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Gent de Casa: Ramon Saladrigues
Salvador Bonjoch Guim

Alcalde de Bellpuig i President del Comsell Comarcal

Valeri Serra i Boldú, al llarg de la seva vida, ens va deixar un extraordinari llegat, una 

gran documentació del folklore català que ha fet possible que avui el recordem com 

un escriptor compromès amb la cultura popular, la nostra cultura.

El Premi que li dediquem a la seva figura no només és un reconeixement a la seva 

persona, sinó que és donar a conèixer aquests nous escriptors que mitjançant els 

seus treballs ens donen l’oportunitat de conèixer altres tradicions i costums dins el 

nostre País, la nostra Terra.

Avui, dins aquesta col·lecció que cada any creix al voltant del Premi Valeri Serra, 

ens troben un personatge de casa, una persona que va treballar al costat de l’escrip-

tor i cronista i que va fer possible mitjançant el seu ofici, transmetre fins als nostres 

dies les cròniques de l’època. 

Ramon Saladrigues i Oller va ser un personatge il·lustre de la nostra Vila, a més a 

més d’il·lustrador, que el va portar a emprendre una tasca creativa participant en les 

primeres revistes de començament del segle XX, com Lo Pla d’Urgell, La Colmena, 

l’Abeller d’Urgell i els últims temps, Lo Pregoner. Per altra banda també va tenir una 

tasca creativa amb una colla de poemes i novel·les, de les quals moltes d’elles van 

ser interpretades a la seva època per grups d’aficionats .

Al llarg d’aquestes pàgines podreu descobrir un personatge inquiet i compromès 

amb el món de la cultura, sublim però, com sol a passar malauradament massa so-

vint, oblidat per molts dels seus propis veïns i desconegut per les generacions més 

joves. Crec que aquests reculls haurien de fer-nos reflexionar a tots plegats sobre els 

valors que tenim i la importància del treball fet, per GENT DE CASA. 

Amb aquest petit escrit només pretenc fer una reflexió o, més ben dit, un reconei-

xement envers la persona, pel que va fer i va representar per tots nosaltres, a ell i 

totes les persones que com ell van dedicar part del seu temps a buscar, investigar, 

recopilar i crear perquè les generacions posteriors tinguessin dades sobre els nos-

tres orígens, només per això, ja es mereixen tot el nostre respecte.

Gràcies per ensenyar-nos el camí.
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Famílies d’Antoni Siscart i Rosalia, Josep Solé i Maria Sabaté, Narcís Fernández Sanfeliu i Ramona Segura Gené, i Ramon 
Saladrigues Oller i Josepa Ortiz Martí�

Salvador Saladrigues Oller, Rafel Saladrigues Martí, Josepa Ortiz Martí, Josepa Saladrigues Martí, Teresa Oller Cots, 
Francesc Saladrigues Ortiz, Ramon Saladrigues Ortiz,  ?, i Montserrat Saladrigues Oller.
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Ramon Saladrigues Oller, 
un personatge complex

Anton Saladrigues

L’HOME

És ben cert que la vida és una veritable 
escola on les circumstàncies que ens toca 
viure donen fesomia a la pròpia persona-
litat i fan descobrir valors i qualitats que, 
d’altra manera, haurien restat ignorades i 
desconegudes�

L’avi Ramon provenia d’una família pagesa 
i en la feina de pagès hi trobà el seu pri-
mer treball� Realment durà poc perquè, 

retornat del servei militar, es trobà ja amb 
la possibilitat d’entrar en el món de la tipo-
grafia, quan tenia vint-i-tres anys�

Ramon Saladrigues no abandonà el món de 
l’agricultura perquè, d’una banda, seguia 
les publicacions que feia el Departament 
d’Agricultura de la Mancomunitat de Ca-
talunya, en les quals es proposaven mo-
dernitzar el camp a partir dels cultius més 
adients i, d’altra banda, va buscar temps 
per cuidar i treballar una mica d’hort� Ex-

Ramon Saladrigues Oller i Josepa Ortiz Martí (Fotografia de casori, 16 d’octubre de 1909)
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perimentava amb els adobs i, segons he 
sentit explicar, va aconseguir fer molt bons 
melons i síndries� També cuidava els arbres 
i la vinya i, com la majoria de pagesos feien, 
s’elaborava el seu vi� 

La seva participació a diversos grups mu-
sicals, especialment l’Orfeó Joventut, des-
vetllà la seva vocació musical i provocà que 
escrivís música adient�

La seva personalitat era rica de sensibili-
tats, polifacètica i amb una bona base cul-
tural i a més, era molt íntegre�

Era un home de pau a qui molts bellpu-
gencs, davant de problemes i dificultats, li 
demanaven consell i ell els orientava de la 
millor manera� Això ho feia per convenci-
ment i de la mateixa manera que va vetllar 
per la pròpia família també va vetllar pels 
vilatans i pels valors culturals de la vila  de 
Bellpuig i el seu entorn�

LA IMPREMTA

L’any 1908, Ramon Saladrigues i Oller for-
mà societat amb Brauli Majós i Fet, cons-
tituint la Impremta Majós-Saladrigues, a 
la qual s’hi suma Valeri Serra i Boldú l’any 
1912�

Fan tot tipus d’impresos: targetes, sobres, 
cartes, cartells, albarans, llibres, goigs, i 
editen la revista Lo Pla d’Urgell� L’any 1921, 
comença a editar el quinzenal Lo Pregoner, 
i tot just l’any següent obre una nova im-
premta a Mollerussa, amb una màquina 
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més gran que la que tenia al taller de Bell-
puig� Allí uns anys més tard hi començà 
d’aprenent en Joan Miquel, que després 
d’uns anys, quan es va casar, com a premi 
pel bon servei que donava, el va dotar de 
la meitat del negoci, fent-lo soci� A partir 

d’aleshores ja només hi anava quan la feina 
ho requeria� A Mollerussa, a més a més de 
tots els treballs d’impremta, s’hi editava la 
revista La voz d’Urgel que més tard fou La 
veu d’Urgell�
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A finals de l’any 1968 hi vaig treballar uns 
mesos� Hi anava amb el Cerverí, a primera 
hora, i dinava a casa del Joan� Durant la so-
bretaula m’explicava anècdotes de quan va 
començar: “Ton padrí venia cada dia, però 
un dia em deixà arreglada la màquina, amb 
una pila de paper i em digué: Aquí tens tot 
el paper que s’ha d’imprimir, segueix les 
instruccions que t’he anat donant i demà 
ho vas fent� Jo tinc una altra feina i no po-
dré venir� El Joan, tot rient, comentava que 
al cap de dos dies, en arribar al taller amb la 
vella bicicleta, ja l’esperava la veïna expli-
cant-li que l’aprenent devia haver fet algu-
na malifeta perquè havia sentit soroll tot el 
dia���”� L’any 1978 el Joan Miquel demanà 

al meu pare, Francesc Saladrigues, que li 

vengués la seva part per poder-ho deixar 

als seus fills� Així, la impremta Saladrigues 

de Mollerussa passà a anomenar-se Gràfi-

ques Miquel�

És de preveure que la feina de tipògraf 

l’absorbí i l’apassionà� Li obrí un ample 

horitzó on la cultura prenia nova forma 

i era més fàcil obrir noves vies de diàleg� 

La impremta a Bellpuig coincideix amb 

un increment del comerç i de la indústria 

i amb l’efervescència creixent de les 

inquietuds culturals que feien demanda 

de major quantitat de productes impresos: 

publicacions, cartells, programes, llibres, 

etc��� Com també vetllar per l’evolució de 

la vila i el seu reclam artístic tot immorta-

Entrada a l’antiga botiga de la impremta Saladrigues, pel carrer de baix (actual avinguda de Preixana)� 
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litzant els espais més emblemàtics en més 
d’una ocasió, com per exemple editant 
col·leccions de postals� Cal destacar que 
durant molts anys, al calendari que rega-
lava als seus clients, l’estampa publicitària 
estava decorada amb dibuixos amb relleus 
sobre el cartró, al·legòrics a l’ofici i també 
a personatges� En dedicà un al Mausoleu 
de Ramon Folch de Cardona amb l’inten-
ció de donar a conèixer aquest monument�

