
PERSONES VINCULADES A GUISSONA

Continuem amb aquesta secció de “persones vinculades a Guissona”. Avui toca a en Ramon 
Clèries Mingot. De moment no disposem de ningú més que s’hagi prestat per col·laborar en 
aquest full. Esperem que algú més s’hi animi.

*******************************
Soc en  Ramon Clèries i Mingot, fill de Guissona. Aquí he viscut des que hi vaig néixer, al 

Raval Convent, 29 , fins als 16 anys. Després, em vaig traslladar a Lleida per estudiar i més 

tard a Barcelona on  vaig cursar part de batxillerat superior i les dues carreres magisteri i 

dret.

Vaig treballar tres anys de mestre, compatibilitzant amb els 

estudis de dret i he exercit durant més de 40 anys 

d’advocat a la localitat veïna de Tàrrega, on hi resideixo des 

de l’any 1981. Com a advocat m’he especialitzat en dret civil 

català, en especial successions, i temes de responsabilitat 

civil.

De la meva infantesa i joventut passades a Guissona en tinc 

molt bons records, que comencen per les meves primeres 

lletres a Les Monges, i després al Col·legi  Nacional; amb el 

famosos partit de futbol que es disputaven els diumenges a 

les 12 entre alumnes dels” hermanos” i dels  “mestres” - el meu equip - i en els que gairebé 

sempre perdíem. La meva formació acadèmica a Guissona va finalitzar després de d’estudiar 

sis cursos a l’Acadèmia del Sr. Estadella.

Entre els meus records també hi ha l’anar a l’era a sobre l’euga de cal Sumalench a veure 

batre a potes - com crec que es deia -; despedregar amb l'àvia i la mare a les finques de Les 

Serres bevent aigua del reg del Estany i sobretot els jocs de carrer: a la  “placeta” o “pista” 

com en dèiem, i segons temporades. A la pista jugavem “als patacons”, a partir d’un tacó de 

sabates i cartes doblegades; “Les boles” amb el flendi; “fer ballar les baldufes”,  etc.. A la 

“Plaça de Missa” o de l’església com l'anomenaven, havies de demostrar que eres valent pujant 

de cop les cinc o sis escales del centre que donen a l’entrada de l’església; després jugavem al 

“potet” amb un pedra que es parava al mig de la plaça i sobretot, als “Soldats Plantats” o a 

“Ferro Bullent”,  en aquest joc, després de cansar-te molt per les carreres que et feies, en 

Miquel Julià, alies el “Coletes”, fill del sagristà, veritable especialista en aquest joc, et 

salvava.

Recordo també la meva etapa d’escolà de 10 a 13 anys aproximadament i el cobrament de 25 

pessetes per trimestre que el senyor rector, Mn. Sumalla, em pagava a l’antiga rectoria 
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situada al carrer Raval Sant Pere, 1, on hi ha avui la notaria, i llavors hi vivia la llevadora Sra. 

Soledat, qui va ajudar a portar al món tants guissonencs  i guissonenques.

I l’anècdota de la gran propina d’una moneda de 50 pessetes, que ens va donar el pare 

Mercadé de Cal Manelet quan es va casar. Ens l’havíem de repartir entre el meu  amic i veí, en 

Jaume Mas i jo,  o sigui 25 pessetes per a cada un, però no teníem canvi, així que vam donar la 

moneda al mossèn per si ell ens la podia canviar, però se la va guardar i malgrat les múltiples 

reclamacions, mai  no ens la va retornar.

També amb la colla cantàvem pels carrers, doncs  hi havien molt bones veus i mai ens van tirar 

aigua, això vol dir que no ho devíem fer tan malament. Assajàvem per cantar caramelles amb 

els assajos del mestre Gabriel, el Milio, el fuster que per mi mai no ha estat prou reconegut, o  

amb el senyor rector, gran músic també, Mn Anton Vidal.

Qui no recorda la famosa sardana “ La Maria de les Trenes” apresa els anys 60  i la creació de 

la coral dirigida pel mestre Mn. Ramon Arderiu durant els anys 80, a més de molts concerts, 

és digne d’esment  la cantada del Sanctus amb el solo del tenor Ramon Sanmartí, i el Glòria de 

la Missa Perosi a l’Església en les grans festivitats,  que et posava els pèls de punta. I ja que 

parlem del tenor Ramon Sanmartí  em ve a la memòria que, com a constructor, els anys 60 va 

ser qui va construir l’actual rectoria. El meu record és en la corriola mentre es construïa, on 

un fill del sergent de la Guàrdia Civil i un servidor, ens vam fer un tip de pujar i baixar. 

Tot i que he tingut durant més de trenta anys la residència a Tàrrega, mai no he perdut el 

contacte amb la meva vila natal, primer per residir-hi els meus pares als que tot sovint 

visitava, i després per tenir-hi quantitat d’amics i clients, que m’han visitat al despatx de 

Tàrrega. No he deixat de venir per Tots Sants, festes majors... i sempre que les meves 

obligacions professionals m’ho han permès. També he acompanyat als enterraments dels qui 

malauradament ja ens han anat deixant.

Com van escriure alguns poetes i va musicar Raimon, “ Qui perd els seus orígens, perd  la seva 
identitat” i en el meu cas, crec que mai no els he perdut, sinó que, al contrari, l’arrelament a la 

vila m’ha anat en augment, d’una manera volguda i complaent. Gràcies Mossèn Ramon, per 

haver pensat en mi i per totes les vostres atencions.

MOVIMENT PARROQUIAL JUNY-JULIOL

BAPTISMES
20 de juny:   Axel Puig Ribó, fill d’Albert i Sandra
25 de juliol:  Míriam Valencia Panta, filla de Eduardo David i Míriam.

DEFUNCIONS
25 de juny:  Trinitat Anguera Anguera, 90 anys (Ratera)
30 de juny:  Marta Alsina Caelles, 59 anys (Guissona)
07 de juliol: Bartomeu Puig Abelló, 85 anys (Bellveí)

 Josep Solé Caus, 94 anys (Guissona)
                        



INTENCIONS DE MISSES DEL 2 – 11 DE JULIOL

Continuem aquests dies sense intencions particulars a les Eucaristies, 
especialment en els dies feiners. Amb tot tenim sempre record pels 
propis difunts i per aquells que ningú recorda, que han mor en 
l’anonimat.

Diumenge   9 h. Domingo Graset        12h. Remei Camats


