


President
Jaume Vilella

Direcció
Francesc Català

Cap de redacció
Alberto Velasco

Consell de redacció
Francesc Gabarrell
Josep Manuel Martínez
Quim Minguell
Ramon Rubinat
Joan Talarn

Editor gràfic
i fotografia
Oriol Rosell

Col·laboradors
Joanjo Ardanuy
Andratx Badia
Marta Benavides
Llorenç Bonet
Mireia Caba
Toni Costa
Víctor Costa
Grup de Teatre La Portalada
Joan Reñé
Jimmi Romeu
Anna Roset
Jordi Soldevila
Jordi V. Pou
Jesús Vilamajó
Joan Yeguas

Secretaria
Jaume Mòdol

Portada
Marta Benavides

Edita: Cercle de Belles Arts
C/ Major, 24 · 25007 Lleida
Tel. 973 243 725
info@cerclebellesarts.com

Disseny: D•Disseny

Coordinació de l’edició
i impressió: Arts Gràfiques
Diputació de Lleida

Dipòsit legal: L-127-1990
ISSN: 1576-8368

ARTS no es fa responsable dels
escrits publicats, l’opinió dels
quals reflecteix exclusivament el
criteri del signant.

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

REVISTA DEL 
CERCLE DE
BELLES ARTS
www.cerclebellesarts.com 
revistaarts@cerclebellesarts.com
Núm. 34, febrer 2011 
PVP 4 €

1

ENTREVISTA4

EDITORIAL 3

Conversa amb un dels fundadors de Ràdio Ponent i actual
president de l’Ateneu Popular de la Plana d’Urgell. Història viva
dels pobles, la gent i la cultura catalanes del Pla i de l’Urgell. 

Joan Solé Cercós
J o a n  Ta l a r n

14

En la millor tradició dels casals independentistes
de finals del segle XX, un punt de trobada posat

al servei de la gent i la cultura popular catalana al
bell mig de Mollerussa.

Casal Popular l’Arreu.
Ideologia, cultura i oci

J o r d i  S o l d e v i l a

21

Proposta comuna d’alguns historiadors, pensadors i
erudits del Pla d’Urgell per potenciar i difondre estudis

de tot tipus sobre la comarca i la seva història. 

Mascançà.
Centre de Recerques del Pla d’Urgell

J o a n  Ye g u a s

DIVERSÀRIUM

29

Un dels premis literaris amb més tradició de les
comarques lleidatanes impulsat des del Consell

Comarcal del Pla d’Urgell. 

Premi de Poesia
Maria-Mercè Marçal

J o a n  R e ñ é

41

Repàs als tres anys d’aquest festival de fotografia
i art contemporani.

Emergent-Lleida és cultura
J e s ú s  V i l a m a j ó

A propòsit del
centenari Lamolla…

F r a n c e s c  G a b a r r e l l

PLA D’URGELL:
TERRA DE CULTURA

9

10

Passat, present i futur d’un dels ateneus catalans més
activament vinculats al territori i al debat social i polític
per la independència del nostre país.

Ateneu Popular Plana d’Urgell.
Activisme al cor de Ponent
V í c t o r  C o s t a  i  A n n a  R o s e t

18

Descobrim un nou espai de participació ciutadana basat
en les tecnologies de la informació i la comunicació.

Platònic.cat
Mentre esmorzava (obrepció)
J i m m i  R o m e u

25

Crònica d’una de les publicacions més innovadores
i atrevides que s’han fet mai en el camp de la cultura
i el pensament contemporanis. 

Revers. Història d’una borratxera
L l o r e n ç  B o n e t

Descobrim una excepcional i inèdita mostra de cinema
que té com a eix central la llengua i la cultura occitanes. 

Era Mòstra de Cinèma Occitan
“Llanterna Digital”
J o a n j o  A r d a n u y

45

48

ACTIVITATS 60

En els 100 anys del naixement
d’Antoni Garcia Lamolla, una breu ressenya

de la seva trajectòria personal i artística.