Aquesta feina segur que el va motivar a 
treure qualitats que tenia dintre seu i es 
posà a escriure des d’un conte, una resse-
nya històrica, un editorial o una reflexió 
fins a poemes diversos, novel·les i obres 
de teatre� I, a més a més, ajudava a que 

tothom tingués més accés a poder expres-
sar-se amb el llenguatge� 

LA NISSAGA fAMILIAR

Dono tot seguit un llistat per generacions 
de la família Saladrigues des de l’inici de 
l’activitat, amb els membres que s’han de-
dicat professionalment a la impremta, sigui 
a la mateixa impremta familiar, sigui en una 
altra fora vila� El llistat ha estat elaborat tot 
servint-me del quadre genealògic construït 
pels meus germans Narcís i Miquel�

Primera generació: Ramon Saladrigues Oller 
(1883-1953) i Francesc Saladrigues Oller 
(1888-1971)

Francesc Saladrigues Ortiz, Ramon Saladrigues Ortiz, ?, Francesc Saladrigues Oller, i Rafel Saladrigues Ortiz al taller de 
l’impremta Saladrigues l’any 1932�
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Segona generació: Francesc Saladrigues  Ortiz 
(1913-1985), Ramon Saladrigues  Ortiz 
(1915-1938) i Rafel Saladrigues  Ortiz 
(1925-2014)�

Tercera generació: Ramon Saladrigues 
 Fernàndez (1941), Josep M� Saladrigues 
Fernàndez (1944), Anton Saladrigues 
 Fernàndez (1951) i Rafel Saladrigues 
 Fernàndez (1956)�

Quarta generació: Antoni Saladrigues Solé 
(1969), Francesc Saladrigues Solé (1971) i 
Dídac Saladrigues Mas (1981)�

A banda d’ells podríem afegir-hi molts al-
tres membres de la nissaga familiar que en 
moments puntuals de feina han ajudat als 
treballs habituals de la impremta�
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L’Orfeó Joventut a l’escales de l’església, cantors de caramelles per la Pasqua dels anys 20�
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Ramon Saladrigues Oller, músic
Narcís Saladrigues

Nascut el 6 de setembre de 1883 s’inicià 

en la música en l’ambient familiar on 

féu l’aprenentatge de contrabaix, flauta 

travessera, clarinet i requint. Més enda-

vant va fer uns cursos de piano. Desti-

nat a Castelló de la Plana per al servei 

militar, aprofità el mestratge del direc-

tor de la Banda per progressar musical-

ment. Amb tot, tenint en compte l’èpo-

ca que va viure i el seu tarannà inquiet, 

cal considerar-lo força autodidacta.

A principis del segle XX, l’estable de 

cal Saladrigues fou l’indret propici per 

organitzar un cor d’homes que, seguint 

les pautes dels Cors Clavé, sembla que 

debutà el 1905, dirigit en aquesta oca-

sió per Rafel Saladrigues Martí, pare de 

Ramon Saladrigues Oller, el qual no va 

poder ser-hi a causa del servei militar.

De jove va formar part de grups locals, 

participà en festes parroquials i en mú-

sica per al cinema mut. Mentrestant, 

a Catalunya, els intel·lectuals i la gent 

amb més inquietuds, amarats de senti-

ment patriòtic, van anar fressant nous 

camins de renaixença i estimulats per 

l’exemple de molts països del centre 

d’Europa, alguns dels quals havien pre-

sentat grups corals a l’Exposició Univer-

sal de Barcelona el 1888, propiciaren 

encara més la creació de Cors i Orfe-

ons que comptaren amb el lideratge de 

Lluís Millet, director de l’Orfeó Català, 

el qual influí a tot el país i va motivar i 

empènyer la creació d’entitats corals a 

la majoria de comarques de Catalunya.1

El vint-i-cinquè aniversari de l’Orfeó 

Català fou l’oportunitat per remoure el 

país i l’any 1918 s’estructura el movi-

ment coral amb la creació de la Germa-

nor d’Orfeons de Catalunya que aplegà 

més de cent entitats corals.2

El 1919, es va fundar l’Orfeó Joventut 

de Bellpuig amb la col·laboració dels 

nois de l’Escola Santa Creu i del Cor 

parroquial i Ramon Saladrigues n’assu-

mí la direcció. La vitalitat de l’entitat 

sembla que va ser intermitent, en gran 

part, pel fet de viure una època social-

ment molt convulsa amb dues dictadu-

res i una guerra civil al mig, situació que 

feia molt més difícil qualsevol acció cul-

tural. Així, els anys vint van ser foscos 

i fins als anys de la República no es va 

veure una mica l’horitzó. Els anys tren-

ta són de més activitat i en l’Aplec d’or-

1) Vegeu Pere ARTÍS i BENACH, El cant coral a Cata-
lunya (1891-1979). Barcelona 1980.
2) Vegeu Rafel SALADRiGUES ORTiz, “Personalitat 
musical del Sr. Ramon Saladrigues i Oller”, El Prego-
ner d’Urgell núm. 172 (06.12.1986), pàg. 5-6.
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feons, celebrat a Tàrrega l’any 1932, en 

el que participà l’Orfeó Joventut de Bell-

puig, es donà mostres de normalitat. El 

1936 prepararen l’Aplec de Lleida, se-

gons consta en una carta del director de 

l’Orfeó Lleidatà, Antoni Virgili, adreça-

da a Ramon Saladrigues en la qual par-

laven del repertori de l’Aplec ja que ha-

vien de presentar una proposta a Joan 

Llongueres, en aquell moment secretari 

del Consell Permanent de la Germanor 

d’Orfeons de Catalunya. Aquest Aplec 

de Lleida, per les circumstàncies soci-

opolítiques, ja no es va poder celebrar. 

La guerra ho paralitzà i a tot el país es 

féu dificilíssim mantenir les activitats 

corals i els orfeons progressivament van 

emmudint. Els anys quaranta es torna a 

la foscor dictatorial en la qual les enti-

tats que feren alguna activitat ho feren 

en el marc de “Educación y Descanso”, 

organisme que controlava el dret de re-

unió i les activitats culturals i de lleure 

en la dictadura franquista. 

