deixat de la mà dels déus, l’única mostra que con-
signa Xuriguera és Els tres reis bufos o el castell de les 
Doveries (estrenada al Teatre Principal de Lleida el 
1874), de Josep Wehrle i Valle, una paròdia del dra-
ma romàntic amb empelts costumistes i bufos, molt 
popular a l’època, editada per primer cop el 1930.

Fent costat a l’obra literària, en la qual té un pes 
determinant la poesia, l’assaig de Xuriguera aborda 
també la dimensió política i institucional de la irra-
diació de la Renaixença a les terres ponentines. En 
fou el capdavanter l’activista i poeta Frederic Renyé 
i Viladot (Lleida, 1849-1903), fundador de l’Associ-
ació Catalanista de Lleida (1875) i del setmanari La 
Comarca de Lleida (1897), en tot dos casos de cai-
re nacionalista; també esdevingué l’ànima dels Jocs 
Florals de la capital ponentina, el mitjà de projecció 
pública més visible de la literatura renaixentista. Una 
altra personalitat que torna a destacar –ara en aquest 
aspecte– és la d’Enric Arderiu i Valls, un altre dels 

orientadors del catalanisme lleidatà, que va publicar 
«peces doctrinals» a La Comarca de Lleida, La Renai-
xença i Catalunya, «capaces, elles soles, d’honorar la 
vida d’un home», a parer de Xuriguera (p. 157). Ins-
titucionalment, al marge del vincle circumstancial 
d’algunes entitats lleidatanes a la Renaixença, va ser 
la festa dels Jocs Florals l’autèntica catalitzadora del 
moviment renaixentista; no tan sols es va convertir 
en un trampolí literari per als escriptors locals o fo-
ranis, tot estimulant així la creació en català, sinó 
que també va ser un altaveu de les reivindicacions 
patriòtiques. A més, el Consistori dels Jocs Florals 
fou presidit, fins al 1923, per les grans personali-
tats del moment: Àngel Guimerà, Víctor Balaguer, 
Jacint Verdaguer, Narcís Oller, Joan Maragall, Ignasi 
Iglésias, Josep Carner, Pompeu Fabra, Lluís Nicolau 
d’Olwer, Prudenci Bertrana, entre d’altres.

Per a Xuriguera, el marc general de la Renaixen-
ça catalana no és un obstacle per ometre els trets 
distintius de la literatura i dels escriptors de Ponent 
considerats en conjunt. Un cas molt revelador és 
el del malaguanyat Ezequiel Llorach i Aguilar (Els 
Omellons, 1846 - Sant Boi de Llobregat, 1887), po-
eta de tonalitats romàntiques en llengua castellana, 
que seguia l’esperit renaixentista, però hi aportava 
una subjectivitat adolorida i desolada, inèdita en la 
lírica de l’occident català. Com altres romàntics indí-
genes torturats pel pes de l’ideal, va tenir una mala 
fi, ja que es va suïcidar als quaranta-un anys al mani-
comi de Sant Boi. En paral·lel al corrent jocfloralesc, 
d’altra banda, Xuriguera constata l’existència a la 
Lleida de final del segle XIX d’una poesia faceciosa i 
festiva, adreçada al poble, que exemplifica amb Sal-
vador Revés (Teta), poeta «xaró» –en terminologia 
d’Àngel Carmona a Dues Catalunyes: jocfloralescos i 
xarons (1967). 

De l’assaig de Xuriguera, en la perspectiva del 
temps, se’n dedueix una lectura –diguem-ne– pre-
sentista del moviment de la Renaixença com a punt 
de partida d’allò que, en certa manera, culminava 
coetàniament en un període de recuperació nacio-
nal com era el de la Catalunya republicana. D’ací ve 
la insistència de Xuriguera a subratllar l’evolució del 
procés de la Renaixença d’una reivindicació literària 
a una altra de política i, tot emfasitzant-ne el caràc-
ter precursor, de contrapuntar aquells anys d’apo-
geu amb l’actualitat de les lletres i la situació política 
ponentines. No endebades, per exemple, l’Associ-
ació Catalanista de Lleida, creada en la febrada re-
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naixentista, s’erigia en el precedent «natural» de la 
Joventut Republicana de Lleida (1915), una entitat 
netament política capitanejada per Alfred Pereña i 
Reixachs (Lleida, 1882-1930), a la qual es vinculà 
Xuriguera. Des d’aquest grup polític, precisament, 
es comencen a desplegar propostes –ho examina en 
detall Camps al pròleg– per rescatar de l’oblit la tra-
dició cultural i literària vuitcentista. Com apunta Joan 
Fuster a Literatura catalana contemporània (1971) a 
propòsit de la Renaixença, la reividicació literària era, 
en bona part, «inseparable» del catalanisme.

És, al cap i a la fi, sota el prisma del catalanisme 
progressista de la dècada dels trenta del segle XX 
que Xuriguera interpreta la Renaixença de les terres 
de Ponent i els seus homes més representatius en el 
marc del moviment general –Lleida en la Renaixen-
ça literària catalana, de Bonaventura Pelegrí i Torné 
(1935), ideòleg de la Lliga Regionalista, en va oferir 
la visió catòlica i conservadora. Un moviment ge-
neral que, al seu entendre, arribava fins al present: 

Carles Riba, Josep Carner o Joaquim Ruyra en serien 
la culminació. Un moviment general, així mateix, 
en què les lletres de les Terres de Ponent copartici-
paven amb una aportació pròpia i singular, també 
diferida en el temps. Estudiada com un tot, en què 
té cabuda la història, la literatura, la política o les 
institucions, l’adscripció del moviment renaixentista 
a l’evolució del catalanisme polític –de signe repu-
blicà i d’esquerres– servia de manera operativa per 
dotar-se d’unes bases mínimament sòlides –per més 
imperfectes que fossin– que donaven carta de con-
tinuïtat i de naturalesa a l’esplet d’escriptors republi-
cans de Ponent (molts –com els seus predecessors– 
avui oblidats): Jaume Agelet i Garriga, Domènec de 
Bellmunt, Josep Carner Ribalta, Joan Santamaria, 
Màrius Torres o els germans Joan Baptista i Ramon 
Xuriguera, per citar-ne uns quants. Tota una litera-
tura, en definitiva, renaixent.

Francesc Foguet I Boreu

Universitat Autònoma de Barcelona
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