El plenari del patronat Josep Lladonosa i Pujol de l’Ajuntament d’Alguaire en
sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2003, acorda, a proposta del seu president
executiu Sr. Manel Lladonosa i Vall-Llebrera, per unanimitat de tots els assistents,
celebrar actes commemoratius del centenari del naixement de la personalitat que dona
nom al Patronat i reconegut historiador Josep Lladonosa i Pujol, durant tot l’any 2007.
En el mateix plenari totes les institucions/patrons, van prendre el compromís de
que la coordinació es realitzaria des del propi patronat, evitant així duplicitats d’actes,
essent la comissió executiva l’encarregada de coordinar totes les propostes i activitats.
La comissió executiva del Patronat mitjançant el seu President Sr. Manel
Lladonosa presenta, en el plenari del dia 7 de novembre de 2004, les línies bàsiques
d’actuació en la celebració del Centenari, les quals varen ésser aprovades per unanimitat.
En el plenari del dia 6 de novembre de 2005, la mateixa comissió executiva,
després de diverses reunions de la pròpia comissió, contactes amb les institucions
membres del patronat i altres, presenta el calendari d’activitats, en part concretat i en part
per anar desenvolupant i concretant, amb l’objectiu de tenir-lo tancat en la seva totalitat i
presentar-lo definitivament en el plenari del novembre 2006.
En aquest plenari celebrat el dia 12 de novembre de 2006 es presenta la totalitat
d’actes a celebrar amb motiu del centenari, en la seva majoria tancats i d’altres que
s’aniran concretant en el transcurs de l’any 2007. La proposta s’aprova per unanimitat de
tots els membres del Patronat.

JOSEP LLADONOSA I PUJOL

Va néixer al poble d'Alguaire el 28 de juny de 1907 i va morir a Lleida el 2 de
febrer de 1990. La seva infantesa i joventut fou força dura a causa de la mort del seu pare
a punt de complir els set anys i l'ingrés a l'Hospici i Casa Misericòrdia de Lleida, on hi
romandria fins el febrer de 1924. Aquí aprendria l'ofici de fuster que exerciria a Lleida i
Barcelona durant els anys vint. A Barcelona es matricularia a l'Escola del Treball el 1926.
De retorn a Lleida prosseguí la mateixa feina si bé, aconsellat pels sacerdots germans
Macarulla i Bonaventura Pelegrí, començà a preparar l'ingrés als estudis de Magisteri
que encetaria el 1928, primer com alumne lliure i després oficial, per fer-se amb el títol
de mestre el 1931. Alhora Lladonosa que, de ben jove, havia mostrat una intensa afecció a
la lectura, de manera particular històrica, literària i religiosa, va començar a publicar
articles periodístics, alguns al “Diario de Lérida”. Aviat esdevindria redactor del diari
republicà "La Jornada", per ocupar-se de la informació local diürna, fet que li permetria
de deixar definitivament la feina de fuster. Si per una banda treballava per a un periòdic
republicà, s'integrava en l'ambient catòlic, en particular a l'Acadèmia Mariana i la
Federació de Joves Cristians de Catalunya, on travaria amistat amb un dels seus millors
líders, Francesc Castelló. També col·laboraria i s’implicaria intensament amb el butlletí
de l’Escola de Magisteri, “Ilerda”, i formaria part de l’Associació de Normalistes.
Durant els anys de la Segona República va exercir de mestre fins que fou destituït
en començar la guerra civil a causa de les seves creences catòliques i l'adscripció a
l'esmentada Federació de Joves Cristians. Fou mobilitzat per l'exèrcit republicà i participà
en la guerra i la retirada cap a França on fou internat als camps de concentració de Prats
de Molló i Arles. Retornat a Lleida, el 30 de març de1940 es casava amb Concepció
Vall-Llebrera Peralta. Del matrimoni naixerien els seus fills Conxita (14 de febrer de
1941), Josefina (18 de març de 1944) que moriria als quatre anys, Manuel (18 de maig de
1946) i Maria Rosa (8 d’agost de 1952). El setembre de 1940 obtenia la plaça de mestre
provisional de l’Escola Annexa de la Normal de Magisteri i el l 1941, en superar unes
oposicions, n’assumia la condició plena de professor.
Al costat de la seva activitat docent, Josep Lladonosa endegava la recerca i la
divulgació, escrita i oral, del passat de la ciutat de Lleida i del territori occidental català.
Va encetar la seva trajectòria amb la publicació, el 1944, de la monografia La antigua
parroquia de San Martín (1944). La seguirien un seguit nombrosíssim de publicacions
com el Compendio de historia de Lérida (1948), Manuel de Montsuar,1410-1491 (1949),
prologat per Ernest Martínez Ferrando, El desarrollo urbano de Lérida a través de su
historia (1951-1952) que contenia les seves xerrades radiades a través de Ràdio Lleida,
titulades “Divulgaciones leridanas”, L'Estudi General de Lleida del 1430 al 1524 (1953)
que va obtenir el Premi Pròsper Bofarull de l'Institut d'Estudis Catalans i que va suposar
el seu reconeixement en la historiografia catalana, La ciutat de Lleida en tres volums a
cura de l'Editorial Barcino (1955-1959), Calles y plazas de Lérida, en cinc volums (19611974), que fou publicada, primer, en forma d’articles al diari “La Mañana”, les grans
aportacions de la Historia de la Diputación de Lérida (1974) en dos volums i la Història