Els directors van ser els pals de paller 

on s’hi afermava una acció cultural i 

musical important per al país, perquè 

pràcticament tots compartien els objec-

tius de treballar per Catalunya per mitjà 

de la música.

L’any 1951, l’Orfeó de Sants organit-

za un Aplec a Montserrat per celebrar 

el seu cinquantenari de la fundació. 

Orfeó Joventut al pati de la cisterna del Convent (1919)�
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L’Orfeó Joventut hi fou present i el seu 

director conversà amicalment amb An-

toni Pérez Moya, director de l’Orfeó de 

Sants i un dels músics carismàtics de la 

Germanor d’Orfeons de Catalunya. Els 

Orfeons, a partir de l’Aplec de Mont-

serrat, es proposaren avançar cap a la 

normalitat. Els directors són els líders 

naturals d’un moviment que té una ves-

sant patriòtica i una vessant artística, 

les quals són inseparables i és a partir 

d’aquestes premisses que, a cada vila 

i a cada ciutat, els directors fan el seu 

“apostolat” i a través d’ell arriben als 

cantaires, i de rebot als ciutadans, an-

hels, inquietuds i sensibilitat artística i 

humana.

Orfeó Joventut davant l’església del Convent (1942)�

Ramon Saladrigues Oller i Antoni Pérez Moya, director 
de l’Orfeó Joventut i de l’Orfeó de Sants en un aplec 
d’orfeons a Montserrat (1951)�
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L’Orfeó Joventut participà en els actes 

de la consagració episcopal del Dr. Jo-

sep Pont i Gol al novembre de 1951 i 

l’any següent, amb molts orfeons més, 

participaren al Congrés Eucarístic in-

ternacional de Barcelona i oferiren un 

concert a Montjuïc, sota la direcció 

d’Antoni Pérez Moya, certificant una 

vegada més aquest desig de ser més ac-

tius al servei de la societat. 

El dia 14 de gener de 1953 morí Ramon 

Saladrigues Oller després de 34 anys de 

portar la direcció de l’Orfeó.

Ramon Saladrigues, a més de fer els 

assaigs amb competència i amb pacièn-

cia benedictina, va col·laborar a bene-

fici de l’entitat i de la vila de Bellpuig, 

amb obres de creació pròpia, tenint en 

compte les condicions i les possibilitats 

dels cantaires. En l’arxiu familiar hi 

hem trobat 12 caramelles, les quals són 

festives i enardidores i que ell n’havia 

composat tant la lletra com la música. 

Aquesta va ser una de les activitats que 

va tenir regularitat i l’Orfeó les interpre-

tà a Bellpuig i a un seguit de pobles i 

viles de l’Urgell. 

Un altre capítol important és el de les 

sardanes i obres corals que comprenen 

20 partitures entre les quals hi ha un 

motet de comunió, dedicat al seu fill 
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Francesc, dues obres corals a sis veus, 

La Trista i Les Boires d’Urgell, cinc 

sardanes corals, una Missa, un pasdoble 

per a Banda titulat Bellpuig i cinc sar-

danes per a cobla, Lluís Millet, Ciutat 

de Lleida, L’hereva d’Urgell, L’estel del 

dia i Pelegrinant a Montserrat.

Els darrers anys de la seva vida va tre-

ballar en una obra teatral sobre Sant 

Salvador d’Horta i Ferran Folch de Car-

dona, la qual volia convertir en sarsuela 

i resta com a obra inacabada.

Tot el que va fer sorgia d’una ànima in-

quieta, d’una manera de fer assenyada, 

d’un estil pacificador i d’un caràcter 

que el feia capaç d’exigir i exigir-se per 

aconseguir l’objectiu que s’havia propo-

sat.

Com a persona culta que era tenia pers-

pectiva de futur cercant la descoberta 

de la cultura i de tot allò que sensibi-

litza. Ell va po-

sar al servei de 

la gent els actius 

de la música i els 

valors humans i 

amb els seus co-

neixements va 

fer progressar 

l’Orfeó i la vila 

de Bellpuig. Molts 

cantaires de di-

verses èpoques 

parlaven i parlen 

amb satisfacció del que havien après, 

del bon ambient i de la gresca que tam-

bé feien.

De la gent que el va conèixer ens n’arri-

ba una valoració molt positiva, de per-

sona seriosa, transparent, de confiança, 

sensible per la cultura i actiu pel país.  

Era treballador incansable i la família 

sap prou bé que els diumenges a la tarda 

s’aïllava i sobre un taulell hi estenia pa-

pers i partitures i no parava d’escriure i 

composar fins a l’hora de sopar.

El Dr. Josep Pont i Gol, arquebisbe de 

Tarragona, deia d’ell, “que havia contri-

buït, en bona part, a que Bellpuig supe-

rés la mentalitat pobletana i cooperés i 

aportés un bell esforç a la formació de 

persones, tot sembrant inquietuds”.3 

3) Rafel SALADRiGUES ORTiz, “Personalitat musical 
del Sr. Ramon Saladrigues i Oller”, El Pregoner d’Ur-
gell núm. 172 (06.12.1986), pàg. 6.
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CARAMELLES

Crit de goig (1935)

Deu-vos les mans (1936) 

Joia de Pasqua (1936) 

La vanguarda de l’alegria (1940) 

Flor d’ametller (1950) 

Joves de les barretines (1952) 

Raig de sol del matí (1952) 

Flors de Pasqua 

Vals de caramelles Esqueix 1 “Fem un 

rotllo” 

Vals de caramelles Esqueix 2 “Com 

cada any” 

Visca Pasqua florida 

Resurrecció 

SARDANES PER A COBLA

Lluís Millet

Ciutat de Lleida

L’hereva d’Urgell

Peleginant a Montserrat

L’estel del dia

OBRES CORALS

Quan vens de combregar a 3 veus 1921

La trista a 6 veus

Les boires d’Urgell a 6 veus

Matí de sant Joan (sardana) 

Annex I

Relació d’obres musicals de Ramon Saladrigues Oller

L’Hereva d’Urgell (sardana) a 6 veus 

1947

Sardana lletra de J. Teixidó a 6 veus 

1936

Pelegrinant a Montserrat a 6 veus 

Què bò que era l’esmorzar (sardana) a 

6 veus

La cantaira d’Urgell a 6 veus 

Missa Pater de coelis Deus a 3 veus i 

acompanyament

Salve Regina a 6 veus

Parenostre a 4 veus

Ave Maria a 4 veus

Les bruixes a 4 veus

ALTRES

Bellpuig (pasdoble per a Banda)    

Sarsuela Salvador (inacabada) sobre 

Sant Salvador d’Horta, franciscà del 

convent de Bellpuig i Ferran Folch de 

Cardona 

— introducció
— Cor de frares
— Pregària
— Cor de frares
— Cant del Duler
— Cant de la gana
— Cant de la Fona
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Annex II

Veus dels cantaires

Ha estat interessant recollir, de viva 

veu, les impressions d’alguns cantaires 

de l’Orfeó dels anys quaranta. Ells i elles 

han manifestat sobretot quin era  l’am-

bient de l’Orfeó en l’època 1942/1952 a 

partir del que havien viscut i de la sig-

nificació que va tenir per a Bellpuig i 

per al país aquesta experiència tant en 

l’aspecte artístic com en el convivenci-

al, tant en el camp de les idees com en 

el compromís per a millorar la vila i el 

país.
i quina  significació va tenir per a ells i 

elles.