Marta Benavides
PORTFOLIO58

31

Visita a un dels centres d’interpretació del territori
més importants de Ponent a partir de la descoberta
de l’element que va canviar per sempre la geografia física
i humana de la comarca. 

Espai Cultural dels Canals d’Urgell.
El somni de l’aigua
M i r e i a  C a b a

34L’estany d’Ivars i Vila-sana.
Un somni reeixit

To n i  C o s t a

38

Una multitudinària i ben elaborada festa que recrea
l’expulsió dels espanyols de la vila de Bellvís.

Els Firals de Bellvís.
Una festa del poble
G r u p  d e  Te a t r e  L a  P o r t a l a d a

Les possibilitats de l’iPhone o la senzillesa posada al servei
de la creació fotogràfica contemporània de la mà d’un dels
fotògrafs lleidatans de major projecció actual.

iPhoneografia.
Els nous reptes de la fotografia
J o r d i  V. P o u

52

COSES QUE HE LLEGIT 56

El coordinador del cicle Veus singulars ressenya un
recull de contes elaborat per l’escriptor més

underground que mai ha donat la literatura catalana. 

Miracles i espectres, al cel sia,
de Joan Barceló i Cullerés

A n d r a t x  B a d i a

J o a n  Ta l a r n

Recuperació i memòria històrica d’un dels espais
d’oci i natura més emblemàtics de tot el Pla d’Urgell. 
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Dossier a partir d’alguns d’aquells temes que formaven 
part del seu quefer professional i d’altres pels quals

va demostrar un interès i passió especials.

QUIM MINGUELL
Quim Minguell

...De la gent i de la vida.
Cultura popular: símbol, 

comunitat i patrimoni
Pa u  P l a n a

Aquella càrrega simbòlica que ens fa reconèixer
com a integrants d’una comunitat.
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La cultura com una veritable eina de transformació 
social a través del moviment associatiu.
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“Naturalitat, placidesa, facilitat per anar fent coses,
per tirar endavant projectes, per fer volar coloms,

fins i tot. I alguns, vaja, sí que van volar. I ben alt.”

35
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“Diu que no vindrà el dallò, que no daixonses, tu ja m’en-
tens”, i resulta que sí, que sí que l’entenc, tot i que també
podria ser que no, però no hi fa res, representa que ens ente-
nem, que la cosa funciona, aparentment. “Quedem a l’hora
del cafè”, i no hi ha cap problema, ningú no s’hi revolta; ens
diuen que hi anem “a mitja tarda”, i hi anem a l’hora que
volem, tant és, no ve d’aquí. “Jo sóc així; si t’agrada, bé, si
no…”, i convertim una casualitat (el nostre ésser) en una
ètica pistolera, ignorants del Tot que ens anorrea. “Faig el
que sento, em surt del cor”, i no ens fa cap vergonya passe-
jar pels carrers i per la vida la nostra condició d’esclaus del
sentiment; ans al contrari, n’hi ha que brandeixen les emo-
cions com de bell antuvi hi havia firaires que exhibien rege-
neradors capil·lars i elixirs miraculosos. “Jo sóc el camí, la
veritat i la vida”, i ens ho creiem a peus junts, i n’hi ha que
diuen que “no, no és ell, sóc jo, jo sóc el camí i la veritat”, i
aleshores els uns agafen un camí i els altres n’agafen un altre
i, quan es troben en qualsevol cruïlla, col·lideixen irremissi-
blement i fatalment. Hi ha els demagogs, els sofistes, els
maniqueus… i tants d’altres doblegadors de veritats, indivi-
dus capaços de tòrcer la semàntica per encabir-la en qualse-
vol fórmula interessada i particular. Hi ha els relativistes, que

