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Ho han dit les llumeneres més clarividents del planeta: estem
vivint una “crisi del sistema capitalista”. Ja està, ja ho tenim
arreglat, no cal pensar-hi més; així, de patac, en bloc, de la
manera més matussera i maldestra que som capaços; la diag-
nosi és contundent i absoluta: les llumeneres més clarividents
del planeta ens han dit que vivim una crisi del sistema capi-
talista. Raonem amb la mateixa subtilesa i finor que una for-
migonera, la nostra capacitat analítica té la mateixa precisió
que la moneda de Zimbabwe, evacuem “raons” anorècti-
ques i ens sentim afartats d’una satisfacció de cotó fluix i for-
mol. Ionquis de la mandra més perniciosa, evitem el rigor i
defugim l’esforç perquè hem desertat de l’aventura del
saber: conèixer és avorrit. Un altre exemple d’aquest nivell
zero, d’aquesta indigència intel·lectual, el trobem a la sulfu-
rosa polèmica sorgida arran d’una campanya publicitària
(sostinguda per associacions d’ateus i esglésies evangèliques)
sobre l’existència, probable o no, de Déu. Els autobusos de
Barcelona passegen ufanosos per la ciutat dues actes de
defunció, dues ordres de desnonament adreçades a un dels
bastions del patrimoni cultural europeu: la raó. El nostre

maximalisme de pa sucat amb oli, juntament amb una
inconsciència pàrvula, ens fa ignorar la por i la vergonya i,
desposseïts de tota mesura, ens atrevim a pontificar qualse-
vol exabrupte sense haver de témer cap conseqüència. Ens
barallem, també, per educar la ciutadania, que és una altra
de les polèmiques més estúpides que es puguin plantejar;
però la polèmica, per descomptat, no té res a veure amb l’e-
ducació; ningú tem el saber, que és una gimnàstica acumu-
lativa i darwinista: una idea que corregeix, matisa o invalida
l’anterior s’erigeix sobre les altres... fins que una nova idea,
més coherent, lligada, instruïda i sàvia la desplaça a un segon
terme. El problema no és l’educació per a la ciutadania, sinó
la seva instrucció; per això totes les faccions polítiques en
volen el comandament. Eslògans, bagatel·les i doctrina... No,
la crisi econòmica no és el pitjor que ens pot passar. El pitjor
és la crisi de l’individu: desposseïts de les eines necessàries
per fer-nos adults, per conèixer-nos i erigir-nos en timoners
d’una voluntat lliure, dimitim de nosaltres mateixos i abra-
cem el software poca-solta d’un grapat de consignes vege-
tals; és a dir, dimitim de la vida.

E D I T O R I A L
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JAUME BALAGUERÓ

E N T R E V I S T A

Com et vas convertir en director de
cinema? D’on prové la teva passió pel
cinema? Hi té alguna cosa a veure el
teu avi Joaquim Bernat, insigne cine-
asta amateur lleidatà?

Realment, la decisió de fer cinema la
prenc de petit, justament perquè era un
nen quasi obsessionat amb el cinema.
Vaig començar mirant pel·lícules i fent
d’això la meva màxima afició. A poc a
poc vaig començar a sentir la necessitat
d’explicar històries. Per tant, hi ha l’afi-
ció al cinema, però també l’afició a con-
tar. Evidentment, la figura del meu avi

va ser important. No el vaig arribar a
conèixer, però va tenir la seva rellevàn-
cia. Un cop mort l’avi, recordo que
anava a casa seva i veia el seu despatx
ple de pel·lícules realitzades per ell. Tots
els néts estàvem fascinats per aquell
conjunt de Súper-8 dels prestatges. A
més, fèiem projeccions familiars.

Quan vas començar a escriure els teus
primers guions i a dirigir els teus pri-
mers curtmetratges?

Jo vaig estudiar periodisme i, en aca-
bar, em vaig plantejar rodar el meu pri-

mer curtmetratge. Va ser una decisió
traumàtica, ja que en aquella època
suposava treballar en 35 mm i això sig-
nificava disposar de diners per fer-ho.
Jo tenia 22 anys i no disposava de gai-
res diners per fer el rodatge, la feina de
laboratori, etc. Per tant, vaig haver de
buscar finançament, un productor que
em permetés arribar a les subvencions
oficials. Quan ho vaig aconseguir, vaig
fer realitat la meva aspiració. Tenia clar
que em volia dedicar a això. Era l’ob-
sessió d’algú que volia fer un curt-
metratge i que ho aconseguia. El meu
primer curtmetratge [Alicia] va funcio-

ORIOL BOSCH BAUSÀ

ALBERTO VELASCO

* L'entrevista no hauria pogut dur-se a terme sense la inestimable col·laboració de l’amic Joaquim Bernat Monje, que ens va acompanyar
aquell fantàstic matí de dissabte i ens va descobrir l’Estrela Galega.

No hi ha dubte que Jaume Balagueró Bernat (Lleida, 1968) és el director de cinema nascut a Lleida amb més projecció
internacional de tots els temps. Així ho avala una sòlida i ascendent trajectòria cinematogràfica que va arrencar ara fa deu anys
amb la seva opera prima, Els sense nom (1999). Des de llavors, l’extraordinari ressò i èxit de públic de les seves pel·lícules més
enllà de les nostres fronteres, així com els elogis de la crítica i els nombrosos premis internacionals que ha recollit, l’han

consolidat inequívocament com un dels cineastes més importants del panorama cinematogràfic del nostre país.

Format a Barcelona —on es va traslladar de petit amb la seva família— i llicenciat en ciències de la informació, Balagueró
va debutar en el món del cinema amb el curtmetratge Alicia (1994), després de realitzar alguns treballs en vídeo i d’exercir la
crítica cinematogràfica. El premi al millor curtmetratge al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges li va permetre finançar el seu
projecte següent, Días sin luz (1995), també un curtmetratge que insistia, com l’anterior, en el cinema fantàstic i de terror.
El seu primer llargmetratge (Els sense nom), una adaptació d’excel·lent factura formal de la novel·la homònima de Ramsey
Campbell produïda per Filmax, va obtenir un èxit internacional sense precedents. El ressò es va repetir amb el seu segon
treball, Darkness (2002), realitzat a partir d’un guió propi i amb un pressupost sumptuós, que el va situar com un dels
directors més competitius de la productora de Julio Fernández (Fantastic Factory). Després del documental OT. La película

(2004), Balagueró va reprendre el cinema de gènere amb Frágiles (2005), rodada íntegrament en anglès
i amb un repartiment internacional. El seu darrer film, Rec (2007), un fals documental de terror codirigit amb Paco Plaza

(actualment treballa en la seva segona part), ha estat un dels èxits indiscutibles de taquilla dels darrers anys.





nar molt bé. Va guanyar diversos pre-
mis internacionals i va participar en
molts festivals, entre els quals el de Sit-
ges, on vaig guanyar un premi. Això
em va aplanar el camí per fer el segon
curtmetratge [Días sin luz], que també
va funcionar molt bé i em va permetre
abonar el terreny per fer el meu primer
llargmetratge.

De fet, això està relacionat amb el
següent que et volíem preguntar.
Després de rodar els teus dos pri-
mers curtmetratges, vas trobar
moltes dificultats a l’hora de buscar
el finançament per al teu primer
llargmetratge [Els sense nom]?
Quins consells donaries als joves
autors que comencen i que volen
saltar avui dia del curtmetratge al
llargmetratge?

Cada cas és específic. En el meu cas hi
havia l’antecedent dels dos curts que
m’havien donat a conèixer en el món
del curtmetratge, que no té res a veure
amb el món del llargmetratge. Són dos
mons completament separats. Quant
et trobes treballant en curtmetratges
tens la sensació que ja estàs dins el
món del cinema, però això és fals. És

un detall del qual no t’adones en
aquell moment. Creus que podries
estar preparat, que podries aconseguir
finançament per a un llargmetratge i,
per això, intentes fer el pas. Amb el
productor que havia produït els meus
dos curtmetratges vam decidir inten-
tar-ho. Vaig escriure el guió basant-me
en una novel·la i el meu productor va
comprar els drets. Les primeres sensa-
cions van ser bones, ja que vaig obte-
nir una subvenció de 32 milions de
pessetes com a director novell. Teníem
una quantitat, però fer una pel·lícula
no costa això. Feien falta més diners.
Hi havia, a més, el perill de perdre el
que teníem si en un any no començà-
vem el rodatge. Vam estar uns quants
mesos buscant més productors, més
diners per poder arribar a la quantitat
que ens feia falta, i gairebé perdem la
subvenció que havíem aconseguit. Va
ser traumàtic, esgotador i frustrant, ja
que trucàvem a moltes portes i ens
deien que el nostre projecte no es
podia realitzar a Espanya. Al darrer
moment, Filmax va decidir entrar en
joc i es va poder fer la pel·lícula.

D’on sorgeixen les teves pel·lícules,
d’idees personals o d’elements de la

realitat que t’envolten? D’on prové la
teva afició al fantàstic i a l’horror?

Com en la majoria dels casos, això ve de
la infantesa. Qualsevol nen té afició per
allò desconegut, tafaneja tot allò que
produeix por. És un procés molt infantil.
Jo era el típic nen fascinat pels mons-
tres, un dels milions de nens obsessio-
nat pels monstres. Va ser, també, qües-
tió d’atzar, una mica, en llegir una
novel·la que em va fascinar i que vaig
adaptar a Els sense nom. Des de llavors,
he continuat amb el gènere perquè hi
estic encantat, però no tindria cap pro-
blema a fer un altre tipus de pel·lícules.
En definitiva, he seguit un camí que
estava marcat. Era un nen fascinat per la
fantasia i els monstres.

S’ha parlat molt del denominat efecte
Balagueró? En què consisteix?

Sí, ho he llegit en diferents llocs, però
realment desconec què hi ha darrere
d’aquesta denominació. Ho he vist apli-
cat a diversos aspectes, a l’ambientació
dels escenaris, al muntatge. Fins i tot,
segons com, em fa riure. Sigui com vul-
gui, i si existeix, no és conscientment.
Tu no dissenyes com ha de ser el teu

6

“A poc a poc vaig comen-
çar a sentir la necessitat
d’explicar històries. Per
tant, hi ha l’afició al cine-
ma, però també l’afició a
contar“



estil. El teu estil és el que és, surt d’una
manera natural i es va fent a partir del
treball. Cada persona abordarà una
qüestió d’una manera determinada, en
funció del que és. Mai serà una cosa
predissenyada, perquè seria terrible.

És evident que hi ha influències d’al-
tres llenguatges en la teva obra. De
quin en especial? El còmic?

Les meves influències provenen de
camps diferents. Sóc una esponja. Evi-
dentment, he llegit molts còmics, he
estat un gran consumidor de còmics.
Segur que deu haver-hi una gran
influència, sigui temàtica o narrativa.
Però, de fet, tot el cinema modern té
una influència determinant del còmic,
en especial pel que fa a la síntesi narra-
tiva. Sempre dic que hi ha una escena
mítica del cine que és deutora directa
del món de la vinyeta: l’escena de la
dutxa de Psicosi (Alfred Hitchcock,
1960). Aquesta la fa avantguardista,
contemporània i, fins i tot, radical.
Emperò, si la mires amb atenció, està
construïda a partir d’una disposició de
vinyetes. És fascinant. Els diferents plans
sembla que ens posin davant una narra-
ció de tebeo. D’altra banda, cal tenir en

compte altres influències, com, per
exemple, del videoclip o la publicitat.

Qui són els teus autors cinemato-
gràfics de capçalera? Quin cinema
t’agrada veure?

Són molts. No podria dir un o dos rea-
litzadors en especial. A més, no només
he gaudit amb grans pel·lícules, sinó
que també m’han agradat coses de
segona fila i pel·lícules dolentes. He
consumit molt cine horrorós. Tot m’ha
influït. Referents? Clar que n’hi ha. Per
exemple, Steven Spielberg, David Cro-
nenberg, David Lynch, Roman Polanski,
James Cameron, etc. El tema és que he
consumit molt més cinema modern que
clàssic, i per això estic més marcat pel
cinema modern. Els meus referents són
bàsicament contemporanis.

El teu cinema té molt present el
públic, però quan decideixes dirigir
un film ho fas també pensant en tu
mateix?

Quan estic fent una pel·lícula és evident
que penso en el públic, ja que treballo
per al públic. Però no només jo, ho fan
tots els directors. Dubto molt que

Hitchcock pensés en ell mateix quan
feia les seves pel·lícules. El cinema està
fet per al públic. El cinema no s’entén
sense públic. El que passa és que quan
penso en el públic, ho faig a través
meu, i el que jo sé que satisfà el públic,
em satisfà a mi. Com a autor estic satis-
fet si sé que el públic gaudirà amb el que
estic fent. És precisament això el que em
converteix en un narrador. Si no fos
així, no seria un narrador. Si vols ser un
narrador, t’ha d’importar, exclusiva-
ment, la felicitat del públic. Jo sóc feliç
quan faig alguna cosa i veig que fun-
cionarà. El que també és veritat és que
el públic no sempre és el mateix. Hi ha
una certa especialització de públic que
s’ha de tenir present. Sóc conscient
que no treballo per a determinats
públics, ja que hi ha gent que no està
interessada en el cinema de terror. Amb
tot, sempre treballaré per intentar agra-
dar a tothom, intento arribar a un
públic universal.

T’agrada escollir els actors per a les
teves pel·lícules? Fas un treball previ
amb ells?

Normalment és el director qui escull
els actors, tot i que escoltant certes
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persones, com el director de càsting.
La darrera paraula la té qui controla la
pel·lícula, és a dir, el director, però
també els productors, que són els que
paguen. Sigui com vulgui, avui dia
molt poca gent va al cinema a veure
una pel·lícula perquè surt un determi-
nat actor. El que passa és que hi ha
determinats actors que interessen els
productors perquè arrosseguen molta
premsa. Als Estats Units la cosa canvia,
ja que la producció té molt més pes en
l’elecció dels actors.

Quant al treball amb els actors,
intento no assajar amb ells de mane-
ra compulsiva, ja que, si no, el tre-
ball es mecanitza. Bàsicament el que
fem és parlar, donar voltes al perso-
natge, sobre el que fa, el que pensa.
Tot plegat és perquè el resultat final
sigui fresc. Fins i tot, en el cas de
Rec, vaig portar-ho fins a l’extrem,
tot i que no sempre és així. Els actors
mai tenien el guió complet, ja que la
pel·lícula perseguia emular la realitat
al màxim.

Planifiques molt els teus rodatges
amb storyboards i guions perfecta-
ment detallats o, una vegada al set de

rodatge, t’agrada improvisar sobre la
marxa?

Normalment ho tens tot bastant decidit,
ja que un rodatge és extremament car.
Hi ha molts diners en joc i no pots arris-
car-te a improvisar o experimentar. Això
no vol dir que tot consti a l’storyboard, ja
que, de vegades, surten coses interes-
sants. Es van canviant algunes coses
sobre la marxa, perquè veus que pots
millorar la pel·lícula a partir del dia a dia.

En alguns dels teus films l’escenari
s’eleva al nivell de protagonista prin-
cipal (com l’hospital de Frágiles o l’e-
difici de Rec). T’agrada triar personal-
ment aquests escenaris, siguin reals o
recreats en plató?

Tot depèn de cada pel·lícula i del sistema
de treball. És molt important la feina del
localitzador, que coneix el guió i sap per-
fectament els espais que es necessiten.
També és normal parlar amb el director
de fotografia, ja que també hi té a dir la
seva, o fins i tot amb el responsable de
so. Quant als espais reals o recreats,
depèn, també, de cada rodatge. Amb les
localitzacions naturals t’estalvies fer
grans muntatges en plató, però si fas

construcció en plató fas un important
estalvi en mobilitat. Per exemple, l’hospi-
tal de Frágiles es va construir en un plató,
una operació que va resultar força costo-
sa. A més, hauria estat molt complicat
trobar un hospital com aquell. Vam cons-
truir un hospital al nostre gust i a les
necessitats de la pel·lícula.

Cada dia es dóna més importància a
la postproducció, especialment a par-
tir de l’aparició de les noves tecnolo-
gies digitals. Pel que fa al teu cinema,
creus que les tecnologies digitals
aporten nous recursos expressius al
llenguatge cinematogràfic?

Quan vaig començar en el cinema, o tre-
ballaves amb 35 mm o no eres res. De
fet, quan de jove rodava coses a casa
amb càmera de vídeo era complicat.
Necessitaves una taula d’edició! Era molt
complicat. No hi havia ordinadors amb
programes d’edició que et permetessin
editar a casa teva. Es pot dir que vaig
viure una mica la prehistòria, encara. Ara
és molt més senzill. Avui dia, fins i tot es
pot fer una pel·lícula amb el telèfon i
experimentar. El que he viscut és la incor-
poració de les noves tecnologies a la pos-
tproducció. Per tant, he viscut els dos
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processos. He fet pel·lícules amb la pos-
tproducció completament analògica,
amb processos fotoquímics de laborato-
ri, amb el procediment de tota la vida.
Els nous procediments digitals et donen
una llibertat i una seguretat enormes. Ara
rodes en format tradicional, ho muntes,
escaneges el negatiu, el tornes a muntar
digitalment amb alta definició i etalones
també digitalment. Amb això, fins i tot
aconsegueixes que una mala fotografia
es converteixi en vistosa i tingui un bon
resultat. Amb els sistemes digitals pots
fer coses realment espectaculars. Final-
ment, només et resta copiar el material
en pel·lícula per ser mostrat. És a dir, aca-
bes novament amb format de 35 mm.

Rec destaca perquè és una pel·lícula
amb un component realista molt
especial, amb tota una sèrie de recur-
sos que pretenen situar l’espectador
dins d’una cadena d’esdeveniments
que ocorren en temps real. Destaca
per damunt de tots aquests recursos
un llarg pla-seqüència de més de 10
minuts que implica una gran feina
prèvia. Com ho vas aconseguir?

Va ser molt complicat. Es volien ensen-
yar uns fets que estaven passant d’una

manera al més realista possible, fins i tot
basant-nos en una aparença cutre. El
que passa és que per aconseguir aques-
ta sensació cutre vam necessitar una
gran sofisticació. A això cal afegir que la
seqüència incloïa un efecte complicat, i
això implicava amagar cables, havia de
sortir sang, etc., i la seqüència encara
continuava. A tot això cal afegir la
narració interior, ja que no hi havia
muntatge. En resum, Rec ha estat la
pel·lícula més sofisticada que he fet, tot
i que en aparença sigui la més descui-
dada. A més, teníem molt clar que l’es-
pectador mai havia d’adonar-se d’a-
questa sofisticació.

Rec és una pel·lícula sense música
(banda sonora), però en la resta de la
teva filmografia la música i els efectes
sonors tenen molta importància.
T’encarregues personalment de
donar instruccions molt precises
sobre què vols a l’hora de dirigir un
projecte?

M’involucro molt en el tema de la músi-
ca, massa, fins i tot. Jo crec que està
molt bé que el director s’involucri molt
en el tema del disseny de so i, normal-
ment, els responsables de so també ho

volen. La música genera emocions, i
d’aquí que sigui molt important contro-
lar el tema al màxim. M’agrada treballar
al costat dels músics que col·laboren en
les meves pel·lícules. Últimament treba-
llo amb Roque Baños, i ell ja em coneix
i sap el que busco. Gaudim conjunta-
ment amb el que fem. Òbviament, mai
perdo de vista que el músic és ell. Sigui
com vulgui, hi ha molts músics que no
tenen en compte la narrativitat del cine-
ma, i la música del cinema l’ha de tenir
molt present.

D’on neix la teva amistat amb Paco
Plaza i com et trobes amb la codirec-
ció de projectes com ara OT. La pelí-
cula i Rec?

Jo crec que la codirecció completa al
50% és gairebé impossible. La direcció
és una cosa molt íntima i compartir-ho
amb algú sempre és difícil. El cas de Rec
és diferent, ja que és una idea que se’ns
va ocórrer als dos i, a més, era un expe-
riment, una bogeria que vam decidir
compartir pel risc que suposava. Fins i
tot, no sabíem si arribaria a estrenar-se.
La manera en què està feta Rec, per
tant, permet la codirecció, ja que és
molt lliure, no és una pel·lícula conven-
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cional. El cas d’OT era un altre cas dife-
rent, ja que era un documental.

T’ha costat molt fer entendre als pro-
ductors espanyols i al públic que una
bona pel·lícula, especialment de
gènere, com el terror o el fantàstic, es
pot fer tan bé, o millor, des d’aquí
com des dels Estats Units?

Els majors problemes els vaig tenir amb
Els sense nom, com ja he comentat al
principi. Trucava a les portes i molts em
deien que era molt difícil fer cinema de
gènere en aquest país. Tesis (1996), d’A-
lejandro Amenábar, era encara molt
recent. Sigui com vulgui, un cop estre-
nada Els sense nom, i en vista de l’èxit
que va tenir, tot ha funcionat molt bé.
Em va aplanar el terreny de cara als pro-
jectes següents.

Com valores els èxits del teus films a
l’estranger? Has estat temptat d’anar
als Estats Units a rodar?

No descarto anar als Estats Units si hi ha
un projecte del qual m’enamori. El fet
d’anar a Hollywood, per si mateix, no és
una cosa que m’atregui especialment.
La condició seria que hi hagués, com

dic, un projecte interessant. I més ara,
que s’està produint una situació que
anys enrere seria estranya. Tu pots fer
una pel·lícula amb producció espanyola
i tenir èxit als Estats Units, com hem vist
amb El laberinto del fauno (Guillermo del
Toro, 2006), que es va estrenar allà en
espanyol i va tenir un cert èxit. D’algu-
na manera jo he viscut això amb Dark-
ness. Actualment, també es poden fer
pel·lícules a Espanya orientades al mer-
cat americà, produïdes amb diners ame-
ricans i, fins i tot, rodades en anglès. Hi
ha altres estudis, com la Paramount, que
estan produint pel·lícules a Europa en
llengües autòctones. Ara els directors
tenim més força que abans, i això està
revalorant el cinema de cada país.

Has pensat mai a rodar a Lleida?
Quins avantatges i incovenients creus
que tindries si ho haguessis de fer?

El problema de Lleida és que no hi ha la
infraestructura necessària per fer segons
quines coses i ho has de portar tot de
fora. Potser interessa anar a Lleida per
rodar, però llavors cal plantejar-se el
tema de la mobilitat, els costos dels
trasllats, els hotels, etc. Tampoc és cap
problema, ja que un trasllat és sempre

traumàtic, allà on sigui. A mi, de Lleida,
em fascina el tòpic de la boira, la trobo
molt estètica.

Com valores el sector audiovisual a
Catalunya i Espanya? Creus que l’actual
context de crisi afectarà la producció o,
d'altra banda, incentivarà el sector,
almenys des del punt de vista creatiu?

El sector audiovisual està en crisi no
només per la famosa crisi, sinó per una
situació més greu, que és la de la pirate-
ria. La gent encara va al cine, entre altres
coses, pel component de sociabilitat que
té, però, per exemple, el tema de llo-
guers de DVD està sota mínims, i aquest
també era un dels pilars del sector audio-
visual. I després hi ha el tema de la crisi
permanent del cinema espanyol. Hi ha
certes actituds del públic que, malgrat
tot, s’han d’intentar comprendre, espe-
cialment del públic jove. Si fan cas de la
televisió quant al que han de veure, estan
arreglats. Moltes vegades ens venen que
tal pel·lícula és la millor que s’ha fet a
Espanya aquell any, amb campanyes
mediàtiques i comunicatives molt agres-
sives, però, en realitat, el producte és
dolent. Clar, llavors és comprensible la
decepció de l’espectador, que va al cine-
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“Quant a la xarxa com
a sistema de distribució,
crec que pot contribuir a
la reconstrucció general
del sistema de distribució
del cinema“



ma esperant una gran pel·lícula i es troba
amb un resultat més que decebedor.
Aquesta persona, la propera vegada, s’ho
repensarà. Llavors, hi ha obres mestres
com Camino (2008), de Javier Fesser, que
tot i que ha tingut un cert ressò, passen
més desapercebudes en comparació
amb altres que no són pas millors.

Tens un bloc on, fins i tot, has publi-
cat un curt filmat amb dos telèfons
mòbils. Quines possibilitats li veus, a
la xarxa? Què penses de la xarxa com
a sistema de distribució de productes
audiovisuals?

Jo, a la xarxa, li veig moltes possibili-
tats. Jo puc fer una pel·lícula amb dos

telèfons mòbils i, tot i la xarxa, tindré
dificultats perquè la miri molta gent. En
qualsevol cas, m’hauré de buscar la
vida per trobar el sistema més adequat
i garantir un mínim de difusió. Tot és
encertar en la tria. Ara, com a mínim,
existeix la possibilitat de difondre d’una
manera diferent, cosa que abans no
existia. Quant a la xarxa com a sistema
de distribució, crec que pot contribuir a
la reconstrucció general del sistema de
distribució del cinema. El que no pot
ser és que els sistemes tradicionals de
distribució vagin morint, mentre la
pirateria va creixent cada vegada més.
De fet, la xarxa ja està fent molta feina
en aquest aspecte, amb tot el tema dels
videoclubs digitals, o amb l’iTunes, on

ja es poden descarregar continguts
audiovisuals.