Va ser emocionant poder cantar les 

cançons en català, quan a l’Escola 

s’havia de fer tot en castellà.  És una de 

les millors coses que he viscut perquè 

el jovent  anàvem junts i estàvem il-

lusionats (ens ho passàvem bomba) i 

fèiem poble tots junts. 

Ventura Manzañido era petit quan va 

entrar a l’Orfeó i provenia del Cor de 

l’Avenç. Diu: Tots estàvem contents i 

ens ho vam passar molt bé.

Convivència de nois i noies que ho 

passàvem divinament. La joventut  

es quedava al poble. Vam trobar més 

normalitat i bona relació entre els jo-

ves que cantàvem, ballàvem sardanes 

i fèiem teatre.

Parlem amb Ramona Pons, Ramona 

Fernàndez, Ventura Manzañido, Carme 

Clarissó, Antonieta Vilamajó, Carme 

Robinat i Pilarín Baldrich.

La primera qüestió que els plantegem és 

sobre la seva entrada a l’Orfeó Joventut 
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Anar a l’Orfeó era la glòria.

Si érem a l’Orfeó podíem fer més tard a 

casa, sense problemes.

Quin record teniu del director Sr. Ra-

mon.

Tenia molt prestigi. Era una estrella 

i la gent se’n fiava. Les paraules que 

deia tenien autoritat. Era recte però 

creava bon ambient i tots li tenien res-

pecte i estimació. 

Tenia molta paciència per ense-

nyar-nos i tots i totes estàvem contents 

del Sr. Ramon.

Activitats que més es recorden.

A més de les Caramelles que també 

anàvem a cantar a molts pobles de 

l’Urgell es va fer concerts a Sant Guim, 

Calaf, Agramunt, Anglesola, Poblet i 

Espluga de Francolí i cada any es feia 

concert la vigília de la Festa Major  i  el 

dia de Tots Sants cantàvem al cemen-

tiri en record dels difunts.

L’anada a Montserrat, on hi vam ser 

tres dies, va ser extraordinària. Després  

de cantar la nostra cançó el Sr. Ramon 

ens felicità: m’heu deixat parat de tant 

bé que ho heu fet.  Al cant comú inter-

pretàrem junts “La marinada” diri-

gida per Antoni Pérez Moya i era im-

pressionant veure com la gent plorava 

d’emoció. 

ANèCDOTES CURIOSES

En ocasió de la visita de la Mare de 
Déu de Fàtima pels pobles de l’Urgell 
ens van demanar per col·laborar can-
tant i el Sr. Bisbe, Vicent Enrique Ta-
rancon, també es posava a cantar amb 
nosaltres.

En un concert a Bellpuig, en el qual hi 
havia el governador Josep Pagès Cos-
tart, al cantar la cançó “Som catalans” 
s’aixecaren bona part del públic i els 
homes es van treure el barret i es va 
viure uns moments de tensió. EI Sr. 
Ramon digué, a mitja veu, als cantai-
res: Demà tots a la presó!

A Sant Guim hi vam anar en tren i, 
en arribar, vam deixar les bosses on 
hi portàvem el dinar a la sala del bar. 
Però alguns entremaliats de l’Orfeó 
mateix les canviaren de lloc. Arribada 
l’hora de dinar, quin rebombori! Tot-
hom buscava la seva carmanyola on 
no era.

En tots els interviuats hi ha unes coinci-
dències molt clares:

Entrar a l’Orfeó va ser una experiència 
molt positiva.

El Sr. Ramon Saladrigues Oller, com a 
director de l’Orfeó, era apreciat i va-
lorat per les seves qualitats humanes i 
artístiques.

La tasca de l’Orfeó obrí els ulls a la 
cultura, portà una alenada de llibertat 
i contribuí a tenir més consciència pa-
triòtica.
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Antologia musical
Narcís Saladrigues

SARDANES
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OBRA CORAL
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CARAMELLES
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Ramon Saladrigues Oller, 
literat i periodista

Ramon Miró

DADES BIOGRàfIqUES BàSIqUES

Ramon Saladrigues Oller nasqué a Bell-

puig el sis de setembre de 1883, en el 

si d’una família pagesa i era el fill gran, 

després d’una noia, la qual cosa l’enca-

rava a seguir l’ofici. Sigui, però, que no 

tenien prou propietats o que la feina de 

pagès no l’entusiasmava; sigui, potser, 

que durant el servei militar treballà en 

l’ofici d’impressor i agafà gust a la nova 

feina –com em diuen els néts–, el cas 

és que, tornat a Bellpuig, i trobant-se 

Brauli Majós amb greus dificultats de se-

guir atenent personalment la impremta-

llibreria que havia obert a Bellpuig pocs 

anys abans, el 1908 entraren en tractes 

i, amb el pagament de la quantitat cor-

responent, Ramon Saladrigues entrà a 

a les hores lliures i amb l’administració 

d’algunes terres de la família.

Sabem que, quatre anys més tard, s’am-

plià el negoci amb l’entrada de Valeri 

Serra i Boldú com a tercer soci en la 

inversió. Des de finals de 1902, Valeri 

Serra s’havia instal·lat ja a Bellpuig, des-

prés del casori amb Petra Forné i Gili; 

al maig de 1912, Serra i Boldú iniciaria 

la publicació del setmanari Lo Pla d’Ur-

gell, imprès per la impremta de la vila 

i abans ja havia anat publicant alguns 

fulletons solts i, especialment, fulls de 

goigs amb alguna nota històrica al re-

vers.

Amb la impressió del setmanari, supo-

sem que anà despertant-se en Ramon 

Saladrigues l’afecció a escriure; de se-

gur que hi participava amb l’elaboració, 

anònima, de determinades cròniques 

mitges amb Brauli Majós en el negoci de 

la llibreria i ja es dedicà a l’ofici de tipò-

graf, que el tenia captivat. L’arrel pagesa 

es mantindrà amb el conreu d’un hort 

Obrador de la impremta, any 1927�
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d’alguns actes de la vila en el noticiari 

corresponent, però també hi tingué els 

primers escrits llargs, signats amb el 

pseudònim de Tomàs Roure.

Una altra afecció, la de la música, el por-

tarà a ser el director de l’Orfeó Joventut 

i a compondre algunes peces musicals 

lleugeres (cançons) i d’altres de més 

complexes, com algunes sardanes.

Al juny de 1921 apareix el primer nú-

mero d’un quinzenal, editat a la im-

premta i del qual en serà el director: 

Lo Pregoner. i al maig de 1926 endega, 

sense que consti explícitament com a 

director però imprimint la revista a la 

impremta de Mollerussa i fent implíci-

tament de director,1 la revista La Voz 

de Urgel que, a partir de gener de 1931, 

catalanitza capçalera: La Veu d’Urgell. 

