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LLEIDA, POESIA I EL QUINZE CONGRES DE METGES I

BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA
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Facultat de Ciencies de 1'Educacio, Universitat Autonoma de Barcelona

Lleida, cap i casal de la Catalunya endins, emergeix , ferma i ufanosa, de les

terres ponentines, banyades per rius i llacs que les amoroseixen . Entre ells, el

Segre, el qual , obrint-se pas entre les muntanyes del Prepirineu, arriba

senyorivol a Lleida i li confereix un to de perennitat frondosa que evoca

esdeveniments histories demostratius de Yalta honorabilitat de la seva gent.

Evoquem els llunyans i iberics ilergetes que n ' ocuparen la wall; els romans que

hi constru^iren una petita urbs emmurallada , enva^ida despres per barbars

germ^^nics i sarra^ins mes posteriorment , els quals van romandre-hi durant

quatre segles fins a 1'alliberamentperpart deRamon Berenguer IV de Barcelona

i Ermengol VI d'Urgell en el segle xtt. IZememorem els pactes de Jaume I i la

comtessa Aurembiaix d'Urgell, que van convertir Lleida en ciutat de fur reial,

fora del poder feudal. Aleshores es va bastir la Catedral « vella» i 1 ' Estudi

General, monopolitzador de 1'ensenyament superior a la Corona Catalano-

aragonesa en diferents segles . Recordem la puixan^a economica de Lleida en

el terreny agricola, comercial i industrial -per exemple, va precedir Barcelona

en el desenvolupament del nucli textil, en els segles xu [-xiv-, seguida d'una

epoca de desfeta nacional, economica icultural -1 ' anomenada « Decadencia»

de Catalunya en els segles xvt-xv[[. Tanmateix , es produi el seu redre^ament

economic amb la Junta de Sequiatge , que a la practica restablia prerrogatives

economiques semblants al regim de la paeria , i amb 1'actuacio de corregidors

il^lustrats com el barn de Maials i el marques de Blondel, en el segle xvnt.

L'heroicitat dels habitants de la ciutat de Lleida es palesa a la Guerra de la

Independencia , en fer esclatar el 1812 el polvori situat a les cambres baixes del

castell de la Suda com a acte desesperat de resistencia contra els francesos. En

definitiva , tames gestes i tams fets al servei Homes del desig de mantenir

fermament », per damunt de tot , la identitat mes enlla de les contingencies de

la seva existencia.

Aquest breu resum perfila , en sintesi , la idiosincrasia de la terra que ens
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acull, exuberant en cultura popular i tradicional, manifestada en danses,

costurns i tradicions existents a les sever comarques, farcides de poblets,

pobles i ciutats on trobern curiosos exponents de les sever arrels, recollides per

famosos folkloristes corn Rigall, Amades i Capmany, entre d'altres. Aixi

mateix, a les seves variades contraries -de la plana a la muntanya, bo i passant

per la vall-, curulles de cantons i llegendes, s'hi han extasiat famosos musics

catalans que les han enaltit, corn Joaquirn Serra que, si be no fou lleidata, fou

un gran creador de la musica catalana, el qual, partint de l'evocacio de la

Preso de Lleidaa, va compondre una obra mestra per a concert d'instruments

de cobla, i tambe Eduard Toldra, d'insigne mestratge, o tants altres no

ponentins que van sublimar, amb les seves compositions, les comarques de la

terra ferma.