acostumen a ser grans ignorants o savis obscurs, apòstols del
suïcidi i les presons. Hi ha els solucionadors del món, apre-
nents de bruixot, que tenen una fórmula màgica i la repetei-
xen arreu. “Parlant la gent s’entén”, diuen, sense adonar-se
que parlar és un exercici estètic (“mira que bé que parla”) o
un exercici lúdic (“parlar per parlar”) i que és mitjançant la
concreció d’idees clares i distintes (mitjançant l’estudi disci-
plinat) que ens entenem. Hi ha els improvisadors, que cau-
sen tota mena de calamitats, gent que evacua opinions sense
cap control i taca el coneixement amb les seves sobtades
excrescències. Hi ha els ressentits per greuges invisibles, indi-
vidus contaminats per un propòsit espuri que només obte-
nen (una momentània) satisfacció quan infligeixen dolor als
altres i després tornen al dogma i es dediquen a cultivar una
molsa infecta, una nàusea. Res no ens resulta aliè, tot ho
patim. A més de la pena que hom ha de suportar, hi ha una
realitat lancinant: la tortura i l’ostracisme a què s’ha con-
demnat el pensament lògic. No hi ha filosofia sense sistema,
les idees han de tenir una estructura. Així com s’ensorren els
edificis mal projectats, de la mateixa manera s’ensorren els
discursos i la seva runa i la pols que desprenen ens contami-
nen l’existència i ens ofeguen.

E D I T O R I A L
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JOAN SOLÉ CERCÓS

E N T R E V I S T A

Per als que no estem avesats a l’art de
l’entrevista, el full pautat amb les pre-
guntes que volem fer a l’entrevistat és
l’eina sense la qual no ens atreviríem a
iniciar aquesta modalitat periodística.
Tanmateix, quan entaules una entrevis-
ta amb Joan Solé t’adones a l’instant
que el paper és més una nosa que un
suport, ja que aquest prohom ponentí
et transforma, en un moment, la forma-
litat guiada en una conversa afable i
enriquidora, plena de gestos i confidèn-
cies, de matisos que van més enllà de
les paraules, d’anècdotes i d’explica-
cions col·laterals que fan créixer el per-
sonatge; fins a adonar-te que Joan Solé
no t’està explicant la història recent del
Pla d’Urgell, sinó que Joan Solé és un
actor fonamental d’aquesta història.

El problema se’m planteja quan he de
traslladar les paraules gravades en text
escrit. Intentaré, però, traspassar —reta-
llar, resumir, interpretar...— quasi dues
hores de captivadora conversa a la dura
materialitat del paper.

Abans de la comarca
Comencem a parlar, gairebé sense pre-
àmbuls, de la situació del país i del futur
que ens espera, de política i, sobretot,

de sobirania. I Joan Solé se’ns presenta:
“Sóc un optimista potencial.” Fill de
Bellcaire, població de la qual —relata
amb orgull— va ser el primer alcalde
democràtic —alcalde independent—,
ens diu també amb satisfacció, i es
plany de l’oblit del paper històric que
van tenir les candidatures independents
en el naixement del municipalisme
democràtic a Ponent i en reivindica la
importància. Explica que s’havia iniciat
políticament, amb 16 anys, al Front
Nacional de Catalunya: “En aquells
moments, a finals dels seixanta, qui
volia militar políticament en aquestes
terres havia de triar entre el Front i el
PSUC.” Aquella militància el va portar a
participar en la constitució de l’Assem-
blea de Catalunya a Lleida i en les reu-
nions polítiques de l’Assemblea al Pla, al
Castell del Remei. També es va vincular
a les Joventuts d’Acció Rural Catòlica,
on hi havia capellans propers al PSUC, i
que era l’única alternativa associativa
que tenia el jovent a la falangista Frente
de Juventudes.

Poc després va formar part del grup pro-
motor de la Unió de Pagesos, que reco-
neix que va ser una vertadera escola polí-
tica. Ens explica que va ser justament a la

primera vaga de la Unió de Pagesos, una
“tractorada”, que Joan Solé va haver de
parlar per primer cop davant dels mitjans
de comunicació: era Televisió Espanyola,
l’única en aquells moments.

