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E D I T O R I A L

El Quim, a més d’un gran amic, ha estat un col·laborador del 
Cercle de Belles Arts des de l’any 1990, per tant, 26 anys, 
durant els quals ha dedicat una part important del seu temps 
a l’entitat.

Juntament amb el malaurat Manel Garcia Sarramona, va ser 
un dels impulsors de la revista ARTS del Cercle de Belles Arts 
de Lleida, que va néixer el mes de gener de 1990, moment en 
què es va publicar el primer número i en què hi havia un article 
escrit per ell dedicat al seu pare, Jaume. A partir del novembre 
de 1993, el Quim va formar part del Consell de Redacció, del 
qual era director Jordi Capdevila i Mas. El número 42 de la re-
vista que ara teniu a les mans és fruit de la seva llarga dedicació.

Durant aquests 26 anys, ha estat un estret col·laborador, tant 
de la revista com del Cercle de Belles Arts, i ha ocupat diferents 
càrrecs a Junta Directiva.

El Quim, des de qualsevol lloc que ocupés, podia desenvolupar 
la tasca adequada per la seva gran personalitat en el seu con-
cepte de l’amistat, del treball i del companyerisme, aportant 
idees i donant consells al conjunt de persones que l’envoltaven 
a fi de poder millorar la tasca cultural dins de la societat.

Compartir estones amb el Quim era entusiasmar-se amb la fei-
na i aprofitar cada moment del dia a dia de la vida. 

El Quim era una persona estimada, i conviure amb ell 
t’encoratjava a tirar endavant il·lusions compartides. En tot 
moment, va donar un exemple que no és fàcil seguir, tant 
amb el seu tarannà com amb la seva tasca professional, amb 
les seves idees i amb les seves participacions en diversos 
col·lectius.

Vull deixar palesos, entre altres, uns fets que em van fer re-
flexionar: la seva decisió, compartida per la família, d’adoptar, 
i els estudis per a un millor enteniment de la llengua materna 
de la seva filla; la seva força en la lluita contra la malaltia i 
la seva serenitat en saber-la reconèixer sense deixar que la 
preocupació pogués influir ni en els amics que l’envoltaven ni 
en la vida familiar, ans al contrari, que la unió de tots fos una 
eina per poder-la véncer.

Quim, jo no sóc tan valent, però el teu exemple m’encoratja a 
seguir aquest camí que ens has obert i que comporta esperit 
de treball, convivència, amistat i amor. 

L’acord del Consell de Redacció de dedicar-te una part im-
portant d’aquesta revista és un petit agraïment al teu sempre 
desinteressat esforç.

Quim, com sempre, confiem en els teus consells, malgrat que 
siguin en aquest silenci que ens ha vingut imposat.

J A U M E  V I L E L L A  I  M O T L L Ó
P R E S I D E N T  D E L  C E R C L E  D E  B E L L E S  A R T S
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F R A N C E S C  G A B A R R E L L

FERRAN RELLA

E N T R E V I S T A

Tot conversant sobre el Quim Minguell

Ens trobem amb Ferran Rella —filòleg, 
catedràtic de llengua i literatura catala-
nes i president del Consell Cultural de les 
Valls d’Àneu— al local del Cercle de Belles 
Arts. Al pis de dalt, arrecerats de mirades 
alienes i a l’empara d’un gran nombre de 
sentiments retrobats. Serà una conversa 
d’assentiments callats, de mirades de 
complicitat, de frases inacabades, de re-
coneixement mutu i de tristor per aquell 
amic que trobem tant a faltar. 

A partir del seu nomenament, l’any 
2007, com a director territorial del De-
partament de Cultura a Lleida, Ferran 
Rella es converteix en el cap del Quim. 
Un de nou, però segurament, després 
d’Eugeni Nadal, aquell amb qui va tre-
ballar més estretament en l’articulació i 
potenciació de la cultura popular i tradi-
cional al territori. 

La nova relació professional, però, no va 
ser altra cosa que un retrobament, oi? 

Amb el Quim ens coneixíem de la 
dècada dels noranta, quan el Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu ja feia set 
anys que funcionava. Segurament, la 
comuna procedència rural va facilitar 
la mútua comprensió. De seguida va 
entendre els objectius de mostrar un 

territori. Va comprendre fàcilment 
aquesta necessitat que tenia el Consell 
Cultural de treballar per la recupera-
ció, per la conservació, també per la 
restitució i difusió del patrimoni cultu-
ral de les Valls d’Àneu. Des de llavors, 
sempre, sempre va ser un entusiasta 
fidel de la seua experiència cultural. 
És, anys a venir, des de la Delegació de 
Cultura, que aquesta tendència al ser-
vei cultural es fa explícita i valorable 
en tota la seua magnitud. Estimava la 
seva feina i es desvivia per col·laborar, 
canalitzar, ajudar. Per al Consell 
Cultural, que treballava i treballa des 
de la perifèria, era bàsic tenir una veu 
amiga, afectuosa i efectiva en un lloc 
de responsabilitat.

Recordo que vau col·laborar inicialment, 
des del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, amb l’Ecomuseu, la Trobada 
d’Escriptors dels Pirineus...

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu 
és un tot terreny. Hem tocat tots els 
àmbits del patrimoni cultural i, en ca-
dascun d’aquests segments culturals, 
el Quim hi tenia la seua presència, el 
seu suggeriment, l’ajuda cap a una de-
terminada línia. Sabia perfectament 
com aconduir les aspiracions. Una 

trucada al Quim era obtenir un resul-
tat satisfactori. Durant tots aquests 
anys de gènesi i expansió del Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu, en cadas-
cuna de les múltiples línies d’actuació 
vam tenir l’ajuda, el suport, l’empara, 
el consell i la conducció del Quim 
per tenir els màxims resultats. Ell ens 
ho facilitava: era el nostre home a 
Lleida, era el nostre home als Serveis 
Territorials de Cultura. 

És veritat, però hom no se n’adonava fins 
que passava un cert temps. El Quim era 
realment la persona amb la qual tothom 
que tingués alguna mena d’inquietud 
cultural havia de parlar. Era la persona 
que t’acollia, que et plantejava les situa-
cions i les alternatives, que analitzava 
com poder-te ajudar, fins i tot econò-
micament. I és curiós constatar, des de 
la distància que dóna el temps, com en 
aquella època ja era aquesta persona 
que sempre es manté al darrere, que im-
pulsa, que ajuda, però que no necessita 
assolir cap protagonisme.

Jo parlaria d’una discreció i d’una ele-
gància personals. Sempre el tenies al 
costat i mai no passava al davant, tret 
que les circumstàncies ho exigissin. 
Es quedava al costat, observant-te, 
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      Sovint ens caldria reconèi-
xer i homenatjar en vida, 
aplaudir els comportaments 
modestos, sincers, compro-
mesos, però la condició hu-
mana ajorna aquests afalacs 
fins que ja no hi som.

deixant-te fer i reflexionant. Una gran 
virtut, i molt important, a la qual afe-
giria, també, la de la solidaritat, de la 
companyonia, de la fidelitat en els pro-
jectes: sempre el trobaves a punt, ama-
tent a donar-te un cop de mà. Per a 
nosaltres va ser un referent permanent.

I no obstant això, de totes les quali-
tats del Quim, aquella que més he va-
lorat i valoro en les persones amb qui 
col·laboro és el comportament humà, 
és a dir, la qualitat humana de la per-
sona, la seua consciència moral. I en 
aquest sentit, el Quim excel·lia. Persona 
entranyable, amic dels amics, servidor, 
company, i, a més a més, entregat i in-
condicional. Sempre a punt per a la re-
flexió, per a la millora. Per tant, aquesta 
condició humana és la que omple la 
dimensió del Quim Minguell: aquesta 
qualitat que, des de la distància, obser-
ves, intueixes, però que no acabes de 
constatar en tota la seva plenitud fins 
que no hi treballes colze a colze.

Fins que no t’hi submergeixes, fins que 
no hi entres en contacte directe...

Quan, més endavant, se’m permet 
treballar amb el Quim des dels Serveis 
Territorials i constates allò que ja sa-

bies, que és una persona que fa la seva 
feina des de la seva àrea i observes 
que, sobretot, és una bona persona. 
El Quim era un bon home i, per tant, 
sempre amb disposició de col·laborar. 
Perquè això també té la lectura de la 
relació del director amb el treballa-
dor, per entendre’ns. Evidentment. 
Però al Quim no el podies mirar mai 
només com un treballador: el Quim 
no era “un treballador” dels Serveis 
Territorials de Cultura. Hi treballava, 
però era l’eina perfecta per fer la vida 
més senzilla, més fàcil, al director.

De fet, quan el vaig conèixer, recordo 
com em va introduir en el món de la cul-
tura, i com ho feia al marge del seu tre-
ball estrictament professional, fora de la 
seva jornada… Parlàvem i fèiem cultura. 
I ho feia a totes hores; formava part de 
la seva vida. 

La seva passió per la cultura, però al-
hora per tot el que era societat, pel 
que són relacions socials, pel que és 
la relació humana amb l’espai físic 
que les persones ocupen, aquesta, 
diríem, capacitat engrescadora i so-
lidària traspassa el que és el sentit 
funcionarial: l’estricte compliment 
d’unes hores a la casa de la cultura. 

Tot això, que ja s’evidencia des de 
l’associacionisme cultural, és a dir, 
des del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, des de fora, es fa encara més 
present des de dins, aquells quatre 
anys a la Delegació de Lleida.

Efectivament, l’any 2007 et nomenen 
delegat territorial de Cultura; del 2007 
al 2011, una legislatura durant la qual 
incorpores el Quim al teu equip. Què su-
posa, per a tu i per a ell?

El Quim arriba a Cultura amb Eugeni 
Nadal, un targarí il·lustre, com ell ma-
teix. Ja és, des de llavors, una perso-
na d’equip, eficaç i col·laboradora. La 
nostra relació prèvia facilita aquesta 
vinculació. És la persona de confiança, 
que et suggereix projectes i que millo-
ra els teus, sempre des de l’extrema 
modèstia, des de la discreció màxima. 
El suport hi era constantment present, 
però ell hi afegia aquella insuperable 
condició humana que, com he dit an-
teriorment, per a mi és la màxima vir-
tut en un col·laborador.

Pot, un delegat, sentir-se més ben 
acompanyat? Bon funcionari, bona 
persona, discreta i fidel, crítica i col-
laborador eficaç en els múltiples pro-
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jectes que vam iniciar des dels Serveis 
Territorials relacionats amb els món 
de l’art i l’activació d’espais expositius 
(Serveis Territorials, Arxiu Provincial, 
Biblioteca…).

És en aquesta època que comenceu a fer 
exposicions als mateixos Serveis Territo-
rials, a l’arxiu i a la biblioteca?

Sí, com deia, a la biblioteca ja se’n 
feien, i a l’arxiu. La novetat va ser fer-
ne als mateixos Serveis Territorials. 
En aquest sentit, vam aproximar la 
Delegació a la ciutadania, un servei 
permanent d’acollida i de visualització 
del món artístic i creatiu. Com li agra-
dava al Quim que l’univers artístic tin-
gués fòrums i aparadors permanents 
de projecció!

I és en aquest sentit que les seues re-
flexions van ser essencials per al naixe-
ment del projecte Crea. Art Emergent, 
amb la col·laboració de la Secretaria 
de Joventut. Calia, sens dubte, activar 
una proposta innovadora que perme-
tés visualitzar la creixent importància 
del sector creatiu lleidatà, donar-hi va-
lor, mostrar-ne la transcendència a la 
ciutadania i exportar-la més enllà de la 
Terra Ferma. 

En aquella època, en aquells quatre 
anys, un dels objectius primordials va 
ser la necessària suma d’esforços per 
tal d’abordar programes diversos. I 
aquesta va constituir l’estratègia bàsi-
ca de funcionament. I el Quim no no-
més la va comprendre, sinó que en va 
ser un dels defensors més constants i 
un aliat permanent en tot el desple-
gament del corpus cultural que vam 
teixir durant el quadrienni. En aquesta 
tasca intentàvem vincular altres insti-
tucions de Lleida, perquè sempre vam 
comprendre que de la suma de les 
aportacions se’n derivaria un èxit dels 
programes, i aquesta era la idea que 
ens marcava el camí per on crèiem 
que s’havia de caminar. 

Als Serveis Territorials, de recursos 
econòmics, pocs. S’havia de buscar 
la col·laboració indispensable d’altres 
entitats. Bàsicament, vam col·laborar 
amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, sota 
la direcció de Joan Busqueta, primer, 
i després d’Albert Turull. I en aquest 
sentit, el Quim també va compren-
dre perfectament que aquesta era la 
línia de treball que calia seguir per tal 
d’aconseguir una eficàcia cultural més 
important a les terres de Lleida. Va ser 
una estratègia elemental i una expe-

riència gratificant i productiva. En el 
seu desplegament, el Quim sempre 
va estar amatent a proporcionar-me 
el seu suport, aportant-t’hi sentit crí-
tic, reflexions acurades i puntuals que, 
sens dubte, van ajudar a concretar, 
transmetre i créixer. No només en pro-
grames aparador i de mostra artística, 
sinó també en els convenis per als ar-
xius, per als museus, per a les bibliote-
ques i per a l’entorn del patrimoni en 
general. Tot això es va aconseguir en 
aquesta època, gràcies, especialment, 
al suport de la Diputació de Lleida, a 
través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
com deia.

I després vaig tenir en el Quim un 
important defensor en la lluita per 
la creació del Consorci del Turó de la 
Seu Vella. En aquest singular apartat, 
val la pena recordar que, quan vaig 
arribar al Serveis Territorials, ja feia 
temps que se’n parlava, però encara 
no s’havia pogut concretar ferma-
ment. La comprensió del conseller 
Tresserras i del paer Ros van ser de-
cisives per tirar endavant la iniciativa, 
per treballar conjuntament per a una 
projecció superior d’aquest immens 
bé patrimonial que és la Seu Vella. No 
només això: també es va acceptar que 

Ferran Rella, fundador del Consell Cultural de les Valls d’Àneu i director dels Serveis Territorials de Cultura a 
Lleida del 2007 al 2011.
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E N T R E V I S T A

un dels nostres funcionaris, excel·lent 
coneixedor del monument, Pep Tort, 
en fos el director. 

De fet, m’agradaria preguntar-te si, en 
aquests quatre anys, recordes especial-
ment un altre projecte de territori amb el 
qual haguéssiu treballat conjuntament.

Segurament, tot el tema vinculat al 
patrimoni cinematogràfic. En aquest 
apartat podem recordar, especial-
ment, que vam ser capaços d’envolar 
la filmoteca més enllà de Lleida ciu-
tat, amb la disposició preferent de La 
Caixa, l’IEI i la Universitat de Lleida. I 
amb la comprensió i entusiasta dedi-
cació del professor de cinema Sandro 
Machetti, i dels especialistes Jordi 
Larios i Oriol Bosch. Parlo del projecte 
Zoom de la filmoteca. Avui ja són mol-
tes les ciutats i viles de les comarques 
lleidatanes on hi ha presència de la fil-
moteca i, en aquest sentit, contemplo 
ben satisfet que també ha arribat dalt 
de tot del Pallars Sobirà, al meu poble, 
Esterri d’Àneu. 

Ja hem explicitat que la feina del Quim 
anava més enllà de la del treballador 
dels Serveis Territorials de Cultura. Crec 
que molta gent es va poder beneficiar 
d’aquesta manera que tenia de treballar 
i va facilitar el projecte cultural d’al·luvió. 

El Quim era un activista cultural. 
Certament, un treballador dels 
Serveis Territorials de Cultura, però 
la seva llum irradiava molt més enllà. 
Particularment, aquesta mirada pro-
funda cap a l’exterior em va enriquir 
i em va permetre d’articular amb més 
confiança els objectius sumands, de 
vinculació d’altres institucions cultu-
rals. Vam intentar regenerar la par-
ticipació de les entitats culturals en 
projectes comuns al servei del poble. 
Enteníem bé que aquesta era la nostra 
obligació i que ho fèiem per anar molt 
més enllà del que és l’activitat puntual 
i concreta. Durant aquests quatre anys 
vam intentar crear, eixamplar i conso-
lidar la base cultural.

I més enllà del teu pas pels Serveis Territo-
rials, vas continuar l’amistat amb el Quim.