Acabes de rodar la segona part de
Rec. Com ha anat el rodatge? Quins
projectes t’agradaria portar a terme
en un futur ?

El rodatge de la segona part de Rec ha
anat molt bé, i ara ens trobem en la fase
de postproducció. A banda, tinc un
parell de projectes que estic movent i
esperant que quallin. Són idees encara
incipients, i hem de veure quina de les
dues acabarà duent-se a terme. El que sí
que us puc dir és que, en el futur, m’a-
gradaria poder fer una pel·lícula romàn-
tica o un musical.
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UNA NOVA
ONADA

Des que fa cinquanta anys els carrers de Lleida van con-
vertir-se gairebé per primera vegada en un plató cinemato-
gràfic amb el rodatge de La fiel infanteria (Pedro Lazaga,
1959), mai com fins ara, especialment en els darrers anys,
la ciutat i el seu entorn han viscut una etapa tan intensa en
nombre i qualitat de rodatges. La premsa local en dóna
notícia puntualment, però més enllà de l’anècdota, s’amaga
una nova realitat que explica aquest increment en la pre-
sència d’equips de rodatge a les nostres terres. La raó és
ben senzilla; alguns joves cineastes nascuts a Lleida han
enfocat la seva mirada cap a la seva realitat més propera i
han decidit que localitzar a les terres de Lleida podia ser tan
idoni com fer-ho a qualsevol altra part del món per explicar
les seves històries.

És precisament aquesta nova generació de joves autors
cinematogràfics la protagonista del nostre dossier, un
monogràfic que neix de la necessitat no només de donar
compte de la seva emergència, sinó també d’advertir de la
seva gran vàlua com a creadors en l’àmbit de l’audiovisual
i dins del context cultural de casa nostra. Per aquest motiu,
hem convidat cinc noms propis que representen aquesta
nova onada de joves cineastes a què ens expliquin quina
és la seva experiència singular amb el món del cinema
des d’una perspectiva eminentment personal. A tots ells
—Ferran Masamunt, Àlex Villagrasa, Laia Gil, Mireia Ibars
i David Casals-Roma—, els agraïm d’antuvi la seva col·labo-
ració desinteressada, així com la seva predisposició a expli-
car-nos en paraules —i no en imatges, com sens dubte
haguessin preferit— quines són les seves trajectòries parti-
culars i els seus punts de vista sobre la creació audiovisual.
Tanca aquest dossier un article sobre el Cafè Curt i el Premi
Res Non Verba a càrrec de la seva alma mater, Jordi Larios,
que ens descobreix com va néixer l’única i lloable iniciati-
va viva fins al moment de difusió i promoció del curtme-
tratge local que es porta a terme en un espai —el Cafè del
Teatre— per on gairebé, d’una manera o altra, han passat la
major part dels nostres protagonistes.

Malgrat que el nostre títol ho pugui suggerir —en al·lusió a la
jove generació de cineastes francesos que sota l’etiqueta de
nouvelle vague van emergir com a capdavanters de la moder-
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Rodatge de Sunset Day (2008).
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nitat cinematogràfica ara fa també mig segle—, val a dir que
no ens trobem davant de cap moviment programàtic. Res
més lluny. Però és evident que en els darrers anys diversos
joves lleidatans han accedit a la pràctica cinematogràfica ini-
ciant així el que pensem que poden ser —i de fet, per a
alguns, ja ho són— unes molt prometedores trajectòries pro-
fessionals en l’àmbit cinematogràfic. Tot i ser un conjunt
aïllat de creadors molt heterogeni i malgrat que els seus
objectius són molts diferents, no hi ha dubte que coincidei-
xen en el fet que els seus esforços personals —generalment
materialitzats ara per ara en forma de curtmetratges—, vis-
tos en conjunt, representen un relleu generacional molt sig-
nificatiu en la història del cinema del nostre territori.1 Potser
hem de recordar que malgrat tots els tòpics i la tradicional
absència d’una indústria del sector de producció cinemato-
gràfica, Lleida ha estat i és encara una terra molt prolífica en
cineastes, tant o més que en músics, pintors, arquitectes o
qualsevol altra disciplina artística. Tanmateix, els nostres
cineastes, amateurs o professionals, han patit un injustificat
oblit que a hores d’ara i a tenor dels esforços dedicats resta
encara pendent de restituir.2 Sigui com sigui, la qüestió és
que l’actual generació de cineastes vinculats d’alguna mane-
ra o altra amb Lleida ha emergit amb una força extraordinà-
ria mai vista fins a avui, i el que és més important, amb un
altíssim nivell de qualitat inaudit a la vegada. I aquesta afir-
mació no és només una opinió. Ho avalen els nombrosos pre-
mis que els nostres protagonistes han recollit en les becero-
les de la seva filmografia al llarg dels darrers anys en
festivals i mostres especialitzades d’aquí i d’arreu del món.

Per aquesta raó, doncs, mereixen la nostra atenció especial,
perquè, al meu entendre i en el fons, estem parlant no
només d’autèntics herois, sinó d’un fornada d’artistes emer-
gents que poden representar el futur de la millor creació cul-
tural de casa nostra. Nascuts a Lleida entorn de la segona
meitat de la dècada dels anys 70, han crescut sota la ferma
convicció d’arribar a aconseguir fer realitat el somni de fer
cinema. Formats en la seva majoria en escoles de cinema—
molts d’ells a l’ESCAC (Escola de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya)—,3 han estat capaços de combinar l’atreviment

i la constància necessàries avui dia per tirar endavant un o
més projectes audiovisuals per compte propi, fet que impli-
ca moltes vegades sacrificar alguns aspectes de la seva vida
personal hipotecant temps i diners propis fins a límits insos-
pitats per la resta dels mortals. Potser en el seu cas, el bino-
mi que uneix art i vida és més que mai indissociable; portar
el cinema a les venes, o si més no, escollir el cinema com a
mitjà d’expressió per explicar històries, comporta molts
maldecaps. Perquè, malgrat treballar en equip, els inicis són
molt durs i les dificultats són inimaginables. És admirable
com gairebé sempre cada un d’ells, a més d’assumir les tra-
dicionals tasques de guió i direcció, carreguen pacientment
amb les ingents feines de producció i postproducció, la qual
cosa comporta preocupar-se de tot un ventall de treballs que
abracen des de la complicada recerca de finançament fins
als més petits detalls de tot el procés de creació, distribució
i exhibició d’una obra fílmica. Però, malgrat totes les difi-
cultats, aconsegueixen tirar endavant, gràcies a una extraor-
dinària força de voluntat i constància que va molt més enllà
de l’amor a l’art.

A banda de la coincidència generacional i la producció de
caràcter independent, un altre fet que sembla que tenen en
comú és que en molts casos tenen Lleida en consideració
com a punt de partida per a la realització de les seves obres,
no només per haver escollit la ciutat i els seus entorns com
un potencial i encara verge plató de rodatge ple d’oportuni-
tats, sinó també per produir des d’aquí els seus films, la
qual cosa ja no és tan fàcil. Aquest darrer cas és el que per-
sonifiquen més clarament el Ferran Masamunt i la Laia Gil
—aquesta última, sempre en tàndem amb Josep Antoni
Duran—, autors de dos excel·lents curtmetratges multipre-
miats —El niño que vió a Dios (2006) i Sonata in Motion
(2007), respectivament—, rodats a Lleida i produïts des de
Lleida. No obstant això, el cineasta que ha explotat més els
escenaris de la capital de Ponent ha estat l’Àlex Villagrasa,
que, a banda de la seva dilatada experiència com a respon-
sable de postproducció en cinema, publicitat i televisió, ha
desenvolupat una brillant trajectòria com a director en què
sempre ha apostat per Lleida com un espai ideal per als seus

Rodatge d'El niño que vió a Dios (2006).
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rodatges, sigui per a molts dels seus ja cèlebres videoclips o
per a alguns dels seus projectes personals en forma de curt-
metratges. I més enllà de la peça curta, la història que la
Mireia Ibars volia explicar per fer el seu salt directe al llarg-
metratge —el documental de creació Una cullera a la but-
xaca (2009)— l’ha retornat a la seva terra d’origen, la Lleida
i el Baix Segre que va deixar per aprendre cinema primer a
Barcelona i després, durant més de quatre anys, a França. I
malgrat que també ha estat des de l’estranger que el David
Casals-Roma ha construït la seva estel·lar filmografia com
uns dels directors d’aquí ambmés projecció internacional en
l’àmbit del curtmetratge, mai ha deixat de perdre del tot els
seus lligams amb Lleida, on va rodar el curtmetratge Time
Cocktail (2004), produït per Jordi Larios. Sigui quina sigui la
naturalesa dels seus productes, doncs, tots ells coincideixen
a entendre que Lleida, per què no, pot ser un bon lloc per
materialitzar una obra de creació audiovisual, ja que la qua-
litat d’un producte no depèn mai del lloc des d’on es pro-
dueix o es roda, sinó del talent dels seus autors. I d'això crec
que tots ells en tenen per donar i per vendre.

I és potser aquesta la característica, més que qualsevol altra,
que tenen en comú més important; la qualitat dels seus tre-
balls. No obstant les seves diferències, produeixen amb
estàndards professionals, s’atreveixen amb tots els gèneres i
temàtiques, busquen estils d’expressió personal, han sabut
entendre les oportunitats, industrials i creatives, de les noves
tecnologies digitals, i, en definitiva, amb el seu talent han
sabut creuar les fronteres d’allò estrictament local per acon-
seguir una projecció internacional fins ara desconeguda per
la majoria dels cineastes de casa nostra. I tot això ho han
aconseguit en un context desolador, bàsicament caracterit-
zat per la manca d’una línia clara d’ajudes a la creació audio-
visual i als joves realitzadors en l’àmbit local. Malgrat els
minsos esforços registrats, creiem fermament que la des-
atenció a la qual han estat destinats fins ara aquests joves
autors per part de les nostres institucions en línies generals
dibuixen un model de desenvolupament cultural excessiva-

ment marcat per l’estretor de mires. No hi ha dubte que de
totes les arts, l’audiovisual és avui dia la que aporta més
valors afegits en la promoció cultural i econòmica d’un terri-
tori. I aquest no és l’únic argument. Si comparem les partides
pressupostàries que dediquen les nostres administracions
locals a la promoció de la creació i difusió de les arts (plàs-
tiques, escèniques, literàries...), l’audiovisual es troba encara
i en ple segle XXI en una situació de marginació total.4 D'altra
banda, l’empresa privada tampoc no ha jugat el potencial
paper dinamitzador que hauria hagut de tenir en aquest
aspecte, especialment a partir de la posada en marxa d’unes
televisions locals massa preocupades per ser una extensió o
traducció audiovisual de la premsa escrita i molt poc avesa-
des a la promoció de la creació. Enmig d’aquest context,
doncs, les aportacions que representen aquest grup de cine-
astes són encara més esperançadores que mai. Tenim el
talent, però manca encara la resposta política i empresarial
per apostar per aquesta brillant generació de cineastes, que
no dubto que en un futur representarà el sector creatiu emer-
gent amb més projecció de tots aquells que es couen a casa
nostra. Però, ara bé, aquesta resposta ha d’anar més enllà
d’una simple beca i ha de considerar les possibilitats indus-
trials i econòmiques del món audiovisual, així com les poten-
cials capacitats del nostre territori per atraure inversions i
rodatges de l’exterior.5

Mentrestant, ells i elles no s’aturaran. Continuaran treba-
llant incansablement per aconseguir tirar endavant nous
projectes, noves il·lusions, noves imatges, mentre nosaltres
no ens cansarem d’esperonar-los, ja que necessitem gaudir
també d’històries explicades per la gent de casa nostra i des
de casa nostra. Si no ho fan ells, ningú més no es molesta-
rà a fer-ho. Aquest 2009 serà l’any en què molts d’ells pre-
sentaran noves obres, uns altres iniciaran nous rodatges i
algun d’ells preparà el seu salt al llargmetratge.6 Moltes grà-
cies per continuar endavant i no dubteu que en un futur els
vostres noms seran significatius en l’art i la indústria cine-
matogràfica del nostre país.

1 Entenem que aquest grup de cineastes emergents suposa una nova pro-
moció que s’afegeix a la generació lleidatana de creadors audiovisuals
immediatament anterior i encara en actiu, representada per noms com
Francesc Xavier Capell, Joan Pena, Ferran Blanch, Mario Acuña, Cèsar
Bosch o l’animador Carles Porta.
2 En aquest sentit, cal fer esment de l’obra de Joaquim Bernat Monje
Una història del cinema a Lleida, la primera aproximació generalista
de caire memorialístic que repassa la trajectòria dels principals cineas-
tes lleidatans des de la segona meitat de segle passat: BERNAT, Joaquim:
Una història del cinema a Lleida. De Joaquín Bernat Gombau a
Jaume Balagueró Bernat, Pagès Editors, Lleida, 2006.
3 L’Àlex Villagrasa, la Laia Gil i la Mireia Ibars han passat per les aules
de l’ESCAC, mentre que el Ferran Masamunt és llicenciat en comuni-
cació audiovisual per la UAB i el David Casals-Roma s’ha format a
l’estranger (Londres). No deixa de ser sorprenent, si més no, que la
implantació de la titulació en comunicació audiovisual a la UdL no
hagi produït encara algun cineasta d’aquesta talla, potser a causa de
l'expressa orientació al periodisme i al món de la xarxa dels seus
plans d’estudi.

4 No és un flagrant contrasentit invertir més de 13,9 milions d’euros en un
futur Centre Experimental per a la Producció AudiovisualMultimèdia, Digi-
talització i Arxiu de Continguts al Parc Científic i Tecnològic Agroalimenta-
ri de Gardeny i a la vegada no tenir encara cap convocatòria oberta d’ajuts
i beques a la creació audiovisual del territori i la promoció de nous talents
locals amb projecció internacional? S’imaginen els resultats que es podrien
obtenir només invertint un 10% d’aquesta xifra en aquest concepte?
5 En aquest sentit, seria imprescindible fer funcionar a ple rendiment
les possibilitats que ofereix la creació d’una Lleida Film Office que
aconsegueixi atraure al nostre territori rodatges promoguts per empre-
ses de producció audiovisual d’arreu.
6 Enguany assistirem a l’estrena del nou curtmetratge de la Laia Gil, Sun-
set Day, una faula escrita i codirigida conjuntament amb Josep Antoni
Duran i Ferran Grau; del darrer curtmetratge d’Àlex Villagrasa, Get Stuf-
fed, una reflexió sobre la indústria cinematogràfica que combina l’ani-
mació i la imatge real; i, finalment, del llargmetratge documental sobre la
memòria història de la Mireia Ibars. El Ferran Masamunt es troba en
plena preparació del seu segon treball, mentre que el David Casals-Roma
és a un pas de saltar a la direcció d’un llargmetratge de ficció.



F E R R A N M A S A M U N T

ALGUNA COSA
PER EXPLICAR

Exterior. Dia. Lleida. Són les set del matí d’un fred dia de
maig, a les portes de l’Aplec del Caragol. Per la ciutat no
es veu ningú. Encara és fosc. Presos per l’ansietat, ens
dirigim cap al pont del carrer dels Comtes d’Urgell. No
trigo gaire a recordar el munt de cops que hi he passat al
llarg de la meva vida. Recordo especialment les fredes
matinades de dissabte en què, per la presència de la boira,
aquell escenari es veia envaït per una atmosfera mística i
misteriosa. Les vies del tren quedaven amagades per l’es-
pessor dels núvols i únicament s’intuïen per la presència
de tres llums vermells... Sempre que topava amb aquesta
imatge em deia a mi mateix que allà, tard o d’hora, hi havia
de rodar una pel·lícula.

Ara, anys després, aquell sospir del passat carregat de
desig atrapa el present. Tot i que no hi ha boira i que unes
obres pretenen cobrir les vies del tren al més aviat possi-
ble, ens trobem en aquell pont, la meva dona, jo... i un
equip de cinquanta persones pràcticament desconegudes,
però unides per la causa i mobilitzades, totes, per un idèn-
tic punt de bogeria, aquell que tenen tots els que es dedi-
quen professionalment al món del cinema i que és del tot
imprescindible perquè les produccions cinematogràfiques
tirin endavant. I és que qui ho ha viscut a la seva pròpia
pell ho sap: rodar una pel·lícula —almenys com ho ente-
nem nosaltres— no és un divertit passatemps; rodar una
pel·lícula és posar-se en molts problemes i, qualsevol d’a-
quests, per petit que sigui, pot tombar el projecte si no t’hi
va la vida i alguna cosa més. És així com res no pot aturar
l’inici del rodatge del primer pla del curtmetratge El niño
que vió a Dios. Tot està enllestit. L’Ajuntament, l’IMAC i la
Guàrdia Urbana han entès el projecte, la seva seriositat i
les seves potencials dificultats. La policia ha tallat el pont
al trànsit durant gairebé tot el dia. Sense aquesta implica-
ció i complicitat en aquest petit gran detall hauria estat
impossible començar. Els companys em cedeixen l’honor
de fer el primer cop de claqueta.

Després de diversos anys d’estudis de cinema i audio-
visuals fora de casa, d’aprendre’n des de ben petit a còpia
de “perpetrar” vídeos familiars i curts amateur indignes de
ser exhibits, de renunciar als somnis per tornar-hi a creure
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Rodatge d'El niño que vió a Dios (2006).
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i de treballar anys i anys en silenci per poder rodar, arriba
el moment tan desitjat com, alhora, temut. El motor de la
càmera s’engega, l’aventura comença i la pel·lícula verge de
35 mil·límetres comença a caminar titubejant, impregnant-
se del que capta el visor: un pont, un carrer buit i, al fons,
majestuosa, la Seu Vella. El cel és gris. Tot, i res, és a les
nostres mans.

Aquesta, i no una altra, és la meva realitat. És el meu pai-
satge, la meva vida. La que tinc i la que conec. No he nas-
cut a Times Square ni al Soho londinenc. I, per convicció
personal, no parlaré ni escriuré sobre allò que no conec o
sobre el que, com a mínim, no estic mínimament docu-
mentat. Sóc lleidatà. No m’avergonyeix en absolut dir-ho.
És més, n’estic orgullós. Segurament, en bona part, per
contrarestar determinats tòpics avorrits que, de tan tòpics
que són, obviaré citar (d’alguna manera, acabo de fer-ho).
Crec que les limitacions ens les imposem únicament nosal-
tres mateixos. El cinema, com totes les arts, és una batalla
del jo contra les circumstàncies i surt des de la part més
profunda de l’ànima per cobrar vida a l’exterior. L’entenc
com un vehicle d’expressió personal. Com una necessitat.

Com un tren en què viatgen les emocions més sinceres, les
pors més profundes, l’essència del nostre ésser. I expres-
sar-se des de Lleida, Pequín o Massachusets no té per què
ser un condicionant a l’hora de fer arribar un missatge, una
història a l’espectador. I menys quan es parla amb imatges.
És infinitament més determinant —si és que alguna cosa
ho és— el grau d’universalitat de la història, el seu tracta-
ment i l’accessibilitat de la trama que no pas la seva pro-
cedència. És tan absurd pensar que una pel·lícula és més
bona o més dolenta en funció del seu pressupost com creu-
re que és millor o pitjor si es fa des de Nova York, Los
Angeles, París, Bagdad, Madrid o Lleida. Sí que és cert que
la poca experiència de la ciutat en aquests temes ha cons-
tituït, fins no fa gaire, tota una dificultat a l’hora de dema-
nar ajudes o d’afrontar tots els tràmits burocràtics que
comporta fer cinema. Però com que fer cinema ja és de per
si ben complicat, a l’hora de rodar El niño que vió a Dios
ho tenia clar: per què nosaltres no podíem fer-ho a Lleida i
des de Lleida? Si moltes pel·lícules que es produeixen des
de Barcelona o Madrid inclouen molts exteriors localitzats
al Pirineu, la Costa Brava, els Monegres o Katmandú, per
què no se’n pot rodar una íntegrament a casa? Amb les

Rodatge d'El niño que vió a Dios (2006).



noves tecnologies i les renovades comunicacions terres-
tres mai ha estat tan fàcil! Al final, tot radica en el conei-
xement, el talent, la voluntat, l’ambició, l’atreviment... i,
com no, el punt de bogeria d’un mateix. La resta són excu-
ses. Si es mira amb atenció, Lleida és un magnífic plató de
cinema! Passejant-hi he vist Londres en una cantonada,
Chicago en una altra, París a dos passes de casa i m’he tro-
bat visitant la Lluna tot just sortir de la ciutat i creuar
l’Horta. Una anècdota: amb el curtmetratge completament
acabat, reconeguts professionals cinematogràfics em pre-
guntaven si el pont del carrer dels Comtes d’Urgell era a
Madrid. D’altres s’atrevien a dir que aquella localització era
a Barcelona. I, fins i tot, alguns m’han arribat a assegurar
que El niño que vió a Dios sembla una pel·lícula rodada a
Bristol, a Anglaterra... El cine és una gran mentida i el
secret rau en la mirada.

I és que les pel·lícules tenen molta part de màgia i d’il·lusio-
nisme. Fer cinema és quelcom artesà. És un joc ple d’en-
ganys que es fa amb les mans, el cap i la mirada; però,
sobretot, amb les entranyes. Amb afecte i sentiment... i
molt fetge. Potser per això és decebedor comprovar com,
sovint, el cinema és menyspreat com a art, en molts àmbits.
I no cal dir res dels curtmetratges, que fins i tot han arribat
a ser marginats per la mateixa “Academia del Cine Espa-
ñol” als “seus” Premis Goya... Poca gent veu tota la feina
que hi ha darrere de la pantalla. Rodant El niño que vió a
Dios he vist amb els meus propis ulls com a cada pla s’ha
realitzat una brillant obra fotogràfica, aplicant-hi estudis
d’il·luminació pictòrics; com, a partir de les imatges, s’ha
creat del no-res tota una composició musical i un ambient
sonor que crida a través de silencis, televisors que parlen
per a ningú i trens que passen...; he experimentat que, per
escriure el guió, a banda de despullar el nostre interior i de
documentar-nos profundament sobre el bullying i tot tipus
d’assetjaments, hem hagut de fer un autèntic esforç literari
i aprendre les regles i els mecanismes de l’ofici; i que per fer
versemblant l’inversemblant autèntics monstres de l’esce-
na teatral han posat tot el seu talent al servei del curt i de
la invisibilitat.

Fer cinema és un autèntic tour de force. Aconseguir que no
passi res i acabar de rodar dins dels terminis establerts és
tota una victòria. Que tot el material s’entengui i parli per si
sol, un èxit. Fer que tot lligui, que la suma de tots els esfor-
ços i talents individuals de cada artista sigui coherent i
homogènia i doti de vida, sense alts i baixos, allò que fins fa
poc només existia en un paper és tot un triomf. I que el pro-
ducte final sigui digne i que, a sobre, aconsegueixi transme-
tre una cosa tan intangible com les emocions ja és una fita
extraordinària i descomunal. A partir d’aquí, cada exhibició
en públic, cada projecció que es fa de la pel·lícula, és tot un
premi i un reconeixement. Que una història que surt del més
profund del teu ésser i que comença a néixer en forma de
paraules escrites en la intimitat del racó de casa teva acabi
prenent vida pròpia en pantalles de cinema no ja només de
Lleida, sinó de Barcelona, Madrid, Astúries, Aragó, Andalu-
sia o, fins i tot, dels Estats Units, Alemanya, França, Itàlia,
Veneçuela o el Brasil, és tot un miracle. I puc assegurar que
això produeix un plaer absolutament indescriptible que
compensa, en certa manera, l’any de la nostra vida entregat
i tot el treball, tota l’energia i tot el sacrifici que resta invisi-
ble darrere els títols de crèdit. Però aquesta satisfacció no
és un motor prou gran per engegar la maquinària i afrontar
una altra pel·lícula. Hi ha d’haver alguna cosa més...

El punt de bogeria em portarà —espero que ben aviat— a
rodar novament, malgrat els temps que corren i les magní-
fiques excuses amb què el final de l’any 2008 ha obsequiat
alguns. Ho noto. Ho necessito. Ho confesso. Hi ha una nova
història en què crec. I no serà cap altra cosa que aquesta la
que em portarà darrere la càmera. Ni la promoció, ni els
premis, ni els festivals, ni el “fals glamur”, ni la salvatge
competitivitat, ni la pressió del temps, ni els amics que he
fet amb la pel·lícula, ni tan sols les ganes i la voluntat de
perfeccionar i millorar el que ja he fet... Si se m’ha desper-
tat novament aquest punt de bogeria és, simplement, per-
què tinc alguna cosa per explicar... íntima, profunda i sin-
cera, però disfressada amb un vestit de cel·luloide. I vull
rodar-la a Lleida i al Baix Segre. I, per què no, en lleidatà
amb subtítols en anglès... o en vietnamita. No ho sé.
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Rodatge d'El niño que vió a Dios (2006).
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Ferran Masamunt neix a Lleida el 1977. És llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) i Màster Internacional en Escriptura de Guions per a Cinema i Televisió (UAB). També té estudis de
cinematografia a l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC, Barcelona), on es va matricular el 1995
amb només 18 anys. Durant la seva etapa acadèmica, dirigeix i escriu dos curtmetratges en vídeo, a més de participar
en diverses produccions de caràcter amateur.