A més de la importància que la Unió de
Pagesos té com a moviment assemble-
ari i associatiu de la pagesia, el Joan ens
assegura que les eleccions municipals
de l’any 79 a les terres de Ponent no
s’entendrien sense la Unió, que va ser la
font que va nodrir les primeres candi-
datures municipals aprofitant l’estruc-
tura del sindicat. A més, a l’hora d’ex-
plicar aquest moment històric, afegeix
també el pes que hi va tenir el movi-
ment sardanista: “En molts pobles, els
caps de llista a les municipals eren els
caps de colla de les respectives agru-
pacions sardanistes.”

Amb aquestes explicacions fa evident
que, en aquells anys de construcció
comarcal anteriors al reconeixement
polític del Pla d’Urgell, cultura i reivindi-
cació política i social anaven del bracet.

La reivindicació comarcal
Va ser després d’aquelles primeres elec-
cions municipals democràtiques de

JOAN TALARN

Fotografies: Francesc Català

President de l’Ateneu Popular de la Plana d’Urgell
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1979 que un grup d’alcaldes de la part
baixa de l’Urgell, entre ells Joan Solé,
van posar-se al capdavant de la reivindi-
cació d’una nova comarca, i així ho van
fer arribar al Departament de Governa-
ció de la Generalitat a començament
dels anys 80. Van plantejar la creació
d’una nova demarcació comarcal que
en un primer moment van anomenar
Urgell Occidental, per oposició a l’Ur-
gell Oriental (capital, Tàrrega) —“com
amb el Vallès Oriental i el Vallès Occi-
dental”— i el perímetre de la qual era
molt més ampli que l’actual Pla. Incloïa
Vilagrassa, Barbens, Castellserà, Pene-
lles, Bellmunt, Bellcaire, Vallfogona de
Balaguer, Térmens, els Alamús, Torre-
grossa, Belianes, Preixana i Vilanova de
Bellpuig... fins a 27 o 28 pobles.

Mentre esperaven la resposta institu-
cional, que d’entrada semblava força
escèptica, i per anar construint estructu-
ra precomarcal, algunes d’aquestes
poblacions van crear l’embrió d’una
mancomunitat intermunicipal. Volien
donar cos polític al moviment de reivin-
dicació comarcal, i van entendre que
per fer-ho era bàsic tenir un mitjà de
comunicació. Aquest va ser l’origen de
Ràdio Ponent.

Ràdio Ponent
“La segona emissora de tot Catalunya
que va emetre íntegrament en cata-
là va ser Ràdio Ponent.” Fins llavors hi
havia una única emissora en català,
Ràdio 4. Això era el gener de 1981, i a
Miralcamp. Els fundadors de l’emisso-
ra, inclòs el Joan, es van inspirar en
l’antiga Ràdio Associació de Catalunya,
i per això la van muntar en règim coo-
peratiu (era una cooperativa de con-
sum per als associats i una cooperativa
de treball per als treballadors), i el
combustible principal amb què comp-
tava no eren els diners (“vam comen-
çar amb una sabata i una esparden-
ya, sense ni un duro”), sinó el
voluntarisme de les persones. Ràdio
Ponent va ser una alenada d’aire fresc,
una emissora oberta a diferents sensi-
bilitats i projectes, compromesa i amb
una clara adscripció nacional i un
objectiu comarcal també clar: configu-
rar culturalment el naixement del Pla
d’Urgell. I l’objectiu es va aconseguir.
No seré original a l’hora d’afirmar que
el Pla d’Urgell no seria el mateix si no
hagués existit Ràdio Ponent.

L’emissora va emetre fins a l’any 1995. I
en la veu de Joan Solé es produeix un

dolorós i malenconiós canvi de to quan
descriu les vicissituds del seu tancament
definitiu; tot i que se’n refà de cop per
amenaçar-nos irònicament que podria
parlar-ne moltes hores, de la feina i de
les anècdotes d’aquells catorze intensos
anys d’emissions.