I tant. Després dels anys de vinculació 
professional, quan ens retrobàvem, 
esporàdicament, semblava que el 
temps no hagués passat. És el que sol 
succeir amb els amics. Una abraçada 
càlida i una narració imparable de la 
vida quotidiana. Es mirava l’Andrea 
(la seva filla) i em comentava el seu 
progrés en l’aprenentatge del xinès. 
Algun cop m’havia presentat la seva 
professora d’aquesta llengua, a qui 
jo sempre preguntava si el Quim era 
un bon alumne. Responia afirmati-
vament, em deia que era un alumne 
apassionat, d’aquells que saben el 
que fan i faciliten la feina del pro-
fessor. També parlàvem de Kiwisac, 
l’empresa que, amb tanta tenacitat 
i constància, havia muntat la Núria 
(la seva companya). Com li recava la 
poca comprensió política en la de-
fensa de l’horta lleidatana... Llavors, 
s’hi entretenia llargament i desplega-
va passionalment l’argumentari més 
decidit. Patia perquè els objectius de 
la Plataforma en Defensa de l’Horta 
de Lleida no se n’acabessin d’anar 
en orris: ho sofria, ho lluitava, ho vi-
via i s’ho estimava. Es va implicar to-
talment en la defensa de l’Horta per 
la qüestió de la variant de Rufea. Un 
exemple més de compromís. 

Aquest era el Quim. Capacitat innata 
per generar, per empènyer. Sempre al 
costat de tants i tants projectes, però 
mai evidenciant la seua participació més 
enllà del que era estrictament necessari. 

Diria que la teua relació amb el Quim es 
feia extensible a l’obra pictòrica del seu 
pare i del seu germà gran.

En la relació que teníem el Quim i jo 
sempre havia existit la referència del 
seu pare, Jaume Minguell, pintor, i del 
seu germà Josep, i més endavant, la 
relació amb la seva germana Camil·la. 
Amb el Josep vam intentar engegar un 
interessant projecte de pintura mural, 
de la qual, com bé sabeu, és un gran 
especialista. Vam intentar pintar el 
frontal d’altar de l’església parroquial 
de Sant Vicenç d’Esterri, el meu poble, 
sense èxit. No descarto reintentar-ho 
algun dia.

Què és el millor que vau compartir? Què 
és allò que et guardaries com a record 
d’ell, de la seva memòria?

La seua amistat. De la relació aprofun-
dida amb les persones, allò que més 
valoro és la seua condició humana. El 
Quim, ja ho he comentat, excel·lia en 
aquest apartat, al qual caldria sumar 
la seua fidelitat i entrega als projectes 
culturals.

Ara que ja no hi és, trobo a faltar sen-
zillament l’amic per parlar de la vida, 
del passat, del present i també de 
tants projectes de futur. Un buit vital 
que es fa ben present quan s’ha tin-
gut una relació de treball, una relació 
de companys, una relació d’amistat. 
D’altra banda, el seu record (som 
persones humanes i vivim del record) 
ens reconforta i ens esperona a seguir 
endavant. En èpoques en què les co-
ses no van prou bé, o en què obser-
ves actituds que diríem malèvoles en 
la societat, la figura del Quim és una 
figura que creix i que es fa sempre 
molt present.

El Quim va obrir-vos la revista ARTS per 
donar a conèixer el Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu. 

I tant, i de cor. La revista del Cercle de 
Belles Arts va ser un altre motiu de co-
neixença. Ens va proporcionar un nou 
aparador per explicar-nos, per escam-
par el nostre projecte, per presentar el 
Consell Cultural i fer-lo evident lluny 
de l’espai muntanyenc.

Aquesta senzilla però amplificadora 
voluntat d’aproximar realitats cultu-
rals diverses constata perfectament 
un dels seus leitmotivs: la voluntat de 
servei i atenció. Tenia al cap el teixit 
associatiu, les realitats culturals, i el 
satisfeia de poder-les recollir a la re-
vista i donar-les a conèixer. Així ho 
vam fer amb un projecte engrescador 
del qual se’n van fer divuit edicions, 
com les Trobades d’Escriptors dels 
Pirineus i altres realitzacions culturals 
de l’Alt Pallars Sobirà. Sempre atent 
al creixement de realitats culturals 
fora de l’àmbit ciutadà, desplegava 
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tota la seua capacitat d’entendre’s 
i de comprensió, qualitats que feien 
possible relacions múltiples i vincula-
cions que anaven molt més enllà de 
les estrictament funcionarials. És com 
si et digués: “Ei, us tenim presents, 
sabem que treballeu amb honeste-
dat, fermesa i dedicació!” Per a nosal-
tres aquesta actitud era reconfortant 
i esperonadora.

Com a company seu a la revista des de 
l’any 1994, recordo perfectament que 
sempre ens subratllava la importància 
que la revista ARTS anés més enllà de la 
plana, d’aquest forat on vivim. Sempre 
deia que calia sortir i mirar el territori, 
buscar col·laboracions del Pirineu, de les 
Garrigues. Per a ell era molt important 
traspassar l’àmbit estrictament local, i 
aquest és un dels seus grans mèrits, la 
seva fita, la seva empremta, que perdurà 
i perdurarà, com a membre del consell 
de redacció d’aquesta publicació. 

I jo crec que aquest és un reconeixe-
ment compartit amb tots els com-
panys que han treballat i treballen 

per fer de la revista ARTS una eina de 
seducció, captivadora i transgressora. 
El Quim en possibilitava l’acostament, 
preparava la plataforma perquè els lli-
gams amb les iniciatives diverses del 
territori no s’escapessin de la seua òp-
tica i visió global.

Alguns cops sento la necessitat d’haver-
l’hi dit abans, això. 

Tots plegats ens hauríem estimat més 
no haver de fer aquesta entrevista. 
No haver de construir mai aquesta 
revista. Com ens plauria de conti-
nuar gaudint de la seua reconfortant 
presència, de la seua càlida veu, de la 
seua amical reflexió. Discret de mena, 
no li agradaria gens ni mica ser-ne el 
protagonista. Quina ironia, oi? 

Potser sí que sovint ens caldria re-
conèixer i homenatjar en vida, aplau-
dir els comportaments modestos, 
sincers, compromesos, però la condi-
ció humana ajorna aquests afalacs fins 
que ja no hi som perquè, segurament, 
entén que el traç personal és més ní-

tid, més arrodonit, més complet. Això 
era el que es preguntava la filòsofa 
Adriana Cavero: “El recorregut de 
qualsevol vida es deixa contemplar, 
al final, com un dibuix que té sentit?” 
Rotundament sí. En el nostre camí tot 
hi és ordenat, i la continuïtat del pro-
pis actes ens permet projectar imatges 
d’un gran relat, ens permet recordar i 
fer memòria i, per tant, viure. 

El Quim tenia la virtut del servidor 
públic, però, a més a més, el do de 
l’exemplaritat, aquell que defineix tan 
i tan bé el filòsof Xavier Antich: “Entre 
els servidors públics no és suficient la 
virtut, és exigible l’exemplaritat.” 

Ens acomiadem amb una forta encaixa-
da. El fins aviat no és fictici. Ens retroba-
rem amb el Ferran Rella i tants d’altres 
quan totes aquestes paraules, quan to-
tes aquestes reflexions vegin la llum en 
un nou exemplar de la revista ARTS, un 
número extraordinari dedicat únicament 
a la figura i el record dels nostre amic 
i company, Quim Minguell. Després, a 
contracor, el deixarem marxar. 

Amb els companys dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat. Foto: Arxiu Serveis Territorials de Cultura.
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Malgrat que aquesta revista s’ha fet amb la clara intenció de 
ser un número especial dedicat íntegrament a la memòria 
de Quim Minguell Cardenyes (Tàrrega, 1965-2015), la volun-
tat ha estat respectar l’esquema característic de la publica-
ció. Això vol dir que, a banda dels articles d’opinió, s’havia 
d’elaborar un dossier, un corpus central que desenvolupés 
—a partir de l’aportació de diferents experts— un tema 
concret i determinat.

El Quim, però, no era un home d’un sol tema. La seva inquie-
tud personal i professional el va dur a xafar molts tolls, a 
tastar moltes olletes. Sabia i coneixia moltes coses, parlava 
i transmetia infinitat d’inquietuds.

Per aquest motiu, en lloc de centrar-nos en un sol àmbit, 
ho hem fet en alguns dels temes més estretament vinculats 
a la seva trajectòria vital i professional. Hem elaborat un 
dossier a partir d’alguns d’aquells temes que formaven part 
del seu quefer professional i d’altres pels quals va demos-
trar un interès i passió especials. I entre la seva immensa 
xarxa d’amics, hem trobat les veus expertes que els posin 
sobre la taula, que ens en parlin com si ho estiguessin fent 
amb el Quim.

Pep Tort recupera l’activisme cultural, la visió de la cul-
tura des del punt de vista dels activistes, dels generadors. 
D’aquells que, des de les “més altes instàncies” del sector 
públic i privat, des de la pròpia condició de creadors, des 
de l’ofici d’articuladors, hi aporten valors molt especials. En 
definitiva, ens parla de la il·lusió per la cultura.

Xavier Eritja s’endinsa en un dels temes vitals, l’inde-
pendentisme, la lluita per la independència vinculada a 

l’associacionisme, a la cultura de base com a eina de trans-
formació política i social, com a instrument clau per poder 
crear noves perspectives al territori davant la futura Repú-
blica Catalana.

Javier de Castro parla de la música, del Rock & Roll. De 
la British Invation, amb els Who, els Beatles i Ses Majestats 
els Rolling Stones, a la psicodèlia dels Grateful Dead i The 
Doors, passant per la guitarra de Jimmy Hendrix, la potèn-
cia de la Creedence o el punk de Ramones i els Clash.

Pau Plana ens introdueix en un dels grans clàssics, la 
cultura popular i tradicional de Lleida i les seves co-
marques. La recuperació de determinats models de festes 
populars, de cançons de festa, de tradicions vinculades, en 
definitiva, al territori i la seva gent.

I, finalment, Adrià Drago, Josep Maria Puigdemasa i 
Ignasi Aldomà recuperen un dels temes que el Quim va 
incorporar de manera més recent, l’Horta de Lleida. Un 
rebost per a la ciutat que també pot ser un espai d’oci i re-
sidencial. La seva compatibilització, o no, a la recerca del 
millor sistema per tal de preservar i garantir els veritables 
usos d’un espai extraordinari.

El resultat ha estat un dossier que més que parlar del Quim 
Minguell té la intenció de glossar, de forma genèrica, aquells 
aspectes dels diferents temes plantejats que més li van in-
teressar, que més va estimar o gaudir, i que van fer d’ell un 
activista polític i cultural únic.

Ens n’hem sortit? A la vida, com tantes altres coses, el re-
cord és molts cops inevitable.

QUIM MINGUELL
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L’horta
El creixement urbanístic de les ciutats europees en els dar-
rers cent cinquanta anys s’ha menjat el seu entorn agrari, els 
camps dels seus encontorns que alimentaven fins aleshores 
la mateixa ciutat i que eren la base, en certa manera, de la 
seva potència econòmica històrica. No ha estat un procés 
incruent o mut: molts consideraren que la vida a les aglo-
meracions industrials presentava bastants inconvenients 
i que s’havia de vetllar pel manteniment de l’agricultura i 
els boscos. La resposta més significativa o, com a mínim, 
la més coneguda i influent, vingué de l’anglès Sir Ebenezer 
Howard, que el 1898 publicà l’obra que propugnava les ciu-
tats jardí com a opció col·lectiva de futur: una ciutat nova 
menys densa, que integrava els espais oberts i l’activitat 
manual del camp amb la indústria i els serveis avançats de 
la ciutat moderna. Les seves propostes, que s’impregnaven 
també d’una opció social cooperativa, desembocaren en un 
moviment social específic i tingueren els seus seguidors, 
també a Catalunya, que adaptaren l’ideari a les circumstàn-
cies de cada moment i país.

Els plantejaments, en certa manera utòpics, de la construc-
ció de ciutats jardí queden bastant lluny, però l’esperit no 
ha deixat de ser present i, en els temps moderns, podem dir 
que s’ha traslladat als espais de contacte entre la ciutat i el 
camp, a la crítica de la urbanització massiva i indiscrimina-
da dels espais de l’entorn rural. A l’àrea metropolitana de 
Barcelona reaccionaren els pagesos que, amb la complicitat 
dels ajuntaments del Baix Llobregat, crearen el Parc Agra-
ri del Baix Llobregat, una protecció afegida per preservar 
les darreres hectàrees de la històrica hortofructicultura del 
delta del Llobregat. Al Vallès i al Maresme, altres iniciatives 
semblants han avançat també en la preservació d’espais si-
milars, com Gallecs o les Cinc Sénies. 

Més enllà de l’àrea metropolitana, les ciutats mitjanes han 
tingut també el seu procés de reflexió i crítica respecte al 
consum continuat d’espai de la ciutat i de l’encaix d’aquest 
consum amb el dels nuclis veïns. A la Catalunya Vella, els 
pagesos, amb la Unió de Pagesos al capdavant, impulsen un 
tipus de normativa genèrica que inclogui la preservació dels 
espais agraris com a mecanisme general de defensa davant 
dels nous creixements urbans i les implantacions en sòl no 
urbanitzable, a la manera dels espais naturals que ja gaudei-
xen de protecció. Algunes ciutats han concretat propostes 
a la seva pròpia escala i Manresa, per exemple, incorporà al 
seu planejament urbanístic un model d’anella verda que ha 
tingut difusió a Europa i que consisteix a garantir un contí-
nuum verd a l’entorn de la ciutat, amb vocació de corredor 
natural circular que marca uns límits a la localitat. 

Lleida, amb un gran terme i una extensíssima horta, enca-
ra no ha encarat directament la seva preservació. La co-
rona verda de la ciutat és evident i funciona més o menys 
correctament: els instruments de gestió urbanística han 
estat fins ara els habituals, sense figures ni atenció especí-
fiques. Però la pressió urbana ha tingut la seva incidència 
negativa, i la continuarà tenint, a través d’instal·lacions, 
infraestructures i activitats que contribueixen a urbanitzar 
l’horta i col·lideixen amb l’activitat agrària. Alguna respos-
ta cal donar-hi.

El projecte d’enllaç de la variant sud de la ciutat amb la 
variant nord fou un d’aquests exemples de conflicte camp-
ciutat que generà respostes urbanes i el posicionament 
de l’horta. Molts dels habitants de Rufea entengueren que 
l’enllaç proposat trinxava la partida i no era la solució més 
correcta al problema plantejat, i per això nasqué la Plata-

A D R I À  D R A G O ,  J O S E P  M .  P U I G D E M A S A ,  I G N A S I  A L D O M À 

EN DEFENSA DE L’HORTA DE LLEIDA
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L’horta

Partida de Rufea de l’Horta de Lleida.
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forma de l’Horta, que tingué un èxit notable a l’hora de fer 
arribar els seus plantejaments a la ciutadania i als àmbits 
de decisió polítics. L’enllaç de la variant sud plantejat quedà 
aturat i hi ha altres solucions alternatives sobre la taula que 
algun dia hi podrien tenir algun paper.

Pot semblar que la construcció d’una gran carretera d’enllaç 
com la plantejada a Rufea no té, en principi, directament a 
veure amb la integració entre espai urbà i horta que ens pre-
ocupa, però sí. Primer, pel gran consum d’espai; segon, pels 
efectes barrera; tercer, per les expectatives especulatives 
generades... L’encaix de qualsevol nova infraestructura en 
el genius loci de la ciutat i la seva horta és fonamental per 
reduir-ne l’impacte i encaixar-la correctament. 

Més enllà de la batalla concreta de la variant sud, el que 
ens deixaren les jornades i la mobilització generada per la 
Plataforma de l’Horta, que tingueren els episodis centrals 
a l’entorn del 2007, és la incorporació d’un missatge nou 
(o, si es vol, l’adaptació de l’antic missatge de Sir Ebene-
zer Howard als temps actuals) per animar la gent que viu a 
l’horta i animar també l’actuació en aquesta de la Paeria i la 
resta d’administracions públiques. Dos són els eixos fona-
mentals per contenir i encarrilar les principals problemàti-
ques que planteja l’horta lleidatana:

1r. Potenciar el valor afegit territorial de l’agricultura per 
fer front al deteriorament de l’agricultura tradicional de 

l’horta. Horts familiars, agricultura social, agricultura bio-
lògica, promoció dels hortolans, mercats de barri, produc-
tes locals a les escoles... Moltes d’aquestes iniciatives han 
estat assumides per la Paeria i tenen bones possibilitats de 
desenvolupament.