El niño que vió a Dios, rodat en 35 mm, és la seva primera incursió en el cinema professional. Per portar a terme el
projecte, del qual és director, productor i guionista —juntament amb Natàlia Trias—, s’ha envoltat de reconeguts pro-
fessionals de la indústria cinematogràfica espanyola. Aquesta opera prima arriba després de vuit anys d’experiència
en els camps de la premsa escrita, la ràdio i la televisió.

El niño que vió a Dios s’ha exhibit en les seccions oficials de diversos festivals d’Europa i d’Amèrica, entre els quals
destaquen certàmens com el XXXV Festival Internacional de Cine de Huesca, l’XI San Francisco Latino Film Festival,
el VII Roma Independent Film Festival, el Cinesul Competitiva 2007 de Rio de Janeiro o el Madridimagen 2007. A més,
ha estat distingit amb dos mencions especials del jurat a la XIII Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida i al Fes-
timatge 2008 de Calella. També ha estat finalista al VI Certamen Nacional Villa de Avilés i a l’Art Jove de les illes Bale-
ars, entre d'altres. Recentment, ha estat guardonat amb el segon premi dels II Premis Res Non Verba de curtmetrat-
ges de Lleida.

Actualment, Ferran Masamunt treballa en la preproducció del que serà el seu segon curtmetratge, que té previst rodar
a Lleida i rodalia aquest mateix any.

Rodatge d'El niño que vió a Dios (2006).



Em dic Àlex Villagrasa Vilella. Em podria definir com a
director, cineasta o realitzador audiovisual. Ara és la meva
professió, la feina amb què em guanyo la vida, però va molt
més enllà. És una passió per explicar històries i per l’ex-
pressió personal a través de les imatges.

Els projectes cinematogràfics que he fet han estat curts de
ficció, videoclips i publicitat. Per a mi, el cinema és una
forma d’art, una expressió personal, però també té un
component d’entreteniment i ha de tenir en compte el
públic. Crec que el cinema ha de buscar una connexió
emocional amb el públic. En tots els projectes sempre
intento aportar la meva manera d’explicar les històries i
un estil visual propi.

Els meus inicis al món audiovisual es remunten a les ses-
sions familiars de cinema amb un projector Súper-8.
Sovint projectàvem a casa curts de dibuixos animats.
Era una experiència diferent de la televisió, tenia alguna
cosa especial que em fascinava. Més endavant vaig
començar a experimentar amb una càmera domèstica i a
fer les meves pròpies pel·lícules. Els primers protagonis-
tes van ser els Playmobil, i després vaig començar a fer-
hi sortir la família. També m’encantava veure pel·lícules
i anar al cinema. Aquelles primeres experiències i inquie-
tuds van obrir un camí que ha arribat a esdevenir la meva
professió.

Crec que per dirigir cinema no és necessari passar per
una escola de cinema o per la universitat. A dirigir se n’a-
prèn dirigint, i és una cosa que surt de dins. D’altra
banda, crec que és necessària una base tècnica per saber
com dur a terme els projectes amb garanties d’un bon
resultat. Així és que a l’hora d’estudiar una carrera vaig
anar cap al món del cinema. Vaig estudiar a l’ESCAC
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)
una carrera pròpia de la Universitat de Barcelona. Tot i
ser un títol no oficial, era el més encarat cap al cinema.
Quan hi vaig entrar, era el quart any que funcionava. Em
vaig graduar en l’especialitat de direcció. Una de les
coses que més valoro del meu pas per l’ESCAC és la pràc-
tica tècnica en diversos projectes de curts. L’escola de
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LLUMS, CÀMERA,
MÚSICA I ACCIÓ
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Rodatge del videoclip Si estoy loca, de Malú (Lleida, 2006).
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Peça per al programa Silenci, del 33.

Imatge del videoclip The Users, dels Gallygows (2006).

Imatge del videoclip de Gala Evora (rodat a Lleida el 2008).

cinema és un punt de trobada de gent amb inquietuds
similars i amb moltes ganes de fer cinema. El cinema és
una feina d’equip i, a poc a poc i al llarg dels anys, he anat
trobant grans col·laboradors i hem anat fent un equip per
dur a terme els projectes. Però la formació no s’acaba
mai. Un dels aspectes que més m’atreuen de fer cinema és
que cada dia s’aprenen coses. Com a director sempre he
pensat que has de tenir una formació tècnica molt sòlida
per poder comunicar les teves idees a les persones que
formen part d’un projecte audiovisual.

Rodar a Lleida

Els meus primers curts els vaig rodar en indrets de Lleida.
Rodar a Lleida té avantatges, però també alguns inconve-
nients. A mi em resulta molt fàcil trobar localitzacions que
em funcionin, ja que des de petit he tingut idees i imatges
de racons de Lleida per fer-hi filmacions. Les he anat reco-
pilant en un arxiu mental, tot i que també tinc moltes fotos
d’indrets de Lleida. He rodat en moltes localitzacions de
Lleida, com el Parc de la Mitjana, les casernes de Gardeny,
el Teatre Principal, la Fira de Lleida, les planes d’Alfés, el
nucli històric, Blondel, etc. En tots aquests llocs he trobat
la localització adequada que encaixava amb les idees
visuals que volia dur a terme (de vegades amb l’ajuda de la
postproducció digital).

Era l’any 2001 quan vaig rodar el meu primer curt en 35 mm
al carrers del Barri Antic de Lleida. Malauradament, aquells
carrers on vaig rodar ja no existeixen, han estat engolits
per la reforma urbanística del nucli històric de la ciutat.
Aquell curt va ser la meva primera experiència seriosa en
un rodatge amb un equip gran. El rodatge va anar força bé
i vam estrenar el curt a Lleida el 2002. Aquell treball, però,
rodat ara ja fa vuit anys, no va tenir gaire suport ni facilitats
per part de les institucions de Lleida. No hi havia cap línia
d’ajuts per presentar projectes. No hi havia cap interlocutor
clar a qui adreçar-se a l’hora de dur a terme un rodatge a la
ciutat. En aquell moment semblava que no es tenia gaire en
compte la creació audiovisual local. És una cosa que he tro-
bat a faltar fins fa pocs anys. Des de les institucions es feia
una aposta pels festivals de cinema, que, diguem-ho clara-
ment, llueixen més de cara a la gent, que a donar suport a
joves creadors audiovisuals de la ciutat. Després d’aquella
experiència, estava una mica desencantat. Tenia moltes
idees d’on volia rodar, però no em vaig plantejar un rodat-
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Rodatge del curt Get Stuffed als platós del Parc Audiovisual de Terrassa (2007).

ge fins al cap d’un temps. En els darrers temps, la situació
ha començat a canviar. Des de l’IMAC es dóna suport a la
producció audiovisual local i comencen a sorgir projectes
molt interessants vinculats amb creadors de la ciutat. En
els rodatges que he fet en els últims tres anys he trobat un
grup de gent que dóna suport a les iniciatives que intentem
dur a terme a la ciutat.

El principal inconvenient de rodar a la ciutat és la manca
d’infraestructures necessàries per a rodatges. El mate-
rial i l’equip tècnic sempre vénen de fora de la ciutat. Llo-
gar la càmera i el material de llum i portar la gent cap a
Lleida suposa un cost en temps i diners. Considero que
produir a Lleida projectes personals com els curts té
molts avantatges pel simple fet de conèixer millor el
terreny i per la disponibilitat i la il·lusió de la gent, ja que
no és una cosa habitual. Però pel que fa als projectes
comercials, com els videoclips, és més difícil. El més
complicat ha estat convèncer artistes, discogràfiques i
productores de venir a rodar a Lleida, atès que desconei-
xen les possibilitats que ofereix la ciutat. Venir a Lleida
per fer el videoclip de Malú va ser una aposta personal,
ja que les localitzacions que teníem de Barcelona no
estaven disponibles per als dies de rodatge. A Lleida hi
havia unes localitzacions on podíem fer el videoclip. Les
facilitats de l’Ajuntament per al rodatge ens van obrir
camí per a futurs projectes a la ciutat. Aquell primer vide-
oclip d’una discogràfica com Sony em va servir per fer
veure que altres projectes es podien rodar a la ciutat.
Però, malgrat tot, en cada projecte s’han de valorar els
pros i els contres de venir a Lleida. La falta de certs equi-
paments fa que alguns projectes no es puguin realitzar a
la ciutat. Es tracta d’equipaments que només trobem en
grans ciutats, com Barcelona o Madrid. En la majoria dels
videoclips, he rodat en localitzacions naturals a Lleida i
una part en platós a Barcelona.

Imatge del curt The Rain Suite (2005).

Imatge del videoclip de Rosa López (parc de la Mitjana de Lleida, 2008).

Imatge del videoclip Las calles están ardiendo, d’M-Clan (2009).
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Els videoclips

Dins del món audiovisual, els videoclips representen una
bona oportunitat per experimentar amb la imatge i aportar
molta creativitat, però hem tenir en compte que són una
eina de promoció d’una cançó i d’un músic. En un videoclip
has de posar imatges a una música creada per un artista. En
els videoclips busco trobar les imatges que expressin el
que em transmet la música. Es tracta d’un diàleg creatiu
entre el músic i el realitzador. Hi ha projectes més marcats
per un estil i un màrqueting a l’hora de promocionar un
artista, mentre que en altres projectes tens més llibertat
creativa. En qualsevol cas, és cert que aquí no hi ha tanta
cultura audiovisual com a fora i, moltes vegades, les disco-
gràfiques dels artistes amb més difusió no accepten les
idees més creatives i diferents.

Els videoclips en què he tingut més llibertat creativa han
estat els projectes petits d’artistes independents, que no
estan lligats als interessos d’una multinacional. El videoclip
The Users, del grup Gallygows (realitzat entre el 2005 i el
2006), és un dels projectes que he realitzat amb més lliber-
tat. Després ha resultat un clip amb molt bona acollida, tant
en l’àmbit nacional com internacional. Ha estat present en
mostres de prestigi, com el RESfest o l’Artfutura, i en diver-
sos festivals d’arreu del món, i ha guanyat diversos premis.

La música és una part fonamental en tots els projectes que
he fet. Una de les peces curtes més personals és un curt
amb música clàssica que vaig dirigir el 2005, anomenat The
Rain Suite, que girava al voltant de les suites de violoncel
de Bach. És un camp en què es poden fer treballs molt inte-
ressants i molt personals.

En l’àmbit dels videoclips hi ha grans creadors que han rea-
litzat petites joies que han influenciat tot el món audio-

visual. Michel Gondry, Johnathan Glazer, Mark Romaneck
o David Fincher són directors que van començar les seves
carreres amb videoclips, desplegant una creativitat i un
estil visual propi que després han traslladat a altres camps
de l’audiovisual.

Un dels aspectes on la imatge ha trobat nous camins d’ex-
pressió i experimentació és la postproducció digital. Els
efectes visuals aporten unes eines amb moltes possibilitats
creatives.

La revolució digital i el camí de la postproducció

Els últims anys hem estat testimonis d’una revolució en el
món de la creació de la imatge, primer amb l’aparició del
vídeo digital i, més recentment, amb la cinematografia digi-
tal. La revolució del vídeo digital i la cinematografia digital
ens han permès accedir a un gran acabat visual. Aporta un
gran control sobre el resultat final, amb noves eines i amb
equips més accessibles que permeten aconseguir imatges
que fins fa pocs anys només estaven destinades a les grans
superproduccions de Hollywood.

Sempre he tingut molt interès en la part tècnica de la crea-
ció audiovisual. Amb un ampli coneixement de la tècnica és
més fàcil portar a terme allò que es pugui imaginar i escriu-
re en un guió.

Vaig començar en la postproducció digital per un interès a
realitzar efectes en els meus projectes. Sóc totalment auto-
didacta, he après postproducció a través dels projectes que
he realitzat i explorant les eines i els programes de post-
producció. Vaig començar muntant amb l’ordinador i
mirant de fer algun efecte. A poc a poc, aquestes proves es
van anar convertint en plans per a videoclips, curts i anun-
cis, fins a arribar a fer postproducció per a pel·lícules.

Imatge del curt Get Stuffed (2008).Rodatge del curt Get Stuffed a la Fira de Lleida (2007).
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Nascut a Lleida l’any 1977. Graduat a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) en l’espe-
cialitat de direcció. Entre el 1998 i el 2002 realitza diversos curtmetratges en 16 mm i en vídeo digital. L'any 2001 diri-
geix el primer curt en 35 mm, El jardín de los sueños, rodat a la ciutat de Lleida. Desenvolupa una doble faceta com
a realitzador de publicitat i videoclips i com a supervisor de postproducció. Realitza espots per a Principe de Lu, Pom-
padour o MiniMax i videoclips per a Malú, M-Clan, Conchita, Gala Evora, Lorena o Rosa d’OT.

Cal destacar el videoclip The Users, del grup Gallygows, que rep un gran reconeixement tant en l’àmbit nacional com
internacional, amb presència en mostres com RESfest, Artfutura i Stash, i guanya diversos festivals (Musiclip, CLHPS).
Des del 2002 fins a l’actualitat segueix realitzant videoclips i publicitat. Així mateix, també participa en algunes peces
curtes de ficció.

En el camp de la postproducció, ha treballat en publicitat, cinema, televisió i videoclips. Destaquen anuncis per a
Sony, Tous, Lu o Seat i treballs de postproducció per a videoclips de La Oreja de Van Gogh, Jorge Drexler, Andrés
Calamaro, Ariel Rot, Sidonie, Ana Torroja, etc.

També ha treballat en efectes visuals per a televisió i cinema. Cal destacar la seva feina a la pel·lícula Rec (Jaume Bala-
gueró i Paco Plaza, 2009), per la qual rep una nominació als premis Goya 2007 en la categoria de millors efectes.
Actualment segueix amb aquesta doble faceta de director i supervisor d’efectes visuals.

D'entre els últims projectes, cal destacar el nou curt Get Stuffed, on es mescla la imatge real amb l’animació tradi-
cional i l’animació per ordinador. El curt s’estrenarà el 2009. Aquest projecte ha estat subvencionat per l’ICAA (Insti-
tuto de la Cinematografía de las Artes Audiovisuales), organisme del Ministeri de Cultura, i també ha rebut el suport
de l’Ajuntament de Lleida.

En l’àmbit audiovisual trobem especialistes en cada camp:
fotografia, art, so i muntatge. Hi va haver un moment en què
vaig veure que un coneixement ampli i més transversal de la
creació cinematogràfica m’ajudaria a dur a terme les idees i
històries que volia plasmar a la pantalla. Però els efectes
visuals sempre han d’estar al servei del que es vol explicar.
Sovint, avui dia, sobretot en superproduccions de Hollywood,
veiem com els efectes visuals són un castell de focs artificials
que enlluerna però no té substància. Els films que se susten-
ten en un gran desplegament d’efectes que no estan al servei
d’alguna substància dramàtica o un desenvolupament profund
del drama no aporten gran cosa. Són com un fast food que s’o-
blida quan arriba el pròxim film amb un nou castell de focs.

Projectes actuals i futurs

Actualment estic acabant un curtmetratge que vaig rodar el
2007. És un curt amb subvenció de l’ICAA (Ministeri de Cul-
tura) i amb ajut de l’IMAC de l’Ajuntament de Lleida. És un
projecte que vaig escriure cap al 2005, després de veure com
els estudis Disney tancaven la seva divisió d’animació tradi-
cional. Arran d’aquest fet em vaig preguntar què li passaria a
un dibuix animat tradicional avui dia amb la implantació de
l’animació per ordinador. Amb aquest punt de partida vaig
escriure el guió del curt. El film explica la història d’un per-
sonatge de dibuixos animats que es presenta al càsting d’una
pel·lícula d’animació per ordinador. Es tracta d’un curt en

què la imatge real es barreja amb l’animació tradicional i per
ordinador. Ha estat un procés llarg, que exemplifica les difi-
cultats per dur a terme els projectes propis. El curt es va
rodar en sis dies entre uns platós de Terrassa i exteriors de
Lleida. Durant dos anys, entre feina i feina, l’he anat realit-
zant. Ara ja està en la fase final i l’estrenarem a Lleida aquest
2009. Li donarem una difusió nacional i internacional per
festivals d’arreu del món. Està rodat en anglès amb actors
anglesos i americans. Això es deu al fet que la història està
ambientada a Hollywood i, a més, en facilitarà la difusió
internacional. Els festivals de curts són una oportunitat per
mostrar els treballs, ja que no hi ha canals establerts de dis-
tribució. Ara hi ha molts festivals, i això fa que un curt es
pugui veure en molts racons del país i també a l’estranger.

Entre els projectes de futur, estic desenvolupant un guió de
llargmetratge per fer la meva primera pel·lícula.

Entre els últims projectes de postproducció, estic super-
visant els efectes visuals de Rec 2 (Jaume Balagueró i Paco
Plaza, 2009), que farem al meu estudi de postproducció en
els pròxims mesos.

El camí es fa dia a dia i espero que pugui seguir expressant-
me en els diferents projectes que realitzi i continuar expli-
cant històries sense que n’importi el format en una costant
cerca de l’expressió artística en l’àmbit de l’audiovisual.
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CINEMA I LLEIDA,
ESTRANYA COMBINACIÓ?!

Ni el vent gèlid de la nit més freda del mes d’octubre, ni el
cansament de l’equip tècnic, ni la gran quantitat de plans que
encara quedaven per rodar ens farien tirar la tovallola. Si s’ha-
via arribat tan lluny, si per convenciment s’havia rodat sota la
pluja, s’havia suportat el fred glaçador, s’havia lluitat contra el
cansament i la son... no podia ser que aquell pla es resistís. La
Laura Motos, la jove actriu protagonista, es posa al quadre, es
concentra i al crit d’“Acció!”, interpreta. Una mirada, un gest
i la màgia del cinema es transforma en moviment.

Llavors es crida des del combo:

—Talleu! —i es fa el silenci.
—És bona —seguidament.
Quan algú del rodatge exclama amb admiració:
—Això és el cinema!

Per això fem cinema. Per sentir aquests moments que són
màgics, que no es poden descriure, que només entens quan
has estat preparant aquell pla durant mesos i mesos. Ins-
tants que de vegades sorgeixen als rodatges. M’agrada fer
cinema perquè quan ets en un rodatge, encara que sembla
que hi hagi molta gent, molt soroll i un gran caos, quan es
roda, el món s’atura. Tothom calla, es queda quiet, es fa el
silenci i el cinema t’envolta. Algú que no ha anat mai a un
rodatge és el primer que comenta: “Quin silenci...”.

Des de sempre arrossego una petita afició que intento man-
tenir amb una certa quotidianitat. M’agrada llegir el diari i
retallar-ne fragments de notícies o d’articles d’opinió que con-
sidero significatius per a mi. Com que fa temps que ho faig,
tinc una capseta plena d’aquests retalls, que ja formen part de
la meva opinió sobre les coses que m’interessen. Guardo
retalls de molts personatges importants i d’altres personatges
que potser no ho són tant, però que en aquell moment per a
mi ho van ser i, per tant, van ser retallats i guardats dins de la
capseta de les opinions. Hi ha frases sobre les persones,
sobre l’educació, sobre la televisió, sobre la solitud, sobre
música... En definitiva, guardo opinions sobre la vida.

Tinc un retall de l’escriptor Alejandro Jodorowsky en què
dóna deu receptes per ser feliç (algunes de molt tòpiques i

L A I A G I L

Rodatge de Sunset Day (2008).
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Rodatge de Sunset Day (2008).

Laia Gil. Josep Antoni Duran.



U
N
A
N
O
V
A
O
N
A
D
A
:J
O
V
ES

C
IN
EA

ST
ES

D
E
LL
EI
D
A

27

algunes que potser són massa personals i l’impliquen només
a ell), però a mi la que més m’agrada és la que diu: “No hi ha
llibertat més gran que començar a ser allò que un vol ser”.

Jo vull fer pel·lícules. És una idea que sempre he tingut al cap.

Per això vaig decidir estudiar a l’Escola de Cinema i Audio-
visuals de Catalunya (ESCAC). El món del cinema ja és prou
dur per no tenir una base teòrica i pràctica, i vaig decidir que
una bona escola m’ensenyaria allò que necessitava aprendre
sota la supervisió de professionals del cinema. Així, durant
quatre anys vaig estar rodant cada cap de setmana, descobrint
totes les visions del món cinematogràfic, les bones i les dolen-
tes. Quatre anys en què només es parlava, pensava, respirava
i vivia pel cinema. Els millors quatre anys de la meva vida.

Recordeu la meva capseta de retalls? Doncs en tinc un de
Robert Altman en què dóna dos consells als futurs directors
de cinema: “Mirar i escoltar”. I això és el que faig, miro i
escolto, és el que em porta a interessar-me per fragments de
la vida de les altres persones.

I així va néixer Sonata in Motion, el nostre primer curt-
metratge. Mirant i escoltant l’Eva Ledesma, la protagonista
del nostre curt. Perquè he de dir que Sonata in Motion té
dos cors i dos cervells que l’han fabricat: el de Josep Anto-
ni Duran (codirector de Sonata in Motion) i el meu (a més
del de tot l’equip tècnic, perquè el cinema, si alguna cosa té,
és la personificació del treball en equip).

Vam rodar Sonata in Motion i, de sobte, el Josep Antoni i
jo vam començar a participar en molts festivals de curt-
metratges i vam tenir la sort de guanyar-ne cinc a Cata-
lunya, dos a Madrid i un als Estats Units.

Això sí, el que més il·lusió ens va fer va ser el Festival Res
Non Verba de Lleida. No cal dir que ami, pel fet de ser de Llei-
da, la concessió d’aquest premi em va arribar al cor. Realment
es premiava un curt lleidatà. Fet a Lleida i des de Lleida.

Un any després d’estrenar Sonata in Motion encara reco-
llíem premis, fet que ens va donar l’empenta per tornar a
preparar un altre film més llarg i complicat. I vam decidir
fer Sunset Day, el curt que hem rodat al final de l’octubre
del 2008. Ara mateix, l’estem postproduint i ens agradaria
poder estrenar-lo durant el 2009.

Per a mi és molt fàcil rodar a Lleida. En primer lloc, perquè
és casa meva i m’agrada ensenyar la meva terra i enorgullir-
me’n. En segon lloc, perquè les facilitats que ens han donat,
tant en l’anterior curtmetratge, Sonata in Motion, com a
Sunset Day, les autoritats i institucions de Lleida fan que
no em plantegi marxar a buscar fora el que tinc a casa. En
tercer lloc, perquè Lleida té de tot. I no és una frase feta.

Només hi ha un petit inconvenient..., però és general, no
només lleidatà. S’ha de donar suport a la indústria audio-Ferran Grau i Josep Antoni Duran.
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visual. I no parlo des del sentit cultural, sinó des del sentit
més industrial i econòmic, ja que és una professió que
arrossega molts altres sectors que, en principi, semblen
estar molt lluny del que representa el cinema. Apostar pel
cinema a Lleida és ajudar la cultura, però també és incenti-
var ingressos per als restaurants que alimenten l’equip tèc-
nic i artístic, hotels, els fusters que fan els decorats, les
empreses de lloguer de cotxes per dur el material de grava-
ció d’un lloc a l’altre, encarregats del vestuari, taxis, mis-
satgers, botigues que venen el mobiliari que es compra per
“atrezzar” els decorats del film, asseguradores... tot això i
molt més es necessita per dur a terme una pel·lícula, i no té
res a veure amb la cultura.

Mai podré dir que Lleida és un lloc amb limitacions, ja que els
nostres dos curtmetratges (Sonata in Motion i Sunset Day)
s’han rodat aquí sense cap tipus de problemes. No estic segu-
ra que ho haguéssim pogut fer en un altre lloc (almenys de la
manera en què vam rodar nosaltres), ateses les dificultats
que la gent del cinema petit (com nosaltres) troba en grans
ciutats com Barcelona. Crec que Lleida té un gran potencial,
no només en el camp del cinema (que és el que m’afecta a mi
directament), sinó també en moltes altres disciplines artísti-
ques. El problema és que potser no ens ho acabem de creu-
re i no lluitem prou per tirar endavant projectes des de Llei-
da. Jo no em canso de dedicar elogis a la ciutat, bàsicament
perquè crec que té un ampli ventall d’oportunitats, tant logís-
ticament com en l’àmbit artístic, i també perquè és una ciu-
tat que està per descobrir. Hi ha racons verges que ens per-
meten traslladar-nos a diferents moments, ciutats i
èpoques... i això ens permet crear històries sense límits.
Només cal buscar una mica, capbussar-se pel territori i tro-
bar una cantonada que podria ser de Nova York, un teatre
dels anys 40 o un port com el de Nova Orleans...

Moltes vegades he sentit a dir: si et vols dedicar al món del
cinema, hauràs de marxar de Lleida. Potser sí. Però, de
moment, visc i treballo en el món audiovisual des de Lleida
i espero seguir fent-ho molts anys més.