de Lleida també en dos volums (1972 i 1974), que representa la síntesi de tot el seu
treball anterior, la Noticia històrica sobre el desarrollo de la medicina en Lérida,(1974),
així com aportacions a la història dels pobles de les terres de Lleida com La Fuliola. Nou
segles d'història (1080-1980) (1980), Història d'Alguaire i el seu monestir Santjoanista
(1981), Història de l'Albi (1986), o la Història d'Artesa de Segre i la seva comarca que es
publicà el 1990, poc després de la seva mort. El 1980 publicava una síntesi de la seva
anterior història de Lleida amb el títol d’Història de la ciutat de Lleida, el 1980 a
l’editorial Curial.
Col·laborà a l’Enciclopèdia Catalana, a la part dedicada a la Regió de Lleida a la
Gran Geografia Comarcal de Catalunya (1983), a la sèrie de l’editorial de Rafael Dalmau
“Els castells catalans” entre 1967 i 1979 i a la col·lecció “Episodis de la Història” del
mateix editor. Així mateix, col·laborà a les revistes “Ciudad”, “Labor”, Acento”, “Ilerda”
de l’IEI, el Butlletí del Centre Comarcal Lleidatà i “Serra d’Or”. Fou constant la seva
assistència i participació als congressos d’història de la Corona d’Aragó, a les assemblees
comarcals d’estudiosos o els congressos d’història de la Medicina, entre altres encontres.
El 20 de novembre de 1962 fou nomenat cronista oficial de la ciutat. El mateix any era
nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història i de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres. El 1967, era nomenat membre de l’IEI.
Lladonosa prosseguí la presència en activitats religioses i cívico-culturals. Fou
remarcable la seva aportació a la recuperació de la cultura catalana a travès de les sevs
classes de català, la col·laboració amb les iniciatives culturals del jesuita Joan Arís a la
Casa de Crist Rei (una mena de versió lleidatana de l’Acadèmia de Barcelona) i la
fundació de la Secció Onofre Cerveró del Sícoris Club. També col·laboraria amb el
Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona i amb les Colònies Cantarelles d’Estiu de l’Orfeó
Lleidatà. Entre 1969 i 1972 es faria càrrec de les classes d’història de Catalunya a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, al si de la seva càtedra de cultura catalana Samuel Gil i
Gaya. Vidu el 1973, l’11 de maig de 1976 es casaria en segones núpcies amb Maria
Morancho i Roureda. El 8 de juny de 1979 rebé un homenatge popular a la Seu Antiga,
organitzat pel Col·legi d’Arquitectes amb el suport dels altres col·legis, l’Estudi General,
altres entitats culturals, l’Ajuntament de Lleida, l’Ajuntament d’Alguaire i tots els partits
polítics presents a la Paeria. El 1982 obtenia el guardó de la Creu Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i El 1985 ingressava a la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi. Poc abans de la seva mort Josep Lladonosa va lliurar el seu llegat a
l’Ajuntament d’Alguaire. Aquest va crear el 1990 el premi Josep Lladonosa de
monografies locals i el 1991 va establir el Patronat Josep Lladonosa, en el qual hi
participen l’Ajuntament esmentat d’Alguaire, l’Ajuntament de Lleida, el Consell
Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i la Universitat
de Lleida. El Patronat ha procedit, així mateix, a organitzar cada dos anys unes Jornades
de Sistemes Agraris.