2n. Controlar i orientar les pressions urbanitzadores que arri-
ben des de la ciutat. Tan o més important que l’existència 
de normativa específica és la gestió, dia a dia, de les inter-
ferències que distorsionen l’activitat a l’horta. La gestió no és 
fàcil perquè l’Horta de Lleida és gairebé com una ciutat, una 
ciutat jardí on viuen més de 5.000 persones, habitualment. 
De la consciència d’aquestes persones depèn, doncs, que la 
ciutat jardí funcioni d’una manera ben integrada amb el medi.

L’Horta de Lleida ha estat des de sempre un espai indes-
triable de la ciutat, un element central de la seva mateixa 
personalitat. Els lleidatans, tant si viuen a l’horta com si no 
hi viuen, han de trobar la manera perquè així continuï sent i 
perquè l’horta continuï donant els arguments que alimenten 
la nostra ànima col·lectiva:

“Allí, més bells encara que els parcs en primavera,
els camps humils i alegres s’obren al capaltard;
en el seu gran repòs l’ànima es fa lleugera
com enmig de la vasta paciència del mar.”

(Màrius Torres, Molt lluny d’aquí, 1939)

CULTURA
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La cultura “de la gent i de la vida”, així definia el Quim 
Minguell, en aquesta mateixa revista, la cultura popular. 
Una cultura que deia que alguns l’escrivien en minúscula 
—segurament continuen fent-t’ho—, ell l’entenia amb una 
important càrrega simbòlica que ens fa reconèixer com 
a integrants d’una comunitat. Des d’aquell moment, des 
d’aquell dossier que ell mateix impulsava a la revista ARTS 
número 12, i que es dedicava a reflexionar sobre diferents 
aspectes de la cultura popular, ha plogut molt, però, sobre-
tot, s’ha fet. És cert que, segurament, de vegades a un ritme 
més lent o menys intens del que potser voldríem, però cal 
entendre que des de la segona meitat dels anys noranta, es-
pecialment, s’ha pensat i s’han materialitzat molts projectes 
i idees en l’àmbit de la cultura popular i tradicional, aquest 
matís amb què tot sovint l’acabem de definir.

La gent i la vida, els seus símbols, les maneres de fer, el 
col·lectiu, el patrimoni, el llegat i l’herència eren algunes de 
les cabòries i objectes de reflexió i treball del Quim, i que 
configuren, per tant, aquest àmbit que hem anomenat cultu-
ra popular i tradicional.

La cosa menuda

En un espai breu com aquest, se’ns fa difícil fer un estat 
de la qüestió complet de l’àmbit de la cultura popular i tra-
dicional a casa nostra, un espai que, quan el pensem, tot 
sovint tendim a reduir-lo a l’àmbit estrictament festiu i dels 
elements que configuren aquest aspecte, però que hauríem 
d’acostumar-nos a entendre’l de manera més àmplia, en 
resum, molt més ric. Tal com el mateix Quim en parlava 
en diferents ocasions. Són diversos els estudis, articles i 
diferents publicacions que s’han dut a terme, sia des d’un 

caràcter més localista, fins als que es basen en un criteri 
més “científic” sobre festes, i que aborden des dels orígens, 
o fins a la seva evolució o significació, així com també, per
exemple, sobre impactes econòmics que s’han dut a terme 
arreu del territori. Enfront aquesta magnitud, cal també 
reivindicar, i segurament enfortir, el treball en el coneixe-
ment, la conservació i la difusió de tot el subsòl de la cultu-
ra, de la cultura més petita i més propera, de la minúscula 
dins la minúscula.

La comunitat es representa en la festa, però s’esdevé cada 
dia en la seva manera d’entendre i fer les coses, de parlar 
amb els girs que li són propis, etc. És cert, potser la cosa 
petita no enlluerna tant, però cal i ens ajuda a extreure la 
lliçó del dia a dia, “les festes, les fases de la lluna, les fei-
nes del camp, els refranys, alguns consells, endevinalles, 
els gravats...”, tot un món que el Quim recordava i que ens 
defineix com a grup, i que potser a hores d’ara, a excepció 
de petits estudis i articles recull, queda més orfe al costat de 
la reflexió i treball al voltant de la recuperació o la creació 
de noves festes i/o activitats basades en la cultura popular 
arreu del territori.

El territori ampli

Si parlem de Lleida, podem entendre que el territori on 
cal projectar l’acció i la reflexió és molt ampli, extens 
i no homogeni. És un territori en què no podem parlar 
d’una unicitat de model cultural tradicional. La plana, 
la muntanya i les seves particularitats ens porten a dife-
rents models i característiques, diferents maneres de fer, 
però totes han mirat de dotar de singularitat l’àmbit en 
què es troben.

PA U  P L A N A

...DE LA GENT I DE LA VIDA
CULTURA POPULAR: SÍMBOL, COMUNITAT I PATRIMONI

CULTURA
popular
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Castellers de Lleida aixecant en una actuació a la plaça de la Paeria. Foto: Francesc Català.
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Cal esmerçar i dedicar esforços per seguir configurant una 
acció que ens permeti cimentar bé l’acció, feta amb rigor, 
sense apropiacions en interès propi que no duen enlloc i 
que provoquen únicament una pèrdua del sentit de comu-
nitat. Cal deixar de banda, definitivament, tant si parlem 
de Lleida ciutat com des d’una visió territorial més àmplia, 
els “microlleidatanismes en lluita” dels quals parlava Arnau 
Martell, un bon amic del Quim, com ell mateix l’havia definit 
alguna vegada, i que deia que ens feien perdre el temps en 
futileses, és a dir, que no deixen fer feina, o com a mínim 
l’entorpeixen.

Símbol, comunitat i patrimoni

Avui dia, diferents festes i activitats de cultura popular arreu 
de les nostres comarques han esdevingut símbols de les se-
ves comunitats. Algunes, arrelades en la tradició, d’altres, 
generades de bell nou. Des de les festes i fires d’oficis fins 
a les festes més tradicionals i patrimonials, menges, vestits 
i maneres d’entendre el pas de les estacions o els moments 
clau, com ara els solsticis. Aplecs que es realcen o es donen 
a conèixer i petites activitats que se sap que perviuen... I 
perviure, a dia d’avui, en el món veloç en què vivim, ja és 
molt! Inventaris del patrimoni etnològic, espais d’exhibició 
o la creació de diferents antenes del patrimoni etnològic in-
tenten captar i emetre el batec del cor de la gent davant del 
que els identifica.

Diferents xarxes s’estenen i relliguen el territori i les co-
munitats, algunes de virtuals i altres de reals. Ambdues 
donen a conèixer tot aquest patrimoni i el fan extensible a 
tothom, una xarxa humana que es belluga amunt i avall, que 
vol conèixer i viure la cultura que la representa. La millora 
de les comunicacions permet, sens dubte, conèixer millor, 

i també apropar-nos a la font, beure a l’origen. Compte, 
però, amb els perills que això també comporta. La xarxa 
real s’escampa arreu i ha florit pel que fa a representacions 
festives, estudis, espais de coneixement, centres on es tre-
balla pedagògicament aquest aspectes i que mostren una 
concepció del territori no com un concepte tancat i rígid, 
sinó com un espai en què es generen moviments, intercan-
vis i interrelacions.

Però això sol no val. Cal esperonar “la gent”, però també 
l’administració, perquè el patrimoni, el llegat que represen-
ta la cultura popular i tradicional, “no és condició que en ga-
ranteixi un ple desenvolupament. Si sabem que el patrimoni 
informa, delecta, sedueix, fascina..., cal que trobem i apli-
quem els mecanismes d’exposició, animació escenificació, 
adequació i explotació per fer possible aquesta interacció i 
treure’n les seves potencialitats.

S’ha fet feina, sí, però segurament ens falta, en certs aspec-
tes, ordenar-la. No tot s’hi val, cal més un programa de re-
cuperació patrimonial i de treball, amb allò que comporta 
de “creació” de símbols i comunitat, que es regeixi per la 
coherència i per una ideologia, que no una apropiació par-
ticular, encaminada al no “tot s’hi val”, sinó a la potenciació 
de l’aspecte de la qualitat i el rigor i la seva vinculació real-
ment popular.

Ens cal, doncs, seguir amb la reflexió i amb l’acció, una ac-
ció i una reflexió que el Quim va fomentar i va dur a ter-
me des d’aquell segon pla on ell se sentia còmode. Com bé 
apuntava Anna Sàez, “el Quim no sortia mai als crèdits ni 
pujava a l’escenari quan es feien parlaments, però era dar-
rere de bona part de l’activitat cultural que s’ha fet a Lleida 
els darrers vint anys”.
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Hem comentat força vegades que les estructures nascudes 
en la recent —i ja envellida— democràcia, especialment 
aquelles dels ajuntaments democràtics i de l’autogovern, 
s’aprofiten i es nodreixen de l’empenta de la societat civil 
de la Transició. Persones compromeses, germans grans en 
la resistència antifranquista, gent de món quan l’interrail era 
una gosadia a l’abast de molt pocs. 

Mirat des de l’òptica actual, la Generalitat dels vuitanta qua-
si semblaria un món al revés, perquè pren la gent de la vida 
civil, de les associacions, del agents creatius, dels cercles 
actius i preocupats. I fa d’aquesta gent els seus servidors, 
els seus propis agents i funcionaris. Aquell vell acudit del 
Departament de Cultura que diu que una part es girava en 
sentir “tant com puc”; una altra, quan sentia que els dona-
ven el to “la, mi do, la”, i la resta, en oir “ave maria puríssi-
ma”, era força veritat.

A més, en alguns indrets, i Lleida ciutat n’és un, la Gene-
ralitat no hi va tenir una bona rebuda. Hi havia una crosta 
tardofranquista i un leridanismo anticatalà que, per exten-
sió interessada, també era antibarceloní i antiinstitucions 
catalanes. Però també hi ha aquell superego malaltís de la 
Diputació, gasiva i selectiva repartidora, juntament amb 
l’habitual prepotència municipal respecte al control de 
l’activitat ciutadana. Un centralisme de segona en relació 
amb la riquesa i la dimensió comarcal del Ponent i el Pirineu 
catalans. Lleida no volia ni podia deixar gaire espai a una 
nova administració.

Dues feines, doncs, afegides a la feina pròpiament dita: 
l’una, crear i enfortir una nova administració, i l’altra, 
fer-ho malgrat tenir-hi molts interessos en contra (la ma-

joria, ni visibles ni confessats), i fer-ho guanyant-se la 
gent i el territori.

Per això, hi ha persones especials que han servit les grans 
causes més enllà del contracte i del compromís contractual 
i professional, abocant-hi tot el seu bagatge personal, fami-
liar i experiencial. És a dir, que s’han convertit en agents 
actius de la governança, de la pedagogia de la gestió, i 
exemple dels criteris de servei en molts espais i tasques en 
què encara s’havien d’establir.

Aquesta seria la qüestió bàsica, que tantes vegades trobem 
a faltar en l’administració i en les grans empreses o estruc-
tures: aquella persona que afegeix a la seva responsabilitat 
professional, al seu encàrrec, una actitud que el converteix 
en articulador, vehicle, imant i difusor alhora. 

El Govern de la Cultura

En els àmbits de la cultura, l’acció de govern bascula entre 
el reforçament d’una ideologia sentimental i de resistència 
tardofranquista, burgesa i autocomplaent, i el doble repte 
d’integrar les modernitats i els canvis d’hàbits i d’incorporar 
la complexitat del món cultural i dels seus territoris reals 
i imaginaris.

Crec que, encertadament, la visió neonoucentista de men-
talitats obertes de les primeres etapes del Departament de 
Cultura (Canher, Rigol, Ferrer...), que pretenia xarxes i in-
fraestructures prou equilibrades, es va anar empeltant del 
partidisme interessat, o de les quotes de mercat (en vots 
sectorials i territorials) de tot el Govern i, a Cultura, del 

J O S E P  T O R T  I  B A R D O L E T

QUÈ HI FEU, A CULTURA?

ACTIVISME
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Exposició al claustre de la Biblioteca Pública de Lleida. Foto: Arxiu Serveis Territorials de Cultura.
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pragmatisme intencionat, i potser ben encarrilat, però mai 
ben resolt (Vilajoana, Mascarell...).

Però, més enllà del consellers, i entenent que fem l’anàlisi 
des de la capitalitat perifèrica de Lleida, tampoc s’ha po-
gut organitzar d’una manera clara la definició de l’obra de 
govern en relació amb les estructures territorials. I, aquí, 
l’articulació de l’administració pública ha estat des del prin-
cipi mediatitzada per quotes polítiques i pel joc de contra-
partides i controls entre les diferents administracions. 

En aquest tauler dels anys vuitanta i noranta, la partida de 
Cultura ha tingut les de perdre. Mai dels mais el pressupost 
de la Generalitat ha superat l’1% del pressupost total, ex-
cepte en una petita temporada inicial del tripartit, quan ja la 
mateixa maquinària del Departament se n’enduia la porció 
més gran. I en el discurs del Govern, mentre la nació es de-
fineix per la seva cultura, el poder atorgat als seus represen-
tants és molt minso i decreixent. 

Al territori, el nomenament de coordinadors o delegats 
territorials no era entès normalment com un premi a la 
gestió ni una millora en la carrera política, sinó més aviat 
un accèssit de consolació i d’equilibri entre les famílies 
mal avingudes.

La gestió de la cultura

En aquesta radiografia, que és la meva i no vol ofendre nin-
gú, no s’esmenta, però, la feina real, i amb això tornem al 
principi, quan dèiem que el compromís de les persones con-
cretes fa bona l’obra de Govern. I millora, sovint molt, el 
funcionament de la maquinària central i territorial. 

Finalment, vam anar entenent que la cultura es fa des de 
baix, des del mig i des d’on surt. Hem anat esbrinant que 
l’ingent patrimoni de què som partícips i garants comporta 
una tasca complexa, de responsabilitat continuada. I hem 
après que el nostre país petit és molt ric en cultura, però que 
no té resoltes les vies de comunicació i difusió que el farien 
més valent i més gran, des de dins i cap enfora.

Preparació i predisposició en les persones. Coneixement 
i eficàcia en l’administració. Reconeixement i criteri en la 
gestió i el suport a l’activitat cultural. Capitalitats i transver-
salitats en el territori. Tot plegat conformaria l’argumentari, 
la base teòrica, l’espai mental de la cultura. 

Però és en l’actitud on es desplega aquesta teoria i on es 
posa a treballar el bagatge de cadascú (la seva experiència, 
estudis, orígens, dèries i voluntats...).

La pregunta és, per tant, aquella que diu: “Què hi feu, a 
Cultura?”. Aquesta pregunta, que ens feien i ens fan sovint, 
no té una resposta senzilla. Molts dels nostres companys 
ho tenen relativament fàcil: diuen “faig d’arqueòleg”, “de 

delineant”, “d’arquitecte”, “d’inspector”, “de registrador”... 
Feines, totes, molt importants i, encara que complexes, 
força definides. 

Però alguns altres fem una passejada per les tasques diver-
ses que ens toquen, ens encomanen, ens prenem o se’ns 
acudeixen... i tot plegat s’inclou sovint en una definició vaga 
o genèrica, com tècnic de cultura, gestor, dinamitzador...

Aleshores, i d’acord amb el que hem explicat, seria possible 
respondre, per exemple, dient tot això que segueix? Escol-
tar, sumar esforços, vehicular impulsos, reconduir dèries, 
estimular aptituds, crear autoestima, regenerar estructu-
res, pacificar controvèrsies, endreçar col·lectius, seduir, 
fonamentar esdeveniments, garantir continuïtats, escoltar i 
comprendre encara més i treballar molt i ajudar molt...

La feina del Quim

Una resposta o interpretació com aquesta només és possi-
ble en casos comptats, i és veritat si parlem del Quim, del 
Joaquim Minguell i Cardenyes, targarí i de Lleida.

Ha estat molt important per a tots, “per al país”, com dirien 
els polítics, que persones preparades com el Quim arribes-
sin a una jove Generalitat. 

Com bona part de la seva generació, el Quim arriba a 
l’administració amb un llarg i sòlid bagatge. Encara que per 
a ell i alguns dels seus companys aquesta fos la primera fei-
na seriosa, o el primer sou segur, no es tracta d’un passerell 
que tot just surt de l’ou i s’ajau als brancatges suposadament 
acomodats de la funció pública. Ni molt menys d’algú que, 
enllestit un títol, vol apalancar-se en una cadira vitalícia.