Crec que el cinema és per a nosaltres una necessitat. És la
nostra manera d’explicar allò que ens passa i allò que, a la
vegada, ens importa. Som joves amb valors i amb ganes de
fer accions productives per a la ciutat i demostrar, d’aquesta
manera, que Lleida pot ser culturalment tan avançada com
Barcelona. I, sobretot, som joves apassionats i ens il·lusiona
posar-nos fites i assolir-les amb el nostre esforç. Persones
que lluiten pels seus ideals, actius i participatius, que no es
rendeixen davant de les dificultats de dur a terme projectes
extensos, ambiciosos i esgotadors com els curtmetratges.
Simplement, volem fer això. Volem fer pel·lícules. A vegades,
m’han preguntat: “Però tot això que feu, val la pena?”. I tant.
Dos dies després del rodatge ningú no es recorda del fred
que ha passat, de les hores sense dormir, del cansament d’es-
tar rodant durant quinze hores seguides, dels nervis passats
perquè el pla que havies imaginat no s’acaba d’ajustar al que
estàs veient per pantalla. Dos dies després (un cop has dor-

mit, això és bàsic!) ja estàs pensant en una altra història... en
un altre curtmetratge... a tornar a rodar. En el nostre cas, tant
el Josep Antoni Duran (ja som un tàndem) com jo no ens
hem plantejat mai creure’ns integrants d’un moviment crea-
tiu cinematogràfic de Lleida. Jo crec que ho faríem igual, fós-
sim a Lleida, a Varsòvia o allà on fos.

A més, la nostra manera d’abordar les històries dista una
mica de la majoria dels curtmetratges que es fan a Espanya
i, per tant, ens trobem molts cops una mica inclassificats.
L’ús que fem dels efectes especials a l’hora de narrar les nos-
tres històries ens porta, a vegades, a crear una mica de con-
trovèrsia entre els espectadors. Si bé és cert que la majoria
de la gent s’emociona i se sorprèn amb les nostres creacions,
hi ha persones que ens titllen d’efectistes i pretensiosos.

El que sí que és veritat és que hi ha una nova fornada de
nous realitzadors que tenen un estil ben diferent al de l’an-
tiga escola de cinema espanyol. Però crec que és bàsica-
ment perquè, ja des de ben petits, hem crescut amb un nou
estil de cinema. Els nostres referents no són els grans clàs-
sics (que també hem vist i analitzat), però la nostra memò-
ria està marcada per nous directors que en el seu moment
van trencar motlles: Spielberg, Sam Mendes, Tarantino i
molts altres directors d’aquesta nova generació són els que
més ens han impressionat.

A vegades em pregunten: “És difícil un món, el cinemato-
gràfic, on hi ha molts més homes que dones?”. Jo vull ser
positiva i pensar que aquestes frases fetes (ser dona en un
món d’homes) estan cada cop més obsoletes. És difícil fer
cinema? Sí. Però també ho és per a un home. Ser director/a
de cinema és gairebé com que et toqui la loteria. Hi ha pocs
números guanyadors. És veritat que són més coneguts els
noms masculins que no pas els femenins dins del món del
cinema, però això està canviant. Jo no m’he sentit mai dis-
criminada i no vull creure que m’ha costat més o menys dur
a bon terme un projecte pel fet de ser dona. Si ha costat

Josep Antoni Duran i Laia Gil.
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JOSEP ANTONI DURAN. Nascut a Igualada, es gradua en l’especialitat de muntatge i postproducció a l’ESCAC (Esco-
la Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Durant els anys 1999-2001 escriu, dirigeix i munta quatre curt-
metratges en 16 mm. Així mateix, dirigeix dos curtmetratges i munta dos documentals en vídeo digital. Posteriorment,
codirigeix el curtmetratge en 35 mm Cero positivo i munta el curtmetratge en 35 mm Killing the Spot. Paral·lelament,
continua la seva formació en el camp de la infografia i la imatge digital duent a terme campanyes publicitàries com la
dels rellotges Potens o l’anunci de la joieria Tous. Dirigeix i fa la postproducció de quatre espots publicitaris per al
Notodopublifest, en què és finalista, amb l’espot Cañón, del Premi Canal+. Dirigeix el curtmetratge Sonata in Motion,
guardonat amb vuit premis, nacionals i internacionals. Durant el 2008 escriu i dirigeix el curtmetratge Sunset Day, en
fase de postproducció. Actualment, es dedica íntegrament al món del 3D i els efectes especials.
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LAIA GIL. Nascuda a Lleida, es gradua en l’especialitat de muntatge i postproducció a l’ESCAC (Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Durant els anys 1999-2001 dirigeix i munta quatre curtmetratges en 16 mm. Diri-
geix tres curtmetratges en vídeo digital i munta tres documentals en vídeo digital, un dels quals guanya el premi FAD
Barcelona Plató al millor documental. En aquest període cursa estudis de piano al Conservatori de Lleida i acaba la
carrera l’any 2002. Codirigeix, juntament amb Josep Antoni Duran, el curtmetratge Cero positivo. Munta el curt-
metratge en 35 mm El jardín de los sueños, rodat íntegrament a Lleida. Treballa durant tres anys a Lleida Televisió
com a muntadora. Fa la producció dels quatre espots del Notodopublifest i entra a treballar en el món de la publici-
tat. Té experiència com a operadora de Flame a l’empresa de postproducció La Truka, especialista en videoclips i
espots publicitaris. L’any 2007 codirigeix i fa la producció del curtmetratge Sonata in Motion, guardonat en diferents
festivals nacionals i internacionals. Durant els anys 2007-2008 escriu, juntament amb Josep Antoni Duran i Ferran
Grau, el curtmetratge Sunset Day. Com a directora de producció, supervisa la preproducció, el rodatge i la postpro-
ducció de Sunset Day. Ara mateix treballa a la productora Antàrtida Produccions.

molt o poc ha sigut fruit de les circumstàncies i del nostre
treball, i no pas del meu gènere. El fet de ser dona, lleida-
tana i voler fer cinema sembla una barreja curiosa. No crec
que m’hagin valorat més o menys per ser dona, sinó pel
meu treball i per la manera d’afrontar els reptes que ens
proposem. No vull dir que tot ha estat fàcil, perquè no ho ha
estat, ans al contrari. Fer cinema és dur, molt dur. I fer curt-
metratges és encara més dur. Tothom s’enlluerna quan sent
a parlar de cinema i de les grans pel·lícules... el glamur de
la catifa vermella... Però hi ha moments que no en tenen
gens, de glamur... Quan has de convèncer algú que el que
estàs fent no ho fas per jugar —volen ser directors de
cine!—, que és molt seriós, que t’hi jugues molts diners en
molt poc temps, que hi ha molta gent que hi està treballant
gratuïtament, que ho fa —mai millor dit— per amor a l’art i
que la majoria de les vegades no hi guanyem res a canvi,
sinó, simplement, la satisfacció d’haver aconseguit allò que
ens hem proposat (cosa que, per a mi, és el millor).

El cinema va néixer com a font d’espectacle i diversió a les
barraques de fira. Però, al mateix temps, és un document de
l’època en què vivim. Aquestes característiques encara es
conserven vives en la filosofia del cinema i també a l’interior
de qui el fabrica i qui l’observa. L’invent dels firaires al crit
de “Passin i vegin!” ensenyava els moments de vida quoti-
diana que tothom reconeixia o que, fins i tot, vivia..., però

vistos pel prisma de qui plantava la càmera. Una manera de
veure els fets que responia a la necessitat que té tothom
d’escoltar històries i veure allò que tens ben a prop. La rea-
litat a través d’un ambient fantàstic i desconegut. Aquestes
premisses encara continuen sent vàlides per a la gent que es
vol dedicar al cinema. El gran encert del cinema és haver
entès que la gent vol veure històries humanes, que encara
que estiguin situades en ciutats a cent mil quilòmetres de
distància dels seus llocs d’origen, els afectin i els emocionin.

El problema més gran que té el cinema és que és molt car.
Amb les noves tecnologies s’estan abaratint costos, però,
tot i així, continua sent un art amb un elevat preu de pro-
ducció. Per això és necessari que els polítics entenguin la
importància del cinema (tant localment com global) per a
la vida d’un país i les repercussions que aquest art pot por-
tar a una ciutat, regió o estat. La gran importància del cine-
ma per a la difusió turística no és només un eslògan o titu-
lar que queda perfecte encapçalant el butlletí de notícies;
s’ha d’apostar per aquestes accions, ja que el cinema com a
mitjà de difusió ha ajudat a conèixer diverses ciutats. Nova
York n’és l’exemple més cinematogràfic. Des de fa un
temps, ciutats com Madrid i Barcelona han entès aquest
concepte i reconeixen el valor del cinema per promocionar
els seus espais més importants. Cal, per tant, és fonamen-
tal, no anar a buscar a fora el que ja es té a casa.
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Primer el fred i la boira

Si comencem des del principi, el meu principi se situa a
Lleida.

Recordo la boira de Lleida i el fred que es cala als ossos.

Als meus pares els agradava fer moltes coses, i el més habi-
tual era anar al cine dissabte a la nit.

Quan s’apagaven els llums, el món s’obria, els paisatges es
descobrien amb nitidesa, sense boira. El cas és que sempre
he pensat que la boira de Lleida ha determinat el meu inte-
rès pel cinema. Anhelava veure imatges, anar al cinema
m’alliberava, s’aixecava la boira i descobria la mirada.

I, a més, hi havia personatges a qui passaven coses. Tenia la
sensació que a Lleida érem quatre i ja ens coneixíem tots.
Al cinema descobria les històries d’altres persones.

També hi anava els dies de cada dia. Com que feia activitats
extraescolars, em desviava sovint cap al Lumière, cap al
Xenon o cap al Bonaire. Si hi havia una pel·lícula que m’ha-
via agradat, la tornava a veure. Intentava entendre per què
m’agradava... Em fixava en l’argument, els diàlegs, la foto-
grafia, la música...

Barcelona

Fins que va arribar el moment d’anar a estudiar una carrera.

Ja està decidit, me’n vaig a Barcelona a estudiar econòmiques.

Com havia de ser, si no?

Em semblava que acabar fent cinema era una aventura
inaccessible. Sincerament, ho veia impossible.

A Barcelona se’m van obrir les portes d’un altre cinema, el
cinema en versió original, la Filmoteca, els cicles de clàs-
sics i un videoclub on, no me’n sabia avenir, tenien tots els
títols editats!

TOT ERA ALLÀ,
NOMÉS CALIA SABER-HO MIRAR

M I R E I A I B A R S

Rodatge d'Una cullera a la butxaca (2008).
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Em colava a les classes d’història del cinema del professor
Miquel Porter, recordo la timidesa amb què m’atansava a ell,
m’impressionava. El cas és que un dia em va convidar a visi-
tar un rodatge. Havia de ser el primer rodatge que veia a la
meva vida.

A Lleida no, però resulta que a Barcelona es feia cinema.
Sembla anodí, però aquesta revelació em va canviar la vida.

En acabar la carrera, vaig poder continuar estudiant. Estu-
diaria cinema. Vaig fer un postgrau a l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l’ESCAC. Allà em van
ensenyar els oficis del cinema. I, sobretot, vam rodar. Rea-
litzàvem els curts de l’escola, videoclips, sèries i tot el que
podíem. Cada dia anaves aprenent una mica, i encara ens
quedava tant per aprendre… Vam començar amb curt-
metratges, i a partir d’allà vaig anar entrant al circuit dels
llargmetratges. Pel meu tarannà, vaig escollir la producció.
M’agradava molt.

I després, París

El model del cinema francès era un referent per a mi. Vaig
anar a París, amb un béret al cap i una idea a sota, treballa-
ré al cinema francès. M’hi vaig quedar quatre anys.

I allà vaig descobrir una altra lliçó: el cinema és necessari.
La cultura i la identitat d’un país són la seva riquesa. Fer
cinema també és una responsabilitat. Va ser un nou rumb. I
tant que ho va ser.

A França vaig tenir sort. La vida et regala trobades. I jo em
vaig topar amb un mestre. Treballar a L’Esquive (2003),
d’Abdellatif Kechiche, em va fer pensar sobre el tipus de
cinema que s’havia de fer.

Un cinema vibrant, viu i proper. Era com trobar la clau per
al cinema d’avui. Accedia a la fórmula del cinema que m’in-
teressava. Els personatges eren tan reals que impressiona-

Rodatge d'Una cullera a la butxaca (2008).
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ven. La pulsió de les relacions humanes era el motor de
L’Esquive, i després d’aquella experiència no podia renun-
ciar a una certa idea del cinema.

Si uns decorats com la banlieue parisenca havien estat l’es-
cenari d’aquesta història, per què no havia de poder-ho ser
Lleida? Per què no fer que els protagonistes parlin lleidatà?
És que no hi havia històries intenses a les terres de Ponent?
Com si els de Lleida no fóssim capaços d’estimar, patir o
morir de riure. Tot era allà, només calia saber-ho mirar.

Comencem una altra vegada, tornem al principi, a Lleida

Una cullera a la butxaca és el títol de la pel·lícula docu-
mental que estic produint i realitzant. El meu avi es va exi-
liar a França, i recordo que explicava que s’hi va endur una
cullera. Un dia hi va haver una explosió a prop i la metralla
li va desfer la cullera. La portava a la butxaca del pit.

Jo tornava de França, i aquella història em continuava intri-
gant. Sentia que havia d’anar darrere d’aquesta història.

No teníem pressupost, però teníem moltes ganes de fer el
documental. Amb els meus amics vam començar a preparar
la pel·lícula. Ho havíem de fer de nit o els caps de setmana,
perquè tots treballàvem. I vam començar a rodar el docu-
mental. L’anàvem rodant els caps de setmana, després mun-
tàvem les imatges, plantejàvem una altra etapa de rodatge i
tornàvem a rodar. I així un any i mig. Hem anat fent, sense
parar. La implicació de l’equip em commou i em motiva.

A mesura que anàvem rodant, anava descobrint la terra, les
imatges podien competir amb les de la Toscana italiana,
pensava, millor encara, el paisatge de Lleida està poc explo-
tat a la retina de l’espectador. Les terres de Lleida com a
paisatge cinematogràfic.

A la meva pel·lícula hi necessitava personatges de Lleida,
de fet, com que és un documental, són persones de veritat.

I confesso que es tracta d’una cosa que tenia pendent des
de sempre, veure una pel·lícula en què la gent parlés el cata-
là de Lleida. Sempre he pensat que aquest dialecte ha d’im-
pregnar d’una força especial els personatges.

Postproducció

Ara ja tenim la pel·lícula muntada. És una sensació molt
especial, la de tancar el muntatge d’imatge. Vius entre l’e-
moció de saber que la pel·lícula és allà i la inquietud de com
aniran les etapes que queden. I és que el que ens falta és
delicat. Delicat en el millor sentit de la paraula.

Hem de gravar la música. La música és essencial per pun-
tuar les emocions que busquem. Cal trobar el to just. Ara
ens trobem en aquesta recerca i encara tenim feina. Grana-
dos, ilustre lleidatà, ens inspira.

I després s’ha de fer l’edició del so. El so sempre ha estat l’e-
lement invisible. És importantíssim tenir un bon so. La gent no
diu que el so d’una pel·lícula estàmalament, però, si estàmala-
ment, segur que diran que la pel·lícula és dolenta. El so de
l’Horta de Lleida l’hem de reproduir a la pel·lícula. El so d’una
sèquia, del tractor de lluny, de les mosques embafadores, de
les portes pesants del mas que s’obren, del vent i de les fulles
dels arbres. Hem de trobar el so de Lleida i fer-lo melodia.

Bé, la part que em queda és la postproducció, que és preci-
sament al que em dedico cada dia, la meva tasca és supervi-
sar la postproducció de pel·lícules. Sóc la persona encarre-
gada de coordinar els diferents equips que intervenen en la
postproducció de llargmetratges. Així, doncs, tinc molt inte-
rès per aconseguir que aquesta etapa es faci bé.

I, després de la postproducció, la pel·lícula estarà acabada.
I començarà a fer el seu camí, a conèixer món.
De moment, encara no la tenim enllestida.
Però ja ens queda poc.
No ho puc evitar, se m’esbossa un somriure.
De petita no ho veia pas així.
Deu ser que hi podem fer pel·lícules, a Lleida?
Hi farem pel·lícules, a Lleida?

Precisament, ara estic treballant amb el director Manoel de
Oliveira (o la saviesa del cinema, és un pou de coneixement)
i ens explicava com funcionaven les coses a l’antiga Grècia.

El govern pagava als autors perquè escrivissin obres de teatre.
El govern pagava als arquitectes perquè construïssin tea-
tres on representar les obres.
El govern pagava als actors perquè les representessin.
I el govern pagava al públic perquè anés a veure l’obra.
I els teatres estaven plens.
I és que consideraven que era necessari per a la democràcia
que la gent anés al teatre, perquè el teatre era la millor disci-
plina per ensenyar als ciutadans a viure. I aquest coneixement
el consideraven essencial per a la salut de la democràcia.
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Nascuda a Lleida l'any 1974. És llicenciada en administració i direcció d’empreses
per la Universitat de Barcelona i té estudis de postgrau en producció cinematogrà-
fica a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).

Una cullera a la butxaca (2009) és el seu primer projecte com a realitzadora. Després d’alguns anys de producció,
debuta en la realització amb una història personal que reflexiona sobre la nostra consciència històrica.

Des del 2005, treballa com a supervisora de postproducció a Barcelona, s’ha fet càrrec de la postproducció de títols
com Singularidades de una chica rubia (2008), de Manoel de Oliveira; Petit indi (2008), de Marc Recha; Mortadelo
y Filemón 2. Misión: salvar la tierra (2008), de Miguel Bardem, i La zona (2007), de Rodrigo Plá, entre d'altres.

Combina la seva activitat de supervisora de postproducció amb la producció de curtmetratges. Ha produït el curt-
metratge A prop (2007), dirigit per Aitor Echeverría, que ha guanyat més de trenta premis internacionals i ha estat
present en més de vuitanta festivals. També va produir el curtmetratge Ruido (2008), de Nely Reguera, acabat recent-
ment i que ara inicia la seva carrera en el circuit de festivals.

Anteriorment va treballar a la productora Noé Productions, de París. Va treballar a L’Esquive (Abdellatif Kechiche,
2003), que va aconseguir quatre premis Cèsar (millor pel·lícula, millor director, millor guió i millor actriu revelació).
Altres llargmetratges en què va participar en la seva etapa francesa són:Madame Edouard (2004), de Nadine Monfils;
3 petites filles, de Jean-Loup Hubert; La petite fille (2004), de Liccia Eminente, i Là-bas, de Julien Cunillera.

Quan va sortir de l’escola de cinema, va treballar com a ajudant de producció en títols com Caballé Beyond Music,
un documental sobre Montserrat Caballé; A+, de Xavi Ribera; o Nowhere, de Luis Sepúlveda, així com en espots publi-
citaris, videoclips i documentals.
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Orígens (Lleida, 1972-1997)

Una de les preguntes més recurrents amb què ens trobem
els cineastes, a més de la d’anomenar les nostres pel·lícules
de capçalera, és la d’explicar l’origen de la nostra relació
personal amb el cinema.

Lluny del romanticisme quemolts imaginen i que inclou la típi-
ca resposta que molts cineastes vam néixer amb una càmera
sota el braç, la meva història és de tot menys romàntica.

Tot i que sí que és cert que escriure ha estat una de les
meves passions des de ben petit, el cinema va ser un món
al qual em vaig anar apropant amb el temps, d’una manera
més racional que visceral. Recordo que fins als 17 anys el
cinema era per a mi una forma d’entreteniment de la qual
gaudia els caps de setmana amb la família i els amics. Va ser
als 18 anys, mentre treballava en l’estructura de la meva pri-
mera novel·la, quan em vaig adonar que no tenia paraules
per explicar la història, sinó imatges. Arran d’això em vaig
interessar en com escriure guions i vaig comprar dos llibres
sobre aquest tema (els únics llibres sobre escriptura de
guions disponibles a Lleida en aquells temps, un fet ben
impressionant, si el comparem amb el centenar de publica-
cions que hi ha en circulació actualment).

Així, doncs, després d’un començament autodidacta en
l’art de l’escriptura de guions, em vaig endinsar en un perí-
ode en què no hi havia pel·lícula que se m’escapés. Recor-
do que anava amb els amics a la filmoteca que abans es feia
al cinema Bonaire (l’actual Sala Única) i que més tard es va
traslladar al local social de "la Caixa" a Blondel. Dia sí, dia
també, hi feien pel·lícules gairebé impossibles de veure en
un altre lloc i d’una bellesa que em preocupava. Em pre-
ocupava veure veritables peces d’art de les quals ni tan sols
havia sentit a parlar. Em preguntava com era possible que
aquelles pel·lícules fossin tan lluny del públic, gairebé obli-
dades, i, alhora, em preocupava pensar que si aquelles
pel·lícules que jo admirava tant estaven destinades a aque-
lles sessions de cinema per a elitistes i melancòlics, els
meus guions passarien sense pena ni glòria. No era que tin-
gués l’amor propi ferit o que profetitzés vagament amb les

I TU, DE GRAN,
QUÈ VOLS SER?

D A V I D C A S A L S - R O M A

David Casals-Roma.
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limitacions del meu talent, però sí que m’intimidava l’ex-
cel·lent capacitat narrativa d’aquelles obres d’art.

Recordo que una nit, després d’haver vist una pel·lícula de
dubtosa qualitat com a conseqüència d’una cartellera ben
limitada, vaig donar el primer esborrany del meu primer
guió a un amic perquè se’l llegís. Estava convençut que des-
prés d’haver vist aquella pel·lícula, el guió li semblaria bas-
tant bo. He de dir que se’l va llegir bastant ràpid i que la
seva resposta va ser ben explícita: em va regalar un llibre
sobre com escriure guions. Això em va sorprendre per
partida doble. En primer lloc, perquè, després d’haver
desxifrat el sarcasme de la seva reacció, no entenia per què
no li havia agradat el guió. En segon lloc, perquè pensava
que ja tenia tots els llibres sobre com escriure guions i esta-
va equivocat: n’hi havia tres, i no dos, disponibles a Lleida.
Sigui com sigui, aquella experiència em va ser ben útil per
començar a digerir crítiques sobre el meu treball, una expe-
riència en què els cineastes ens veiem immersos constant-
ment. El temps s’encarrega de fer que les acceptis tal com
són: com a opinions sobre la teva feina i no com a atacs
contra la teva persona.

Així, doncs, em vaig adonar que necessitava més rodatge.
No n’hi havia prou amb mirar pel·lícules i llegir llibres.
Havia d’escriure més guions, llegir-ne més, mirar més
pel·lícules, aprofundir en les tècniques d’escriptura de
guions. També vaig pensar a ampliar els meus coneixe-
ments i aprendre anglès, ja que era la llengua de la gran
majoria de les pel·lícules que veia en aquella època. Sem-
pre he cregut que per evolucionar com a persona i com a
professional és vital estudiar i viatjar. Així, doncs, vaig
prendre la decisió de deixar-ho tot i anar a Amsterdam a
aprendre anglès.

L’exili voluntari (Amsterdam i Brussel·les, 1997-2001)

Durant els deu anys que vaig ser a l’estranger, vaig apren-
dre, a més d’anglès, francès i italià. També vaig aprendre
diferents oficis, tan variats com el de tècnic informàtic i el
de noi de la neteja en una sala de festes, feines que havia de
combinar obligatòriament amb l’estudi de les llengües i del
cinema. Al cap de dos anys vivint a Amsterdam, vaig deci-
dir anar a Brussel·les, on vaig treballar per al banc J. P. Mor-
gan com a tècnic informàtic. Va ser treballant allà quan vaig
comentar a la Mercè, la meva companya de llavors, d’ara i

de sempre, que m’agradaria veure un dels meus guions fet
pel·lícula només per veure si el que escrivia funcionava tan
bé en imatges com jo em pensava que sonava en paraules.
Li vaig comentar que tenia un guió de curtmetratge a punt
per experimentar-ho i el següent que recordo és que em va
regalar una càmera digital perquè no tingués més excuses i
em posés a treballar.

El que va passar després va ser molt precipitat. Vaig comen-
tar al grup social de l’empresa on treballava que estava inte-
ressat a fer un curtmetratge, però que necessitava una mica
de diners per tirar el projecte endavant. La idea de fer un
curtmetratge amb la gent de l’empresa els va agradar i van
decidir donar-me un cop de mà, tot i que em condicionaven
que els actors i les actrius fossin treballadors de l’empresa.
La meva resposta a aquella limitació creativa va ser con-
tundent: seria un guió sense diàleg.

Els resultats del primer curt van ser gratificants, més pel fet
d’haver aconseguit acabar-lo sense problemes mentals que
per la qualitat del producte final. El curt en si era molt limi-
tat, ja que tot el projecte tenia limitacions, incloent-hi la
meva experiència darrere la càmera. Així i tot, estar ficat
en tot el procés, des de l’escriptura del guió fins a la post-
producció, va ser una experiència molt intensa i reconfor-
tant. A més, el curtmetratge va ser seleccionat en diversos
festivals de cinema i, fins i tot, va guanyar un premi al Fes-
tival de Zalla. De la mateixa manera que el meu amic em va
fer entendre que necessitava madurar com a guionista rega-
lant-me un llibre sobre com escriure guions, vaig entendre
aquell premi com un cop a l’espatlla per continuar lluitant.
I no els podia decebre, vaig pensar. Així, doncs, em vaig
posar seriosament a estudiar la possibilitat de fer carrera
en el món del cinema i vaig decidir anar a Londres a estu-
diar tot el que ignorava sobre el setè art.