I de fet, no pot estar-se de relatar-nos
detalladament com l’emissora, l’any
1982, va estar quinze dies clausurada
per ordre administrativa amb l’excusa
de no tenir llicència per a l’emissió. Però
la causa real era la pressió que va exer-
cir el governador civil de Lleida —origi-
nari de Castelló— perquè des de Ràdio
Ponent s’havia promocionat la unitat de
la llengua i participat en la celebració
del 60è aniversari de les Normes de
Castelló. Perquè entenguem la magni-
tud de la importància i la influència de
l’emissora, ens explica que més de qua-
ranta plenaris d’ajuntaments van dema-
nar la reobertura de la ràdio i la dimissió
del governador civil implicat.

I aprofita aquesta anècdota per destacar
que, més enllà de l’esperit comarcal,
l’emissora estava tocada per un sentit
social i nacional que en determinava
continguts i plantejaments. Recorda,
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per exemple, que la ràdio va ser pio-
nera a elaborar un llibre d’estil i que la
inspiració per fer-lo la van buscar en
els textos de Joan Fuster: “De manera
que nació significava Països Catalans
i que Catalunya era anomenada
Principat.”

A l’entorn de Ràdio Ponent van anar
sorgint un seguit d’iniciatives culturals,
la més destacada de les quals és, sens
dubte, l’Ateneu Intercomarcal Mas-
cançà, l’espai de trobada cultural i
social de l’emissora.

I abans de plantejar un altre tema, vol
fer un reconeixement a la persona de
qui va ser conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Max Cahner,
amb qui es coneixien des de les èpo-
ques de la clandestinitat i que va donar
un suport fonamental a Ràdio Ponent.

Temps de silenci
I després, silenci. Ens explica que el
tancament de l’emissora va ser con-
vuls, causat per dificultats econòmi-
ques i pressions polítiques, i el Joan va
decidir prendre’s un recés. Aquest des-
cans personal coincideix en el temps
amb el procés de dissolució d’aquella

efervescència cultural i política que
ens explicava línies més amunt. La
comarca ja havia estat reconeguda
l’any 1988, i el Consell Comarcal havia
iniciat la seua pròpia drecera cultural,
més institucionalitzada.

Arribats a aquest punt, el Joan ens llen-
ça una proclama. Tot i reconèixer la
tasca que s’ha realitzat des dels àmbits
culturals i polítics oficials, ens diu: “Sóc
molt crític amb la burocratització cul-
tural que hi ha hagut durant 23 o 24
anys. Aquest país, quan s’ha aguantat
—i ja des del temps de la República—
ha estat sempre quan hi ha hagut un
teixit social viu. I el que s’ha buscat en
nom de les subvencions és fer dirigis-
me cultural. Cultura de façana.”
Denuncia que durant aquest temps,
més que una aposta cultural de país hi
ha hagut una visió cultural de partit. “I
culturalment això aquest país ho ha
pagat molt car.”

Durant aquest recés, ens indica que va
col·laborar en iniciatives culturals i
nacionals. Per exemple, ho va fer amb
l’esmentat Max Cahner en les sessions
Nacionalisme català a la fi del segle XX,
que es van fer arreu dels Països Cata-

lans. Però reconeix que després de
Ràdio Ponent les seues dedicacions
principals van ser fer de pare i la feina.

La represa
Amb el nou segle, hi torna a haver
moviment a la plana. Sembla, ens diu
Joan Solé, que, malgrat el dirigisme,
“no s’han pogut tapar del tot l’olla de
les inquietuds culturals, i ara la pres-
sió ha obert un altre cop la tapa” i
retorna amb força. Li entusiasma veure
noves generacions desvetllades, que ho
tenen clar, i que no s’alineen fàcilment
amb la cultura oficial, sinó que volen
establir els seus propis camins. I repe-
teix, com a l’inici de la conversa: “Sóc
molt optimista.” Creu, a més, que
“comencem una nova etapa amb
noves iniciatives que volen portar-nos
més enllà, que volen avançar cultural-
ment i nacionalment”. Ara, ens diu, “ja
veurem si el camí serà llarg o curt”.