El bagatge del Quim, i no descobrirem res, estava molt arre-
lat a Tàrrega i a la família, obert i cosmopolita en el conei-
xement, i bastant transgressor en les formes. Però la seva 
actitud, la mare del corder, era sempre una lectura en posi-
tiu de la realitat en què es trobava. Mirem una mica aquest 
bagatge, i la seva actitud en desplegar-lo:

La condició targarina. Si sempre cal considerar la pro-
vinença geogràfica i familiar, és clar que Tàrrega marca 
caràcter i empremta. I més en aquells anys de la recuperada 
democràcia. Els Minguell eren tots requerits en la construc-
ció d’una Tàrrega que, superat el franquisme, necessita-
va expressar-se. I malgrat la injusta paga de la política, el 
mandat d’Eugeni Nadal va fer sortir el millor dels targarins: 
creatius, emprenedors, botiguers... Sorneguers jueus per als 
lleidatans de capital, traficants i fenicis per a la ruralia del 
pla i del Pirineu, mai compresos pel caràcter nou ric del Pla, 
ni per la violència balaguerina, ni per la Cervera perduda en 
els miralls del temps. L’esclat targarí era motiu d’admiració 
i, moltes vegades, de controvèrsia, especialment a Lleida 
ciutat, que, amb tantes dificultats, enfilava una cultura que 
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mai va arribar a ser la pròpia d’una capital, tot i els esforços 
de Jaume Magre i els seus col·laboradors.

Quan el senyor Nadal aterrarà a Lleida, primer a la Diputa-
ció i després als Serveis Territorials, aquests fruits targarins 
amarguejaran en la política, però nodriran la tasca del De-
partament a Lleida i arreu del territori: d’Àneu a València i 
de Barcelona a Fraga.

L’art, cultura activa. Excepte els creadors, els gestors i 
agents culturals que hi treballen entenen l’art com a alguna 
cosa que s’ha de contemplar o estudiar. La capacitat de l’art, 
la pintura, l’escultura, l’arquitectura, la dansa... per incidir 
en la realitat, per canviar el món, és una cosa que s’ensenya 
ben poc en la carrera que vam compartir amb el Quim, però 
ell ho duia a la sang, de creador de nissaga i de voluntat. 
Per tant, posar l’art a disposició de la societat, i afavorir els 
creadors com a agents actius d’aquesta, era i és un repte 
imprescindible.

Tradició i modernitat. Enfrontar passat i present és 
d’ignorants; respectar-los és responsable; confrontar-los és 
d’agosarats. Calia redescobrir la tradició d’arrel, més enllà 
del treball etnològic; calia respectar les formes popularit-
zades sense menystenir la tradició popular resistent, sovint 
d’esperit empobrit. Calia projectar-ho tot en un futur més 
obert en què ningú es trobés aliè dins la diversitat de la seva 
pròpia cultura passada, ni se sentís incòmode en les ver-
sions renovades i redescobertes. 

Això ho entén el que, a més d’anar a classe, ha cantat a la ta-
verna, el que dibuixa amb bolígraf i escriu amb ordinadors 
reciclats, el que escolta el darrer rock i sap que Sant Roc és 
el setze, entre Santa Maria i el gos.

Territori. El debat sobre l’equilibri territorial és inesgota-
ble i la solució, insondable, però la realitat és riquíssima. 
Una administració competent ha de saber quin és el territori 
al qual serveix, i això vol dir coneixement, reconeixement 
i respecte. I juntament amb això, l’administració de la cul-
tura ha de ser la més interessada a afavorir l’autoestima, 
retrobar i enfortir les capitalitats i els veïnatges, mirar les 
transversalitats i optimitzar les distàncies. 

Conèixer el territori, les seves dinàmiques i els seus per-
sonatges, no és una dèria curiosa d’expresident, sinó que 

és una necessitat del gestor. I equilibrar-lo vol dir saber 
passejar-se per Barcelona sense perdre’s i no perdre’s pas-
sejant per l’Urgell, el Sobirà o la Franja. Si els poders pú-
blics fan tard sistemàticament a les comarques pobres, i no 
només quan les visiten, que, com a mínim, tinguin la caritat 
d’escoltar i compartir.

El servei públic. L’obra del gestor, del funcionari, del di-
namitzador es realitza en el cas certament excepcional del 
Quim des d’un profund respecte a l’usuari, al conciutadà. 
Això no obsta perquè tots esmoléssim el sentit de l’humor, 
que és una sortida intel·ligent a moltes situacions. Però, per 
a ell, no hi havia ni poble petit, ni creador massa amateur ni 
proposta massa freak per no escoltar-los amb atenció, per 
no ajudar-los a reconduir la idea, per no tornar-la plausible.

I això, des d’una discreció que, a vegades, costava d’enten-
dre. Poques vegades havia de portar expressament l’aigua 
al seu molí, perquè no treballava pensant en el seu profit, 
i mai va prioritzar la seva opció política a la feina —ni la 
sabíem—, però ni tan sols era important que coincidís amb 
el seu gust tot allò que ajudava a construir o resoldre. 

Dins la maquinària i les contingències funcionarials, no 
necessitava imposar cap criteri i, darrere una reacció que 
semblava displicent, s’hi amagava un criteri sòlid que no 
volia evidenciar més enllà del que era necessari i del que 
finalment la realitat imposava pel seu propi pes. No bus-
cava mèrits ni reconeixements, però pretenia resultats, i 
s’aconseguien com si ell no hi tingués res a veure. 

Ens semblava que el Quim queia sempre de peus. Mantenia 
el to i incrementava l’estimació dels sectors culturals, dels 
territoris, dels creadors, de molts companys dels serveis 
centrals i d’altres estaments i institucions. En totes les eta-
pes a la feina, sense fer-se veure, sense marcar postura, va 
esdevenir imprescindible. 

I un cop explicat tot això, a més d’una sentida absència i del 
buit dels que se’n van quan no toca, sabem, sentim i expli-
quem que hi ha exemples imprescindibles i podem explicar 
models a seguir, sense manies, sense publicitat, sense pena. 

Gràcies en nom propi, en nom dels companys i en nom de 
la institució, encara respectable, en què treballem per servir 
la cultura i la terra.
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En un moment en què la baixa qualitat democràtica es fa 
evident dia sí i dia també, ara més que mai es fa necessària 
una veritable regeneració. Una regeneració que no s’hauria 
de limitar només a la reforma de les institucions, com se’ns 
vol fer veure, sinó que ha de ser molt més profunda i hauria 
de transformar el model actual de cultura política des de la 
base. Es tracta de passar d’una democràcia representativa 
com la que tenim actualment a una altra de participativa 
on el ciutadà pugui tenir una major capacitat d’intervenció 
en la presa de decisions que afecten el seu dia a dia. De fet, 
estem parlant de passar de la vella política a la nova.

Evidentment, estem molt lluny encara d’arribar-hi, i les re-
sistències que s’aferren al model tradicional d’estructura 
de poder són cada dia més reaccionàries. D’altra banda, 
els mecanismes institucionals de participació ciutadana no 
s’acaben de desplegar tan ràpidament com seria de desitjar, 
i sovint es converteixen en un fre.

Però això no es fa de la nit al dia, requereix de l’aprenentatge 
de noves maneres de fer política, en què la participació si-
gui l’eix central i la mateixa societat civil sigui el principal 
actiu de la regeneració de les institucions democràtiques. A 
l’inrevés no s’entén.

I en aquest context, considero el moviment associatiu com 
el marc on millor s’expressa aquesta voluntat de la ciuta-
dania d’entendre la participació i el compromís social. És 
un marc col·lectiu idoni d’aprenentatge dels valors demo-

cràtics en què, a més de fomentar la participació, permet 
obrir debats en aquelles qüestions més properes a la quoti-
dianitat dels ciutadans amb un clar objectiu: generar nous 
relats alternatius als oficials.

Tot un moviment social de base que articula formes múl-
tiples d’organització i causes molt diverses: associacions, 
moviments assemblearis, plataformes, marees, moviments 
veïnals, organitzacions polítiques, sindicals i col·legiades, 
col·lectius i grups diversos, etc.

En el cas de Lleida, no ha estat diferent. El meu pas per en-
titats culturals com l’Ateneu Popular de Ponent o Òmnium 
Ponent-Lleida m’ha permès copsar aquestes dinàmiques 
que han tingut lloc a la ciutat en el camp de l’activisme cul-
tural durant aquesta darrera dècada.

Hom reconeix que després dels anys d’adveniment de la 
democràcia, moltes entitats culturals van deixar de banda 
l’activisme social i polític dels anys 80 per entrar en una 
etapa més introvertida en què l’activitat se centrava en la 
consolidació d’una programació cultural i la gestió de les 
subvencions públiques. Excepte l’Ateneu Popular de Po-
nent, que incorpora el debat social com a objectiu intrín-
sec, durant aquest període les entitats culturals renuncien a 
incorporar-se als debats de la ciutat.

Però aquesta dinàmica més individualista, en què cada en-
titat treballava per si mateixa, es comença a trencar en el 

X AV I E R  E R I T J A  C I U R Ó

LA CULTURA COM A EINA
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

POLÍTICA
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Manifestació al Parc del Segre de Lleida, 11 de setembre de 2016. Foto: Francesc Català.
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moment en què comencen a sorgir noves propostes que 
agrupen diversos col·lectius i entitats en plataformes reivin-
dicatives. Això ha permès que, en la darrera dècada, s’hagi 
articulat tota una estructura de treball en xarxa d’entitats, 
organitzacions i col·lectius que, des de la radicalitat demo-
cràtica, han configurat un veritable corrent llibertari que ha 
permès vehicular diversos debats a la ciutat sobre aspectes 
diversos de caire social, cultural i polític.

Amb aquesta voluntat de fomentar el debat a la ciutat, diver-
ses entitats culturals van prendre un paper actiu en platafor-
mes com la Plataforma Protegim l’Horta de Lleida (2005), la 
Plataforma Cívica per la Unitat del Museu de Lleida (2008), 
la Coordinadora d’Entitats Lleida Ambiental per la Recupe-
ració del Riu Segre (2008), la plataforma per a les consultes 
populars Lleida Decideix (2009), la plataforma Compromís 
pel Museu d’Art Jaume Morera (2012).

Fruit d’aquesta experiència de col·laboració entre les en-
titats, darrerament s’ha constituït la Plataforma d’Entitats 
Culturals de Lleida (2015), que actua com una coordinadora 
d’entitats i té com a objectiu principal obrir un nou espai de 
debat sobre la realitat cultural a la ciutat. Dic un nou espai 
de debat perquè durant aquests anys s’han realitzat debats 
sobre la cultura des d’àmbits diferents de la ciutat, com els 
Escorxadebats (2011-2013) o la Marea Vermella Cultura 
Lleida (2014). De fet, una de les propostes més interessants 
d’aquesta plataforma és el cicle de debats Diàlegs.

En aquests debats, temes com les polítiques culturals, 
la democratització de la cultura, la professionalitza-
ció i el reconeixement de la gestió cultural, els models 
d’organització i el finançament, els equipaments o els usos 
de l’espai públic permeten dibuixar quins són els grans 
reptes de la cultura avui.

I una de les conclusions més importants a què s’arriba és 
que la cultura és una veritable eina de transformació social, 
fet que hem pogut constatar durant aquests anys. Precisa-
ment, aquesta plataforma està liderant en aquests moments 
dues accions reivindicatives, com el posicionament en 
favor de l’ús preferent del català a l’ajuntament de Lleida 

(2015) i la defensa de la unitat de les col·leccions del MNAC 
i el Museu de Lleida per tal d’evitar la segregació dels fons 
de Sixena (2016).

I és que hem de tenir en compte que gran part de les entitats 
culturals adherides a la plataforma han estat espais tradi-
cionals de sociabilització dels valors del catalanisme entre 
les classes mitjanes i populars i, per tant, incorporen en els 
seus objectius la defensa de la llengua catalana i del model 
d’immersió lingüística, el patrimoni i altres valors identita-
ris que reforcen el reconeixement de Catalunya com a co-
munitat cultural.

Fixeu-vos si en aquests darrers anys ha estat clau l’acció 
d’aquest teixit associatiu, que ha estat capaç de liderar tot 
el moviment independentista i aconseguir la majoria social 
necessària per iniciar el procés polític. De fet, aquesta gran 
capacitat de mobilització de la societat civil organitzada 
a casa nostra ha suplert moltes vegades la feblesa de les 
nostres institucions davant d’una estructura de l’estat que, 
sovint, actua com un rodet.

La participació, el compromís social, la defensa dels valors 
democràtics, el debat d’idees, el treball en xarxa, etc., reme-
tent-nos al que dèiem al principi, on és molt necessari rege-
nerar la democràcia des dels fonaments per poder fer el salt 
a un nou model de democràcia participativa, cal continuar 
i potenciar amb aquesta dinàmica encetada a casa nostra. 
Fins i tot quan esdevinguem una nova República. De fet, no 
tindria sentit crear-la sense tenir això molt present.

I en aquest sentit, les institucions haurien de ser molt cons-
cients que és en aquest marc associatiu on realment s’opera 
una gran part d’aquesta transformació d’un nou model de 
cultura política en què el ciutadà pugui participar i influir 
molt més activament de les decisions que es prenen cada 
dia sobre assumptes que l’afecten directament.

És aquí on té sentit poder utilitzar conceptes avui massa 
banalment utilitzats, com apoderament de la ciutadania, co-
decisió, regeneració democràtica, democràcia participativa 
i/o directa. 

música
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Amb el Quim Minguell vam coincidir en nombroses oca-
sions tant a la delegació de Cultura de la Generalitat a Llei-
da, on ell desenvolupava les seues tasques habituals, com a 
la UdL, seu de la meva activitat professional quotidiana, tot 
i que el més fàcil era trobar-nos i fer petar la xerrada sobre 
el tema que fos en inauguracions d’exposicions, actes lite-
raris o durant la celebració de conferències de temàtiques 
dispars en qualsevol dels equipaments culturals ciutadans.  

Òbviament, a una persona sensible com ell, des de ben jove 
el van atrapar, igual que a mi, el gust i la passió per la músi-
ca. Per descomptat, vam coincidir en actuacions musicals 
de tota mena, les quals van ser un altre punt de connexió 
emocional per a tots dos. Sent de la mateixa generació —jo 
tan sols un parell d’anys més gran—, els nostres gustos tam-
bé van observar força coincidència. A tots dos ens encanta-
ven, sobretot, les dècades dels anys seixanta i setanta, des 
de l’anomenada British Invation, encapçalada pels Beatles, 
els Rolling Stones, The Who, The Animals o els The Kinks, 
fins al hard rock, amb bandes guitarreres potentíssimes 
com Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath, passant 
pel rock americà i la psicodèlia de gent com la Creedence 
Clearwater Revival, The Doors i Grateful Dead, encapçalats 
per tres dels seus ídols màxims, l’inimitable John Foggerty, 
el gran Jim Morrison, enorme poeta, i Jerry Garcia, un esti-
lista del seu instrument que va crear un modus interpretatiu 
absolutament distintiu i personal. Parlant de guitarristes..., 
què podem dir de Jimi Hendrix, Eric Clapton o Jimmy Page, 
tots tres entre els grans de les sis cordes, el so i les tècni-
ques dels quals tant apreciava el Quim... Parlant de tot ple-
gat vam descobrir que, ell a Lleida i jo a Barcelona, havíem 
recorregut camins d’aprenentatge musical paral·lels. Tot el 
que he esmentat ho vam anar ampliant, de forma contem-

porània al que anava succeint, amb el sorgiment de nous 
fenòmens musicals, com ara el punk, enamorant-nos per-
dudament, tots dos, d’un parell dels seus representants més 
autèntics i enèrgics: The Ramones i The Clash, segurament 
les millors bandes d’aquesta moguda irreverent, nascudes a 
cadascuna de les dues bandes de l’oceà Atlàntic, respectiva-
ment, als Estats Units i al Regne Unit. Els primers destaca-
ven per la seva desmanegada presència i per aquella curiosa 
barreja que practicaven de rock high school vocal dels cin-
quanta, les sonoritats de les bandes femenines, del surf i del 
garatge dels seixanta, i la música underground i la cruesa 
protopunk dels The Stooges i MC5, de començaments dels 
setanta. Dels segons, el que més enganxà al Quim va ser 
l’enorme personalitat dels quatre components de la banda, 
sobretot la de Joe Strummer, el compositor de moltes de les 
seves cançons més recordades; una música de rauxa inusi-
tada que s’agermanava amb temes polítics i punyent reivin-
dicació social. Ens va agradar que el seu llegendari London 
Calling fos també l’àlbum dels britànics preferit de tot dos. 
També dins de l’àmbit del punk, però en termes geogràfics 
més locals, li van agradar força els radicals bascos Kortatu, 
pels punts de contacte i certes similituds que va trobar amb 
els The Clash. També vam comentar alguna vegada temes 
preferits mutus, com ara My Generation, la balada Angie o 
Light My Fire. D’aquesta última —com a mi—, el fascinava 
l’arranjament d’orgue de Ray Manzarek, al pont central de 
la cançó, i va al·lucinar el dia de la presentació del llibre del 
seu germà al Museu de Lleida, quan, parlant sobre aquesta 
cançó, vam coincidir en aquest aspecte.