Un somni (Londres, 2001-2008)

Els quatre anys que vaig estudiar a Londres van passar gai-
rebé sense que me n’adonés. Van ser uns anys durs en molts
aspectes, ja que treballava a jornada completa en una
empresa de telecomunicacions i a temps parcial donant
classes d’escriptura de guions en una escola per a adults,
anava a la universitat tres cops per setmana i, a més, ho
havia de combinar amb les obligacions familiars de les
meves dues filles, que van néixer durant aquell període.
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Encara ara agraeixo a la meva companya el suport moral
que em va donar per tirar endavant les tres vides que por-
tava a les espatlles. Van ser uns anys una mica caòtics des
del punt de vista personal, però molt encoratjadors des del
punt de vista professional. Durant aquest període vaig
rodar quatre curtmetratges i vaig tenir la possibilitat de
viatjar a molts festivals. De fet, el darrer curtmetratge, Sal-
var el món (Save the World), va guanyar més de cinquanta
premis en diferents festivals europeus i americans, que em
van servir per aferrar-me encara més a les meves intencions
de continuar fent cinema i arribar a un públic més nom-
brós. Va ser un període ple d’estrès, però també d’alegries i
contactes interessants.

A més de la llicenciatura en cinema i mitjans de comunicació
que vaig estudiar a la Birkbeck University de Londres, vaig
fer nombrosos cursos de direcció, producció i escriptura de
guions a Itàlia, Espanya, Anglaterra i els Estats Units. Un d’a-
quests cursets el vaig fer a Potenza, al sud d’Itàlia, on quinze
realitzadors europeus vam tenir el privilegi de compartir una
setmana amb el realitzador iranià Abbas Kiarostami, que ens
va ensenyar alguns secrets del seu cinema. El darrer any a
Anglaterra va ser de reflexió sobre el meu futur. Havia aca-
bat els estudis i havia rodat sis curtmetratges, però el més
important és que hi havia hagut una progressió en el meu tre-
ball. Per fi veia que havia madurat professionalment i estava
preparat per al gran repte: el primer llargmetratge.

El futur (?, 2008-?)

Quan la gent em pregunta per què faig pel·lícules, els res-
ponc sempre el mateix: si ho sabés, és molt probable que
deixés de fer-ne. Suposo que és una manera de dir que, des
d’un punt de vista racional, encara no ho sé. Des d’un punt
de vista més abstracte, diria que m’agrada explicar histò-
ries i que el fet de formar part d’un món en què explicar his-
tòries és l’objectiu principal m’interessa.

Personalment, em considero un escriptor que ha esdevin-
gut director per por. Por que un altre director no transme-
tés la història com jo la volia explicar. És cert que ara he
començat a escriure projectes que dirigeixen altres realit-
zadors, però hi ha guions als quals em sento molt lligat i
dels quals no em vull deslligar. Són projectes en què vull
estar involucrat des de l’inici fins al final.

El futur no només està ple de projectes, sinó d’una revolu-
ció en el món del cinema que en alguns llocs ja s’ha comen-
çat a fer palesa. El desenvolupament de les tecnologies
digitals és una realitat a la qual no podem girar l’esquena.
Tots els meus curts han estat rodats amb càmeres digitals i
m’agradaria dir que els futurs projectes també seran rodats
amb aquestes càmeres. Sigui com sigui, comparar el
cel·luloide amb la tecnologia digital és com comparar el lla-
pis amb el bolígraf: són eines diferents per a projectes dife-
rents i compatibles per seguir subsistint paral·lelament.
Sigui com sigui, la fotografia és la mare del cinema i la revo-

lució digital ha obligat empreses com Nikon a deixar de
fabricar càmeres analògiques i centrar-se exclusivament en
el mercat digital. Si això passarà al cinema, només el temps
ho dirà. El que sí que és cert és que la indústria cinemato-
gràfica es mou per interessos econòmics i si rodar en digi-
tal resulta més rendible que rodar en cel·luloide, el futur del
cinema ja està decidit.

D’altra banda, el futur del cineasta és més incert. Estem
obligats a fer del canvi la nostra bandera i no estar lligats
amb res que no sigui la família, els amics i la perseverança.
A les ciutats petites hi ha oportunitats petites, i a les ciutats
grans hi ha oportunitats més grans… però també proble-
mes més grans. Rodar a Lleida pot ser una experiència més
enriquidora que fer-ho a Londres, on el temps sembla que
passa més ràpidament, on tot és extremament més car i les
relacions humanes estan condicionades per altres factors
econòmics o socials. De fet, l’únic curtmetratge que he
rodat a Lleida ha estat la meva experiència més relaxant
com a director, ja que no m’encarregava de la producció i
podia dedicar més temps a treballar amb els actors i prepa-
rar la posada en escena, un treball que més d’un cop he
hagut de fer a corre-cuita i de manera combinada amb la
producció. D’altra banda, els recursos tecnològics i
humans són més nombrosos en ciutats grans, de manera
que les possibilitats de desenvolupament d’un projecte
sempre seran més esperançadores en ciutats grans que en
ciutats petites. Lleida sembla que s’estigui despertant en
aquest sentit. Cada cop hi ha més gent que fa cinema i el

Rodatge de Save the World (2007).



meu primer llargmetratge, en què estic treballant en
aquests moments, m’interessa tractar la temàtica de la soli-
tud i la redempció humana a la gran ciutat. No es tracta
només de parlar del tòpic de trobar-se sol quan s’està rode-
jat de gent, sinó de tractar les conseqüències de la solitud
i com les relacions humanes poden aportar canvis positius
a altres persones. Es tracta d’un drama urbà que m’agra-
daria rodar a Londres, però la localització estarà condicio-
nada a l’origen de les fonts de finançament. Si tots els
diners vénen d’Espanya, és probable que la localització
passi a ser Barcelona o Madrid. El que sí que ha de ser és
una gran ciutat, on aspectes com l’amistat o l’altruisme són
luxes difícils de trobar.

Ara per ara, no sé on em portaran els projectes de futur. El
que sí que desitjo és continuar escrivint i fent cinema per
contribuir d’una manera personal a fer que les generacions
futures es trobin amb més preguntes que respostes i que ells
mateixos trobin aquestes respostes mitjançant el debat, el
compromís social i, sempre i en grans dosis, la imaginació.
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David Casals-Roma va néixer a Lleida el 1972. Es va llicenciar en cinema i mitjans de comunicació a la Universitat de
Birkbeck de Londres després d’estudiar producció, direcció i tècniques d’escriptura de guions en diverses escoles
d’Espanya, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units.

David Casals-Roma ha dirigit sis curtmetratges: Salvar el món (2007, Recreate Productions), Els ulls del Djamel
(2005, Reacreate Productions), Cocktail del temps (2004, Boiravisual Produccions), ON/OFF (2002, The Fifth Pitch-
fork), L’hora de l’ogre (2001, Euroclear Productions) i Un malson (2000, Euroclear Productions). Els seus treballs han
estat guardonats amb desenes de premis a Europa, l'Àsia i Amèrica. En aquests moments, està treballant en la pre-
producció del seu primer llargmetratge.

món de l’audiovisual sembla que rebrà una forta embranzi-
da amb la construcció del Parc Tecnològic de Gardeny. A
més, el desenvolupament de les comunicacions amb Bar-
celona i Madrid farà de Lleida un lloc atractiu per rodar
d’una manera efectiva i econòmica… Però això pertany al
futur i, malgrat tot, el present és el que compta per poder
programar un futur coherent.

Pel que fa a la situació actual de la indústria audiovisual
catalana i espanyola, la desconec. El fet que la meva dis-
creta carrera com a cineasta s’hagi desenvolupat a l’estran-
ger m’ha mantingut apartat de la realitat cinematogràfica
espanyola. No per desinterès, sinó perquè és tan difícil
veure una pel·lícula espanyola que no sigui d’Almodóvar a
Anglaterra com veure una pel·lícula en versió original en
sales comercials espanyoles.

A banda de la incertesa del futur, el que sí que tinc clar és
el tipus de cinema que vull fer. Un cinema que entretingui
l’espectador, però que, alhora, el faci reflexionar. En el

David Casals-Roma en ple rodatge.
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Contextualitzem la situació en qualsevol moment de l’any
2005 o anteriorment. En el punt en què els avenços tècnics
i informàtics s’han instaurat definitivament en els mecanis-
mes de producció audiovisual, tant en el camp professional
com en el no professional.

Encara que els nous formats s’han diversificat, el curt-
metratge de ficció continua sent el gènere que els nous cre-
adors, aquells que busquen ficar el cap en la indústria, cul-
tiven de manera preferent, tot i que no exclusiva.

En aquells moments —deien les enteses veus d’arreu—, tot
creador audiovisual amb ànims d’exercir com a tal ja no tro-
bava obstacles econòmics en el camí entre un paper en blanc
i una pel·lícula. La producció audiovisual era aleshores a l’a-
bast de tothom. Era la democratització del cinema. En un
passat llunyà havien quedat les bestieses que alguns havien
fet per obtenir prou recursos econòmics per aixecar el seu
projecte, hipotecar béns propis i de familiars i amics, endeu-
tar-se per molts anys o arribar fins a extrems impensables per
obtenir favors d’acabalats mecenes i adinerats finançadors.

Qualsevol persona amb accés a una videocàmera digital i a
un ordinador comú, amb un programari d’edició tan senzill
que fins i tot un nen el sabria utilitzar, podia fer, en pura
teoria, un curtmetratge. Superada quedava l’era dels quilo-
mètrics metratges de negatiu, de les costoses càmeres de
35 mm, dels equips d’edició lineal. La proliferació de pro-
ductes acabats va provocar, però, que les idees fresques i
innovadores es cotitzessin a l’alça. L’accessibilitat dels
recursos tecnològics va facilitar el salt a la direcció de
molts novells que no estaven preparats, per la manca del
rodatge que l’adaptació a la indústria requeria. Alguns van
quedar en evidència, d’altres es van cremar molt abans del
que era normal. L’estandardització dels mecanismes digi-
tals de producció es va estendre al consum i, de sobte, el
públic va tenir a l’abast uns sistemes marginals inèdits per
accedir a l’audiovisual, impossibles de controlar i de “taqui-
llar”. La suposada democratització del cinema havia esde-

L'ÀGORA DEL CURTMETRATGE
A LLEIDA

J O R D I L A R I O S

Sessions del Cafè Curt al Cafè del Teatre.
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vingut el seu principal enemic i l’enigma més gran del futur.
Reprendrem aquesta idea més endavant.

Tornem a l’any 2005. En el context en què alguns cineastes
vocacionals de les nostres terres van decidir, o havien deci-
dit feia poc temps, que era el moment d’agafar una càmera.
Malgrat l’accessibilitat dels recursos, filmar (entès com
l’acció de fer un film) continuava representant una despesa
d’energia altíssima. La tecnologia no suplia el domini del
llenguatge audiovisual. La captació d’imatge amb video-
càmeres digitals i les interfícies dels diversos programes
d’edició i composició no significaven obviar Griffith, Vertov
o Kuleixov. Les noves eines van fer més còmode el camí,
però la distància entre el full en blanc i el producte final
encara és la mateixa.

I encara més. Filmar no ha deixat de ser un fet col·lectiu, un
art de compendi. Encara cal escriure un guió, realitzar, pro-
duir, dirigir actors, seleccionar-los, caracteritzar-los, actuar,
il·luminar, captar el so directe, decorar i ambientar, tractar
en una fase posterior la imatge i el so abans d’obtenir un
producte final a punt per al consum de l’espectador. Massa
papers a l’auca per ser assumits per un sol autor. Una pro-
ducció audiovisual requereix un col·lectiu. La coordinació
d’aquest grup, en la majoria dels casos partícip voluntariós
però desinteressat, és una tasca esgotadora.

I, malgrat tot, l’abaratiment del pressupost no el deixa a
zero, i és habitual que els recursos per poder-lo afrontar
provinguin dels fons d’institucions públiques i, en alguns
casos, privades. Això implica moltes hores de burocràcia
que cal afegir a les implícites a la preproducció, producció
i postproducció. Hores i hores. Molta energia.

Esgotat i generalment satisfet, el “curtmetratgista” obté
una llauna amb la còpia comercial de projecció, en alguns
casos, o un màster digital o DVD en la majoria. Però una
pel·lícula no està acabada fins que és projectada i vista per
un grup d’espectadors. El circuit comercial d’un curtme-
tratge, després de tot l’esforç esmerçat, es limita a un seguit
de festivals de desigual magnitud, nivell organitzatiu, serio-
sitat i assistència de públic i amb unes dotacions per als
premis que, a més de limitades, acostumen a anar al sac de
les produccions que reben suport dels petits tòtems del
panorama nacional.

A la ciutat de Lleida n’hi va haver un, d’aquests festivals,
que després d’un parell d’edicions va decidir emigrar. El
2005 se’n feia un a les Borges Blanques i n’hi havia un altre
que s’estenia gairebé durant tot el mes de setembre. Tret
d’això, alguna participació marginal en seccions secundà-
ries d’esdeveniments temàtics audiovisuals consolidats, o
que van néixer posteriorment, i algun simpàtic oasi, com
el festival de curtmetratges de la petita vila de Montornès
de Segarra.

Així les coses, el nostre curtmetratgista, que volia fer públic
el seu treball —o, millor dit, que estava obligat a fer-ho per
satisfer els seus finançadors— havia de tornar a sortir al
carrer. Cercar un espai, difusió, publicitat, premsa... àmbits
a què el creador no està avesat. L’èxit de l’empresa no sem-
pre s’assolia.

El Cafè del Teatre, espai multidisciplinari, va sembrar la lla-
vor acollint algunes d’aquestes presentacions i la bona res-
posta del públic va evidenciar la inexistència d’una àgora
per al format del cinema no professional. A partir del gener
del 2006, l’associació cultural Res Non Verba va institucio-
nalitzar aquestes sessions de manera periòdica. Poc des-
prés, l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament
de Lleida va donar suport a la iniciativa. Amb aquest triple
suport, les sessions de Cafè Curt s’han succeït ininterrom-
pudament, des de gener del 2006, cada darrer dimecres de
mes a les 21.30 h. El públic s’ha anat fidelitzant a la inicia-
tiva i la cita mensual al Cafè del Teatre és inevitable per als
amants del format.

És cert que la difusió i distribució del curtmetratge és una
tasca que correspon a instàncies amb capacitat de legislar.
És una guerra complexa, però davant de la manca d’un
exèrcit organitzat, són benvingudes les iniciatives francti-
radores. Amb aquesta voluntat d’afrontar el problema, si
més no a les nostres comarques, va sorgir Cafè Curt. Els
tres objectius inicials semblen assolits: mostrar a casa nos-
tra la producció més significativa del panorama del curt-
metratge nacional i internacional; crear un espai per a la
difusió pública dels treballs fets pels nostres creadors i
col·laborar amb la producció local.

Més de dos-cents curtmetratges projectats i més de sis mil
espectadors que han passat per les sessions de Cafè Curt
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avalen l’assoliment del primer objectiu. Molts creadors
locals amb obra acabada poden recórrer a un espai de tro-
bada amb l’espectador, i les projeccions de curtmetratges
de les nostres terres ja són habituals protagonistes de la
pantalla del Cafè del Teatre.

L’associació Res Non Verba va voler fer un pas més. Des del
2006, i amb caràcter biennal, atorga els premis que porten
el seu nom. Els destinataris són els cineastes de les nostres
terres. Els curtmetratges locals són seleccionats cada dos
temporades i, en l’ultima sessió de l’any, el jurat dóna a
conèixer les peces guanyadores. Són posseïdors del premi
molts dels noms que són l’eix del monogràfic publicat al
volum que teniu entre les mans. Els lleidatans Laia Gil (en
col·laboració amb Josep Antoni Duran), Ferran Masamunt
i David Casals-Roma han recollit el guardó. Els seus tre-
balls ja formen part de la petita història del nostre cinema,
de la nostra cultura: Sonata in Motion, El niño que vió a
Dios i Save the World.

Val a dir, per a aquells que encara somriuen quan pensen
que el concepte de curtmetratge local és prou marginal per
no ser pres seriosament, que tots tres han obtingut distin-
cions i premis, centenars en algun cas, fora de les nostres
contrades.

Un apunt apart abans del punt i a part. Pàgines enrere s’a-
puntava la idea que la suposada democratització del cine-
ma ha esdevingut el principal obstacle per al futur del sec-
tor. Poques solucions se’ns acudeixen, als usuaris dels P2P,
les descàrregues directes i els sistemes domèstics de repro-
ducció, emmagatzematge i còpia. La pirateria és coneguda
per tothom i menystinguda per molts. Com aquells que
neguen el canvi climàtic, fem un ús irresponsable de les
noves tecnologies. Aquest mal ús no ha impedit que les
grans produccions de llargmetratge comercial nord-ameri-
cà continuïn batent rècords de recaptació. Les multinacio-
nals continuen al sostre de l’economia. Però als petits pro-
ductes, els nous creadors i els joves autors els resultaria
impossible l’amortització dels recursos humans i econò-
mics invertits, sense iniciatives imprescindibles com Cafè
Curt, l’àgora del curtmetratge a la nostra ciutat.

28 de desembre de 2006. Laia Gil i Josep Antoni Duran, guanyadors de
la primera edició dels premis Res Non Verba pel treball Sonata in
Motion. Foto: Tom Cabau.

30 de desembre de 2008, entrega dels premis Res Non Verba 2008. Els
dos guanyadors i els finalistes Octavi Espuga i Hèctor Suñol sobre la
pantalla de projecció (d’esquerra a dreta: Masamunt, Espuga, Suñol i
Casals). Foto: Dolors Ortín.

30 de desembre de 2008, entrega dels premis Res Non Verba 2008. Els dos
guanyadors, David Casals-Roma i Ferran Masamunt. Foto: Dolors Ortín.
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Els Xiquets de Valls a Lleida.
Actuacions i notícies fins a la primera meitat del segle XX

D I V E R S À R I U M

R a m o n F o n t o v a C a r l e s

Castellerament parlant, el 2008 ha estat un any esplèndid per
a la ciutat de Lleida (i també per a les terres del ponent cata-
là). La colla local, els Castellers de Lleida, s’ha consolidat com
una de les millors colles del país, amb una gran progressió i
projecció, sobretot en les tres darreres temporades. Enguany,
aquesta consolidació s’ha palesat amb la consecució dels
primers castells folrats: el dos de vuit amb folre, descarregat
quatre cops, i el pilar de set amb folre, carregat en l’última
actuació de la temporada. No hem d’oblidar tampoc el meri-
toríssim paper de la recentment apareguda colla dels Marge-
ners de Guissona, en el seu primer any d’existència.

Però si la nostra colla s’ha fet gran a còpia de bastir magnífics
castells, els que som habituals a la plaça de la Paeria, sigui per
la Festa Major o en altres diades, hem pogut comprovar com
el nombre d’espectadors i el seu entusiasme i afecció pels cas-
tells també ha crescut i s’ha anat consolidant en els darrers
temps, en paral·lel a la progressió de la colla. Sobretot per la
Festa Major (sigui per Sant Anastasi o per la Fira de Sant
Miquel), la plaça de la Paeria s’omple de gom a gom, i el
públic sol ocupar, també, una bona part dels porxos de Sant
Joan. I aquest ambient es manté durant bona part de l’actua-
ció (que si hi ha més de dos colles a plaça pot allargar-se fins
més enllà d’un parell d’hores).

Aquesta realitat xoca frontalment amb algunes idees referents
a la manca d’acollida que podia tenir a la nostra ciutat una
activitat festiva i sociocultural, en principi estranya i forana.
Sovint, tant per part dels mateixos castellers com per part
d’altres persones, s’ha apel·lat a la “manca de tradició” per
explicar una acollida freda o suposadament poc entusiàstica
del fet casteller a la nostra ciutat. I, certament, Lleida és una
ciutat sense tradició castellera, entenent aquest terme com a
referent a una activitat continuada (sigui duta a terme pels
mateixos lleidatans o per elements forans) i perllongada en el
temps, que propiciï que en l’actualitat sigui sentida, viscuda i
participada, de manera majoritària, com a pròpia de la ciutat.
Ara bé, tampoc no és menys cert que la tradició no és quel-
com permanent, una herència perdurable que es transmet

generació rere generació; la tradició, o, més ben dit, les acti-
vitats humanes qualificades de tradicionals, segueixen una
lògica evolutiva que fa que apareguin, es desenvolupin i aca-
bin desapareixent, tard o d’hora. En altres paraules, la tradició
es crea, recrea, modifica o desapareix segons les circumstàn-
cies, interessos o motivacions de cada moment o època. I, en
aquest sentit, és ben possible que estiguem assistint al “nai-
xement” d’una nova tradició local (almenys pel que fa a Llei-
da ciutat).1

Ara bé, seguint la mateix lògica evolutiva, aquesta acceptació
social per part del públic segur que no naix del no-res, segur
que sorgeix de diversos fonaments i pòsits culturals. I un
d’ells, sense cap dubte, és el coneixement que els lleidatans
tenien dels castells o, per ser més exactes, dels Xiquets de
Valls, nom amb el qual moltes persones d’edat encara conei-
xen l’exercici festiu d’aixecar construccions humanes.

Lleida i els precedents dels castells

Avui dia, és comunament acceptat entre els estudiosos del fet
casteller que l’origen dels castells cal situar-lo al final del segle
XVIII i principi del segle XIX, a partir de l’evolució del ball de
valencians.2 Aquesta era una dansa representativa, que cons-
tava de diverses figures i parts, una de les quals consistia en
l’elevació d’una torre humana. La idea bàsica és que, progres-
sivament, els balladors anaren elevant cada cop més la torre,
en un exercici de competitivitat i demostració de tanta espec-
tacularitat que prengué el protagonisme a la resta de les parts
dansades, i anà conformant-se, així, el que més endavant
passà a anomenar-se castells o xiquets de Valls.

Hem pogut constatar la presència d’un ball de valencians a
Lleida, realitzat per lleidatans, entre la segona meitat del segle
XVIII i el darrer terç del segle XIX (les dates en què hem trobat
dades estan compreses entre 1759 i 1880).3 I, precisament, el
ball era ben vigent, i segurament amb una gran acceptació
social, en el moment històric en què se sol situar el naixement
dels castells. Així ho evidencia el fet que l’any 1802, en la visi-



ta que Carles IV féu a Lleida, actuessin no un, sinó dos balls de
valencians, que són destacats en les cròniques per l’alçada de
les construccions humanes, de fins a sis pisos:

Con la referida dignación Soberana tubieron lugar de colo-
carse delante del coche de los Monarcas, la numerosa
comitiva que alumbraba con antorchas de cera, y los
Volantes y Comparsa de que se ha hecho mención.
Seguían dos danzas de treinta hombres cada una, vestidos
á la catalana, con toneletes amarillos y azules, calzoncillos
y almilla de tela blanca, guarnecida de tafetán, vandas de
seda de colores, con botines, y alpargatas, peinados y des-
cubiertos, quienes con tanta seguridad como ligereza for-
maban torres, con diferentes actitudes, á la altura de seis
estados, incluso el intrépido niño á su remate bailando al
son de un coro de música.4

No tenim cap dubte que els components d’aquests balls eren
de Lleida, ja que l’ajuntament de l’època no només sufragà
algunes despeses del seu vestuari, sinó que, a més de con-
tractar-ne els músics, pagà als que s’encarregaren d’assajar
aquests balls. Reproduïm un parell d’anotacions de les despe-
ses ocasionades pel trànsit reial que així ho evidencien:5

A Antonio Ricart y Juan Planes por gratificación de haver
ensayado uno de los bailes de Balencianos tres libras, cons-
ta de recibo nº 127 3ll. s.
[datada del 6 de setembre de 1802]

A Felipe Canalda por el coste del vestido del Angel del Baile
de Valencianos tres libs. quince sueldos según parece del
recibo nº 147
3ll. 15s.
[datada del 28 de setembre de 1802]

Aquesta descripció del ball de valencians lleidatà, amb cons-
truccions de fins a sis pisos d’alçada, ha estat presa per alguns
estudiosos castellers (i no sense raó) com una de les primeres
cites de tota la història castellera.6

Així, ens trobem que a la Lleida del segle XIX ja són coneguts
i practicats els exercicis festius consistents a fer construccions
humanes. A més a més, aquestes construccions no desapare-
gueren amb el ball de valencians, sinó que, per diverses notí-
cies i relats, sembla que la moixiganga lleidatana s’apropià
de la torre dels valencians, a partir de la desaparició del ball,
incorporant-la al final de les seves representacions.7 Vicente
Jauset, en un article publicat a La Mañana (11 de maig de
1944), també fa esment a aquestes torres de la moixiganga
i hi relata una anècdota que per inversemblant no deixa de
ser curiosa:

Una anécdota del año 1908.
Era en aquellas fechas, cuando la luz de gas alumbraba
nuestras calles.
Daba fin a su actuación “La Motxiganga”, efectuando su
torre de 7 pisos, y el “ángel” situado encima de la misma.