A nivell d’idees religioses i polítiques, 

el seu ideari devia ser bastant afí al de 

Valeri Serra. Tenia unes arrelades idees 

de cristianisme catòlic i un pensament 

nacionalista català conservador que el 

portarà a participar, amb altres amics 

de la vila, en un centre recreatiu vin-

culat a l’ideari de la Lliga Regionalista, 

el partit amb què participaren a la vida 

política local. La nova entitat, Ateneu 

Democràtic Prat de la Riba, s’inicià el 

1932 i fou anul·lada per la situació de 

1) A la revista consta des del primer número “REDAC-
CiÓN y ADMiNiSTRACiÓN imprenta Saladrigues Mo-
llerusa”.
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guerra civil, el 1936, igual que el quin-

zenal Lo Pregoner, que se n’havia con-

vertit en portantveu.2

Abans, però, de la fundació de l’Ateneu, 

s’havia vinculat a una altra organitza-

ció, més de caràcter religiós, la Fede-

ració de Joves Cristians. A Lo Pregoner 

núm. 353 (Bellpuig, 27.01.1935) s’in-

forma de la constitució de la junta de 

l’entitat, i Ramon Saladrigues hi figura 

com a president.

Amb la guerra, la impremta fou col-

lectivitzada i Ramon Saladrigues fins i 

2) N’hem seguit la història al detall a “L’Ateneu De-
mocràtic Prat de la Riba (1932-1936)”, Miscel·lània 
d’Estudis. Quaderns de El Pregoner d’Urgell, núm. 28 
(Bellpuig, juny de 2015), pàg. 21-42.

tot hagué d’amagar-se per no ser afuse-

llat en alguna de les ràtzies que feien al-

guns comitès incontrolats. Va escriure, 

llavors, una colla més d’obres que, de-

gut a la repressió posterior a la cultura 

catalana, per part de la dictadura fran-

quista, no pogué arribar a publicar.

A la postguerra recuperà la impremta i 

continuà en aquest ofici, amb les feines 

habituals. No fou, però, fins a l’agost de 

1952 que reprengué la publicació de la 

revista, ara amb títol i continguts for-

çadament en castellà: El Heraldo de 

Urgel.
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També reprèn l’activitat musical, tant a 

nivell de direcció del renovat Orfeó Jo-

ventut com a nivell de composició.

Un refredat amb complicacions desem-

bocà en una broncopneumònia que es-

devingué mortal. Moria el catorze de 

gener de 1953.

ORIENTACIó LITERàRIA 

I IDEOLòGICA3

Bàsicament podem apreciar la matei-

xa orientació en Valeri Serra (nascut 

el 1874), Ramon Saladrigues (nascut el 

1883) i mossèn Jesús Capdevila (nascut 

el 1891). És la d’un catalanisme catòlic 

i tradicional (pairalista), amb Verdaguer 

i Torras i Bages com a referents i que, 

en el pla polític, connectà primer amb 

la Unió catalanista i després amb la Lli-

ga regionalista (almenys en els dos pri-

mers casos).

L’orientació literària no deixa de ser 

anacrònica si considerem els corrents 

literaris dominants en aquells moments 

–Noucentisme, avantguardes...–. Obe-

eix, però, a un principi segons el qual 

el ritme d’evolució presentaria diferents 

velocitats a Barcelona / ciutats impor-

tants / viles i pobles més allunyats; i la 

3) Copiem aquesta part, amb mínimes variacions, del 
resum que férem de la seva obra en l’anterior dedica-
tòria del Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular 
a Ramon Saladrigues. Vegeu “Homenatge a Ramon Sa-
ladrigues i Oller (Bellpuig, 1883-1953)”, El Pregoner 
d’Urgell, núm 253 (2a quinzena abril 1990), pàgines 
centrals de reportatge, sense paginar.

raó de les diferents velocitats no con-
sistiria en la incapacitat de les figures 
literàries del camp a assumir novetats 
amb rapidesa, sinó en una adequació a 
l’entorn social, que és el que realment 
canvia amb més lentitud.

i a l’àmbit en què els tocà viure, en bona 
part la religió ocupa el paper de la ideolo-
gia (el discurs entorn a valors religiosos 
serveix de discurs ideològic). La recolli-
da de folklore religiós a l’època de vida a 
Bellpuig, era per a Valeri Serra una ma-

nera d’intentar revitalitzar-lo, i amb ell el 
tipus de societat tradicional; de la matei-

xa manera, l’obra de Ramon Saladrigues 
és una obra funcional més que estètica,4 
adreçada a recrear uns ideals de societat 
i de comportament catòlics que són vis-

tos com a solució als conflictes viscuts.

4) Almenys com a dramaturg i narrador. Molt més cre-
ador i artista és, però, com a músic i poeta.
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Tot i així, l’augment pro-

gressiu de les tensions 

que es produí al temps 

de la República no només 

comportà enfrontaments 

dialèctics i posicions més 

extremades, ans també 

una evolució literària cap 

a formes més complexes, 

almenys en el camp de la 

poesia.

DRAMATURG

Fou aquest el gènere al 

qual dedicà més temps, 

possiblement perquè po-

dia comportar, a més de 

la publicació del text, 

l’afegit de la possible re-

presentació pública de 

l’obra.

Edità, a través de la col-

lecció “Biblioteca literà-

ria de Lo Pregoner” qua-

tre obres dramàtiques: 

dos drames, El captaire (1921) i Rege-

neració (1932); una comèdia, El deser-

tor (1927); i un sainet, Entretenint la 

gana (1922).

Han quedat inèdits un drama històric, 

Ramon III Folch de Cardona (acabat l’u 

de novembre de 1944) i un sainet, La 

botiga nova (4 d’octubre de 1948).5

5) Porta data i signatura al final del manuscrit.

Els dos drames, El captaire i 

Regeneració,6 estan estructurats en els 

tres actes clàssics (plantejament, nus i 

desenllaç), focalitzats sobre la família 

6) Ambdós foren representats amb èxit, El captaire 
pel Quadre artístic-excursionista al Sindicat de Bell-
puig, en doble sessió, al desembre de 1925 i al gener 
de 1926; a inicis de març, a Barbens. Regeneració al 
Cinema Suís, de Bellpuig, el dos de febrer de 1933, pel 
grup Amics del Teatre. De l’èxit de les representacions 
n’informà puntualment Lo Pregoner.
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pairal catalana.7 En tots dos casos són 

famílies de propietaris agrícoles (una 

família d’hisendats i una família hisen-

dada que viu en un mas), amb un pro-

blema de continuïtat (no hi ha hereu 

sinó pubilla). El món exterior, llunyà, és 

alhora el perill i la solució al problema.

Així, a El captaire és el noi adoptat que 

s’ha educat amb la família i l’amor de 

germà es converteix en amor de pro-

mès; nou amor que pot tirar endavant 

un cop ha pogut establir que el seu lli-

natge era honrat i honrós (el seu pare 

havia estat un militar patriota) i el pare 

adoptiu l’accepta com a futur marit de 

7) Vam fer-ne una anàlisi més detallada, tot expli-
cant també els arguments, a “L’obra literària de Ra-
mon Saladrigues i Oller”, El Pregoner d’Urgell, núm. 
161 (20.06.1986), pàg. 7-9 i continuació al núm. 162 
(05.07.1986), pàg. 7-10.

la seva filla. A Regeneració cal justa-

ment això perquè es produeixi, final-

ment l’acceptació; ell és un capità de 

lladres que assalten una masia, però 

queda enamorat de la filla de l’hisendat 

(que li recorda la seva pròpia mare)8 i 

fa avisar els mossos, d’amagat dels seus. 