En un altre vessant de la música, recordo amb enyor com li 
vaig agrair de tot cor els seus comentaris elogiosos del meu 
llibre Quan Lleida era ye-yé. Música “moderna” i societat 

música
J AV I E R  D E  C A S T R O
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(1960-1975) i que hagués fet acte de presència a la multitu-
dinària presentació a l’Auditori Enric Granados. Segons ell, 
aquesta és una de les millors aportacions bibliogràfiques so-
bre temàtica musical mai fetes al nostre territori, afirmació 
que, provinent d’una persona tan preparada culturalment i 
amb un criteri de tanta serietat intel·lectual com el seu, ha 
esdevingut amb el temps, per a mi, un record inesborrable. 
Malgrat que em resulta especialment trist mirar cap enrere i 
parlar dels darrers moments que vam viure plegats, no puc 
concloure aquestes línies sense recordar un preciós projec-
te cultural en què ell va ser present des de bon comença-

ment, si bé no va poder arribar a presenciar-ne la conclusió 
ni recollir la part de l’èxit assolit que, amb justícia, també li 
corresponia. Quan, a partir d’una conversa amb el recone-
gut i prestigiós fotoperiodista santjustenc Francesc Fàbre-
gas, va plantejar-se la possibilitat de portar-lo a Lleida per 
exposar per primer cop algunes de les seves espectaculars 
fotografies musicals, la primera persona amb qui vaig con-
tactar per conèixer les opcions de portar aquest projecte a 
bon port a la nostra ciutat va ser el Quim. Vam trobar-nos 
per parlar-ne i —ho recordo com si fos ara mateix— la idea 
el va entusiasmar tant que de seguida va posar fil a l’agulla 
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amb una primera conversa amb el delegat de Cultura, Josep 
Borrell. Aquest va recollir el guant convocant-nos al Quim, 
a mi mateix i al Fàbregas per parlar més a fons de la qües-
tió i valorar les possibilitats reals d’organitzar l’esmentada 
exposició. El fet és que del plantejament inicial d’una úni-
ca exposició sobre músics internacionals, l’entusiasme de 
tots plegats va portar-nos, en definitiva, a l’antològica 99% 
Francesc Fàbregas. Fotografies, dividida en cinc espais 
ciutadans diferents amb les temàtiques Nou Univers Mu-
sical Català (Delegació de Cultura de Lleida), Apòstols del 

Rock (Museu de Lleida Diocesà i Comarcal), Boss-celona. 
Bruce Springsteen a Barna (Rectorat de la Universitat de 
Lleida), Canet Rock i el seu temps (Arxiu Històric de Llei-
da) i Paisatges sense Pàtria (Biblioteca Pública de Llei-
da). Malauradament, el Quim no va poder veure culminat 
aquest gran projecte, ja que ens va deixar abans d’hora, 
si bé el seu alè i entusiasme sempre van acompanyar tot 
l’equip de persones que vam tirar-lo endavant. Aquell feliç 
dia de les inauguracions respectives, el vam recordar i ho-
menatjar com es mereixia.
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Lletres d’algunes de les cançons que va composar amb Joan Solé i Cesc Serra per a Tenebra d’Esgolfa i Víctimes de la Tos, finals dels anys 80.
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J o s e p  M .  G a n y e t

El Minguell Cardenyes, una estrella del rock 

Amb el Quim ens coneixíem des de 1970, quan vam coincidir 
per primer cop als escolapis de Tàrrega. En aquella època, a 
l’escola no hi havia Marcs, Paules, Jans o Jonathans, sinó que hi 
havia Serres, Costes i Minguells. A l’escola ens cridaven a tots 
pel cognom —gairebé sempre castellanitzat—, menys als que 
el tenien repetit, als quals cridaven amb els dos cognoms. A la 
nostra classe, els Serra, els Costa i els Minguell tenien aquest i 
el Quim va ser el Minguell Cardenyes mentre va coincidir amb 
el Minguell Pérez i amb el Minguell Oliveres.

D’aquells primers anys, recordo del Minguell Cardenyes i de 
tres o quatre més de classe que sabien coses que nosaltres no 
sabíem, coses que no sabíem ni que es podien saber, coses que 
a l’escola no s’ensenyaven. Diria que els germans més grans 
hi tenien molt a veure. A l’edat d’explicar l’acudit de Mis te-
tas, amb el Mingell Cardenyes ja explicàvem acudits sobre el 
Carrero Blanco, fèiem mil i una versions de l’himne d’Espanya 
i ens sabíem de memòria cançons del Pere Tàpias, que, per a 
nosaltres, va ser el primer gran revolucionari.

Més endavant, i amb les primeres eleccions democràtiques, 
van arribar els partits polítics i, amb ells, una allau d’adhesius 
que tunejàvem convenientment amb els nostres noms i les 
nostres consignes. Ens devia impactar molt, allò tan nou dels 
partits, perquè el 1976 —fèiem sisè, ho recordo—, el Min-
guell Cardenyes i quatre o cinc més van fundar el seu primer 
partit polític: el PGC, acrònim de Partit Gran Catxondeo. Els 
membres del PGC portaven braçalets amb les quatre barres a 
l’estil del que lluïa el Johan Cruyff al Barça, però amb les sigles 
del partit. El PGC repartia propaganda electoral en sortir de 
l’escola i fins i tot va arribar a fer un míting a tota la classe en 
hores lectives, cosa que em fa pensar que algun professor hi 
devia trobar un cert valor pedagògic.

En acabar vuitè als escolapis, les nostres vides es van separar els 
20 quilòmetres que separen Agramunt de Tàrrega. Son pare, el 

pintor Jaume Minguell, era el director de l’Institut d’Agramunt 
i això el va portar a canviar la riba de l’Ondara per la del Sió. 
No recordo gaire bé si vam perdre el contacte o ens anàvem 
veient, ja que, en algunes etapes de la nostra vida, hem pogut 
estar mesos sense veure’ns i, en tornar-nos a trobar, continuar 
la conversa on l’havíem deixat.

Vam tornar a trobar-nos a tercer de BUP a l’institut de Tàrrega 
Manuel de Pedrolo, que llavors era l’institut i prou. Jo conti-
nuava sent el Ganyet, però ell ja era el Quim i, com el Minguell 
Cardenyes de deu anys abans als escolapis, vivia en un món 
que era molt més gran que el que hi havia entre les parets de 
l’institut. Eren dies de cabells llargs i noies; de porros i Duca-
dos; de Doors i Rolling Stones.

Ser el sisè de vuit germans té els avantatges que ja no et cal 
demanar permís per fer segons què —els teus cinc germans 
grans ja t’han aplanat el camí— i d’heretar el que els teus ger-
mans grans ja no volen. Recordo molt bé el quartet de sota 
l’escala de casa on amb prou feines hi cabia un llit, un tocadis-
cos i unes quantes capses de vinil. Guitarra, partitures, discos, 
cintes de casset i la paret i el sostre plens de pòsters eren els 
millors dos metres quadrats d’estudi musical del món.

En aquell quartet —el quartet— el Quim va ser els Who, els 
Rolling Stones, els Beatles, els Ramones, Deep Purple, Led Zep-
pelin, els Doors i l’Antonio Machín. Incomptables hores tocant 
els èxits dels nostres ídols i arreglant el món. A poc a poc, al 
rock’n’roll dels vinils el Quim hi va anar afegint el de la seva 
pròpia collita: una barreja de rock dur, humor absurd i mercat 
dels dilluns a Tàrrega. Jo al·lucinava que un amic meu fos una 
estrella del rock i amb l’amistat que teníem de feia temps s’hi 
barrejava el fenomen ídol.

En aquell temps, el Quim tocava amb els Tenebra d’Esgolfa 
i jo n’era fan. Em semblava increïble que uns quants amics 
de classe tinguessin altaveus, amplificadors, focus, bateria i 
guitarres i anessin fent cowncerts pels pobles de la comarca. 
Jo volia ser com ell.

Foto de capçalera: Amb Josep M. Ganyet i amics fent honor al monu-
ment. Foto: Arxiu Josep M. Ganyet.
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Durant un dels concerts del grup l’any 1987. Foto: Arxiu Cesc Serra.
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I, com passa amb tots els grups mítics, els Tenebra d’Esgolfa es 
van dissoldre per desavinences internes. Ara no recordo qui va 
ser la Yoko Ono, però recordo quan el Quim m’ho va explicar. 
Era l’estiu i sèiem sota els porxos del carrer Cervera, davant 
de Cal Pio, quan em va dir que li era igual, que millor així, 
que faria un nou grup amb el que quedava dels Tenebra i que 
tenia un baix per a mi. Era un baix Höfner, com aquell mar-
ró del Paul McCartney del principi dels Beatles, que li havia 
donat el que va ser baixista de Los Sin Nombre, un grup de 
pop de Tàrrega dels anys 60. Havia fitxat el Ramon Andreu, 
un veí seu més jove que nosaltres i que, amb 14 anys, ja tenia 
tots els cursos de piano fets; el Francesc Serra, amic meu des 
de petit i que ja tocava la bateria amb els Tenebra, i li faltava 
un baixista. Jo no havia vist un baix en la meva vida, però 
l’oportunitat de ser una estrella del rock només es presenta 
un cop a la vida. Sí a tot.

I vam començar a assajar, a escriure cançons, a aprofitar temes 
vells, fer versions i vam trobar el nom, un nom que havia de 
ser premonitori: Víctimes de la Tos. El Quim escrivia i compo-
nia, el Cesc —filòleg— arreglava les lletres, el Ramon en feia 
els arranjaments i, com que jo tenia un ordinador, les passava 
a màquina i les imprimia. I vam esdevenir astres intercomar-
cals. Bellpuig, Cervera, Solsona, el Talladell, festes majors, bars, 
pubs, festivals, festes… i Tàrrega, la Fira del Teatre de Tàrrega, 
amb el Joan Bibiloni de teloner. Vam tocar el cel de l’Urgell, 
però cel al cap i a la fi.

Els 80 van ser anys d’eleccions, de Tarradellas i Suárez, de 
Pujol i Juan Carlos, de mossèn Josep de la Parròquia i Joan 
Pau II, d’urbans i guàrdies civils, de sequera i pedregades. I 
els Víctimes de la Tos ho eren també del seu temps i del seu 
país. Del geni creatiu del Quim i de la seva guitarra van sortir 
cançons memorables com El Papa està borratxo, Ei Picolettos 
(No m’atrapareu), Reial Persona, Plou a bots i barrals o Jo també 
vull ser kumbi (Oh Lord), cançons que tocàvem una i cent vega-

des perquè tenien el poder de parar el temps i, a més, era un 
fart de riure fer-ho. En tinc les maquetes en cinta de casset de 
ferrocrom que, un dia d’aquests, penjaré a la xarxa.

Amb el Quim guanyàvem algun caleró anant a enganxar car-
tells per les eleccions —son germà gran era regidor de Cultura a 
l’Ajuntament de Tàrrega— i, com que n’hi havia sovint, alguna 
va caure a finals d’estiu. El cas és que teníem cola d’enganxar 
cartells, cubells i escombres quan al Quim li van arribar, no sé 
d’on, cartells de la manifestació de l’Onze de Setembre a Barce-
lona, d’una d’aquelles en què tothom diu que va participar però 
a les quals, en realitat, anaven quatre gats. I és així com, una nit 
de setembre, vam carregar els cartells, la cola, les escombres i els 
cubells plens de cola al Ford Sierra de mon pare —ho deu saber 
mentre llegeix això— i vam empastifar Tàrrega de cartells. Tota la 
nit ens la vam passar amunt i avall enganxant cartells mentre can-
tàvem Ei Picolettos (No m’atrapareu) fins que els picolettos ens van 
atrapar, concretament a la pilona que hi havia darrere la xurrera 
al Pati. Recordo la conversa amb el guàrdia civil com si fos ara:

—Buenas noches, ¿esto qué es?
—Cartell de la manifestació de l’Onze de Setembre a Barcelona.
—Esto, mientras Cataluña no sea independiente, es ilegal.
—No, que de l’Ajuntament ens n’han donat permís.
—Bueno, tendré que dar parte. ¿Nombre y apellidos?
—Ramon Garrés de Tàrrega —vaig mentir jo.
—Quim Minguell, dels Minguell Cardenyes del carrer les Piques.
—Firmen aquí.

Jo vaig signar aquell imprès mal escrit i ple de faltes amb un 
gargot inintel·ligible, procurant dissimular el meu nom fals i 
acollonit per si a casa ho arribaven a saber. En canvi, el Quim 
va signar molt tranquil, com si fos la cosa més normal del món, 
amb el posat d’aquella estrella del rock que és importunada 
per un fan perquè li signi un autògraf. Amb lletres clares va 
escriure “Minguell Cardenyes”.
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F r a n c e s c  G a b a r r e l l

Quins gats que agafen els castellans

Diuen que el temps és una línia recta, un fil entre dos punts 
que ens condueix del passat al futur. Francament, no ho sabria 
dir, però si més no aquesta imatge em servirà per mirar enrere 
i cercar en la llunyania aquell punt anomenat Quim Minguell. 
Cercar i recordar. 

“Hi ha un noi que busca estudiants interessats a col·laborar a 
La Mañana fent crítiques d’exposicions i escrivint sobre temes 
de patrimoni.”

Recordo perfectament aquestes paraules del professor de la 
UdL Ximo Company tot just en acabar una de les seves clas-
ses. Era l’any 1991: porno dur, com passa el temps. Quim 
Minguell es deia “el noi”. Era de Tàrrega, per a les coses bones 
i per a les dolentes, i treballava als Serveis Territorials de Cul-
tura de la Generalitat. 

Una trucada i l’endemà ens trobem al bar Roma, al costat de 
la Universitat. Si algú em pregunta quan el Quim entrà inexo-
rablement en la meva vida, sempre recordo aquella primera 
trobada, aquella conversa, les primeres cerveses plegats per 
acompanyar mil preguntes (meves) que no obtenien més que 
magres respostes (seves). Res semblava tenir gaire importàn-
cia, tot era molt senzill. 

 —Vols dir, no ho tinc clar? 
—I tant, si no és res.
—«Exactament, què hauré de fer? 
—Quatre ratlles, donar la teva opinió. 
—No ho sé... Quan començaria? 
—Demà. 

Tot i tenir només tres anys més que jo, semblava que parlés 
amb un veterà. Amb algú que estava de tornada de tot allò 
que a mi em neguitejava. I sempre va ser així. Des de llavors, 
tot el que vam fer plegats, sols o al costat de tantes companyes 
i companys, sempre va ser així. El Quim era la guspira, l’en-
cesa, aquell qui t’empenyia a rodar i et guiava en els primers 
passos, però el camí era teu i només teu. Com si res no impor-
tés gaire, com si tot fos d’allò més senzill. No sabies com, però 
sempre era darrere teu. Alguns cop més a prop, d’altres més 
lluny, però mai al davant. 

Des de la inseguretat personal, des d’un cert desordre d’idees i 
conceptes, escriure era, i és, una de les meves passions. El Quim 
Minguell va ser la primera persona que em va dir: “Fes-ho”. 

I, des d’aquell moment, carretera de baixada i a tota velocitat.
 
Era fàcil enganxar-se al Quim. Tot sarcasme, humor i irreverèn-
cia compartides, però sempre en el moment en què tocava, 
i en la seva justa mesura. Sense excessos, sense estridències. 
Gustos, vivències i el rock & roll, sempre el rock & roll. Podia 

This is the end 
Beautiful friend 
this is the end 

my only friend, the end 
of our elaborate plans, the end 

of everything that stands, the end

The Doors

Foto de capçalera: Alguns dels membres del consell de redacció d’ARTS 
després d’una presentació.
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no empatitzar profundament amb un paio que havia tingut un 
grup que es deia Víctimes de la Tos, que se sabia totes les can-
çons de Kortatu i a qui li encantaven la Creedence Clearwater 
Revival i els Ramones?