Debajo de la torre, una luz de gas en aquel momento se
encendió.
Influido por la luz repentina, el “ángel”, se cegó, y dando
un paso en falso, iba a caer al suelo, pero quiso Dios que,
cayendo a horcajas, se situase encima del farol, tremolan-
do su estandarte.
Jamás una ovación tan cerrada acogió aquel feliz resultado,
de lo que pudo constituir en aquella fecha un día de luto,
para el “ballet” típico leridano.
Quizá la anécdota en si no tenga amenidad, pero al oírla
contar por los labios que vieron el hecho, me conmovió y
prometí darla a conocer.

Així mateix, aquests tipus de manifestacions festives també es
desenvoluparen en altres llocs del pla de Lleida. Dos són les
més conegudes, els balls de valencians de Tàrrega i d’Arbeca.8

Lleida i els Xiquets de Valls

En l’àmbit estrictament casteller, la primera actuació docu-
mentada a Lleida correspon a la de la Festa Major de l’any
1863. Concretament, el programa de les festes dedicades a
Sant Anastasi els dies 10 i 11 de maig ens anuncia:

DIA 10 [...]
Durante todo el dia recorrerán las principales calles los
GIGANTES y las COMPARSAS DE BAILES POPULARES cono-
cidos por BASTONETS y MOGIGANGA.

Una de las compañías de NOIS de VALLS, hará las sorpren-
dentes y celebradas torres de 7 ú 8 pisos durante la maña-
na y tarde, al son de la DULZAINA y TAMBORILES.

DIA 11. A las 9 de la mañana, la Municipalidad se dirigirá á
la Catedral, precedida de su BANDA DE MÚSICA, de los
GIGANTES, de la TORRE DE VALLS y de las comparsas de
BAILES DE BASTONETS y MOGIGANGA, para asistir á los
Divinos oficios.

No sabem quins castells es feren en aquella festa major a Llei-
da, tot i que el programa ja anuncia que la colla ha estat con-
tractada per fer castells “de 7 o 8 pisos”. Cal tenir present que
la data es troba dins del que s’ha anomenat primera època d’or
dels castells, situada entre els anys 1851 i 1889, anys en què
es feren, respectivament, el primer i el darrer castell de nou
pisos del segle XIX. Lleida, com hem dit, no es pot considerar
una plaça castellera, en aquestes dates. Ara bé, si tenim en
compte que la colla podia comptar amb ajuts locals (mem-
bres o antics membres dels valencians), no seria estrany pen-
sar que, efectivament, arribaren a fer-se castells de vuit pisos.
Ara bé, cal situar sempre aquesta interpretació en el terreny
de la hipòtesi i la suposició.

Sí que sabem, però, quina de les dues colles vallenques exis-
tents en el moment hi actuà. Fou contractada la colla de la
Roser (precedent de l’actual colla Joves Xiquets de Valls). I ho
sabem mercès al fet que s’ha conservat el rebut del pagament
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a la colla, que també ens informa del que cobrà per dos dies
d’actuacions a la capital del Segre:9

Hemos recibido del Exmo Ayuntamiento de esta Ciudad
por mano de D. Ramon Gose la Cantidad de dos mil Rea-
les por la contrata de pasar á esta la comparsa dels noys de
Valls, vulgo de las Torres para las fiestas de S. Anastasio.
Lerida 12 Mayo 1863.

Por mi y por Ramon Ribe mi compañero que no sabe escri-
bir Anton Pallisé.

I aquest rebut és consignat, en el corresponent document
de balanç de comptes de la festa major, com a despesa
pagada “al capataz de la comparsa dels Nois de Valls”.10

Sens dubte, la paraula capataz fa referència al cap de colla,
i en aquells anys el cap de colla de la Roser era Ramon Ribé
Targa (a) Xón,11 concretament, un dels sotasignants del
rebut, que, com que no sabia escriure, ho fa conjuntament
amb el seu company de colla Anton Pallisé (que sí que en
devia saber, de lletra).

No tornem a trobar una actuació dels Xiquets de Valls a Llei-
da fins a la Festa Major de 1901. Tot i això, sabem que hi

hagué intents de contractació els anys 1894 i 1898. Del pri-
mer any es conserva una carta signada per Juan Tondo (a)
Rabasó, i datada a Valls el 9 d’abril de 1894, en la qual dema-
na a l’alcalde de Lleida “la contestación de lo que ay ablado
en los chiquets de Valls y desearíamos poderlo saber pronto
tanto en si como en no por el motivo que nosotros tendría-
mos que ensayarse”.12 Deduïm, pel nom del signant, que l’A-
juntament havia contactat amb la Colla Vella (per aquells anys
n’era cap de colla el mític Isidre Tondo (a) Rabassó, i suposem
que el signant era un familiar seu).

De l’intent de contractació dels Xiquets de Valls l’any 1898
també ens n’informa una carta, en aquest cas del fabricant de
teixits vallenc Ramon Gavaldà, datada a Valls el 17 de març de
1898, el qual comunicava a l’Ajuntament de Lleida: “Me he
visto con el cap de colla dels Xiquets de Valls, y respecto á for-
mular la contrata con ese Exmo Ayuntamiento para que
pasen á esa en las fiestas que V. señala, cree conveniente que
el citado cap de Colla pasará a esa con objeto de formalizar el
contrato y verbalmente podrían entenderse mejor, y este para
pasar a esa no necesita mas que se le abonen los gastos de
viaje que son pocos.”13 L’any 1898, finalment, se suspengue-
ren tots els actes previstos per a la Festa Major (excepte el
pregó del dia 10 i els actes religiosos del dia 11), a causa dels

4 de 6 net, dels Xiquets de Valls, a la plaça de la Paeria, per la Festa
Major de 1941. AML/Arxiu Municipal de Lleida.

3 de 6 net, dels Xiquets de Valls, tot just a l’inici de la descarregada, a
la plaça de Sant Joan, durant la Festa Major de 1941. AML/Arxiu
Municipal de Lleida.



tràgics esdeveniments de la guerra de Cuba, de manera que
no podem saber si s’arribà finalment a un acord per contrac-
tar els Xiquets de Valls.14

El programa de la Festa Major de 1901 anuncia l’actuació dels
Xiquets de Valls:

“Día 10
Comenzarán las fiestas á las 12, saliendo de las Casas Con-
sistoriales los clarines de la Ciudad en pasacalle de anuncio
al vecindario precedidos de los timbaleros, tres parejas de
gigantes, enanos, Xiquets de Valls, Ball de bastonets y
acompañados de la Banda Popular. A la misma hora, se
echarán al vuelo las campanas y se dispararán, en distintos
puntos de la población, gran número de morteretes [...].
Durante este día y los dos siguientes los Xiquets de Valls
ejecutarán sus arriesgados ejercicios.

Per aquesta festa major, veiem que fou contractada per tres
dies una colla dels Xiquets de Valls, concretament la Colla
Vella, i novament ens n’assabenta la correspondència mantin-
guda per a la seva contractació. En aquest cas, es tracta d’una
carta autògrafa i signada per Isidre Tondo, conegut popular-
ment com a Rabassó, i que, com hem dit, fou un dels mítics
caps de colla de la Colla Vella.15 El mateix Tondo signa com a
“Director de la Colla Vella”. En aquesta carta es fixen les con-
dicions de la contractació.16

Las condiciones dels Xiquets de Valls, el precio de 12 reyales
cadauno des del dia que se sale asta el dia que se vuelva, y
francos de vida y viaje, y, si Vdes. quieren que la vida y el
viaje que vaia á cuentas dels Xiquets tienen que dar 1 pece-
ta por cada uno, todos días durante la fiesta cada comida
que son 3 comidas el dia, de los viajes no le puedo decir por-
que no estoy entarado de nada, y si Vdes quieren encagarse
del viaje podrian mirarlo en la Compª de Ferros Carril que le
harian la rebaja y se podrian ahorrar alguns gastos.

Y si V. quieren lo viaje baia cuenta nuestra tienen que dar
8 pecetas por cada uno que son 4 la ida y 4 la vuelta y si
Vdes no quieren tener nigun mal de cap el precio es 225
Duros debiendo lojarce para dormir todos juntos.

Si fuse pocible poder áblar con vos otra vez seria mas facil de
quedar arreglados. Durante las fiestas al 10, 11, 12, llegan-
do nosotros al 10 por el primer tren asta el 12 por la noche.
La Colla de Xiquets se coprende de 30, 40 hombres.

Observem a la carta les habilitats negociadores del cap de
colla, i ens informa de quant cobrava cada casteller, 12 rals
(3 pessetes) al dia. A més a més, l’Ajuntament també havia
de fer-se càrrec de les despeses d’allotjament i de transport
de la colla. Si no volia encarregar-se de les dietes ni del des-
plaçament, el preu tancat era de 225 duros (1.125 pesse-
tes). Aquesta fou, aproximadament, la quantitat que la colla
acabà cobrant per aquells tres dies de castells a la Festa
Major de Lleida.17
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Tampoc en aquest cas hem pogut saber quins castells es
feren. En les notícies aparegudes a la premsa local, l’actuació
dels Xiquets de Valls es ressenya només en breus gasetilles del
tipus: “Ayer tarde los Xiquets de Valls recorrieron las calles de
la ciudad, llamando la atención por sus arriesgados ejerci-
cios”.18 En aquestes gasetilles, sí que, però, se sol destacar l’a-
companyament musical de les gralles com una cosa “típica”.

Aquests breus i cròniques de festa major ens indiquen, també,
quin era el context d’actuació dels Xiquets, molt divers i dife-
rent de l’actual (avui dia, a Lleida, les actuacions castelleres es
limiten, pràcticament, a les diades a la plaça de la Paeria o bé
a exhibicions en altres places de la ciutat, però sempre en
actuacions fixes en un espai prèviament concertat i anunciat) i
que volem fer notar. El programa ja anunciava la participació
dels Xiquets en el pregó, un seguici festiu que, en cercavila,
recorria (i encara recorre actualment) els principals carrers de
la ciutat anunciant la festa.19 Així mateix, també participaren
en altres seguicis i cercaviles, com el que acompanyà l’alcalde,
algunes autoritats i els escolars a la Festa de l’Arbre, que se
celebrà el dia 12 de maig, a més d’actuar en la citada festa:

La fiesta del árbol
Esta poética fiesta celebrada la tarde del domingo resultó
pintoresca, agradable y hasta conmovedora, como lo son
todos los actos en que concurren los niños a darles vida.
Más de 200, pertenecientes á las diferentes escuelas muni-
cipales de la ciudad, con sus estandartes, precedidos de los
gigantes, ball dels bastonets i Xiquets de Valls y presididos
por el Sr. Alcalde, maestros y comisiones, cerrando la
Banda popular, se dirigieron al soto de la izquierda del
Segre, sitio destinado para la ceremonia.
Mientras los niños plantaban aquellos arbolitos, la banda y
los Xiquets amenizaron el acto.20

També hi actuaren recorrent, de manera lliure, diversos
carrers de la ciutat, sense faltar a les populars fires de la ram-
bla de Ferran.21

El cop següent que ens visitaren els Xiquets no fou fins a l’any
1934, i novament foren contractats per a la Festa Major. Es
contractà la Colla Nova (un altre dels diversos noms que ha
pres l’actual Joves de Valls) i s’anuncià detalladament l’actua-
ció al programa per al dia 11 de maig:

9’30 matí.- La “Colla Nova” dels XIQUETS DE VALLS faran
la seva arribada a la Ciutat per l ’Avinguda de la República,
seguint per la Plaça Macià fins a la Paeria on faran el «Qua-
tre de Set» i «l’Espadat de Cinc» com a salutació a l ’Excm.
Ajuntament. Tot seguit recorreran els domicilis particulars
de les primeres Autoritats.
[...]

12’30 tarda.- Els XIQUETS DE VALLS, exhibiran els seus
atrevits castells, torres i espadats, davant del Casal de la
Paeria, visitant a la tarda els llocs públics, places, socie-
tats, cafés i Camp de Futbol, acreditant el títol de Cam-
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El primer 2 de 8 amb folre, descarregat pels Castellers de Lleida en la seva història. Plaça de la Paeria, el 28-9-2008, durant la diada castellera de
la Festa Major petita de la ciutat. Castellers de Lleida/Aureli Teixidó.

pions de totes les Colles, guanyat en el Concurs Casteller
de Tarragona.

Observem novament l’enorme diversitat en el context d’ac-
tuació. El programa també anuncia alguns dels castells que
s’havien de fer, i podem concretar que, d’aquests dos cas-
tells, el quatre de set sí que es féu.22 La Colla Nova cobrà
per aquesta actuació 1.000 pessetes.23

Després de la Guerra Civil, les actuacions dels Xiquets
de Valls comencen a sovintejar més a la ciutat. Si
entre els anys 1863 i 1934 (un interval de setanta-un
anys), només hi hem pogut constatar tres actuacions
i dos intents de contractació, en la dècada que trans-
corre entre 1941 i 1951 hem constatat un idèntic
nombre d’actuacions i d’intents de contractació.

L’any 1941 hi actuà la colla dels Xiquets de Valls,
estrictament anomenada així, ja que en aquells
anys a Valls només hi havia una colla, que prenia
aquest nom, i integrava components de les anti-
gues colles Nova i Vella d’abans de la guerra.24

L’actuació de la colla es preveia, en el programa, per als
dies 12 i 13 demaig, també per diferents carrers i pla-
ces de la ciutat, sense especificar. La premsa de l’è-
poca, bàsicament el diari La Mañana, tot just res-
senya la seva actuació. Tot i això, d’aquesta actuació
se n’ha conservat un reportatge fotogràfic,25 que
ens permet descriure alguns dels castells fets; així,
sabem que es feren el pilar de quatre, el quatre de sis
net, el tres de sis net i el dos de cinc net. Les imatges
ens mostren castells tant a la plaça de la Paeria com a
la plaça de Sant Joan i molt públic contemplant-los.

Novament, s’intentà la contractació d’una colla
castellera per a la Festa Major de 1944. En aquest
cas, la Colla Vella dels Xiquets
de Tarragona, però la propos-
ta no reeixí.26 No obstant
això, sí que hi hagué castells
a la Festa Major de 1947,
tot i que aquests no surten
anunciats al programa. De

fet, la contractació dels Xiquets vingué motivada, ja durant
la mateixa Festa Major, com a compensació pel fet que el
dia 12 de maig a la tarda no es produí l’elevació del glo-
bus aerostàtic que s’havia contractat.27 Així, es contrac-
tà a corre-cuita la colla La Muixerra de Valls28 (nova-
ment, un dels precedents de l’actual Joves), per actuar el
dia 15 de maig, el darrer de la Festa Major, i que sota
els auspicis nacionalcatòlics del Movimiento estava
dedicat a solemnitzar Sant Isidre Llaurador.

Efectivament, l’actuació tingué lloc aquest dia, un cop
acabada la missa i processó a llaor de l’esmentat sant,
i abans de l’actuació del “grupo de danzas de la Sec-
ción Femenina” en un festival al Casino Principal. En
aquesta actuació s’hi veieren el quatre de set amb el
pilar de cinc al mig, el tres de set aixecat per sota, el
dos de sis, també aixecat per sota, i, finalment, el pilar
de cinc, altre cop aixecat per sota.29 I cal destacar
aquests castells, ja que es tracta de construccions
importants per a l’època, tenint present que els
màxims castells que es feien en aquell moment eren
el quatre de vuit i el dos de set, que aquell any carre-
garen repetides vegades tant La Muixerra de Valls
com Els Nens del Vendrell.30

Sembla que aquesta actuació fou l’única a la ciutat
aquell dia i que la colla no hi realitzà més castells, tot
i que, segurament, la contractació els devia incloure
(semblantment a com hem vist que es realitzava en
anteriors festes majors en què vingueren els Xiquets).
Així, es desprèn de la correspondència mantinguda
entre el Patronato de los Xiquets de Valls (al qual esta-
va adscrita La Muixerra, en contraposició als dissidents
de la Colla Vella), per intentar contractar de nou la
colla l’any 1950:

Tiene la colla “La Muxerra”, campeona en cuan-
tos concursos celebrados como en el
que últimamente tuvo lugar en Reus,
en actuar en ésa (sic), puesto que
cuando vino, ahora hará unos tres
años, a causa de la lluvia no pudo
efectuar plenamente sus exhibi-
ciones.31
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1 No farem gaires consideracions més sobre el fenomen, complex i en el
qual intervenen, sens dubte, molts factors, d’ordre ideològic, sociològic,
mediàtic, cultural i, fins i tot, polític.
2 Es pot resseguir aquest procés, així com les diverses aportacions que
nombrosos autors hi han fet, a l’obra: BOFARULL, Joan. L’origen dels castells.
Anàlisi tècnica i històrica. Valls: Cossetània Edicions, 2007. També a CATALÀ
ROCA, P. Món casteller. Barcelona: Rafael Dalmau editor, vol. I, 1981.
3 Aquestes informacions les hem pogut obtenir, en part, mercès a un pro-
jecte de recerca becat pel CPCPTC del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l’any 2006.
4 SANMARTÍ, A. Relación de los festejos publicos, que el ayuntamiento de la
ciudad de Lérida dispuso para obsequiar á sus Majestades y real familia, con
motivo de su tránsito por ella desde Madrid a Barcelona, En los dias 6, y 7 de
Setiembre de 1802. Lleida: Viuda e Hija de Escuder, 1802, p. 14.
5 AML, caixa 1639. Cuenta que presenta Joseph Lloses comicionado del Muy
Ilte. Ayuntamiento de la ciudad de Lerida segun acuerdos de 30 Agosto, y 21
de septiembre de 1802, de lo percivido y pagado en rason de los gastos oca-
cionados con motivo del transito, y mansion de sus magestades, Rl. Familia, y
comitiva por esta ciudad en los dias 6, y 7 de septiembre de dicho año.
6 El primer que féu aquesta consideració fou Pere Català Roca, en un arti-
cle a la revista Cultura (Valls, 1954, núm. 103). Pere Català ha estat un dels
més eminents estudiosos del fet casteller, sobretot gràcies a la seva monu-
mental obra Món casteller (Barcelona: Rafael Dalmau editor, 1981).
7 Hi fa esment Fernando Tarragó, en el seu article La Moixiganga y el ball de
la Torre en Lérida. Ilerda (1948), 10-11, p. 129-153. Lleida: IEI. Tarragó reco-
llí testimonis directes tant d’antics balladors del ball de valencians com de
la moixiganga.
8 Podem trobar notícies del primer a SOLSONA LLORENS, L. “El Ball de
Valencians de Tàrrega”. Foc Nou. (2001), núm. 65, p. 6-8. Valls: Colla Joves
Xiquets de Valls. Per al ball de valencians d’Arbeca: CATALÀ ROCA, P. Món
casteller. Barcelona: Rafael Dalmau editor, vol. I, p. 63-64, 1981.
9 AML. Caixa 1646.
10 Ídem.
11 <http://www.collajoves.com> [Consulta: 17 desembre 2008]
12 AML. Caixa 1614.

13 Ídem.
14 Sobre la suspensió dels actes de la Festa Major i les causes, vegeu Diario
de Lérida (22 abril 1898, 11 maig 1898, 12 maig 1898). Igualment, al diari
El Pallaresa, en les mateixes dates.
15 En podreu trobar més informació i referències a CATALÀ ROCA, P. Op.
cit., vol. II, p. 651.
16 AML, caixa 1670. Hem fet la transcripció respectant l’original, només
hem corregit alguna paraula que podria no entendre’s, així com algun
signe de puntuació, per no fer tan farragosa la lectura.
17 AM, caixa 1670.
18 El Pallaresa (11 maig 1901).
19 Aquesta actuació també es constata a les cròniques del Diario de Lérida
(11 maig 1901) i d’El Pallaresa (11 maig 1901).
20 El Pallaresa (14 maig 1901).
21 Diario de Lérida (11 maig 1901), El Pallaresa (11 maig 1901).
22 El Correo (12 maig 1934).
23 AML, caixa 1671.
24 CATALÀ ROCA, P. Op. cit., vol. I, p. 472-473 i 500-502.
25 Una còpia d’aquest reportatge es conserva a l’AML.
26 AML, caixa 1672.
27 La Mañana (13 maig 1947). No en sabem el motiu, però les suspensions
i anul·lacions d’última hora de números del programa de la Festa Major
foren abundoses aquell any.
28 Sabem de quina colla es tractava, mercès a Francesc Blasi i Vallespinosa,
que ho esmenta a la seva obra Els castells dels Xiquets de Valls (Valls: Cosse-
tània, 1997. 3a ed.), p. 72.
29 La Mañana (16 maig 1947).
30 CATALÀ ROCA, P. Op. cit., vol. I, p. 503-518.
31 AML, caixa 1673. Carta amb la capçalera del citat Patronato i datada a
Valls el 25 d’abril de 1950.
32 La Mañana (16 maig 1947).
33 AML, caixa 1673.
34 Ídem.
35 Ídem.
36 La Mañana (15 maig 1951).

De fet, la premsa de 1947 fa esment al fet que la pluja obligà
a suspendre actes de la Festa Major,32 i en la citada crònica de
l’actuació no queda clar si els castells esmentats es feren a l’ai-
re lliure o a l’interior del Casino Principal (si així fos, encara
tindria més valor la seva execució).

Aquest intent de contractació per a la Festa Major de 1950 no
resultà. Segons la resposta oficial de la Comissió de Festes, la
causa radicava en els pocs dies destinats a la festa (cinc en total),
cosa que provocava que el programa quedés massa “apretat”,
però amb la intenció “de aplazar para otras fechas la actuación
del Grupo que con tantas simpatías cuenta nuestra ciudad”.33

Ajornament que durà fins a l’any següent, ja que el 1951 s’a-
nunciava al programa de Festa Major, i per al dilluns 14 de maig:
“Actuación por Lérida de los típicos Xiquets de Valls”. L’anunci,
prou lacònic, no precisa res més, ni colla ni llocs d’actuació.
Novament, per la correspondència creuada per a la contractació
de la colla castellera, sabem que hi actuà La Muixerra.34 La inten-
ció inicial era que la colla hi actués durant diversos dies, però els
migrats pressupostos amb què deuria comptar la comissió obli-
garen que només ho fes un dia, i encara es demanava que tan
sols al matí. L’actuació costà un total de 5.750 pessetes, preu que
incloïa les dietes de 65 castellers i els grallers, i llur transport.35

Finalment, les actuacions es produïren durant tot el dia, per
diversos llocs de la ciutat, tal com informa la premsa, de
manera que els Xiquets actuaren al migdia a la plaça de la
Paeria i durant la resta de la jornada per diferents indrets. Fins
i tot, a la tarda, ho feren durant la mitja part d’un partit de
rugbi entre el Barça i un equip francès.36 Malauradament, les
cròniques no ens diuen quins castells plantaren els xiquets de
La Muixerra.

No s’acabaren aquí les actuacions de les colles castelleres a
Lleida, ni tampoc en altres localitats del ponent català, i fins
i tot podria ser que se’ns n’hagués escapat alguna en el perí-
ode relatat. Passat aquest, una bona estadística-resum d’ac-
tuacions la podeu trobar en el bloc d’Internet http://frikilan-
diverdusco.blogspot.com. Tot aquest panorama, creiem, ens
permet afirmar que en cap cas el fet casteller era desconegut,
poc valorat o que, senzillament, relliscava als lleidatans. És
evident que no hi havia, abans de l’aparició de l’actual colla,
un coneixement “tècnic”, profund, d’aquesta praxi festiva,
però sí una apreciació i fins i tot unes certes ganes de castells.
Som del parer que sense aquesta realitat, i d’altres que
també hi han incidit, la nostra colla no hauria arribat a asso-
lir les fites actuals.
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El turó de la Seu Vella,
un reconeixement pendent
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J o s e p To r t B a r d o l e t

El 2009 ha de ser l’any del reconeixement del turó de la Seu
Vella de Lleida. L’any de redescobrir, posant-hi més atenció
que abans, un patrimoni que hem de veure en conjunt i
entendre com una realitat complexa en què cada element
s’explica per ell mateix, però també en funció del seu entorn,
el seu espai i el seu temps.

Per començar, hauria de ser l’any en què es visualitzi el canvi
de gestió que les institucions responsables proposen amb la
creació d’un consorci. Aquest nou organisme ha de garantir,
fonamentalment, una actuació ordenada, una continuïtat
econòmica i una millora qualitativa de l’activitat que s’hi rea-
litza, des de les obres i instal·lacions fins als esdeveniments
que acull el turó.

És una solució de gestió llargament esperada per encarrilar
l’expectativa de tots aquells que creiem en la necessitat de
convertir en actiu un ingent patrimoni encara pendent de
potenciar en totes les seves possibilitats. Però no és només una
qüestió tècnica i patrimonial. Els arguments que mouen aques-
ta operació responen a preocupacions que van més enllà.

Paral·lelament a la reforma de gestió que promouen les admi-
nistracions competents, també s’hauria de percebre un canvi
en el compromís de les lleidatanes i els lleidatans amb el seu
patrimoni, un canvi que s’intueix, però que encara no ha tro-
bat els seus canals. És, en aquest sentit, que els gestors públics
d’uns béns públics —i són uns béns d’especials i espectaculars
connotacions!— tenim una especial responsabilitat.

Es tracta de gestionar millor els recursos i les eines que la llei
i l’Administració ens atorguen, però també d’estimular els
agents culturals, cívics, socials, acadèmics i econòmics perquè
prenguin consciència de la seva participació imprescindible
en aquest patrimoni, perquè acompanyin responsablement i
amb exigència la nova etapa que ara s’enceta.