El final no pot ser, però, més forçat i de 

conte: El caporal accedeix a deixar-los 

lliures a tots a canvi de la promesa que 

seguiran vida honrada i el pare accedi-

rà a l’amor del capità de lladres amb la 

filla si comprova que la regeneració del 

capità és sincera.

La comèdia El desertor s’estructura 

en quatre actes i usa el motiu doble de 

l’home disfressat de dona/la dona dis-

fressada d’home per resoldre una situ-

ació complicada. Al primer acte l’Eulà-

lia convenç l’Enric que es disfressi de 

dona i fugi fins al final de la guerra, però 

convençuda després que és una guerra 

justa de defensa per la pàtria va a fer la 

guerra disfressada de l’Enric per reparar 

l’error comès; al segon tornen els dos, 

acabada la guerra, es canvien els vestits 

i recuperen els papers propis, però l’En-

ric sent remordiment per haver fugit i 

ara haver d’atribuir-se els mèrits que ha 

fet ella. Al tercer, l’Enric és convençut 

per l’Eulàlia de participar en una mani-

festació que fa el poble en honor dels 

soldats. Al quart resolen casar-se, però 

8) Si a l’anterior es troben de costat l’amor de germans 
amb l’amor de parella, aquí la relació ve de l’amor a la 
mare amb l’amor de parella.
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amb l’advertiment de l’advocat de la 

família que el casori anirà bé si l’Enric 

deixa que sigui l’Eulàlia qui dugui els 

pantalons.

El drama històric posa en joc tres figu-

res importants per a la vila, el frare llec 

Salvador d’Horta, don Ferran de Cardo-

na i l’ombra del seu pare, don Ramon 

de Cardona. Dividit en tres actes, els 

dos primers passen al convent de Sant 

Bartomeu i el tercer en una sala del 

castell de Bellpuig. Al convent, el pare 

Guardià rep la visita del paer Clavari 

que l’avisa que al poble es prepara una 

revolta –en realitat ell n’és l’instigador 

principal-, i el frare li aconsella apaiva-

gar els ànims. Vénen després una colla 

de nois a cercar menjar i confessen que 

són els paers que els fan anar a cridar al 

peu del castell, contra els senyors i els 

impostos abusius. El pare Guardià amo-

nesta Salvador de fer massa caritats als 

pobres i, volent-lo posar en evidència, 

crida els altres frares i li fa ensenyar el 

que porta a la falda camí de la porteria, 

on l’esperen els pobres; ell diu que por-

ta flors i cauen flors de la seva faldada; 

s’admiren del miracle i el pare Guardià 

li permet seguir fent caritat. Al segon 

acte se li apareix, a Salvador, l’ombra de 

Ramon Folch i li diu què ha d’aconsellar 

al seu fill don Ferran; els nois tornen al 

convent i expliquen que a la vila hi ha 

revolta; se senten campanes i al final ar-

riben dos cavallers que expliquen com 

ha arribat don Ferran amb les seves tro-

pes i ha pogut apagar la revolta. Arriba 

el virrei Ferran i li fan vassallatge; vol 

parlar amb Salvador, i aquest li dóna els 

bons consells; visita després l’església i 

el sepulcre. Al tercer acte, don Ferran 

dóna compliment als consells posant 

bon governador, prometent ajudes als 

pagesos, ajudant a la construcció de la 

nova església i proporcionant escola als 

nois, amb la Comunitat de preveres i el 

convent. Fins fa preparar un certamen 

poètic.

Tot i situar-se l’acció al 1540, hi ha una 

clara reflexió sobre la Guerra Civil i el 

que comportà a la vila.

Els dos sainets, tots dos d’un acte únic, 

són dos divertiments. L’un, Entretenint 
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la gana, d’un grup de nois que viuen en 

un pis llogat i, tot preparant el menjar 

s’expliquen vida, els problemes imme-

diats, malifetes i il·lusions. L’altre, La 

botiga nova, presenta un botiguer, el 

Pepet, que sofreix una colla de desgrà-

cies que després resulten ser totes bro-

mes de la dona i els parroquians,9 cada 

un pel seu costat.

POETA

La poesia és el gènere més íntim per a 

l’expressió dels sentiments i, en el seu 

cas, enllaça feliçment amb una altra 

afecció, la música. Per això hi ha un 

aire de cançó en els seus versos i no és 

estrany que en algun cas els hagi mu-

sicat, com alguna cançó de caramelles 

per al dilluns de Pasqua.

Va anar publicant poemes amb el pseu-

dònim Tomàs Roure (o tan sols amb 

les inicials T. R.) a Lo Pregoner i a La 

Veu d’Urgell. Participà també en algun 

concurs. Sabem que obtingué un premi 

amb el poema presentat amb el lema 

“Deu vos guard” a l’apartat per la Flor 

Natural (temàtica de l’Amor), als Jocs 

Florals celebrats a València per la So-

cietat Lo Rat-penat, l’any 1924. També 

han quedat alguns poemes impresos 

que sembla que presentà a algun altre 

concurs poètic, com és ara “Col·loqui” 

(amb el lema “Amor sant”), “Dilectant 

9) Són joves, també, d’edats entre els catorze i els 
vint-i-cinc anys.

poeta” (amb el lema “L’Espai”), “L’amor 

s’esmuny” (amb el lema “Verge i Mare”) 

i “Pom de flors” (amb el lema “Rosa 

mística”).10

També publicà poemes en alguna altra 

publicació, com La veu de Balaguer, on 

publicà “Oda a Balaguer”, poema signat 

a Bellpuig, octubre de 1928.

L’any 1928, potser animat pel premi 

aconseguit a València, edità un primer 

recull dels seus poemes amb el títol 

Engrunes, vol. i. Tingué previst que 

hi hauria un segon volum, pel qual féu 

una segona tria dels poemes que anaven 

sortint esparsos, però sembla que, tot i 

10) Aquest últim és una trilogia de tres flors, “Rosa”, 
“Clavells” i “La viola”.
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anunciar-lo com a obra a la venda, no 

l’arribà a publicar.

i el fet que conservem el llistat de la se-

gona tria de poemes ens permet identi-

ficar-lo darrere d’altres pseudònims, per 

a poesies més iròniques, satíriques i fins 

i tot burlesques. Sabem així, de segur, 

que són seus també tots els poemes que 

porten els pseudònims “LLAMPEC”, 

“SALERi ii”, “El Cantor enrogallat”, 

“BLUFF” i “L’ALTRE”.

També són seves les “Corrandes” que 

anà numerant amb nombres romans 

(no les no numerades), tot i que només 

a les primeres que publica signa amb R. 

Després, a Engrunes, en fa una selecció 

i, per tant, una nova numeració.