<< ...L'ecriture appartient a la vie du corps...'>. (A. S. Byatt)

En un Congres de Metges i BiOlegs corn el que se celebra a Lleida no pot

oblidar-se la importancia del profund lligam de la medicina i la poesia, en la

mesura que ambdues pertanyen a ala vida del cosa, com sostenia Byatt en clara

al-lusio a la literatura. Aquest vincle indissoluble es pales veritablement en el

moment present quan es publiquen estudis que quintaessencien la poesia de

la medicina: l'obra Josep Alsina i Bofill, 1'exernple, d'Oriol Casassas i editada

per Publicacions de l'Abadia de Montserrat (1). I es que 1'afany de <<servir la

cienciaa, com deia Manuel Corachan al Congres de Metges del 1936, que es

universal, comporta una actitud filantropico-humanitaria que to molt de la

generositat de la poesia, amb qui comparteix el culte a la llengua propia, en

aquest cas el catala, corn es veu a la Historia dels Congressos de Met<t>es i Biblegs

de Llenguaa Catalana, de propera aparicio. Aixi mateix, medicina i comunicacio

s'interrelacionen a les darreries del segle xx quan els grans avencos cientifics

i tecnologics es contraposen a is reptes d'un futur ple d'esperances, pero alhora

sadollat d'incerteses, que la poesia sap reflectir en la recerca de la bellesa des

de la subjectivitat d'un jo inserit en una col-lectivitat que ha de defensar el seu
«esser en el mona.

La vida nomes es suportable, si ens atordim en la literatura com en una

orgia perpetuaa. (Miguel Angel Riera)

Sovint, la poesia to la funcio terapeutico-curativa de trencar el mar glacat

de dolor que portern endins. Aleshores pot esdevenir un remei (una medecina)

adient per combatre la solitud existencial a que ens aboca, malgrat les aparences,

la nostra humana condicio, il-luminada pel sol de Ponent, simbol de l'assoliment

de la plenitud del dia a punt de deixar pas a la foscor de la nit.

Precisament es en el Ponent que resplendeixen poetes catalans de les terres

de Lleida, de variades professions, integrats en una comunitat de grans

horitzons i de profunda autenticitat, arrelada, en un sentit especial, en el

dramatisme que, d'altra banda, es comu a tots els humans. Aquests autors

tracten en els seus poemes una diversitat de temes, com la problematica

personal, les raons collectives, el sentiment liric i intim, el sarcasme davant les

injusticies socials, la interrogacio a Deu i 1'abisme.
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Esmentem-ne, els segiients, de gran valua:
-Jaume Agelet i Garriga, devot de Maragall i de Tagore, autor d'una poesia

hereva de la ,paraula viva>>, capac d'esser un esclat de hum en el misteri de la

realitat que ens envolta i que ens fascina.

-Josep Grau i Colell, critic col-lega, estudids de la poesia catalana

contemporania i, en concret, de l'obra de Salvador Espriu i incansable cultivador

de la paraula en que s'encarna la passid del «pobre>> poeta amb « l'anima de pel

a pel>>, alcant el seu amor a la vida i a la bondat.

-Miquel Lladd, defensor del caracter demiurgic del poeta, interpretador de

l'invisible, de l'intangible i recercador de la Bellesa en maj6scula.

-Concepcid Maluquer, poeta i narradora amb una bona <<disposicio» -o

inspiracid- per veure les cores des d'un angle inedit, des d'un punt penjat

entre el temps i l'espai, els quals desperten ]a necessitat de confegir el poema.

-Guillem Viladot, farmaceutic a Agramunt, amb una poesia consistent a

apropar la nostra veritat a la veritat dels altres>>, no exempta d'un to de

moralitat que es tasca del poeta, un home compromes, que adreca l'obra, en

darrer terme, a altri, als humans. Totes les innovacions artistiques i literaries,

com les que ens ofereix "Lo pardal>>, el seu taller-museu, son destinades a esser

un missatge comunicatiu que tots professem.

-Artur Vives, lleidata d'adopcid amb un ressol de dies lluminosos i joies

passades a Lleida i una visid gairebe mistica de la poesia, que sera, segons ell,

<'aquella transparencia en que l'anima en una carp suprema haura el cos a la

gran Resurreccid>>(2).