Els paràmetres en què es mouen actualment el coneixement i
el compromís públics en relació amb el patrimoni més impor-

tant de Lleida s’han d’avaluar i posar sobre la taula, per acti-
var-ne els elements positius. Cal clarificar moltes coses, des-
mitificar alguns tòpics i cercar, si escau, mites més actuals i
noves referències per a la complicitat ciutadana.

1. El centre històric. L’entorn i l’arribada al turó passen per
les restes d’un centre històric en profunda crisi. La gestió
pública no ha aconseguit superar el corró de l’argument
econòmic, sovint especulatiu, que s’ha anat menjant
impunement i amb ajuts els vestigis que encara podien
donar personalitat a la ciutat vella. És cert que va des-
aparèixer tot el barri gòtic que, com la mateixa Seu,
prestigiava una ciutat principal de la Corona d’Aragó.
Però també s’han trinxat un seguit de detalls, testimonis,
traçats i tipologies que donaven personalitat a la resta: el
barri morisc, el call, el Canyeret pagès, les cases del XVIII,
el casal burgès del XIX... I no s’han enllestit les conne-
xions actuals, els jardins, els camins amb les restes d’a-
quest llegat.

Com s’entén que el carrer de Cavallers, artèria principal
durant més de dos mil anys, hagi de suportar operacions
que li destrossen la façana amb edificis suburbials girats
d’esquena? Quedarà algun cup o algun celler dels cente-
nars que encara hi havia fa pocs anys sota les cases d’a-
quest nucli històric? Per què som exigents amb la crosta del
campanar i no ho som gens amb la casa de la padrina? Per
què tenim por de caminar pel centre de la nostra ciutat,
por de creuar-nos amb algú diferent, por d’arribar al turó a
peu, por d’albirar el campanar entre els arbres i compartir
la mirada amb aquell que malviu a les escales? Acabarem
tenint por de passejar?

Caldrà, doncs, que també ens tornem més exigents en la
connexió real de la ciutat amb el turó, i no només en la
relació accés-vial-aparcament-visita turística o aparcament-
acte, sinó que recuperem la relació mental i tangible de les
clarors, les petjades, els graons, les perspectives sempre
sorprenents, la passejada, el lleure del caminant urbà, l’a-



prenentatge renovat de veïnatge, de la pertinença a un
espai també propi, de l’ús d’un espai comú.

2. L’accés. En aquest sentit, hem de fer l’esforç de vetllar per
la seguretat, la neteja i la comoditat dels passejants, grans
i petits, veïns o forans. Però també hem de trencar el tòpic
de la dificultat.

Primer, caldria valorar la situació física real i promoure
hàbits més sanitosos, com anar a peu, i sempre aprofitant
al màxim la proposta dels punts d’arribada: les escales, l’as-
censor, recuperar algun altre accés cap a ciutat, el nou
ascensor del nord, amb els vials que el complementaran
des de Camp de Mart fins a la ronda superior...

En segon lloc, fem un esforç d’imaginació i de salt en el
temps: les escales mecàniques no són pas indignes (ni més
cares que altres opcions més grolleres), o els vehicles elèc-
trics per a petit grup, o per al gaudi individual, els vehicles
adaptats: la circumval·lació del recinte, el servei llançadora,
el lloguer per hores. La tracció animal, la humana, elèctrica,
solar, virtual... La ruta alternativa, el circuit d’aventura, els
túnels, l’esport, la caminada, l’entrada progressiva a nous
indrets del turó: muralla, mirador, jardí, teulada, forat...

3. Senyals. El dèficit més palpable al turó és la manca d’indica-
dors, de senyals, de signes que ens condueixin i ens acom-
panyin durant l’accés i la visita. La “senyalística” —se’n diu
així, sembla— és una ciència estimulant, que passa per un
moment ple de noves experiències, tecnologies, suports i
mitjans per presentar-se i servir un usuari a la vegada uni-
versal i cada dia més personalitzat. Està tot per fer, al turó.

Tant, que és difícil indicar als de fora i als de casa com arri-
bar-hi, com moure-s’hi i què hi trobaran. I també què hi
veuran.

Un far en la boira marca una ruta per seguir i il·lumina
terres i aigües des d’un punt concret —cèntric— del món.
Un llumet al mig del bosc necessita les pedretes del camí
per arribar-hi, les molletes que nens i follets hi deixen per
saber tornar-ne després... Tenim un far excepcional amb
els miralls inactius, un llum en la boira sense el camí que hi
mena, un referent en la fosca, però ni una trista pedreta, ni
una molla...

4. La connexió emocional. Tot plegat fa que ens estimem la
Seu Vella des de lluny, des de la distància psicològica de
l’enyor (“quan de tu s’allunya...”, diu la cançó), des de la
distància física d’un skyline de postal, de foto antiga al des-
patx, d’icona a la furgoneta, de logo a la bossa de la boti-
ga... la comoditat mental de saber que hi és però no cal
pujar-hi.

Es tracta, en definitiva, d’una relació sentimental sense pas-
sió, sense nous estímuls, el sentiment per la repadrina o
una tia velleta... i recordem que és viva, pobra, que de tant
en tant va al metge i que l’havien d’operar... i que té una
pròtesi aquí i una cicatriu allà... però Seu, vella, així, sola...

El turó, que és casa seva, ja no té amb nosaltres, lleidatans,
ni aquesta relació sentimental. Les desgraciades runes de la
Suda no ens serveixen per bescanviar-les en aquesta com-
paració per un mirall de menjador, un rebedor amb flors
seques, un balcó amb quatre testos...
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La Seu Vella amb els soldats fent guàrdia.
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La vella és allà dalt i no l’anem a veure. El turó, encara pit-
jor, ni l’enyorem. Per a la majoria no arriba ni de lluny a pai-
satge sentimental.

O sigui, que hem de reescriure el conte, refer la casa de la
fada padrina, de la reina de la nit, el castell de les princeses
amb els seus jardins i fossats. Hem de reexplicar el turó
amb les seves dissorts i heroïcitats, les seves làpides reapro-
fitades, tots els seus murs imponents, les caragolines, els
túnels màgics i les plantes aromàtiques, un lloc per a la
posta de sol enamorada —ai, els ponents daurats de Llei-
da...!—, un mirador per tafanejar com en som, de grans,
enmig d’un gran país...

5. Reviure les gestes. Hem d’aconseguir superar la ignoràn-
cia de la pròpia història que fa dels lleidatans els més mal-
contents del seu propi llegat, els menys agraïts amb qual-
sevol testimoni dels seus avantpassats. Hem d’estimular
una imaginació que quatre dades ben treballades ens
poden facilitar, i que ha de sobreposar-se a una tradició
negativa que tenim interioritzada en excés.

Lleida era la capital, en molts aspectes, d’un dels regnes
medievals més importants d’Europa. Durant uns segles era
la ciutat nuclear, un dels focus culturals i artístics, un pun-
tal econòmic, un potent capital humà i polític, en alguns
temes, la “capital federal” de la Corona d’Aragó, i tot ple-
gat tenia la seva millor expressió al turó.

Lleida és la derrotada de les guerres modernes, la gran
caserna del Principat, el cap de pont, però també és la ciu-
tat resistent, la ciutat fènix, la ciutat heroica, la fermança de
Catalunya, la màrtir... i tot plegat tingué la seva pitjor
expressió al turó.

No caldria alliçonar gaire, perquè la didàctica tòpica de la
història i la dèria dels patrimonialistes no enganxen ni moti-
ven la majoria dels ciutadans, però s’ha de dir en veu alta
que el coneixement de la història de Lleida prestigia la ciutat
i la resitua en el mapa, i un dels enemics més perniciosos per
a l’autoestima dels lleidatans, que tots tenim molt baixa, té
a veure amb el desconeixement de la pròpia herència.

Imaginem, només com a mostra:

Jugar a batalles virtuals amb Cèsar, Pompeu, Indíbil, Man-
doni i un tòtem de llop.
Cantar els salms d’un concili visigot.
Somniar a la cort del rei de Medina Larida, Saragossa i Dénia.
Espiar l’ambaixada del Khan a Jaume I al castell de Lleida,
on el Conqueridor havia estat coronat.
Saber que Joan de Mata i Francesc d’Assís se saludaven per
Lleida com Vicent Ferrer i el papa Calixt, el Borja educat a
la ciutat des de petit.
Constatar que les corts d’Aragó i els destins de la Mediterrà-
nia es firaven durant anys a la roca sobirana.
Saltar teulades i horts perseguint amoretes d’estudiant tonsurat.
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Compartir l’espectacle social de les reverències als llinatges
més lluents del Principat en passejada pel claustre.
Explicar que a Versalles es cantava la gesta de Lleida contra
els prínceps més empolainats.
Plantejar una partida d’estratègia entre Suchet i alguns
menestrals armats.
Representar-se la soldadesca pixant-se a la millor escultura
gòtica, pintant-la de calç o jugant a trencar caps.
Emmalaltir amb el fred de la tropa i l’esgarrifança del pre-
soner de guerra.
Jugar a les cartes al cos de guàrdia amb el comandant
Macià d’enginyers i un lletraferit de cavalleria.
Buscar el sant drap robat.
Organitzar un concert de l’Orfeó de la postguerra sense
llum, ni cadires, ni paviment a terra, ni vàter, ni vidres a les
finestres...

5. Explicar el llegat. A Lleida som fets de la sorrenca del turó
castigada a la intempèrie, però també del metall de cinc-
cents anys de la campana de les hores. Ens desfem en
arena que s’endurà l’aire o ens fem sentir fins als horitzons?
S’ha de transformar el desconeixement en sorpresa i la sor-
presa en actuació, en una nova actitud.

El reconeixement del turó, com també estan marcant, molt
a poc a poc, la descoberta del Museu i l’arqueologia urba-
na que s’entossudeix a presentar-se de tant en tant sense
arribar a quedar-se entre nosaltres, estimulen una nova
actitud que ara s’ha d’evidenciar en els gestors i demostrar
en els usuaris. El 2009 és un any clau. Hem de començar a
capgirar les coses i aconseguir tocar la consciència dels llei-
datans: la consciència de formar part activa d’un llegat
digne, important i amb futur.

La tossuda història que sembla perseguir-nos... per què no assumir-la positivament com a actiu?
La història prestigia Lleida!!!

El coneixement del nostre passat ens revela una ciutat d'una notable importància.
Alguns moments són d’una espectacularitat excepcional i d’un valor que encara commou.

El passat només és un actiu —i un capital potentíssim— si es llegeix en clau de futur.
La projecció futura de Lleida passa, ineludiblement, per una immersió en el millor del seu passat.
La campanya publicitària és descobrir la veritat qualitativa del passat i la fermesa de les arrels.

Lleida en el món no és un invent actual. Cal tornar-hi.
Lleida torna al centre del món!!!

Any 2004. La memòria del turó desperta escenaris fantàstics (foto: Festa de Moros i Cristians).
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Enric Crous-Vidal, Lleida-París
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2008 ha estat un any de celebracions i homenatges. Artísti-
cament parlant, el record s’ha brindat a dues figures espe-
cialment destacades en la història de l’art lleidatà del segle XX:
d’una banda, Leandre Cristòfol, focus de la majoria de les
mirades; de l’altra, Enric Crous Vidal, per a molts, tota una
figura per descobrir. Així, doncs, el centenari de Crous Vidal
ha estat l’ocasió per tornar a situar-lo en l’imaginari col·lectiu,
per fer-lo més proper. Per tal d’aconseguir-ho, s’han succeït
iniciatives remarcables, com la celebració d’una exposició
dedicada a la seva tasca com a tipògraf, la publicació de les
seves memòries i de la seva biografia o l’aparició de notícies
en relació amb el seu centenari a la premsa. La nostra inten-
ció és sumar-nos a aquestes iniciatives i presentar succinta-
ment una semblança biogràfica d'aquest artista encara avui
excessivament desconegut.

Enric Crous Vidal, nascut a Lleida el 6 d’agost de 1908, fou
una ment desperta, inquieta, caracteritzada pel seu caràcter
combatiu i apassionat. Fou un personatge
especialment actiu a la Lleida de la pregue-
rra, convençut de la necessitat d’un autèntic
despertar cultural en un territori caracteritzat
pel pensament provincià i autocomplaent.
Malauradament, l’adveniment de la Guerra
Civil, sumat a la seva condició de militar i
d’exiliat, féu que la seva incidència sobre
Lleida quedés limitada als anys 30 del segle
XX i que —després d’un període de supervi-
vència i de reconstrucció de la pròpia vida—
, passés a tenir França i el món de la tipogra-
fia com a escenaris principals. És aquesta
casuística particular la que divideix la vida de
l’artista en dues fases: en primer lloc, la seva
joventut a Lleida, època de rebel·lia i creen-
ça en l’avantguarda, viscuda en el marc de la
revista Art; en segon lloc, l’etapa de madure-
sa a França, especialment a París, on un
Crous dedicat a la tipografia se centra en la

recuperació i revaloració de la grafia llatina. És aquest context
el que ens permet entendre com Crous —primer autonome-
nat pictògraf, graphiste després— caigué en l’oblit general a
partir del seu exili, i en l’oblit del món de les arts gràfiques a
partir del moment en què les seves teories sobre la grafia
començaren a ser rebatudes.

Ja de ben jove, Crous Vidal se sentí interessat pel món de les
arts gràfiques i en portà a terme un aprenentatge autodidac-
ta, paral·lel a la seva ocupació principal, la carrera militar. Tan-
mateix, cal entendre la seva participació a l’exèrcit com quel-
com circumstancial, que condicionà en gran mesura la seva
vida arran de l’esclat de la Guerra Civil, però que no en resul-
tà pas el centre gravitacional.

En la mesura del possible, Enric Crous consagrà la seva vida a
l’art, iniciant-se en el món de la il·lustració amb treballs que ja
el 1930 li reportaren els primers èxits i que el 1931 el dugue-
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ren a fundar l’agència de publicitat Studi Llamp. D’aquí sorti-
ren alguns dels treballs més celebrats d’aquesta primera fase
de Crous com a artista gràfic, caracteritzats per l’ús de l’aerò-
graf, la monocromia i la presència mínima d’eslògans, seguint
la tendència de la publicitat europea de l’època.

Tanmateix, fou la publicació de la revista Art el que el cata-
pultà a la plana major de l’avantguarda artística lleidatana.
Endegada per Josep Viola, Antoni Bonet i el mateix Crous,
amb el suport de col·laboracions d’intel·lectuals i membres
de la societat lleidatana —tant de collita pròpia com provi-
nents de plagis literals i traduccions sovint no acreditades
d’altres publicacions—, Art tingué una curta vida de deu
números —publicats entre 1933 i 1934—, però fou una ini-
ciativa insòlita en la Lleida dels anys 30, que s’aproximava a
les propostes més avantguardistes del moment, emmarcada
per un disseny i composició de recursos nous i atrevits. Pel
que fa als continguts, Art era una revista que tractava qualse-
vol tema de l’art i la cultura del moment i en què destacaven
els articles sobre art i crítica social, especialment combatius.
Vista per molts com una iniciativa pròpia d’un jovent rebel,
Art fou incompresa, però caldria valorar-la com una sembra
de les noves propostes que s’estaven gestant als principals
centres artístics del moment, com un treball a favor d’una
fugida cap endavant de l’art i la cultura lleidatanes. Art va
clausurar-se amb agror cap al lector en particular i Lleida en
general, amb un dur comiat redactat per un Crous Vidal
rabiós, dolgut vers l’immobilisme de la societat lleidatana
davant els nous aires que havien intentat insuflar-li. Revelador
resulta, doncs, l’“Ilerda és una merda!” amb què tanca la seva
“justificació i acusació personal” i, per extensió, tot el que
havia comportat l’empresa d’Art.

Paral·lelament al seu treball tant a Art com a Studi Llamp, cal
mencionar altres iniciatives o esdeveniments participats pel
mateix Crous, nascuts en la línia d’aquesta voluntat de reno-
vació i eclosió cultural de la ciutat. Aixoplugats per la revista
Art, un cineclub, un grup de teatre universitari i una produc-
tora cinematogràfica veieren la llum, per bé que ràpidament
caigueren en l’oblit i l’extinció arran de la poca acollida popu-
lar. A més, el 1934 Crous concorregué amb una escultura a
una exposició-concurs de primavera organitzada per la Paeria
i celebrada durant les festes de maig. L’esdeveniment no hau-
ria tingut més transcendència si no fos perquè un sector dels
participants no compartí el veredicte del jurat i hi mostrà el
seu desacord retirant les obres presentades. Com era previsi-
ble, la reacció de les autoritats no es féu esperar, i els instiga-
dors de la queixa —Crous, Cristòfol i Lamolla— foren inhabi-
litats durant tres anys per a la participació en exposicions
municipals, fet que desencadenà —afortunadament!— el
corresponent debat ciutadà.

Ara bé, no tot era rebel·lió i crítica punyent: en els temps
immediatament anteriors a l’esclat de la Guerra Civil, Crous
fou una persona compromesa amb el patrimoni artístic pro-
vincial. Amb el seu germà Joan i amb Antoni Garcia Lamolla,
i també amb la complicitat de Salvador Roca Lletjós, formà

part de la comissió de salvament del patrimoni artístic de la
província i rescatà tota mena de béns artístics públics i privats
de la bogeria d’atacs i saqueigs per tal de custodiar-los en
emplaçaments segurs i protegir-los de la barbàrie. Malaura-
dament, Crous hagué d’abandonar relativament aviat aquests
treballs: el front l’esperava i, després d’haver encapçalat la
protecció de la Paeria contra alguns militars confabulats a
favor de la rebel·lió que desencadenà la Guerra Civil, Crous
visqué la pràctica integritat de la guerra al Pirineu, per bé que
visqué en primera persona el bombardeig de Lleida, creuà la
frontera francesa per rearmar-se i participà de la batalla de l’E-
bre per acabar prenent, com molts altres dels (més) perde-
dors d’aquest enfrontament fratricida, el camí de l’exili.

La guerra és una autèntica cesura vital per a tot aquell que la
sobreviu, i Crous Vidal no en resulta pas una excepció. Des-
prés d’errar per camps d’internament de refugiats del sud de
França —on coincidí amb Antoni Garcia Lamolla— i de parti-
cipar de la companyia de treballadors francesos els primers
dies de la Segona Guerra Mundial, Crous aprofità el rebom-
bori de la invasió alemanya per escapar cap a territoris no
ocupats. La sort el dugué a Montauban, on inicià la remun-
tada, amb l’ajuda dels quàquers anglesos primer i gràcies a
les seves habilitats com a dibuixant després. La seva prime-
ra ocupació —que entronca amb la figura d’un Crous com-
promès amb la conservació del patrimoni i coherent amb els
seus principis— fou la de restaurador dels rellotges de sol dels
monuments històrics francesos. Fou dalt de bastides i campa-
nars on passà la major part del temps, no només realitzant
tasques de restauració, sinó també col·laborant amb la Resis-
tència francesa tot dedicant-se a la falsificació documental.

Un cop les forces aliades entraren a Europa, Crous emprengué
el camí de París i, després d’un breu pas com a treballador per
l’exèrcit aliat i de realitzar diversos contactes entre els artistes
instal·lats a París —que el dugueren a conèixer Picasso—,
optà per decantar-se pel món de les arts gràfiques i el 1947
entrà a treballar a la impremta Draeger, una de les més cèle-
bres del moment. Allà aprengué i perfeccionà aspectes del
món de les arts gràfiques que fins a aquell moment coneixia
amb les limitacions pròpies d’un autodidacta i que condicio-
naren la seva producció posterior, de manera que aquest fou
un punt d’inflexió en la vida de l’artista lleidatà, el punt que
assenyala l’inici veritable de la seva recuperació: després de
tres anys treballant a Draeger i un cop estable en els àmbits
personal i familiar, Crous emprengué l’aventura d’establir-se
pel seu compte com a dissenyador i tipògraf, iniciativa que el
catapultà a una dècada d’èxit amb el suport de la indústria
tipogràfica francesa, que confià en la seva proposta de rellan-
çament de la grafia llatina.

Cal entendre aquest posicionament a favor d’una nova grafia
llatina en el marc d’un panorama tipogràfic europeu caracte-
ritzat pel domini de l’estètica tipogràfica centreeuropea, espe-
cialment arran de l’èxit de les propostes de la Bauhaus i del
tipus Futura, on qualsevol intenció decorativista és desestima-
da a favor de la funcionalitat. Crous s’aixecà com l’estendard

D I V E R S À R I U M



53

D I V E R S À R I U M

d’una proposta alternativa, car considerava que les creacions
germàniques, per bé que indubtablement lícites, no resultaven
satisfactòries davant les necessitats expressives dels països de la
conca mediterrània. Partint d’aquesta premissa, desenvolupà
tota una teoria de revaloració i renovació de la grafia llatina
—plasmada als tractats "Richesse de la Graphie Latine" (1951),
Grâce et Harmonie du Graphisme Latin & Autres Remarques
(1952), Doctrine & Action. Pour la renaissance du graphisme
latin (1954) i Pour la renaissane du graphisme latin. Suite doctri-
nale du mouvement graphique (1956)—, que apel·la a l’herèn-
cia de la tradició gràfica llatina comuna i pròpia de les cultures
filles de la romanització, emfasitzant la necessitat de creure en
el valor del pòsit de la tradició, creient en la seva efectivitat.
Així, s’aposta per revalorar allò genuí de la cultura llatina —
especialment els elements decoratius— per tal de recrear unes
propostes tipogràfiques de més lirisme i llibertat formal.

Més enllà del seu treball teòric, Crous Vidal dissenyà famílies
tipogràfiques, exemples materials de la proposta que havia
encapçalat. Tipus com Catalanes, la magnífica suite de vinye-
tes Fugue d’arabesques, o les famílies Paris —gairebé l’alfabet
programàtic de la nova grafia llatina— i Flash, dues de les seves
creacions més celebrades, veieren la llum i transportaren el
tipògraf lleidatà al punt àlgid de la seva carrera. Ilerda fou una
altra de les seves creacions, que al mercat francès, després

d’un procés de depuració, aparegué sota el nom de Champs-
Elysées. Les seves darreres produccions foren Aragon, Île de
France i Structura, i cal situar-les en el marc d’una espiral des-
cendent de crítiques que portà Crous a retirar-se pràcticament
per complet de la vida professional activa. Tanmateix, cal con-
siderar l’etapa immediatament anterior al seu crepuscle pro-
fessional —el principi de la dècada dels 50— com l’època més
dolça i de més èxit, uns anys en què es mantingué en les pri-
meres planes de l’actualitat tipogràfica europea.

Malauradament, tot prengué un sentit invers quan s’aixeca-
ren les primeres veus crítiques, que carregaven les tintes en
la manca de rigor de Crous en l’anomenada tipografia de
base —sobre la qual després s’elaboren tots els elements de
fantasia— i en les dificultats de llegibilitat que presentaven
alguns dels seus dissenys, més treballats en la forma que pel
que fa a la funció. Davant les crítiques, Crous volgué rebatre-
les des de la penombra, tancat al seu estudi, però ja no hi
havia retorn i les darreres estocades propinades tant per la crí-
tica com per noves propostes, com l’aparició del tipus Univers,
sentenciaren la fortuna de la grafia llatina i, per extensió, la de
Crous, que rubricà la seva retirada amb el disseny d’Structura,
proposta que sembla que tanca el cercle del debat que ell
mateix havia col·laborat a encetar.

Crous encaminava la recta final de la seva vida allunyat de la
pràctica activa del disseny, però no per això completament
desvinculat d’aquesta: es tracta d’un temps d’homenatges,
tant a París com a Lleida, però aquestes iniciatives no aconse-
guiren treure l’espina que l’artista tenia clavada des de feia
dècades en relació amb la seva ciutat natal: incapaç de poder
tornar legalment a Espanya i sentint-se més valorat a França,
Crous mirava el món des de la distància pròpia de qui viu els
seus últims dies, embarcat en la redacció de les seves memò-
ries per acabar morint a Noyon el 10 de gener de 1987.

A partir d’aquell moment, les iniciatives lleidatanes per difon-
dre el coneixement de la seva obra i situar-lo al lloc que
mereixia, treballant vers una reconciliació, es van anar suc-
ceint —esponjadament— fins al present, temps de celebració
del centenari i de record d’una figura clau de la història de
l’art lleidatà d’avantguarda i personatge destacat en l’àmbit
europeu gràcies a la teoria de la grafia llatina. Però encara hi
ha qui s’estranya en sentir el seu nom. Cal continuar treba-
llant, doncs, a favor del coneixement del patrimoni històric i
artístic més proper, també interessant, també important.
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Art i qualitat de vida

D I V E R S À R I U M

J u a n j o J o v é

Art i qualitat de vida engloba una sèrie de textos que defensen
que l’art pot i es mereix ser convertit en un aliat de la qualitat
de vida.

Aquests textos sortiran reproduïts en dos lliuraments, en
aquest número de la revista i en el proper. Avui se’n lliura la
primera part.