Si com a “Tomàs Roure” o simplement 

les inicials, trobem els poemes més am-

biciosos i on aconsegueix un lirisme 

més alt,11 és amb els altres pseudònims 

que dóna sortida a una vena satírica de 

costums (que recorda les sàtires ama-

bles de Guerau de Liost) i fins i tot a 

una certa amargor i un cert desengany 

davant les tensions que es van produint 

a la pròpia vila.

NARRADOR

Dels tres gèneres literaris bàsics és el 

que deixà més obra inèdita. Només la 

novel·la El camí de la vida començà a 

11)  Destaquem els sonets dels últims anys. A Engru-
nes, volum ii, en fa ja un apartat propi, tot seleccio-
nant-ne catorze.

publicar-se com a fulletó als últims nú-

meros de Lo Pregoner i quedà interrom-

puda la publicació al temps que hagué 

de plegar la revista per la Guerra Civil.

Se’n conserven les galerades i ja vam do-

nar-ne l’argument.12 Recorda el plante-

jament de Blanquerna, de Ramon Llull, 

però amb els papers canviats. Aquí és la 

noia, Maria, qui ha decidit fer-se germa-

na dels pobres i anima el noi, Màrius, a 

seguir també el camí religiós; ell entra-

rà en un convent de caputxins. Paral-

lelament, els altres personatges, que 

han seguit camins més egoistes, tenen 

finals prou tràgics. Hi ha una mena de 

12) Vegeu “El camí de la vida, novel·la inèdita però 
acabada, de Ramon Saladrigues i Oller” a El Pregoner 
d’Urgell, núm. 173 (20.12.1986), sense paginar, dues 
pàgines.
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moralitat envers els pares, perquè edu-

quin amb fermesa i moralitat els fills i 

sàpiguen respectar després llurs decisi-

ons.

En llibretes manuscrites, s’ha conser-

vat dues altres novel·les, Les gestes dels 

Solanic (vint-i-nou capítols repartits en 

set llibretes, tres llibretes apaïsades que 

porten data de 2, 19 i 20 de febrer de 

1936 i quatre quaderns, l´últim també 

amb la data “febrer de 1936” ) i Roser 

(dotze capítols, sense datar).

Les gestes dels Solanic és una novel·la 

centrada en diferents personatges d’una 

família, els Solanic, i llurs vides ben va-

riades (en concret, en la vida de l’oncle 

Carles i en la dels seus nebots, fills de 

les dues germanes; són els germans Jau-

me, Gabriel, Maria Consol, Adrià i Tere-

sina Solanic, d’una banda i els germans 

Miquel, Blasi i Rosa Brunet per una al-

tra). L’oncle Carles ha anat a Amèrica i 

ha fet fortuna, però ha acabat com a as-

sassí per una relació amorosa passional; 

el nebot Jaume ha entrat a l’exèrcit i ha 

anat a l’Àfrica com a mercenari i des-

prés ingressà a l’exèrcit turc; el nebot 

Gabriel, que esdevé un violinista impor-

tant a París; la neboda Teresina, que ha 

pogut estudiar música a itàlia gràcies a 

l’herència de l’oncle Carles, etc. Hi ha 

viatges a llocs prou exòtics i allunyats, 

però amb poques descripcions i centrat 

tot bàsicament en l’evolució anímica 

dels personatges principals. Si la vida Primer full de les galerades conservades de El camí de la vida�
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de l’oncle acaba tràgica-

ment, les dels nebots aca-

ben prou feliçment, grà-

cies, en part, a l’herència 

rebuda.

La Roser sembla una 

novel·la a mig escriu-

re. En els dotze capítols 

conservats es presenta la 

relació i l’enamorament 

entre una noia de poble, 

la Roser, i un noi de ciu-

tat que hi va a estiuejar, 

el Carles, molt afeccionat 

a la música. Tota aquesta 

part passa al poble i hi ha diversos inci-

dents greus (un accident del Carles en 

baixar pel pendent d’una roca; l’incendi 

de la casa de la Roser, on el Carles farà 

d’heroi i aconseguirà treure’n tant els 

pares de la noia com la pròpia Roser); al 

capítol dotze acaba que van junts de vi-

atge cap a la ciutat, on la Roser passarà 

una temporada per acabar de formar-se 

i l’Enric promet fer-li de bon guia.

Deixà també inèdit un recull de 25 Ron-

dalles, que són contes de temàtica varia-

da, en general humorística i, en una colla, 

amb certa moralitat. A l’última, titulada 

“La rondalla de la mala olor”, presenta 

a l’inici la típica situació de l’explicació 

d’una rondalla: la colla de nens al voltant 

del foc a terra, tot escoltant la rondalla 

que explica el padrí de la casa, alhora per 

a entretenir i alliçonar els petits.

PERIODISTA I HISTORIADOR

Probablement comença ja amb algunes 

cròniques de la vila, no signades, al set-

manari Lo Pla d’Urgell. De fet, però, fou 

a les revistes que alhora dirigí i imprimí, 

Lo Pregoner (1921) i La Voz de Urgel/

La Veu d’Urgell (1926/1931) i El Heral-

do de Urgel (1952), on publicà sovint 

articles, en algun cas signant amb nom 

complet (Ramon Saladrigues), d’altres 

amb inicials (R. S. O., R. S., S.), d’altres 

possiblement amb algun pseudònim 

(Tomàs Roure –el pseudònim literari-, 

o amb inicials T. R., R.), i fins podria 

ser seu algun altre pseudònim, com 

el de “Un pagés regant” o el de “Jordi 

d’Urgell”/ “Jordi”,13 i encara hi hauríem 

d’afegir, de segur, una colla d’altres ar-

13) Aquests últims usats especialmente a La Voz de 
Urgel/La Veu d’Urgell.
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ticles i notes d’informació sense signar.

D’entre els que li podem atribuir amb 

certa seguretat, trobem uns quants te-

mes recurrents: 

L’agricultura específica de l’Urgell i els 

seus problemes. Sovint tracta el tema 

del problema dels regs i proposa com a 

solució la limitació del temps i la con-

sideració dels conreus més adequats; 

també parla del sub-canal.14 És un de-

cidit partidari que hom planti arbres 

fruiters,15 però també que aprenguin a 

comercialitzar els productes (queixa 

que els murcians vénen a comprar la 

producció de pruna clàudia al temps de 

collita i són ells qui en treu millor ren-

diment comercial).

La història local. Signa amb nom i 

cognom l’article “El Sepulcre d’en Ra-

14) Amb el pseudònim Tomàs Roure, “El Sub-Canal 
d’Urgell”, Lo Pregoner, núm. 119 (03.01.1926), pàg. 
3-4.
15) “Les plantacions d’arbres fruiters” Lo Pregoner, 
núm. 60 (07.10.1923), pàg. 2-3.

mon Folc de Cardona”,16 potser també 

és seu, sense signar, “El Beat Salvador 

d’Horta. Una glòria de nostra vila”.17 i 

amb la secció titulada “De l’avior”, de 

vegades amb comentaris, de vegades 

simplement transcrivint textos antics 

dels llibres de consells de la vila, de 

vegades signant amb el pseudònim R. 