I podriem al-ludir a d'altres, com el difunt Josep Goma; Josep Borrell,

Director actual de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i poeta de gran prestigi, clar

exponent de l'activisme cultural lleidata; Pep Coll i Rosa Fabregat, poetes i

narradora; Anton Sala-Cornadd, molt vinculat al Centre Lleidata de Barcelona

com a organitzador d'actes en el side la Comissid de Cultura d'aquesta entitat.

Poeta de reconegut vers subtil, molt preocupat per una tematica global

filosdfica, teol>gica i teosofica que integra 1'esser huma al cosmos i l'encara als

grans misteris del mon invisible, amagats darrera el mon visible, ha completat

la seva obra amb uns recents llibres sobre viatges -l'un a la Grecia (classica i

immortal); 1'altre als Estats Units d'America del Nord (<<el paradis de la

modernitat>>).

Ha conreat la tradicid de la nadala civica, compromesa en la societat del seu

temps i expressada mitjancant procediments peculiarment sorprenents que

provoquen.la reaccio impactant del lector, com es percep tot seguit:

3/4 de segle xx 3/4 de marxa verda

3/4 de llet 3/4 de dona

(la resta es aigua) 3/4 d'Europa

3/4 de Sang i Fetge 3/4 de sajolida
3/4 de Ple Municipal 3/4 de 15

(dit altrament Conseil de Cent)

3/4 de Mort i Rei Desembre 1975
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(«Any 1975>>, dins Nadal, un crit cap a la llibertat) (3).

Tanmateix, l'exemple mes singular del pregon vincle d'uni6 entre medicina

i poesia rau en el cas de dos metges-poetes lleidatans que, des d'un diferent

plantejament liric, Phan evidenciat en la seva trajectbria personal: Josep
Estadella (1880-1951) i Marius Torres (1910-1942).

Josep Estadella, metge de professi6, amb estudis medics a Barcelona i
Saragossa, s'afilia a la Joventut Republicana, el mateix partit en que comparti
militancia durant un temps amb el metge Humbert Torres (pare de Marius
Torres), amb qui sembla que mantingue un enfrontament politic culminat en
la sortida d'Estadella de l'esmentada formaci6.

Professor Titular de Gimnastica, Fisiologia i Higiene a 1'Escola Publica de
Lleida, Estadella va escriure un opuscle (1910) sobre la necessitat dels exercicis
corporals i estetics, combinats amb jocs instructius que estimulessin el
predomini de la intuici6 sobre la mem6ria, influit pel mestratge de figures
d'epoques tan divergents com Rousseau, Pestalozzi, Frobel i Giner de los Rios,
amb la « lnstituci6n Libre de Ensenanza>>. Encarregat, mes tard, de la Sanitat i
la Beneficencia a la Mancomunitat (1921), senti la necessitat de la lliure
expressi6 poetica amb Ilibres com Carnpanules (1923), de ressonancies
popularitzants o Clarors (1927), amb aires de corranda en un paisatge de fort
sentit descriptiu. A 1'epoca de la Republica, Estadella alterna la seva tasca
d'home public amb la vocaci6 per la poesia. Aixi, quan fou nomenat Director
General de Sanitat en el Govern de la Republica Espanyola el 1933, ja havia
aparegut anteriorment Poenres de l'Argall (1931) en que, lliscant per l'estetica
postsimbolista, es capbussa en una poesia molt mes essencialista, que va
esdevenir mes profunda a Arquimesa (1936), on la introspecci6 psicologica li
permete fer una gran exploraci6 de si mateix despres d'haver exercit, al llarg
d'un cert periode de temps, el carrec de Ministre de Treball i Previsi6 Social
fins al 4 d'octubre del 1934. Ja en el seu exili a la postguerra, publica Corrandes
i Madrigals (1946) i, a partir del 1950, a Andorra va tenir l'ocasi6 de tornar a
exercir la Medicina, fins la seva mort el 1951, any en que, p6stumament, s'edita
Fites, de to elegiac i d'estetica postsimbolista, en una evocaci6 malenconiosa
dels moments d'esplendor del passat de plenitud (4), en contraposici6 a la
desolaci6 del present, com es veu en el seguent poema titulat «S6c lleidata>>:

«S6c lleidata per merits de naixenca

i d'espontani i Iliure assentiment:

amo ma terra fervorosament

iA Lleida la van fer d'argila densa,

de flocs de boira i flatus de sol roent;
li besa els peus un riu opalescent

i un eco alarb ressona dins sa pensa.