I en aquest context trobem l’Ateneu
Comarcal de la Plana d’Urgell. Un pro-
jecte ateneístic que vol entroncar amb
els ateneus del temps de la República,
que vol fer divulgació cultural i històri-
ca des del poble i per al poble. L’Ate-
neu es funda l’any 2001, i ell s’hi incor-

“Comencem una nova
etapa amb noves iniciatives
que volen portar-nos més
enllà, que volen avançar
culturalment i nacional-
ment; ja veurem si el camí
serà llarg o curt”.
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pora més endavant, i ara n’és el presi-
dent. I ens remarca que tant l’Ateneu,
com abans Ràdio Ponent no són pro-
jectes personals, ni d’ell ni de ningú,
són iniciatives col·lectives. Creu i repe-
teix que “el país està per damunt dels
projectes personals”. I ens detalla
que, en el seu cas, el retorn a l’activis-
me cultural actiu va ser causat per la
mateixa situació del país i pels atacs
que estava rebent per part de diferents
sectors de l’Estat espanyol.

I ens torna a aportar una reflexió:
“Avançarem més per l’obsessió i la
desmesura del nacionalisme espanyol
que pels encerts del nacionalisme
català.” Està convençut que fan més
independentistes els personatges que
configuren “la Brunete Mediàtica” que
les proclames dels líders polítics nostrats.
I si a les properes eleccions espanyoles,
com tot fa preveure, el Partit Popular
accedeix al Govern amb una majoria
prou folgada, la pressió contra la nació
pot augmentar i, proporcionalment,
també la contestació des del país.

Al lector, com a mi mateix, se li haurà
fet evident que Joan Solé no pot, ni vol,
diferenciar entre la cultura i la política,

no hi ha dubte que per ell són les dues
cares d’una mateixa moneda, el país. I
per això continua reflexionant que ens
trobem davant d’un canvi de cicle dins
de la política catalana. I augura l’aproxi-
mació de les diferents opcions indepen-
dentistes i la configuració d’un espai
sobiranista unitari, sobretot després de
la forta sotragada que han significat les
darreres eleccions al Parlament per a
l’independentisme en general. “Per
madurar hi ha d’haver crisi; si no hi
ha crisi, no es madura.”

La cultura plaurgellenca
Refem camí i tornem al sender de la cul-
tura. Està d’acord amb nosaltres que en
aquest nou moment cultural, al Pla fan
falta iniciatives més populars, que vagin
més enllà del grup més o menys reduït
o ampli de persones que coincideixen
en tots els actes. L’efervescència actual
no acaba d’arribar a un públic més
general, com sí que va passar en la
dècada dels 80, en què el moviment era
molt popular. És clar, hi ha una raó molt
evident, no tenim Ràdio Ponent. No
tenim un mitjà de comunicació com
aquell, que aconseguia portar la veu del
projecte a totes les cases del Pla. Però,
de fet, ni que el tinguéssim, ens indica,

no seria el mateix, perquè ara l’oferta de
mitjans de comunicació s’ha multiplicat
i costa molt popularitzar continguts.

Però aprofita per explicar-nos que justa-
ment el repte que té plantejat l’Ateneu
és l’obertura. Obrir-lo físicament, plan-
tejant-se la possibilitat que el local esti-
gui obert cada dia, i “espiritualment”
de fer actes descentralitzats i itinerants
pels pobles de la comarca.

Pel que fa a la identitat cultural plaurge-
llenca, tot i que creu més en una identi-
tat de la “plana d’Urgell” en el sentit
ampli, en aquella gran comarca de l’Ur-
gell Occidental, reconeix que els pobles
de l’actual Pla d’Urgell tenen una idio-
sincràsia pròpia que els diferencia de la
resta de pobles de l’entorn, que amb el
temps i, sobretot, des de la creació de la
comarca s’ha anat aprofundint. Però
continua indicant-nos que Mollerussa
és una ciutat culturalment molt jove si
la comparem amb altres del seu entorn
—Balaguer, Tàrrega, Cervera o les Bor-
ges Blanques— i que pel que fa a cultu-
ra compromesa amb el país no ha tin-
gut en el passat ni la tradició ni la força
d’aquestes ciutats a l’hora d’irradiar cul-
tura. De fet, ell creu que “Ràdio Ponent
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i l’Ateneu Intercomarcal Mascançà
van ajudar a fer un pas molt impor-
tant per ajudar a capitalejar i a capi-
tanejar culturalment parlant la ciutat
de Mollerussa”. Actualment l’eferves-
cència cultural, tant de Mollerussa
com de la comarca del Pla d’Urgell,
està suportada sortosament per un tei-
xit associatiu molt més ric, promete-
dor i vital (Ateneu Popular de la Plana

d’Urgell, Casal Arreu, Platònic, Centre
de Recerques del Pla d’Urgell Mascan-
çà, etc.).