Polç, de vegades R. P. i tot sovint sense 

signar, va donant textos de fets histò-

rics o de costums de la vila, curiosos i 

significatius. Anà unint i explicant més 

detalladament aquestes col·laboracions 

disperses en un quadern, titulat Estam-

pes del passat de la Vila de Bellpuig, 

que ha restat inèdit.

16) Lo Pregoner, núm. 92 (28,12.1924), pàg. 3-6.
17) Lo Pregoner, núm. 177 (01.04.1928), pàg. 5-6.
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L’ensenyament. Constata que només un 

1 % de nois en aquestes poblacions ur-

gellenques segueixen estudis superiors, 

i per això veu com un al·licient neces-

sari perquè els joves continuïn la seva 

formació, l’afecció a la lectura. S’apunta 

decididament a la celebració anyal de 

la festa del llibre en un dia determinat 

de l’any, com a nova festa de civilitat.18 

Amb el pseudònim Tomàs Roure signa 

l’article “La cura en llegir bé”, contra 

lectures nocives o immorals.19 i hi in-

sistirà uns anys després, amb l’article-

18) Articles “La Festa del llibre”, signat amb les inici-
als R. S. O., a La Voz de Urgel, núm. 49 (15.05.1928), 
pàg. 5-6, i, informant ja de la celebració de la festa a 
Mollerussa l’any 1934, “La festa del llibre”, a La Veu 
d’Urgell, núm. 192 (30.04.1934), pàg. 8.
19) “La cura en llegir bé” a Lo Pregoner, núm. 117 
(13.12.1925), pàg. 3.

editorial “Llibres i biblioteques”, signat 

amb nom i cognom.20

La literatura, el teatre i la música. En 

concret a les revistes publicades a Mo-

llerussa, trobem que hi ha una secció 

bastant fixa, “Literàries”, on, a més de 

publicar poemes propis i d’altri, tant en 

català com en castellà (tot i que va do-

minant finalment el català), va fent res-

senya d’alguns autors i llibres rebuts21 

o que són notícia.22 Per l’interès de la 

zona veiem sovint notícies i textos de 

Josep iglesies Guizard, “el poeta de la 

Segarra” de qui publicarà dos llibres de 

versos;23 de Valeri Serra i Boldú.24 Però 

també de Magí Morera i Galícia,25 de Jo-

sep Estadella i Arnó,26 de Joan Duch i 

20) Ramon SALADRiGUES, “Llibres i biblioteques”, 
Lo Pregoner, núm. 306 (26.03.1933), pàg. 3-5.
21) Potser l’autor de qui reben més llibres és Francesc 
Rossetti; també Carles Monfar, de Montblanc
22) En especial, els poetes guanyadors dels Jocs Flo-
rals de Barcelona.
23) Corrandes segarrenques (Bellpuig,1925); en par-
la a Lo Pregoner, núm. 100 (19.04.1925), pàg. 4. i Pi-
carols i randes (Bellpuig, 1926); en parla a “Literári-
as. Picarols i randes- Josep iglesias Guizard”, La 
Voz de Urgel, núm. 2 (30.05.1926), pàg. 7-8. També 
parlarà de la seva activitat com a president del Casal 
Lleidatà de Barcelona: “inauguració del Casal Lleyda-
tà” a La Voz de Urgel, núm. 75 (15.06.1929), pàg. 6-7 
i “El Casal Lleidatà de Barcelona”, signat R. S., a Lo 
Pregoner, núm. 210 (04.07.1929), pàg. 3-4. O de l’es-
trena a Barcelona de la seva obra teatral Lo vistaire: 
“Una funció segarrenca aplaudida a Barcelona”, sense 
signar, Lo Pregoner, núm. 225 (09.02.1930), pàg. 6-7.
24) “Arxiu de Tradicions Populars. Director Va-
leri Serra i Boldú”, a La Voz de Urgel, núm. 57 
(15.09.1928), pàg. 6-8.
25) La Voz de Urgel, núm. 25 (15.05.1927), en ocasió 
de la seva mort, tot recordant que, el 1922, fou el pre-
sident dels Jocs Florals celebrats a Mollerussa.
26)  En diversos números, tot informant dels premis 
que anava aconseguint als Jocs Florals de Barcelona, i 
publicant sencers o en part els poemes premiats.
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Arqués,27 etc. i de poetes capellans, com 

el pare Bartomeu Barceló o el canonge 

Collell.28 Quant a la música, de segur 

que són seus la major part dels escrits 

que parlen de la vida orfeonística,29 tant 

de l’Orfeó Joventut de Bellpuig com dels 

orfeons veïns (Tàrrega, Borges, Lleida) i 

del més destacat, l’Orfeó Català.

La política i la religió. President de la 

Federació de Joves Cristians de Bellpuig 

27) En ocasió de la seva mort.. La voz de Urgel, núm. 
66 (30.01.1929), pàg. 7.
28) A banda de publicar algun poema seu, amb les 
inicials T. R. posa un article editorial a Lo Pregoner, 
titulat “El Doctor Collell” (núm. 151, 03.04.1927, pàg. 
3), on el felicita per complir les noces de platí en el 
periodisme, expressa la seva admiració per la persona 
i l’obra i celebra haver-lo pogut saludar anys enrere, 
quan passà acompanyant el bisbe Torras i Bages.
29) Actuacions, trobades, visites i excursions.

i membre actiu de l’Ateneu Democràtic 

Prat de la Riba (adscrit a la Lliga Regi-

onalista), són clares les seves posicions 

ideològiques. Demana sempre la since-

ritat, la tolerància i el diàleg. A favor de 

l’Estatut de Catalunya i, seguint la idea 

del doctor Stresemann, de la futura 

unió dels estats europeus.30

CLOENDA

Completem l’estudi amb una antologia 

una mica desigual en proporcions, però 

que reflecteix millor la imatge donada, 

puix que ressaltem especialment la po-

esia en base als dos volums d’Engrunes, 

30) Ramon SALADRiGUES, “Estats units d’Europa” a 
La Voz de Urgel, núm. 83 (15.10.1929, pàg. 3-5.
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Cantada de Caramelles a la plaça Sant Roc, als anys 40�

l’editat i l’inèdit, però reproduint els 

textos tal com foren editats a les revis-

tes, que fou el fogar d’on tragué la selec-

ció; també algun de manuscrit. Quant 

al teatre, donem breu mostra de dues 

obres, tot indicant una certa tendència 

a monòlegs una mica llargs en els prota-

gonistes, que així s’expliquen davant el 

públic. De la narrativa donem la prime-

ra pàgina manuscrita de El camí de la 

vida i l’inici de l’última rondalla tal com 

es conserva.

i de la part de periodisme, donem els 

textos d’obertura de les dues revistes, 

Lo Pregoner i La Voz de Urgel/La Veu 

d’Urgell, algun article d’intencions i al-

gun altre article significatiu, dels que 

tenim atribució segura. 

És només una mostra de la gran varietat 

de textos que elaborà i publicà o prepa-

rà per a la publicació, puix ja hem indi-

cat que una part important de la seva 

obra literària resta encara inèdita.
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Antologia literària i periodística
Ramon Miró
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NARRATIVA
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Declaració de l’ideari de la revista La Veu d’Urgell en ocasió d’haver arribat al número 200�
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