Punt i a part el tema The Doors, ningú no és perfecte. 

Sota els seus auspicis començo a col·laborar amb el Cercle 
de Belles Arts de Lleida i arriben les primeres contradiccions. 
Jornades senceres, caps de setmana dedicats als concursos de 
pintura ràpida que organitzava l’entitat. A Lleida i arreu de 
Ponent. Impossible afrontar aquell univers de pintors, persona-
litats i artistes amb capa i espasa sense ell. Tot sol hauria aban-
donat ja fa molts anys. Amb ell tenia clar que era un primer 
esgraó, com tants i tants d’altres que vindrien després.

I un dia, amb aquell copet a l’esque-
na tan característic i el seu somriure 
especial, el de les grans ocasions, em 
diu d’entrar a formar part del consell 
de redacció de la revista ARTS, aquesta 
que ara teniu entre les mans. 

Uns quants articles publicats prèvia-
ment a la mateixa revista, nul·la expe-
riència en l’àmbit i, quan el malaurat 
Manel Garcia Sarramona n’abandona 
la direcció, em trobo ocupant el seu 
lloc i fent de director. Encara ara em 
costa entendre com ho va aconseguir. 
Com tantes i tantes vegades al llarg 
dels anys que vam compartir, les ma-
teixes preguntes obtenien sempre les 
mateixes respostes: 

—Jo? No fotis... I tu? 
—Impossible.
—Però, vols dir?
—I tant, sense problemes.
—No ho sé. Quan ha de sortir el pro-
per número?
—Demà. 

El Quim apostava, i ho feia amb tanta 
seguretat que era impossible pensar 
que no sabia el que es feia, que no ju-
gava a cop segur. L’experiment, però, 
va durar un sol número. Afortunada-
ment, la seva xarxa de contactes anava 
creixent dia a dia, i entre d’altres, va 
capturar el Francesc Català, immens 
amic i company, home de lletres im-
preses, savi en la matèria, que es va 
fer càrrec de la direcció de debò, com 
s’havia de fer, i que encara avui duu 
les regnes d’aquest petit univers ano-
menat ARTS. 

Amb la fe del president del Cercle, Jaume Vilella, en un pro-
jecte completament nou, la conjunció d’aquests dos putos 
cracs (el Quim i el Francesc) va dur la revista fins on és avui 
dia. La d’aquests dos monstres i la d’uns quants més que vin-
gueren al darrere. Alguns van plegar veles abans del que tots 
podíem desitjar, com el Ramon Rubinat, però el Joan Talarn, 
l’Albert Velasco, l’Oriol Rossell i, més tard, el Jordi Soldevila, 
l’Òscar Flores i el Xesco Guillem encara fan de copilots. 

No sabria reconèixer mans més expertes. Tots i cadascun 
d’ells hi van ser, i hi són, gràcies als vincles que el Quim va 
crear un bon dia d’ara fa vint-i-cinc anys. 

Arribats a aquest punt, permeteu-me un petit parèntesi 
per parlar breument d’una època molt determinada de les 

Participant a la Festa de Moros i Cristians l’any 2001. Foto: Betlem Felis.
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nostres vides, aquella en què buscàvem plegats la nit. La fos-
cor, els bars, amb el Quim eren una altra cosa. S’hi movia 
com un peix a l’aigua. A fons, ràpid, però sempre reservant 
forces, sense acabar-ho de donar tot, atent a qualsevol gir 
inesperat. Era perfecte. Tu et deixaves anar i ell vigilava. Dies 
intensos, aquells. 

“Quins gats que agafen els castellans!”

El crit de guerra, la cançó amb què, sense saber ni com ni 
quan, em despertava al sofà o en un llit de casa seva. Amb el 
seu rostre mirant-me de fit a fit, a pam i mig de la meva cara, 
i amb un somriure d’orella a orella. 

Recordo molt especialment la intimitat d’aquells dies. Jo, arros-
segant-me pels racons, i ell, fresc com una rosa, com si, en lloc 
de tancar bars, haguéssim tancat biblioteques. Segur del seu 
guiatge, sempre acompanyat del seu suport emocional, de la 
seva visió de la vida. Un recurs inestimable, amb la perspectiva 
que dóna el temps, en aquelles nits en què, com en els dies, 
molts cops no sabia si anava endavant o endarrere. 

Revista, activisme cultural i festa foren tres paràmetres que du-
rant molts anys s’entrecreuaren en la relació personal i profes-
sional amb el Quim. Difícil distingir-los de vegades, impossible 
oblidar-los. 

De la glòria d’aquells temps, però, vull recordar especialment 
dos fites. 

Un magnífic i brutal viatge a Carrara —convidats per l’ajun-
tament d’aquesta ciutat italiana— amb altres companys i 
companyes vinculats al Cercle de Belles Arts. Segurament 
l’exemple més clar de com, al costat del Quim, érem capa-
ços de representar tots els papers de l’auca, de buidar-nos, de 
barrejar la disbauxa amb la representativitat oficial i oficiosa. 
Aquest era ell.

I, sobretot, la comparsa original dels Urgellencs amb què, l’any 
1996, vam inaugurar la recuperació de la Festa de Moros i Cris-
tians a Lleida. Un altre salt al vuit agafat de la seva mà. 

—Festa de Moros i Cristians a Lleida? Vols dir? 
—I tant.
—I funcionarà?

—Segur.
—Qui som, nosaltres?
—Els Urgellencs.
—No ho sé... Quan ens trobem?
—Demà.

De la seva mà, i de la dels millors companys de filada que hom 
podia desitjar: el Jaume Aluja, el Francesc Català, el Pep Tort 
(quins gats que agafen els capitans urgellencs), el Joan Tort, el 
Fernando Lázaro i ell mateix, evidentment. Tots reunits sota 
l’estendard dels Comtes d’Urgell per l’art i la màgia del Quim. 
Grans diades en el record, grandíssims moments tot baixant 
pel carrer Cavallers al ritme eixordador de les bandes. Segura-
ment mai no vaig agrair-l’hi prou. 

I al bell mig de tot plegat; la revista ARTS, sempre la revista ARTS.

El temps i, sobretot, la construcció de nous mons, més íntims i 
personals, van acabar dilatant un vincle que alimentava el dia a 
dia. I amb l’arribada de l’Andrea, la Bruna i la Berta, el contacte 
freqüent va esdevenir esporàdic. Però sempre ens retrobàvem 
amb i per la revista. Era el nexe d’unió, el vincle que ens man-
tenia units, l’estrada des d’on recordàvem el passat i miràvem 
al futur amb la resta de companys.

I malgrat tot, el final va arribar per sorpresa, després de mesos 
i mesos de lluita portats amb total discreció i silenci. Després 
d’albirar l’esperança i la il·lusió. 

No em vaig acomiadar del Quim.  

Em queda el record inesborrable d’un darrer dinar plegats, 
amb les famílies i amics de la revista, uns dies abans, quan tot 
semblava haver retornat a la normalitat. Va ser un adéu tan bo 
com qualsevol altre, segurament aquell que el Quim hauria 
desitjat per sobre de tot. 

—Te’n vas? Ara? 
—Sí.
—No ho sabia, ho sento. 
—Passa res.
—I quan marxes?
—Demà.

Que la terra et sigui lleu, amic meu.
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J o a n j o  A r d a n u y  P e r i s

Un record des de la feina

Com més temps passa, més convençut estic que el comença-
ment de tot plegat havia de ser, per força, l’any 2000, un 
any especialment simbòlic, de canvis profunds, d’incerteses 
històriques i, al capdavall, un any carregat d’il·lusions i de 
novetats. 

Diuen que els canvis de segle sempre duen grans transforma-
cions socials i vitals. Amb més raó en aquella ocasió, ja que el 
canvi era també de mil·lenni. Havia de ser aquell ja llunyà 2000 
el que em facilités l’entrada als Serveis Territorials de Cultura a 
Lleida, amb l’alegria de qui torna a casa i retroba vells amics, 
amb la dolça sensació que els anys no han esvaït determinades 
complicitats i amb la perspectiva de coneixences noves. Entre 
aquestes noves relacions, un personatge discret, afable i dis-
tant alhora, però de mirada sincera, que convidava a no passar 
per alt, ni de bon tros, la seva existència ni el seu potencial 
professional i, sobretot, humà. Efectivament, aquesta persona 
misteriosa i atractiva era el Quim.

No va costar gens anar teixint complicitats. Amb el Quim, en 
el fons, tot resultava fàcil des de bon començament. Ell, al seu 
espai de promoció cultural, i jo, al meu de política lingüística. 
Aviat vam veure que molt més enllà de la gramàtica parda, de 
la ultracorrecció i dels exàmens de català, hi havia un enorme 
desert que reclamava una oportunitat per omplir-se de vida. 
A poc a poc van aparèixer les primeres col·laboracions, amb 
les inestimables aportacions del Pep Tort, el tercer en discòr-
dia, o més ben dit, el primer en concòrdia. Cinema infantil, 
Any Verdaguer, les llengües a Europa, Tirant lo Blanc i, per da-
munt de tot, les primeres incursions a la Seu Vella amb motiu 
dels 800 anys de la col·locació de la seva primera pedra, a 
rebuf de l’exposició L’esplendor retrobada i de totes les activi-
tats paral·leles que va propiciar. Els primers productes visibles 
d’aquells anys inicials del segon mil·lenni. Les primeres concre-
cions d’una entesa cridada a fruir i perdurar.

Diuen que la memòria té el do d’amorosir els records. Potser 
és cert, però, repassant antigues fotos, m’adono que, tot i la 
pàtina d’oblit inevitable, en aquelles imatges hi ha molta vida i 
molta afinitat personal. El record que en tinc, ara que puc mi-
rar aquella primera època a Cultura amb una mínima distància 
crítica, és de naturalitat, de placidesa, de facilitat per anar fent 
coses, per tirar endavant projectes, per fer volar coloms, fins i 
tot. I alguns, vaja, sí que van volar. I ben alt.

Van ser anys d’aterratge a la realitat cultural d’una ciutat, d’un 
territori que havia abandonat feia gairebé una dècada i de la 
qual havia pres, a plena consciència, un distanciament més 
que considerable. Hi tornava i em llençava de cap a un món 
nou, però amb una missió i amb uns còmplices totalment 
diferents, la qual cosa era sinònim de situar-me davant d’un 
llenç blanc que pagava la pena provar de dibuixar amb traça 
i pulcritud.

El Quim, i no em sap cap greu admetre-ho —més aviat al 
contrari—, va ser un dels grans facilitadors d’aquesta presa 
de contacte amb el món de la cultura lleidatana que em 
resultava absolutament aliè i desconegut. Ell estava al bell 
mig d’una multitud de cercles artístics i d’iniciatives de tota 
mena. Amb ell vaig anar endinsant-me en aquest complex 
univers, d’una manera tranquil·la, pausada, amb la calma 
que fa que les coses es paeixin com cal i sense estridències. 
I que quallin.

Però ja ho diu la dita, que “dura poc l’alegria a cal pobre”. 
Canvi de Govern, canvi d’adscripció departamental, mudança 
—no gaire lluny, però mudança, amb tot el que implica— i un 
nou escenari professional i humà. Cert distanciament d’antics 
companys d’aventures, però un contacte freqüent, franc i ama-
ble, malgrat tot. Quan els lligams són sòlids, ho resisteixen tot.

I passen els anys i torna a canviar el Govern. De nou, a fer 
maletes per retornar a Cultura i per retrobar, amb molta més 
força encara, allò que havia quedat latent però ben viu, durant 
uns anys.

Foto de capçalera: Amb els companys i companyes del Serveis Territo-
rials de Cultura, any 1992. Foto: Arxiu Serveis Territorials de Cultura.
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Tot havia canviat. O potser no tant. El Pep Tort, a la Seu Ve-
lla; el Quim, als Serveis Territorials. Noves complicitats, noves 
oportunitats i nous projectes. Malgrat tot, són temps durs per 
al Quim. Temps d’incomprensions i d’incompetència. Temps 
de pressió innecessària i absurda. Temps de mentides i greu-
ges, en què veure com anàvem perdent persones molt vàlides 
va esdevenir un lamentable espectacle quotidià. Temps en què 
fins i tot la salut va haver de pagar el peatge del despotisme i 
l’arrogància. Aquest havia de ser el nostre model de lideratge 
cultural? Per sort, no. O almenys no prou temps per acabar de 
fer-ho malbé tot.

Però fins i tot el més dur té la seva cara oposada, i enmig de 
les pitjors condicions també floreixen les millors flors, les més 
fortes. Enmig d’aquest desori es van anar succeint uns anys de 
gran creixement professional, anys d’aprenentatge intensiu, 
anys de curiositat per entendre l’art, la pintura, la manera de 
veure el món dels creadors. Anys, al capdavall, d’eixamplar 
l’horitzó estricte de la llengua per, sense perdre-la mai de vista, 
arribar a una idea més àmplia, més diversa, més rica, de la 
cultura i de la creació.

Sota el guiatge del Quim, i gràcies a la seva infinita paciència, 
em vaig anar capbussant, amb la prudència de l’incrèdul, en 
el laberint suggerent i imprevisible de la creació, dels petits 
matisos, de les notes de color i els traços arriscats. Exposició a 

exposició, contacte personal a contacte personal, comentari a 
comentari, vaig anar aprenent a valorar la discreció, la prudèn-
cia i el respecte per l’obra creada, però també la solidesa de les 
conviccions i de les argumentacions, en una aplicació gairebé 
plàstica i sensorial de l’ofici de servidor públic, de gestor cultu-
ral al servei únic dels autèntics protagonistes de la cultura: els 
creadors i el públic.

Ara és quan descobreixo el Quim mestre; un Quim, com sem-
pre, amagat entre els bastidors del Quim funcionari (ho dic 
amb orgull, això de funcionari) i gestor. I l’aprofito tant com 
sé. Amb ell em puc acostar una mica a l’univers dels artistes 
locals i no locals, al sentit d’una obra, als conceptes que s’hi 
amaguen, al perquè de la creació, ni que sigui, ho admeto, 
des d’una posició una mica escèptica, que va donar peu a no 
poques estones de riures compartits i converses surrealistes, si 
no directament absurdes, malgrat una crisi ja present amb tota 
la seva cruesa, que limitava el marge d’actuació i que retallava 
recursos i il·lusions.

Permeteu-me un petit parèntesi en forma de reflexió sobre allò 
que tants de cops havíem debatut amb el Quim i que, en el 
fons, era el seu gran projecte, la seva gran aposta professional, 
la que havia de ser, al capdavall, la seva gran contribució a la 
cultura, a la gestió cultural feta des de les institucions. Quin ha 
de ser el paper institucional en el món de la creació? Quin, el 

Amb els companys a la terrassa de l’edifici dels Serveis Territorials, Sant Jordi 2009. Foto: Arxiu Serveis Territorials de Cultura.
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seu protagonisme? Dues preguntes complexes, arriscades fins 
i tot, però que necessiten respostes abans no seguem a fer 
la nostra feina. I això el Quim ho sabia prou bé: ell havia de 
ser només un facilitador, mai un protagonista; i justament per 
això, per la solidesa de les seves conviccions i dels seus princi-
pis i per la seva coherència personal i professional, gaudia d’un 
reconeixement i d’un respecte envejables entre tothom que hi 
tenia relació, des de qualsevol racó de l’espectre cultural.

Cadascú opinarà el que bonament li plagui; des d’aquell que 
defensarà la cultura com a espai reservat a ments privilegiades i 
a paladars exquisits fins a qui pensarà que la cultura, si no ha de 
servir per fer una societat més justa i més lliure, no té cap sentit. 
El Quim tenia la seva visió particular, i mirava de posar-la sem-
pre al servei dels creadors i de la difusió de la seva obra per tal 
que arribés al màxim de públic possible, més enllà dels cenacles 
habituals. Segurament les seves arrels familiars hi tenien molt 
a veure. Ja se sap que els plats s’acaben assemblant a les olles.