GENER

-

- 03/01/07-Presentació programa a la premsa a Alguaire a les 12 hores
- 11/01/07- Lliçó inaugural a càrrec del senyor Josep Vallverdú –
Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL,
a les 20:00 hores
- 18/01/07-Concert Auditori Enric Granados Orquestra Simfònica Julià
Carbonell a les 21.00 hores.

Convocatòria a la premsa a la seu del Patronat Municipal Josep Lladonosa
d’Alguaire, Sala del Llegat.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire).

-

Lliçó inaugural a càrrec del senyor Josep Vallverdú – Auditori del Centre de
Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL
(Organitza: Universitat de Lleida – Patronat Municipal “Josep Lladonosa Pujol”)
(Patrocini: Universitat de Lleida).

-

Concert d’inici del Centenari a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell a
l’auditori Enric Granados de Lleida.
(Patrocini: Orquestra - Diputació de Lleida- Fundació Publica IEI
Auditori Municipal “Enric Granados” - Ajuntament de Lleida-Institut
Municipal d’Acció Cultural-IMAC).

FEBRER

- Presentació del Quadern Didàctic (per a nens/es de 8 a 12 anys)
PETITA HISTORIA DE JOSEP LLADONOSA

Història personal de l’historiador feta des del punt de vista didàctic, incloent-hi
fotografies, fitxa pedagògica, cronologia que relacioni les dates en la seva vida més
importants relacionades amb fets històrics destinats a alumnes de cicle Mitjà i Superior
d’educació primària.
S’encomana la publicació a Editorial Mediterrània.
Text: Josefina Bañeres Roig, Pilar Pelegrí Terrado i Contxita Lladonosa Vall-Llebrera.
Il·lustracions: Pilarín Bayés.
(Patrocini: Consell Comarcal del Segrià).

MARÇ

- Coneixes la teva ciutat...? Campanya de l’Ateneu Popular de Ponent
dedicada a la persona i obra de Josep Lladonosa

ABRIL

- 26-27/04/06 Poblament, territori i història rural. 6è Congres sobre
Sistemes agraris, organització social i poder local.
- 28/04/06 Seminari sobre Josep Lladonosa i Pujol: història i història
local.
- Abril Cultural.
- Presentació reedició del llibre Història d’Alguaire a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
- Presentació edició obra guanyadora del 17è Premi J. Lladonosa

-

Poblament, territori i història rural. 6è Congres sobre Sistemes agraris,
organització social i poder local.

-

Seminari sobre Josep Lladonosa i Pujol: història i història local.
Moderadora Conxita Mir
Participants: Història local i història
Josep Fontana i Enric Pujol
Josep Lladonosa i la Història de Lleida
Jaume Barrull (Història contemporània), Prim Bertran (Història
Medieval), Joan Ganau (Geografia), Enric Vicedo (Història
Moderna).
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire, Generalitat de Catalunya – Dep. Cultura –
Dep. Agricultura, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament
de Lleida-IMAC, Universitat de Lleida).
(Patrocinadors privats: Diari La Mañana, Indulleida.)

-

Abril Cultural: seguit d’activitats culturals que Alguaire realitza cada any de
forma habitual (xarrades, actes lúdics i esportius, etc.). Concert dedicat al
Centenari amb la intervenció de les tres Corals locals Grup d’Havaneres Gent
Gran, Nou Horitzó i Ginestell.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire)

-

Presentació de la reedició de la Història d’Alguaire amb motiu del Centenari de
Josep Lladonosa.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire / Generalitat de Catalunya – Dep. Cultura).

-

Publicació de l’obra guanyadora del 17è Premi Josep Lladonosa i Pujol d’Història
Local dels Països Catalans, lliurat a la tardor del 2006.
(Edició: Diari La Mañana)

ABRIL/MAIG - Presentació de la nova edició del llibre “Carrers i Places de Lleida”
- Inauguració de l’Exposició itinerant dedicada a J. Lladonosa,
patrocinada per la Generalitat de Catalunya (Serveis Territorials) i el
Museu d’Història de Catalunya, Biblioteca Pública de Lleida (entre l’1103-07 i el 25-04-07)
- Presentació del llibre “Josep Lladonosa Pujol (1907-1990) Mestre,
historiador i ciutadà, col·lecció La Banqueta de l’Ajuntament de Lleida
MAIG
- Concert Centenari a Alguaire Banda Municipal de Lleida.
- 25-26-27/05/07 Fira de Maig
- Presentació a Alguaire de l’exposició itinerant
-

Amb motiu del Centenari es reedita, traduïda al català, l’obra de Josep Lladonosa
“Calles y Plazas de Lérida”. El projecte es a cura del Sr. Joan Ganau, professor de
la Universitat de Lleida.
(Patrocini: Ajuntament de Lleida / Empresa Municipal d’Urbanisme-EMU).