Roma li va oferir la regalia

d'un esperit de brava rebel-lia
contra l'injust i contra l'imposat.
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I encara avui, cristiana la pagana,

serva la flor del privilegi, ufana,

a l'ombra humida d'un castell arnat.>>

(,,Soc lleidata», dins Fites) (5)

El segon dells, Marius Torres, pati en si mateix la doble condicio de metge

i malalt, pertanyent a la generacio de poetes que jo anomenava, al Recull

d'lwineiiatge que, amb motiu del cinquantenari de la seva mort, vaig coordinar

juntament amb Caries Albesa i Jordi Mir, la ,Generaci6 de la tuberculosi»(6).

No calen mes presentacions per referir-se a l'autor en qui sovint s'emmirallen

la majoria de poetes lleidatans actuals.

I es que Marius Torres, el qual dubtava entre ser metge o arquitecte, es va

decantar per la primera opcio, tai vegada per voler satisfer el seu pare, i va

comptar amb un grup d'amics i companys metges al llarg de la seva carrera,

alguns dels quals fins fa poc podien donar testimoni del seu pas per la

Universitat de Barcelona, del viatge de final d'estudis a diverses ciutats

europees el 1933, evocat pel radioleg Ignasi Blajot i Pena, bon amic, dissor-

tadament mort el dia I de setembre del 1993 quan enllestia un escrit d'homenatge

a Marius Torres per al Recall abans al-ludit (7). Com el pediatre Jaume Elias i

el psiquiatre Santiago Montserrat, va formar part de 1'«Agrupament Escolar

de 1'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques», on presenta una comunicacio

sobre « Hipertensi6 juvenil i albuminuria ortostatica» el 9 de desembre del

1932, que va ser publicada l'any segiient al butlleti de 1'entitat.

Exercint a Lleida com a metge, Marius Torres es feu coneixer, a la societat

civil, com a critic musical, si be ja va comencar a escriure alguns poemes, com

La Torrissea>>, mecanografiats en paper de receptes mediques del seu pare i

enviats al seu intim amic Jaume Elias-de fet, es considera que feia poemes des

del 1927 pero aquests primers despres els va desestimar. El 22 de desembre del

1935, Marius Torres, malalt de tuberculosi pulmonar, va haver d'ingressar al

sanatori de Puig d'Olena que, segons el tisioleg Josep Cornudella, era el mes

ben posat d'Espanya. Set anys hi romangue durant els quals va produir una

intensa obra poetica i es presenta, per exemple, al Premi Joaquim Folguera el

1937, en que paradoxalment nova obtenir cap vot el seu llibre Inz'erccious. El 29

de desembre del 1942 mori Marius Torres, dos anys abans que el microbioleg

Selman Abraham Waksman descobris 1'estreptomicina, curativa de la terrible

malaltia. Ja postumament, Joan Sales, des del seu exili mexica, publica les

Pocsies de Marius Torres (8), pletoriques d'optimisme per la vida i per la mort,

amb el defer de 1'esperanca d'una dimensio transcendent des de 1'adherencia

a la voluptuositat del viure, reclamada en el seu fervent « Aniversari», datat el

setembre del 1942:
«Que en els meus anys la joia recomenci

sense esborrar cap cicatriu de l'esperit.

`O Pare de la nit, del mar i del silenci,

jo vull la pau pero no vull 1'oblit.
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