Introducció

Des de les albors de la humanitat, l’art sempre ha acom-
panyat l’home. Els processos d’hominització que condugue-
ren a l’Homo sapiens no van tenir res a veure amb la part artís-
tica, però quan l’Homo sapiens va arribar a un determinat
nivell bàsic d’humanització, sempre es va veure implicat en
experiències de tipus esteticoartístic. I aquestes, lluny de que-
dar cristal·litzades aviat, s’obriren al descobriment de noves
possibilitats, fet que explica que l’art hagi estat tan divers al
llarg de la història.

Des d’un principi, l’estètica quedà vinculada a la vida quoti-
diana. Les eines aviat van ingressar en la categoria d’objectes
estètics, ja que la ment que les produïa no només les realitza-
va pensant en la seva utilitat, sinó que les tractava com un
objecte estètic subjecte a manipulacions de tall decoratiu i
simbòlic. I una cosa semblant passà amb el tractament del
propi cos. I amb la roba. I amb les parets de les cases...

I la veu es féu música. I el moviment del cos, dansa. I la con-
templació de la vida dels astres, vivència artística o paraartística.

I, com a conseqüència del desenvolupament progressiu del
llenguatge verbal, el món narratiu emergí amb força. I els
mites, llegendes, faules… adquiriren una rellevància extrema.
I en tot plegat també s’hi infiltrà la dimensió esteticoartística.
Aleshores, doncs, l’art amarava a dolls la vida quotidiana. El
vessant esteticoartístic no quedava relegat a una esfera parti-
cular de la vida, i no era privilegi, com succeeix ara, d’uns
quants elitistes afortunats.

És a dir, que en els primers temps de la humanitat sembla que
es complia la coneguda tesi de Beus: cada home, un artista
(recordin: tots som, almenys potencialment, artistes).

En definitiva, des dels inicis, la ment humana sembla que dis-
posa de la capacitat de tenir experiències esteticoartístiques.

Però bé, fem un salt al nostre temps. Continua tenint l’home
comú actual la capacitat de generar objectes estètics? L’art
està actualment tan integrat a la vida quotidiana com ho esta-
va en la prehistòria?

Sens dubte, la ment comuna actual pot sentir-se, com succeïa
en la prehistòria, estèticament esbalaïda davant una esplèndi-
da posta de sol (tot i que jo començo a tenir la sospita que
moltes ments actuals tenen molt debilitada aquesta capacitat,
i podria ser que, tal com estan evolucionant les formes de vida,
aviat abundin les ments humanes estèticament planes pel que
fa a la contemplació de la natura). Quant a la capacitat d’inci-
dir a títol personal, i seguint els dictats estètics de la pròpia
ment, sobre el món dels objectes, béns i espais de vida propis,
sembla evident que l’home actual en té un nivell baixíssim.

I com que el té tan baix, doncs els seus gustos esteticoartístics
poden ser capriciosament o interessada dirigits o manipulats
per aquells que tenen el poder (generalment mediatitzat per
interessos econòmics) de decidir al seu gust sobre estètica,
moda, disseny, art…

Però, què va passar al llarg de la història de la humanitat
perquè l’home comú actual tingui un nivell tan baix com a
possible generador, actiu o passiu, d’experiències de tipus
esteticoartístic?

Sens dubte, hi ha moltes raons, de les quals, d’entrada, en
podem indicar dues: en primer lloc, que ja han passat força
segles de creixent especialització i diversificació laboral —fet
que ha suposat que la part esteticoartística sigui patrimoni
gairebé exclusiu d’alguns especialistes absolutament profes-
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sionalitzats— i, en segon lloc, el fet evident que les institu-
cions educatives siguin tan mediocres pel que fa a la formació
esteticoartística que ofereixen. Però, entre la resta dels
motius, n’hi ha un que voldria destacar molt especialment:
“La invenció de l’art”, Art (invenció consolidada, segons les
tesis de Shiner,1 al segle XVIII), ha contribuït al llarg dels últims
segles a distanciar l’home comú de l’art. I no només de l’art,
Art, consagrat pels grans protagonistes d’aquest univers cul-
tural: artistes, crítics, historiadors, galeristes, marxants… i per
les institucions o entitats que beneeixen l’art, Art: museus,
galeries, cases de subhastes, llibres…, sinó que també de l’art
que hi pogués estar inserit, com acostumava a passar abans
del triomf de la “invenció de l’art”, Art, en la vida quotidiana.

En altres paraules: la invenció de l’art, Art, creà un enfoca-
ment elitista de l’art.

Un enfocament que, amb el temps, reduí l’àmbit experiencial
d’allò esteticoartístic a la producció i contemplació d’obres
d’art fetes pels especialistes productors d’art —els únics
mereixedors del qualificatiu artista. Obres avaluades, ales-
hores, per crítics, historiadors, galeristes… i que els museus
s’encarregaven d’enaltir i jerarquitzar segons les seves
excel·lències. De manera que algunes passaven a ser obres
mestres. I els artistes que les havien realitzat podien ingressar
en la categoria de genis.

Evidentment, tot plegat no tenia res a veure amb la vida de la
gent del carrer.

I, com tot el que és aliè al món de l’art, Art, no era art, i, a
més, era sistemàticament desprestigiat, el món experiencial
esteticoartístic anà abandonant la vida quotidiana, fet que
repercutí negativament sobre la qualitat de vida.

I avui continuem en aquesta tessitura.

Però per poc que ens acompanyi un mínim de lucidesa, tots
som capaços d’entendre que la vida pot ser més interessant
i joiosa si hi abunden les vivències i experiències de tipus
esteticoartístic.

Superant la limitació que suposa el fet que aquest tipus de
vivències i experiències només acompanyi la producció i con-
templació dels objectes que anomenem obres d’art, convé
aconseguir que tinguin molta més presència en la majoria
dels contextos de vida en què estem immersos i que quedin
integrades amb naturalitat en les formes de vida en què ens
veiem involucrats quotidianament.

Convé, doncs, que recuperem la capacitat de generar vida
esteticoartística.

Nota sobre els propers capítols de la sèrie

Després d’aquest primer text d’introducció al tema, els textos
que es reproduiran en els propers números de la revista mos-

traran exemples il·lustratius de com la nostra vida quotidiana
pot millorar qualitativament si aprenem a generar vivències i
experiències de caràcter esteticoartístic.

I. Neruda, Tanizaki i la lliçó de l'hàmster

Aquest text de la sèrie Art i qualitat de vida pretén mostrar, a
través d’uns exemples, que el mateix medi domèstic pot ser
convertit en un espai generador de vivències o experiències
de caràcter esteticoartístic.

1. La lliçó de l'hàmster

Els meus fills, de petits, tenien un hàmster. Li vaig construir una
gàbia i, com que es tractava d’aconseguir que l’hàmster fos
divertit i tingués una vida feliç, hi vaig posar diverses platafor-
mes, unides per rampes, un tobogan i una sínia. Els meus fills,
i jo també, estàvem molt satisfets quan vam posar l’hàmster
dins de la gàbia. Però aviat ens va arribar la decepció: ni les
rampes, ni la sínia, ni el tobogan li interessaven gens.

Un bon dia, vam decidir cobrir la base de la gàbia amb diver-
ses capes de paper de diari, perquè vam pensar que d’aque-
lla manera podríem evitar alguns desagradables problemes
derivats de les orines de l’hàmster. L’endemà, la sorpresa va
ser majúscula. L’hàmster havia esquinçat tot el paper de diari,
i amb tots els trossos s’havia fabricat un niu en forma de bola:
la seva bola-casa, el seu dormitori, el seu racó predilecte.

En vaig treure una conclusió: els animals ens ensenyen que els
agrada viure en espais apropiats: en el seu propi món. Des
d’aleshores, he procurat convertir casa meva en el meu propi
món. La lliçó de l’hàmster no l’he oblidat mai. Només un
mateix sap què és el que li proporciona qualitat de vida.

2. Una casa a la sorra

Alguns artistes han funcionat a la seva vida seguint la filosofia
de l’hàmster dels meus fills. I, per tant, optaren per convertir
casa seva en un espai-món en què la seva ment podia trobar-
se còmoda, satisfeta i artísticament curulla.

Neruda, per exemple, construí a Isla Negra una casa món
vora el mar, en què no hi havia cap racó que no fos una
extensió de la seva poètica ment.

Coneixen el seu llibre Una casa en la arena?2 Sens dubte, paga
la pena assaborir-lo. Descobrir que qualsevol objecte, qualse-
vol humil planta, qualsevol insignificant petxina trobada a la
sorra… pot donar peu a sentir-se plenament humà. I ple,
sempre, de vivències estètiques.

Neruda col·leccionava mascarons de proa (figura 1). A casa
en tenia uns quants. Creaven una ambientació màgica. I amb
cadascun dels mascarons mantenia una relació intensa, per-
sonal, humana, estètica. Diu al llibre sobre el mascaró María
Celeste: “Feta de fusta fosca i tan perfectament dolça! I se
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l’endú el vent, que li alça la túnica! I entre la joventut dels seus
pits una agulla li resguarda l’escot. Té dos ulls ansiosos al cap
alçat contra l’aire. Durant el llarg hivern a Isla Negra algunes
misterioses llàgrimes cauen dels seus ulls de vidre i se li que-
den a les galtes, sense caure’n. La humitat concentrada, diuen
els escepticistes. Un miracle, diria jo, amb respecte. No li eixu-
go les llàgrimes, que no són gaires, però que com topazis li
brillen al rostre. No les hi eixugo perquè em vaig acostumar
al seu plor, tan amagat i reservat, com si no s’hagués d’ad-
vertir. I després passen els mesos freds, arriba el sol, i el dolç
rostre de María Celeste somriu suau com la primavera.

Però, per què plora?”.

Un bon dia, Neruda escrigué amb guix a les bigues de fusta
els noms dels seus amics morts [Federico, Miguel Hernández,
Paul Eluard, Nazim… I Rafita, un poeta de l’ebenisteria,
segons Neruda, buidà a la fusta els noms (figura 2)]. Les
bigues també poden ser una extensió de la ment. De la ment
que recorda, que enyora, que estima…

Sobre una xemeneia hi ha una petita embarcació de fusta. En
un dels laterals de proa Neruda pintà el nom Don Eladio. El
pintà el dia que el senyor Eladio morí. El senyor Eladio estigué
amb Neruda a Isla Negra des del dia que decidí construir la
casa. Diu d’ell, en un cert moment: “Eladio se’ns va morir més
tard. Tenia molts anys i era infatigable i alegre (…) L’últim cop
que va venir a veure’ns va cantar tota la tarda antigues can-
çons serranes i marines. El mateix dia que va deixar de cantar
i navegar per sempre, em vaig enfilar a l’escala, i a la gran
goleta velera penjada sobre la xemeneia hi vaig escriure el seu
nom amb lletres majúscules”.

Fora de la casa, a la sorra, hi ha una gran àncora. “L’àncora va
arribar d’Antofagasta. D’algun vaixell molt gran, d’aquells
que carregaven salnitre cap a tots els mars (…) —La pintaràs?
S’està oxidant. —Tant és. És poderosa i callada com si conti-
nués a la seva nau i no l’escarcanyés el vent corrosiu. M’agra-
da aquesta escòria que la va recobrint amb infinites escames
de ferro ataronjat.

Cadascú envelleix a la seva manera”.

“M’envolta la mar, m’envaeix la mar; som salobres, taula
meva, pantalons meus, ànima meva: ens convertim en sal”.

3. Elogi de l'ombra

Una casa pot ser un univers, una prolongació de la ment, la
pròpia ment que habita dins i fora de si mateixa. I pot ser, com
era en el cas de Neruda, en tot moment, un univers estètic.

Quelcom semblant passava amb la ment de Tanizaki.3 Però
mentre que Neruda establia amb les coses concretes (amb les
petxines, amb les algues, amb les roques, amb els mascarons,
amb les àncores, amb les bigues…) estrets vincles emocio-
nals, dialògics, estètics, Tanizaki apreciava sobretot la calidesa

de l’ambientació global. A casa seva no necessitava petxines,
algues, mascarons, bigues amb inscripcions… o coses sem-
blants. Una casa hauria de ser, segons ell, un espai gairebé nu
d’additaments superflus. Hauria de ser un espai amable, rela-
xant, càlid, subtil, acollidor, màgic.

Tot ha d’estar en harmonia. I qualsevol mena d’estímul estre-
pitós n’ha d’estar absent. Res ha de trencar la càlida i relaxant
atmosfera envoltant. I els escassos objectes presents, un
gerro, per exemple, no han de destacar com si fossin arro-
gants i presumptuosos elements autònoms destinats a
enlluernar els visitants. Ans al contrari, un gerro ha d’estar
envoltat per múltiples vels d’ombra. De manera que la llum
filtrada, dispersada, matisada, que convisqui amb aquelles
ombres, aconsegueixi que el gerro quedi absolutament inte-
grat en l’estètica del conjunt de l’estança.

Tanizaki odiava les llums estrepitoses, els blancs intensos de
les parets, els colors violents, l’imperi del polit i brillant acer
inoxidable… Se sentia summament incòmode amb la freda i
violenta llum de les cases occidentals, generada en traspassar
aquesta vidres absolutament transparents i uniformes. I sense
que cap aleró de les teulades en redueixi, com passa a les
cases japoneses, la violència originària.

Li encantava la llum de les espelmes, la llum que tremola, que
respira, que gaudeix acariciant les coses. Li encantaven els
colors matisats, els colors que dialoguen amb els altres colors
propers, els colors influenciats pels múltiples vels que la inter-
acció entre la llum i les ombres genera.

Li encantaven les superfícies de fusta i de bambú que ha
incorporat el temps a les seves tonalitats i textures.

Li encantava la llum filtrada, dispersada, suavitzada i matisada
pel tradicional paper japonès incorporat a les mampares
corredisses de les cases japoneses. Estimava la penombra que
rep la subtil influència de la llum reflectida als arbres del jardí.
I necessitava que cada estança de la casa tingués la seva per-
sonalitat particular. Els colors de les parets subtilment diferen-
ciats i el joc dels vels entrecreuats de llums i d’ombres, també.
A Tanizaki no li agradaven les cases occidentals. Ni que al Japó
la imparable influència del món occidental menyscabés la
sensibilitat i la qualitat de vida.

4. Reflexió final

Les lliçons de l’hàmster, de Neruda i de Tanizaki. Tres referents,
segons el meu parer, rellevants. L’hàmster necessita que casa
seva sigui la seva pròpia casa. Una casa adient, protectora, càli-
da, còmoda. Però qui li dicta com ha de ser casa seva és la bio-
logia. I si se li imposen models que no s’atenen a les exigències
d’aquesta, es revolta. I, per poc que pugui, refà el seu món.

Els humans, com que som animals bàsicament culturals, vivim
en mons creats per nosaltres mateixos. I malgrat que gene-
ralment ens conformem amb el fet que aquests mons siguin
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simplement els que prefigura de manera rutinària la cultura,
alguns humans —Neruda, per exemple— necessiten ser real-
ment els creadors del seu propi món, de la seva casa-món, de
la seva pròpia vida. I entre aquests creadors del seu propi
món, n’hi ha que necessiten que aquest generi, a dolls, vivèn-
cies de naturalesa estètica.

Neruda tendia a generar les seves vivències estètiques amb
l’ajuda del llenguatge. Parlant, combinant paraules, generant
sentits, màgia, emocions… Humanitzant els espais de vida.

Sí, la pròpia casa pot ser un espai promotor de la qualitat de vida.
I la paraula, una gran aliada per donar ales a aquesta qualitat.

El cas de Tanizaki és lleugerament diferent. En certa manera,
s’assembla més al cas de l’hàmster. Aquest, si veu que casa
seva és massa lluminosa, o massa àmplia, o massa freda, la
millora. Tanizaki fa coses semblants. Ausculta les seves vivèn-
cies, en pren consciència. I des d’aquesta presa de conscièn-
cia intenta aconseguir millorar la qualitat de les seves vivèn-
cies. Cosa que aconsegueix amb l’ajuda de l’herència cultural
que té a l’abast de la mà.

L’hàmster convertí el paper de diari en un aliat per millorar la
qualitat de la seva vida. Tanizaki converteix el paper tradicio-
nal japonès en un aliat per aconseguir que la llum de casa
seva millori també la seva qualitat de vida. Però, noteu-ho, no
es conforma amb el paper de diari. Ni amb cap dels infinita-
ment variats papers generats amb l’ajuda de modernes i sofis-

ticades tecnologies. Cap paper modern pot competir amb
determinats tipus de papers tradicionals japonesos que acon-
segueixen que la qualitat de la llum que els travessa sigui
extraordinàriament càlida i acollidora.

L’estètica, i amb aquesta el pensament qualitatiu, aliada a la
qualitat de vida. L’estètica associada a les vivències sensitives
bàsiques. En el seu cas, les vivències vinculades al món de la
llum i de les ombres.

L’hàmster “hamsteritzà” casa seva. Tanizaki humanitzà i per-
sonalitzà casa seva. I Neruda també. En fer-ho, l’hàmster sim-
plement respectà la seva pròpia naturalesa. No es transformà.
Però visqué millor. En canvi, Neruda i Tanizaki, cadascun a la
seva manera, en humanitzar i personalitzar casa seva, a més
de transformar-la, es transformaren a si mateixos. Donaren
ales als processos d’autoenriquiment mental. I atorgaren a la
seva vida un tipus de qualitat irreductible a la qual pot derivar
dels dictats o exigències generades per la biologia o dels habi-
tuals i estereotipats models socials.

En definitiva: tres lliçons. La de l’hàmster, la de Tanizaki, la de
Neruda.

Molts humans ni tan sols han après la primera, la de l’hàmster.

1 SHINER, L. (2001). La invención del arte. Barcelona: Paidós, 2004.

2 NERUDA, P. Una casa en la arena. Barcelona: Lumen, 1984.

3 TANIZAKI, J. Elogi de l’ombra. Barcelona: Angle, 2006.
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La poesia de la contundència
Pere Pena, Plom a les ales

València: Eliseu Climent, editor (Col. Poesia 3 i 4, 111), 2002

L’any 2002 es va donar la feliç coincidència que tres poetes
lleidatans de naixement o d'adopció van guanyar tres dels
premis poètics més importants de Catalunya: Txema Martínez
es va endur el Ciutat de Palma amb Sentit; Pere Rovira, el Car-
les Riba amb La mar de dins, i Pere Pena, el Vicent Andrés Este-
llés amb Plom a les ales. Allò que podria haver estat un mag-
nífic motiu de celebració, una oportunitat per bandejar
l’autoodi de què tradicionalment és víctima l’art lleidatà o,
senzillament, l’ocasió de destacar la presència i la importància
de la poesia al nostre món immediat, va passar quasi des-
apercebut, sense cap ressò mediàtic ni, per descomptat, insti-
tucional: cap dels tres va ser rebut per les autoritats locals,
com succeeix en el cas d’esportistes i altres espècies. Aquesta
mena de menysteniment diu tant de la cultura dels nostres
governants com de l’escàs interès que desperta avui la poesia.

Aquesta observació em sembla pertinent perquè em temo
que Plom a les ales és precisament un llibre que ha obtingut
més reconeixement en l’àmbit nacional que en el local, fet
que diu molt poc a favor del tractament de la cultura que es
fa en aquesta ciutat. En qualsevol cas, es tracta d’un llibre que
no hauria de passar desapercebut per a qualsevol persona que
estimi la literatura.

Report

Pere Pena es va doctorar en literatura espanyola amb un estudi sobre l'obra
poètica de José Agustín Goytisolo. Juntament amb Pere Rovira, va editar el lli-
bre La poesia i la ciutat (Lleida, 1994, Edicions de la Universitat de Lleida), una
antologia que recollia una selecció de poemes de tota una generació de poe-
tes espanyols i catalans. Una part dels seus treballs sobre José Agustín Goytiso-
lo estan recollits en l'antologia Poeta a Barcelona (Barcelona, 1997, Els Llibres
de la Frontera).

Actualment és professor de literatura espanyola en un institut d’educació
secundària. L'amistat, l'amor i la caça són alguns dels temes que formen part
del seu univers poètic. L'any 2002, en ocasió dels Premis Octubre, va guanyar
el Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés amb l'obra Plom a les ales.

La primera sensació que probablement descobrirà el lector
d’aquests poemes és la intranquil·litat. Evidentment, Plom a
les ales no és un llibre per anar a dormir tranquil, perquè no
només està fet de paraules, sinó també d’algunes de les veri-
tats inquietants que encerclen l’home del començament del
segle XXI. A través de metàfores intenses i sàviament triades,
el lector acabarà reconeixent els seus propis anhels i inquie-
tuds en el personatge de “La mà negra”, el porc senglar que
creua orgullós i valent entre pins i carrasques, empaitat pels
gossos, incapaç d’intuir que ja l’està apuntant la mà del
caçador; o el noguer a l’ombra del qual empal·lidien els frui-
ters i que, un cop tallat, esdevé el símbol de totes aquelles
pors i mancances que heretem i que amb prou feines ens per-
meten créixer. O “La tieta del llit”, la dona malalta que des-
perta sensacions confrontades i la mort de la qual no deixa de
suposar un amarg alleujament...

La segona virtut que voldria destacar és la contundència. Tot
i que es tracta del primer poemari de l’autor, sorprèn l’habili-
tat i la intel·ligència amb què combina temes i recursos litera-
ris no només per meravellar el lector, sinó també per impac-
tar-lo, per commoure’l, de manera que és difícil sortir de les
pàgines de Plom a les ales sense que l’ànima hagi sofert unes

C O S E S Q U E H E L L E G I T
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busca la complicitat d’una oïda amiga a la qual revelar les
grans preocupacions que turmenten l’ànima o les petites veri-
tats que cadascú va descobrint en la seva vida quotidiana, de
manera que Plom a les ales és un llibre que ofereix una mira-
da neta i transparent, un text d’un alt contingut moral, que
evidencia una manera d’entendre el món i de sentir-se humà
entre les misèries i grandeses que ens envolten.

En aquest sentit, tot i l’amargura —o, millor, desencant— que
desprenen alguns dels versos, el poemari de Pere Pena em
sembla un llibre positiu i, sobretot, enriquidor, terriblement
enriquidor, imprescindible.

* Emili Bayo Juan va néixer el mes de desembre de 1961 en un
barri dels afores de Lleida. Va cursar estudis de filologia en com-
panyia d'una colla d'amics temptats per aficions literàries (Pere
Pena, Xavier Macià, Juanjo Manau...) i amb el mestratge amistós
del poeta Pere Rovira. Es va doctorar l'any 1990 amb una tesi
sobre la poesia espanyola durant el període franquista. Des de lla-
vors ha treballat a l'ensenyament secundari en diferents pobla-
cions de Catalunya. També va codirigir durant dos anys les pàgi-
nes d'informació literària del diari Segre i ha publicat una gran
quantitat d'articles d'opinió, crítica literària i comentari esportiu
en diaris i revistes. Juntament amb el poeta Txema Martínez, ha
creat una empresa de gestió cultural.

Ha guanyat els premis literaris següents:

Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa de 1999, per La
resta del món.

Premi per a Projectes de Fundació Enciclopèdia Catalana de
l'any 2001, per Projecte de felicitat.

Premi Llorenç Villalonga de Novel·la 2003, per L'edat de les
paraules.

C O S E S Q U E H E L L E G I T

quantes rascades o ferides. “Heretats”, “L’anyell”, “La nit dels
jubilats” o “Cor de perdiu”, el magnífic text que tanca el lli-
bre, són alhora bells poemes i cops de puny a la consciència,
i per això cal anar mastegant-los lentament.

La tercera virtut que em sembla haver-hi trobat és la naturali-
tat del to. En quasi tots els poemes del llibre, la veu que ens
parla no és una veu estrident ni declamatòria, sinó la veu que
ens parla d’un conflicte intern, la veu d’una confessió que
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Diane Dufour, directora de l’agència Magnum, diu que ser
fotògraf implica no només fer una fotografia, sinó també saber
per què la fas. Moltes vegades, no conec ben bé la meva
manera d’expressar-me vers l’entorn. Potser per això vaig
escollir endinsar-me en la fotografia per poder transmetre i
explicar tot el que se’m suggeria amb un llenguatge nou per
a mi. Algú ho pot veure com una afició. No obstant això, jo

P O R T F O L I O

em sento realitzada amb el que faig. Sortir al carrer amb la
càmera i intentar captar la sensibilitat és el que fa que estimi la
fotografia. Diuen que ets el que vius. L’entorn, la família i l'e-
ducació són la causa del que després es reflecteix en la crea-
tivitat. Per a mi, la fotografia és un pont entre la realitat del
meu cap i la realitat del que m'envolta. Un pont que m’ha aju-
dat a creuar moltes de les antigues barreres.

Elba Romero Fajardo
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A C T I V I T A T S

Aquest any 2008, el Cercle de Belles
Arts ha sofert un profund canvi, s’han
realitzat les obres de remodelació de
l’estatge social, les quals han donat
una altra imatge a l’entitat, així com
han propiciat un espai nou tant
expositiu com d’activitats diverses.

En aquest sentit, el Cercle de Belles
Arts ha començat a realitzar un
seguit d’activitats que donaran més
difusió a l’estatge social, un estatge
preparat perquè tots els socis i públic
en general puguin estar-s’hi una
estona participant en alguna de les
tertúlies que s’organitzen, o bé con-
sultant la nostra nova biblioteca. En
definitiva, tenim un Cercle nou de
trinca que, des d’aquestes línies, us
convidem a visitar i a gaudir.
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