Encara recordo com va insistir a tirar endavant un número mo-
nogràfic de la revista ARTS, amb la qual col·laborava des de 
la seva fundació, dedicat a Occitània, tot aprofitant la triple 
efemèride que es va produir l’any 2013: 800 anys de la batalla 
de Murèth, 700 anys de l’atorgament d’Era Querimònia i 500 
anys de la signatura del tractat de Ligas e Patzerias (Tractat del 
Plan d’Arrem). Recordo l’autèntic xàfec d’idees i de propos-
tes que anava deixant sortir, i la seva manera de convèncer 
tothom que un monogràfic, insòlit en la història de la publi-
cació, tenia sentit i valia la pena. Segurament aquest va ser un 
dels moments culminants, professionalment, de la meva rela-
ció amb el Quim, i també la porta que em va permetre accedir, 
de ben a prop, a altres companys seus del consell de redacció 
de la revista, a través dels quals vaig poder redescobrir i valo-
rar, si encara calia, tot l’afecte, complicitat i entusiasme que era 
capaç de suscitar.

Aquests primers anys del segon decenni de segle van ser, real-
ment, bons temps, malgrat totes les dificultats. Personalment, 
anys d’enriquiment intel·lectual i de reafirmació professional 
que segurament mai no podré arribar a valorar com realment 
caldria. Però, de nou, l’alegria dura poc i un mal dia qualsevol, 
una d’aquelles dates que no cal recordar, arriben les pitjors 
notícies amagades rere un fred diagnòstic clínic.

Alguna cosa s’esquerda. No en la complicitat amb el Quim, 
ans al contrari, sinó en la perspectiva de futur, en les ganes 
de seguir provant i descobrint coses. La baixa, el tractament, 
l’esperança per damunt de tot i una enorme vitalitat. Unes 
ganes de viure que permeten que seguim parlant de projectes 
nous i de projectes a mig fer que calia culminar. Ell allà, i jo 
aquí. Sempre ell, també, de la millor manera com podia a cada 
moment, guiant, orientant, ensenyant-me, un cop més, segu-
rament sense ser prou conscient de tot el que anava dipositant 
en la meva particular motxilla de coneixements i de valors.

2015. Lluny aquell 2000, principi de tot. Un grandíssim pro-
jecte del Quim, gestat al llarg de mesos i més mesos de treball 

silent, i sobre el qual havíem discrepat en multitud d’ocasions, 
perquè el meu racionalisme em feia defensar que era massa 
ambiciós i, per tant, impossible de fer realitat, finalment veu 
la llum. Un seguit d’exposicions simultànies de fotografies de 
Francesc Fàbregas. Uns treballs magnífics, espectaculars fins 
i tot, d’un dels més grans. Unes exposicions que van acabar 
sent un gran esdeveniment cultural i, al capdavall, un enorme 
homenatge íntim a la feina i a la memòria de qui les va pensar 
i es va entestar, contra tot i contra tothom, a fer-les possibles.

Indiscutiblement, una foto d’un concert de rock sempre em 
parlarà del Quim, de les seves ganes de fer, de la seva mirada 
amable a la realitat, i de la connivència que vaig tenir la sort 
d’establir amb els seus més directes col·laboradors, el Robert 
i el Xavier, companys de feina i de pena per un temps breu, 
però massa llarg i massa intens, malgrat tot.

No ens vam dir adéu. No calia. Havíem quedat per veure’ns 
després de les vacances, però ja no va poder ser. Un parell de 
whatsapps que segueixen esperant resposta —mal averany— i 
finalment una trucada de telèfon que encara puc reviure fins 
al més petit detall, amb la pitjor de les notícies. No ens vam 
acomiadar, ell no ho va voler i, un cop més, va tenir raó. No 
calia. Ens havíem dit tot el que ens havíem de dir. La resta era 
molt fàcil d’imaginar, i massa trista.

Tothom que va conèixer el Quim en dirà la seva. Era un tipus 
polièdric, discret, amb aquell punt de misteri que el feia terri-
blement seductor, capaç d’arribar-te a convèncer de qualsevol 
cosa. Jo puc parlar, per sort, d’una gran persona, d’una enor-
me humanitat i d’una immensa capacitat d’estimar els seus. 
I és que, molt més enllà de tot el que he pogut aprendre i 
descobrir al costat del Quim, aquests anys m’han deixat, més 
ferma cada dia que passa, la seguretat que les persones, els 
afectes i les conviccions són els únics motors de tot allò que 
val la pena de debò, i els únics pinzells amb què es pot pintar 
el quadre d’una vida digna. I això era el Quim: personalitat, 
afecte i convicció rere un vel misteriós d’humilitat i discreció.

Aquesta és, a grans trets, la meva experiència com a company 
de feina i de vivències del Quim. Una experiència basada en 
sensacions, en fets reals, si voleu, com apareixeria just abans 
dels crèdits d’una gran pel·lícula, i també abans de l’inevitable, 
i en aquesta ocasió innecessari, The end. 

El meu record d’aquests quinze anys que vaig tenir el privilegi 
de compartir amb el Quim, en el fons, ben bé es podria resu-
mir rere la cadència pausada i sentida d’aquests versos:

“Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba,  
que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l’alba.  
Aprendre que l’esperança és mentida si no hi ha cada dia
un esforç pel nou demà. Aprendre a estimar-se la vida
quan la vida fa mal.”

(Lluís Llach)

Quim, allà on siguis, gràcies.
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R a m o n  L l a n e s  B o r d e s

En record del Quim

Vaig conèixer el Quim a l’institut de Tàrrega. Anàvem a classes 
diferents, però amics (la colla) i interessos comuns (la músi-
ca, per exemple) ens van apropar. Recordo llargues converses 
sobre els nostres gustos musicals i les estones d’oci tocant la 
guitarra. Jo tenia un estil més aviat acústic, però ell ja seguia 
una línia més dura i transgressora amb el seu mític grup ado-
lescent Víctimes de la Tos. Als textos de les seves cançons ja 
hi havia el bressol del seu particular sentit de l’humor, a voltes 
negre, però sempre divertit i punyent. Als festivals de fi de 
curs, el nostre folk kumbaià contrastava amb les guitarres dis-
torsionades de les seves cançons i, sobretot, amb lletres que ja 
escandalitzaven més d’un!

Posteriorment, tots dos vam decidir estudiar història de l’art, 
i això ens va portar a compartir pis, primer a Lleida i, des-
prés, a Barcelona. Així doncs, vaig poder veure de primera 
mà el progressiu interès del Quim pels temes artístics i la 
cultura en general. Plegats anàvem a tot tipus de classes: 
sociologia de l’art, història del teatre, art medieval, història 
de la música o art egipci, a més de museus, galeries i ex-
posicions diverses. Vam compartir, doncs, moltes hores de 
conversa, joc, cuina, oci, aprenentatge, treballs, estudi i un 
llarg etcètera, amb pocs diners, però amb la felicitat pròpia 
de dos estudiants somniadors. 

Recordo moltes anècdotes... Només us explicaré que a Barce-
lona vivíem en un espaiós pis de l’Eixample (era la Barcelona 
preolímpica!) i al Quim li va tocar una habitació exterior que 
donava al carrer del músic d’origen lleidatà Enric Granados 
(quin encert!), com la que em va tocar a mi, però..., curiosa-
ment, per entrar-hi calia passar abans per la meva! Els qui heu 
conegut el Quim ja us podeu imaginar les bromes de tot tipus 
que vaig haver de suportar, tant de dia com de nit!

La petjada artística de la seva família, però, no va desenvolu-
par-se en el Quim cap a la creació, com en altres germans seus, 
sinó més aviat cap a la crítica, la gestió o la cultura més d’arrel 
tradicional, per exemple. Crec que llavors ell ja va començar 
a tenir clar que el seu futur podria anar per aquest camí i, 

si era possible, a Lleida, una ciutat que enyorava una mica 
i a la qual va retornar per acabar els estudis en l’especialitat 
d’història de l’art. 

Uns anys més tard ens vam tornar a trobar, ara ja començant 
la nostra etapa laboral. Primer a l’antic Diari de Lleida, del qual 
ell era un dels redactors i en què jo vaig fer algunes petites 
col·laboracions, i, especialment, als Serveis Territorials de Cul-
tura de Lleida, on vaig tenir la sort de poder col·laborar amb 
el Quim (llavors el delegat era l’Eugeni Nadal, exalcalde de 
Tàrrega) en diversos aspectes de la gestió cultural a les nostres 
comarques. Des del primer dia de feina em va impressionar 
la seva capacitat per empatitzar, col·laborar i ajudar totes les 
persones que el venien a veure. La majoria era gent anònima 
i molt diversa que, després de la feina, dedicava part del seu 
temps lliure ja fos a una colla de gegants, a un grup de grallers, 
a un col·lectiu veïnal o a una associació cultural. La freda admi-
nistració trobava en la figura del Quim un interlocutor amable i 
sempre atent en tot el feixuc procés de subvencions i ajuts pú-
blics. També eren temps en què el Departament organitzava 
directament moltes activitats, i també amb altres companys, 
podem dir que va ser una temporada rica i plena d’iniciatives 
en la promoció de concerts, exposicions o trobades literàries 
de les quals nosaltres érem, en gran part, responsables. 

Un detall que explica molt bé tot això és que, malgrat que 
molts cops no hi havia recursos per poder donar gaires ajuts 
ni subvencions, la gent venia igualment a Cultura (llavors al 
pis del carrer Governador Montcada) perquè, parlant amb el 
Quim, trobava el suport per tirar endavant projectes, intercan-
viava punts de vista amb ell, els ajudava a preparar i organitzar 
tota mena d’històries culturals, sempre humilment i des de la 
base, amb un sentit també de país. Rebia contínuament invita-
cions per anar a tota mena d’actes culturals (exposicions, pre-
mis, trobades, concursos...) i vaig poder comprovar de primera 
mà que, la majoria de vegades, preferien la seva presència a 
la del polític de torn. Això ja demostra que era molt estimat 
per tota la gent de la cultura de base i la persona idònia per 
encarregar-se d’aquests temes dins del Departament de Cultu-
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ra. Posteriorment, però sense perdre mai l’entusiasme dels ini-
cis, el Quim va patir personalment molt totes les retallades en 
matèria cultural, ja que van afectar les possibilitats d’incidir en 
la cultura, d’ajudar-la i organitzar-la a les nostres comarques, i, 
per tant, la seva feina en particular.

Posteriorment, jo vaig seguir el camí de la docència i les nos-
tres vides van anar canviant, però sempre vam anar trobant in-
teressos i noves aficions comunes. També s’hi van afegir nous 
llaços d’amistat entre les nostre parelles, els nostres fills (cana-
ller com era!) i amb bona part de la seva família. Anar a la Torre 
Martell, per exemple, era sinònim de passar una estona agra-
dable i divertida. A cada trobada sempre recordàvem alguna 

anècdota dels vells temps que ens feia riure, i les converses 
sobre temes diversos sempre trobaven el contrapunt irònic (a 
voltes delirant) del seu particular sentit de l’humor. 

Generós i amic dels seus amics, el Quim trobava temps per a 
tots nosaltres i sempre estava disposat a donar-nos un cop de 
mà si era necessari. En la malaltia ens va donar una lliçó de 
dignitat i lluita, sense perdre el seu caràcter positiu. Ens vas 
deixar massa aviat, però també és ben cert que el record sin-
cer de tantes persones que t’estimàvem fa i farà que, d’alguna 
manera, sempre estiguis present entre nosaltres. El buit que 
ens deixes és insubstituïble, sí, però també puc i vull dir que he 
tingut molta sort d’haver-te conegut. 

Retrat de mig cos realitzat per Jaume Minguell l’any 1979.
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J o s e p  M i q u e l  G a r c i a

Una baula que mira de no trencar-se

Fa temps que hi penso, en això: hi ha un moment en què 
es trenca la baula del relleu generacional de l’avantguarda 
lleidatana. Fins aquest impàs hi havia una successió clara. 
La generació de Cristòfol dóna pas a la de Coma Estadella i 
aquesta, també de manera natural, passa el testimoni a la de 
Josep Minguell o Toni Abad. Aquesta darrera està vinculada a 
l’anterior no només en termes familiars, ja que Josep Minguell 
és fill de Jaume Minguell, i Toni Abad, de l’escultor Abad: exis-
teix també una acció compartida en el moment de la Transició 
democràtica en què aquests nous artistes senten una neces-
sitat participativa. Josep Minguell, per exemple, en relació 
amb la Fira del Teatre o de l’Escultura al Carrer de Tàrrega, i 
Toni Abad, amb l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida o 
amb les exposicions de l’Ereta Taller. El que s’esdevé després 
s’esmicola, i és això el que vull analitzar, ja que té a veure amb 
el Quim Minguell.

Diríem que la generació artística que ve després, la de Jordi 
Jové, Albert Bayona o Gregorio Iglesias, arrenca amb força, 
però topa amb una dificultat d’inserció i projecció. Es forma en 
el moment final dels efectes de la Transició, amb l’Escola Mu-
nicipal de Belles Arts de fons i les exposicions de les Entregues, 
però no pot créixer més enllà de les expectatives. Era la gene-
ració natural per mantenir el recanvi. Eren els artistes cridats a 
ser ara referents, però es va produir un tall irrecuperable.

Ho exposo simplement com una anàlisi, però no m’aturo en 
els perquès. El cas és que es va generar un buit que ha marcat 
les arts visuals lleidatanes aquest nou segle.

Això va passar amb els artistes, però, i si ho considerem en 
relació amb els gestors culturals, que és el cas del Quim Min-
guell? On podríem situar-lo per entendre millor el seu paper? 
Jo ho faria en el mateix estadi que la generació dels pintors 
esmentats, Jové, Bayona, Iglesias. Quim Minguell seguia la 
baula per convicció i genètica. Havia viscut de prop la dinàmi-
ca del seu pare i del seu germà. Aquest bagatge era important, 
ja que tots dos, el pare i el germà, tenien una manera de fer 
d’una extrema cordialitat i entrega. Quim Minguell coneixia 

bé el territori humà i institucional. Els seus passos s’adreçaven, 
doncs, pels camins naturals. Aquesta revista n’és un exemple 
clar. Una entitat com el Cercle de Belles Arts, clau en la història 
de les arts lleidatanes, que ell mirava de dinamitzar. No un 
trencament, sinó una continuïtat.

Qui podria compartir amb ell aquest paper mantenidor del 
recanvi generacional? També hi penso, i ho situo en el mateix 
nivell dels artistes implicats. D’una banda, hi hauria l’Anselm 
Ros, que, a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, malda per 
destacar una possible generació posterior a aquests pintors 
dels noranta. Anselm Ros i Quim Minguell han contribuït a 
obrir les portes als artistes que han quedat fora del cànon que 
Lleida ha marcat amb el canvi de segle. Hi sumo els noms de 
Francesc Gabarrell, Oriol Bosch i Alberto Velasco. En les se-
ves pràctiques hi ha una voluntat clara de mirar al futur sense 
trencar la baula. També hi afegeixo Imma Munné, en el temps 
que coordinava les exposicions de la Sala Coma Estadella del 
Col·legi d’Aparelladors. També la seva germana Camil·la, que 
va dirigir l’Espai Guinovart. Tots aquests activistes de la cultura 
artística lleidatana manifestaven un desig de modernització, 
sense trencar els lligams.

Podríem afirmar que la seva opció no ha reeixit, però no pas 
perquè no hi hagin dedicat temps i energia. 

Mirem el cas de Quim Minguell. Dos papers principals. L’un 
com a responsable de les activitats i exposicions del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat a Lleida, i l’altre com a 
membre del grup de la revista del Cercle de Belles Arts. En 
el primer cas, va procurar que les exposicions que venien a 
Lleida ho fessin sota l’empara de totes les institucions pos-
sibles, ja siguin els espais propis o els existents de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs o bé els espais municipals. Li va tocar el 
paper de permetre que la nova seu de la Delegació Territorial 
de Cultura a Lleida, a la rambla d’Aragó, pogués fer exposi-
cions. També habilitar els claustres de la nova biblioteca com 
a espai expositiu, —on s’haurien instal·lat les exposicions que 
va programar si no hagués estat per la seva existència? Mol-
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tes de les seves iniciatives anaven pel camí de recuperació, 
d’apropament..., exposicions de Josep Guinovart, de Viladot, 
de Trepat, de Molí, dels poemes de pedra de J.V. Foix, de 
la fotografia del grup de la revista ARTS, del fons artístic del 
Cercle de Belles Arts, a la seu de la Generalitat. O el seu esforç 
darrer per impulsar el grup de gravadors lleidatans vinculats a 
la poesia. Si recordem una a una aquestes mostres, valorarem 
la decisió de programar-les, i la responsabilitat que Quim Min-
guell va assumir en aquest període.