-

EXPOSICIÓ ITINERANT.Entre l’11 de març i el 25 d’abril del 2007 a la Biblioteca Pública de Lleida, sobre
el mes de maig a Alguaire i a la tardor es traslladaria a Barcelona, a la seu del
Museu d’Història de Catalunya.
Comissaris: senyors Jaume Barrull i Enric Vicedo professors de la U.d.L.
Disseny a càrrec del senyor Josep Ripoll.
(Patrocini: Generalitat de Catalunya – Dep. Cultura (Serveis Territorials de
Lleida) / Museu d’Història de Catalunya).

-

Paral·lelament es presentarà el llibre de la col·lecció La Banqueta: “Josep
Lladonosa Pujol (1907-1990) Mestre, historiador i ciutadà”, del que són autors els
senyors Jaume Barrull i Enric Vicedo.
(Patrocini: Ajuntament de Lleida –Institut Municipal d’Acció Cultural-IMAC).

-

Concert a Alguaire de la Banda Municipal de Lleida, dedicat al Centenari de
Josep Lladonosa
(Patrocini: Ajuntament de Lleida –Institut Municipal d’Acció Cultural-IMAC)

-

Dins els actes previstos per la Fira de Maig d’Alguaire, es programa una obra de
teatre a càrrec del Grup de Teatre Bell-Camp d’Alguaire, en el transcurs de la
qual es farà una lectura dramatitzada d’un fragment de l’obra escrita per Josep
Lladonosa i Pujol “La Guillemota d’Àger” (relacionada amb “La Fi de Macot”).
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire).

JUNY

- Dia 28: Inauguració espai dedicat a Josep Lladonosa i Pujol a Alguaire

L’Ajuntament d’Alguaire com a expressió dels seus veïns vol dedicar un espai permanent
a la memòria de Josep Lladonosa i Pujol. La ubicació està prevista en un espai de la
remodelada Plaça l’Església, on s’inicia el carrer Bell-lloc, carrer on s’ubicava la casa on
va néixer.
Es prevista la seva inauguració pel dia 28 de juny de 2007, data del naixement.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire)

SETEMBRE

- Festa Major Alguaire. Divendres 28 a les 19:00h: Pregó a càrrec del Sr.
Manel Lladonosa i Vall-Llebrera

Pronunciament del Pregó de la Festa Major d’Alguaire 2007 per part del Sr. Manel
Lladonosa Vall-Llebrera, fill de Josep Lladonosa i President del Patronat Municipal Josep
Lladonosa d’Alguaire.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire).

OCTUBRE

- Presentació al Museu D’Història de Catalunya (Barcelona) de
l’exposició itinerant
- Concert Orfeó Lleidatà

- L’exposició que s’inaugura a Lleida a l’Abril/Maig es trasllada a Barcelona a la seu del
Museu d’Història de Catalunya.
(Patrocini: Generalitat de Catalunya – Dep. Cultura (Serveis Territorials de Lleida) /
Museu d’Història de Catalunya).
- Participació de l’Orfeó Lleidatà amb un concert dedicat al centenari a Alguaire.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire)

NOVEMBRE - Premi Josep Lladonosa i Pujol (diumenge dia 11)
Cloenda
Lliurament 18è Premi Josep Lladonosa i Pujol d’Història Local dels Països Catalans i acte
de cloenda del Centenari a Alguaire.
(Patrocini: Ajuntament d’Alguaire, Generalitat de Catalunya – Dep. Cultura, Diputació de
Lleida - IEI, Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament de Lleida – IMAC, Universitat de
Lleida).
(Patrocinadors privats: Diari La Mañana i Nastasi Restaurants).

ALTRES PROPOSTES:
-

Participació en el centenari del I.E.S. Josep Lladonosa situat al barri de Pardinyes
de la ciutat de Lleida.

-

Difusió per part del Dep. d’Educació pel que fa al quadern didàctic i demés
activitats programades dins el Centenari, així mateix el curs 2006-2007 es tractarà
la figura de Josep LLadonosa de forma especial en els centres educatius.

-

Possibilitat de la publicació de l’obra de Josep Lladonosa “La Fi de Macot”.

-

Elaboració de la nova web del Patronat.
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