Si sumem a aquesta pràctica la desenvolupada al Cercle de 
Belles Arts i al manteniment de la revista, veurem que no 
era el seu un posicionament institucional, sinó personal. La 
revista anava i va més enllà de les arts, i se centra sempre en 
el present.

Som en aquest punt. Lleida té dos models que avancen junts. 
Per camins divergents. Amb dificultats tots dos. Sento que el 
Quim Minguell ha baixat del vagó. Del meu vagó.

Inauguració de l’exposició “Murals”, de Jaume i Josep Minguell, al Museu de Lleida, 2009.
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J o a n  J u l i à - M u n é

Al més enyorat dels sinòfils

El curs 2008-2009, Quim Minguell va seguir diligentment el 
primer curs de llengua xinesa que s’impartia a Lleida. Era una 
de les 22 persones matriculades a la incipient Aula d’Estudis 
Xinesos de la UdL, moltes de les quals havien assistit al Curs 
d’introducció a la llengua i cultura xineses que la Universitat de 
Lleida havia ofert des de l’estiu de 1995. Els darrers cursos de 
Xinès avançat —el 2013-14 va ser l’últim al qual va assistir 
amb regularitat— ja només hi quedaven els set magnífics i 

minvant, però amb més ganes i entusiasme que mai. El 18 
d’abril passat, amb motiu de la inauguració de l’exposició de 
pintura La Xina: llums i ombres al claustre de les Heures de la 
UdL, la hi vam dedicar tot rememorant-ne la tenaç entrega i 
l’inesgotable entusiasme per la res sinica. Hi tornem avui quan 
s’acosta l’inexorable primer aniversari de la seva absència físi-
ca. Tanmateix, continua entre nosaltres ben viu, amb el seu 
somriure càlid.

Foto de capçalera: A l’Aula de Xinès de la Universitat de Lleida el 2012. Foto: Arxiu Joan Julià-Muné.
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Els mots diuen més del que aparenten, com veurem més 
endavant.

El Quim era tan obert que sempre et rebia amb un aire fresc 
i franc, i optimista, alhora que somreia amb una certa com-
plicitat que inspirava confiança i et convidava a actuar en la 
línia que suggeria. Ja fos per continuar organitzant cursos i 
contractar nou professorat de xinès, mentre cercava tots els 
viaranys possibles per difondre les activitats que des de l’Aula 
organitzàvem; ja fos per arranjar parelles lingüístiques, amb un 
tarannà aparentment celestinesc, entre els estudiants xinesos 
d’espanyol i els components d’aquell primer grup de sinòfils 
lleidatans aprenents de xinès.

El seu afany extraordinari d’aprendre xinès i de difondre’n l’en-
senyament arribava al punt d’intentar organitzar, posem per 
cas, cursos de cal·ligrafia i, si no ho aconseguia per al grup, 
se’l muntava per a ell mateix, pel seu compte i risc. Si calia, 
ampliava els seus coneixements de la llengua oral i escrita mit-
jançant un curs intensiu a la Xina. I si faltaven mitjans, espe-
cialment econòmics, cercava el finançament sota les pedres, i 
quan topava amb les afortunades, t’hi feia ensopegar. Mai no 
li podrem agrair prou.

Tot sovint, entre cafè i cafè o en un dinar o altre t’animava a 
superar les dificultats d’organitzar activitats i li faltava temps 
per oferir-se a fer de coordinador, amb l’ajut de companys 

i companyes del curs, amb un entusiasme que no defallia. I 
no l’abandonava ni tan sols en els moments més crítics, com 
ara quan en l’última conversa, per telèfon, t’agraïa la tramesa 
d’una publicació i feia plans per a després de la recuperació, 
que confiava que seria imminent, sense deixar de fer nous sug-
geriments per endegar activitats de tota mena.

Malauradament, aquells anhels no es van poder fer realitat i 
ens va haver de deixar, de forma tan prematura com injusta. 
Tot i així, aclaparats per la impotència i l’aflicció, et recordem 
que t’enyorem, amic Quim, i que sempre seràs present a les 
nostres classes de putonghuà alhora que ens inspirem en les 
teves iniciatives, que ja ens hem fet nostres. I és així, i som on 
som, perquè, com diu el proverbi xinès, sentim que sempre 
ens has acompanyat i continuaràs fent-ho:

Si camines tot sol, aniràs més de pressa; 
però si camines acompanyat, arribaràs més lluny.

D I V E R S À R I U M
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In sinicam memoriam 
 

Ets ben perseverant, sinòfil d’epopeia, 

l’any escolat tan prest la fa més remembrada. 

Sènior estudiós de la llengua adorada 

i    rodejat   de   péngyou,  udeliana taleia! 

No deixes, seduït, eixa abrandada teia; 

òndia, ni pensar-hi, la Quèbú o retirada! 

Fecundes  nostra  sinologia  nounada 

i    com    a    timoner    de    magna patuleia. 

La    dinastia   Ming   t'inspira   rutilant, 

generes   belles   grafies  aquest   any  Llull, 

excel·lint enginyós, talment ver militant.                    

Naturalitzes   teu,   entre   neguit i orgull, 

un quadre o logograma, ben lluny del diletant, 

ínclit   observador   de   traços   amb   bon   ull. 
 

(Lotus Silvestre, Lleida, 20 de juliol de 2016) 

  

Joan Julià-Muné 
Aula d’Estudis Xinesos 
Càtedra d’Estudis Asiàtics 
(Universitat de Lleida) 

In sinicam memoriam

Ets ben perseverant, sinòfil d’epopeia,
l’any escolat tan prest la fa més remembrada.
Sènior estudiós de la llengua adorada
i rodejat de péngyou, udeliana taleia!

No deixes, seduït, eixa abrandada teia;
òndia, ni pensar-hi, la Quèbú o retirada!
Fecundes nostra sinologia nounada
i com a timoner de magna patuleia.

La dinastia Ming t’inspira rutilant,
generes belles grafies aquest any Llull,
excel·lint enginyós, talment ver militant.

Naturalitzes teu, entre neguit i orgull,
un quadre o logograma, ben lluny del diletant,
ínclit observador de traços amb bon ull.

(Lotus Silvestre, Lleida, 20 de juliol de 2016)
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Joan Talarn*

“Victus”, d’Albert Sánchez Piñol

Benvolguts lectors, disculpeu la gosadia d’aquest agrest exe-
geta de presentar-se davant vostre amb la intenció de fer-vos 
comentari d’una de les novel·les més exitoses de la literatura 
catalana (sic) dels darrers temps: Victus, d’Albert Sánchez Pi-
ñol. Una novel·la que aprofita de manera descarada i interes-
sada l’assumpte polític i mediàtic de primer ordre en què està 
immers el tempestuós oasi català, l’anomenat “procés”, i treu 
partit de l’artefacte èpic que el romanticisme català va situar al 
bell mig de la mitologia del catalanisme: la guerra de Successió 
espanyola i els fets del 1714.

Si a aquestes dues premisses bàsiques hi afegim un escriptor 
amb prou intel·ligència narrativa, que domina, amb fluïdesa, 
l’art de l’escriptura i que té la capacitat de saber explicar his-
tòries d’aventures (com ha demostrat a bastament en les seues 
anteriors publicacions), ja tan sols ens falta afegir un treball 
exhaustiu de documentació històrica i la dosi justa de polèmi-
ca (una buscada polèmica sobre la llengua emprada en la re-
dacció, que m’estalvio de detallar) per trobar-nos davant d’allò 
que la literatura de consum anomena best-seller.

Victus, ras i curt, és un best-seller a la catalana i a la mida del 
mercat patri, però un best-seller, al cap i a la fi. Amb aques-
ta descripció segur que motivo la lectura d’aquells que tan 
sols busquen en la literatura el gaudi més primari, passar-s’ho 

bé llegint, i no s’equivocaran quan es decantin per aquest lli-
bre. Potser els poden molestar, de tant en tant, certes dosis 
d’erudició sobre aspectes tècnics d’enginyeria militar o de con-
text històric, però, no pateixin, són breus, ben travades i nor-
malment acompanyades d’excursos jocosos que les fan prou 
digeribles per a les ments menys donades a aquesta mena de 
contribucions. 

Feina feta, llegiu Victus, que us ho passareu bé i, més encara, 
potser us aportarà alguna argumentació per entendre i poder 
explicar la situació nacional d’aquest sofert i malaguanyat po-
ble anomenat Catalunya .

Tanmateix, Victus és més que això, és una bona novel·la. I com 
totes les bones novel·les, és calidoscòpica, té diverses lectures 
i diferents aproximacions: és d’aventures, com dèiem fa poc; 
és històrica, com és evident; és política... Però també és una 
novel·la de formació, una novel·la iniciàtica, una història de re-
cerca, per escatir la paraula i resoldre el mystere; i, alhora, és un 
text de personatges, amb tocs de picaresca i flaires quixotescos. 

Però si en aquesta breu ressenya he de destacar un aspecte, 
allò que fa excel·lir la novel·la és la veu del narrador, la veu de 
Martí Zuviria. Un picardiós personatge que va construint-se 
intel·lectualment i èticament a mesura que avancen els esde-

Report

Victus (2012) és una novel·la històrica que relata els fets de la guerra de Successió espa-
nyola i detalla els darrers dies del setge de Barcelona de 1714. L’autor de l’obra, Albert 
Sánchez Piñol (Barcelona, 1965), és antropòleg i escriptor i, a més d’aquest, ha escrit el 
llibre de relats Les edats d’or (2001) i l’assaig satíric sobre vuit dictadors africans Pallassos i 
monstres (2000). La seva primera novel·la, La pell freda (2002), li va donar un gran reconeixe-
ment del públic i la crítica. Entre les seves obres, també destaquen Pandora al Congo (2005), 
Tretze tristos tràngols (2008), l’exitosa Victus (2012) i, darrerament, n’ha publicat una conti-
nuació, Vae Victus (2015).

“Oh, grandeza y consuelo de los pocos y pobres, de los débiles y 
desdichados, que cuanto más oscuro sea nuestro crepúsculo más 

dichoso será el amanecer de los que están por venir.”
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veniments. De fet, la veu narrativa de Zuviria, a més d’explicar 
la història, fa que la història et captivi, perquè no és un sim-
ple narrador i protagonista: el seu relat investeix els fets de 
força narrativa. Sabeu per què? Perquè és una veu fora del 
seu temps, és la veu d’un escèptic del segle XXI trasplantat 
al segle XVIII. Podríem ser nosaltres mateixos els qui, per art 
d’encanteri, participéssim de forma determinant en els succes-
sos explicats. 

I aquesta anècdota vital i personal del tal Zuviria, l’autor és ca-
paç de relligar-la, quasi sense esforç, amb la categoria històrica 

que l’acompanya, els fets de la Guerra de Successió. L’escenari 
històric és molt important i la manera de presentar-lo, també, 
però allò que fa diferent la novel·la és la veu anacrònica del 
personatge principal. La resta és història. 

I pel que fa a la ideologia, tema discutit de la novel·la, és evi-
dent que l’ideari catalanista sobre el qual se sustenta l’obra 
obliga l’autor a prendre partit pel bàndol català. Tot i això, 
intenta no ser excessivament partidista i reparteix a totes ban-
des, tant al costat borbònic com a l’austriacista, i, en especial, 
posa ganes i esforç a retratar la pomposa mediocritat de la 
jerarquia catalana, els anomenats “felpudos rojos”.

Tret de Vauban (enginyer i mestre de Zuviria) i Villarroel (mili-
tar defensor de Barcelona, que influeix fortament en el perso-
natge principal), la novel·la no té cap altre heroi que el poble 
català, que, apostat a les muralles de Barcelona, resisteix i lluita 
fins a l’extenuació, la qual cosa contrasta amb la “politiqueria 
catalana” que desconfia del seu poble. I, amb aquesta darrera 
aportació, refaig camí del XVIII al XXI com qui no vol la cosa 
i em situo al bell mig del patamoll on ens trobem avui ento-
llats, el famós “procés”. I altre cop és el poble que, des de les 
muralles, i a vegades malgrat els polítics, continua resistint i 
lluitant contra exèrcits imponents i sense escrúpols. I com diria 
l’amic Martí Zuviria, no tan sols per les llibertat volgudes, sinó, 
sobretot, per la seua dignitat i el futur dels seus fills.

En record i eterna admiració al gran Arnau Martell.

  
* Joan Talarn Gilabert. Lector i filòleg en excedència política.
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El Quim amb el seu amic Josep M. Ganyet: parada de 
frares franciscans durant el Carnestoltes de l’any 1993. 
L’objectiu: campanya de recollida de signatures sota el 
lema “L’hàbit no fa el sant. Canonitzem S.M. el Rei Car-
nestoltes”. Foto: Arxiu Josep M. Ganyet

Amb membres del grup de teatre de carrer Pots Teatre 
(segon a l’esquerra), entre els quals hi ha el seu germà Jo-
sep i Jordi Serés. Actuació durant la Festa Major de Maig 
de Tàrrega, 1978.

El Quim, des dels seus orígens, viu la cultura molt de 
prop: a través de Pots Teatre inicia la seva participació en 
la tradició festiva a Tàrrega. Un dels exemples va ser el 
Carnestoltes, que va esdevenir un dels principals d’arreu 
del territori català durant els anys 80. Posteriorment, va 
agafar el relleu en l’organització de la festa.

Pots Teatre va estar molt vinculat a la creació i als inicis de 
la Fira del Teatre al Carrer. Foto: Jaume Solé
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Actuació de Víctimes de la Tos a la Fira del Teatre de Tàrrega, 1987. Amb un dels integrants del grup, el seu amic Cesc Serra.
Foto: Arxiu Cesc Serra.

Amb Josep M. Ganyet i Ramon Andreu, membres del grup, en un moment d’assaig. Foto: Arxiu Cesc Serra.
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“Escenari” on es van realitzar les Jorna-
des de Premsa Satírica i Humorística. 
Amb Jordi Serés i Joan Solé, membres 
del consell de redacció de “La Pansa”, 
any 1989. Foto: Arxiu Jordi Serés.

Consell de redacció de “La Pansa.
Quinzenal d’Opinió Viperina”, amb 
Josep M. Bosch, Joan Solé, Jordi Alba, 
Cesc Serra, Jordi Serés i Toni Serés, a 
l’Ajuntament de Tàrrega, 1990. Publi-
cació satírica amb un total de 50 nú-
meros entre 1987 i 1990. Foto: Arxiu 
Jordi Serés.
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Foto del Consell de Redacció de la revista ARTS en la inauguració de ARTS 20 / 25 / 40, que serví per celebrar els 25 anys 
d’existència de la revista, amb la mostra dels 40 números editats i l’exposició de les darreres 20 cobertes. Foto: Arxiu Cercle 
de Belles Arts de Lleida.

El Quim (esquerra) amb Pietro Piccioli (centre), representant del Centro Culturale ENDAS “Il Faro” de Carrara, acompanyats 
del grup de joves i amics vinculats al Cercle de Belles Arts. Viatge a la Toscana, 1994.
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CANT DE LES ESTRELLES · Homenatge coral a Enric Granados. Setembre va ser el mes de les “Expressions”, de Montse Lladós.

CORAL ESTEL EL + DE...
Diumenge, 16 d’octubre de 2016

Fotos: Isabel Sala Casteràs Foto: Isabel Sala Casteràs

LA ESTANQUERA DE VALLECAS, estrenada a l’Espai Orfeó.

CONCERTS CLÀSSICS I DIDÀCTICS 
J. Mallafré, bandúrria; R. Marsol, mandolina; Josep Maria Serran-
do, llaüt; i F. Barranco, guitarra.

Diumenge, 2 d’octubre de 2016

QUARTET DE POLS I PUA
TERRES DE PONENT

AEM-BELLES ARTS TEATRE

Foto: Isabel Sala Casteràs

Foto: Núria Torrebella
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III Concurs de Fotografia del Cercle de Belles Arts i Associació Arts de Ponent.CONCURSOS

Sala Maria Vilaltella del CBA de Lleida.

EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA MYSELF, 
D’ÁLVARO LEDESMA 

Foto: Escola del Cercle de Belles Arts

Carrer de la Palma, 9 · Dirigida per Rafael B. Borlänsa. Espai Creatiu · Taller d’Aquarel·la Creativa, impartit per Lupe Ribot.

ESCOLA DEL CERCLE 
DE BELLES ARTS

TALLERS, A LA SEU DEL 
CERCLE DE BELLES ARTS

Foto: Isabel Sala Casteràs

Foto: Isabel Sala Casteràs
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