I de la mateixa manera que havíem ini-
ciat aquesta conversa, sense preàmbuls,
finalitza quan el magnetòfon emet el
soroll de tancament perquè la cinta ha
arribat al final. Queden coses per dir, i
preguntes per fer del llistat que aquest

periodista amateur s’havia preparat.
Pràcticament ens havíem oblidat que es
tractava d’una entrevista gravada. Mal-
grat això, un cop traslladat al paper,
espero que el sofert lector pugui des-
brossar de les paraules llegides, ni que
sigui amb traç maldestre, un dibuix de
l’activitat cultural al Pla d’Urgell i de
l’important paper que hi ha jugat i hi
juga Joan Solé.
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“Som de l’oest”, diu una cançó ja “quasi tradicional” lleida-
tana malgrat que té el ritme importat d’un rock’n’roll.

L’oest, terra d’indis i de vaquers, de bons i dolents, la frontera
entre ells i nosaltres, espai d’encontre i de desencontre de
civilitzacions, camí d’esperança i futur, però també territori
de lluites i penúries… L’oest, tot en u, cultura i barbàrie, espai
de conquesta i territori de mestissatge. I si, com diu la tona-
da, les terres lleidatanes són l’oest de Catalunya, la plana de
l’Urgell, en el seu sentit ampli, és qui millor el representa.

Aquesta visió del ponent català té, com la mateixa cançó,
arrels foranes que beuen de la cultura nord-americana i
dels spaguetti western popularitzats pel cinema, si és que
encara avui podem dir que aquestes dues, cançó i visió,
són tradicions foranes, quan són un referent cultural més
arrelat, conegut i influent que els costums més nostrats.
Coses d’aquesta orgia de promiscuïtats culturals que és la
globalització.

Però aquesta imatge, manllevada o no, em serveix per pre-
sentar el dossier d’aquest número de la revista ARTS a l’en-
torn de l’espai cultural que delimita la divisió administrati-
va anomenada Pla d’Urgell. Una terra del ponent català, la
Catalunya Nova —i per això terra de conquesta—, seca i
inhòspita en el seu origen —Lo Clot del Dimoni, en deien
els vells—, i revinguda cap a un futur confortable gràcies al
cabal de diners que va significar el canal d’Urgell. I malgrat
tot, una comarca jove, molt jove, de fet va néixer l’any 1988,
fa exactament quatre dies.

Una demarcació de quinze pobles (Bellvís, Linyola, el Poal,
Barbens, Castellnou de Seana, Ivars d’Urgell, Vilanova de
Bellpuig, Vila-sana, Torregrossa, Bell-lloc d’Urgell, Fonda-
rella, Golmés, el Palau d’Anglesola, Miralcamp i Sidamon)
amb una capital, Mollerussa, paradigma d’aquest renaixe-
ment tardà i inesperat: una ciutat que el 1820 era menys que
un poble, i un canal, una carretera i una estació de tren van
convertir en centre econòmic, i després cultural.

El Pla d’Urgell va viure, abans i després del seu reconeixe-
ment polític, cap als 80 del segle passat, un sotrac cultural
d’importants dimensions, atiat sobretot per les emissions
de Ràdio Ponent, una emissora radiofònica que va saber

aglutinar i donar veu a les inquietuds culturals i polítiques
que s’havien anat tramant a l’entorn de joves de diferents
poblacions de la comarca en aquell període de l’anomena-
da Transició.

Un sotrac, però, que a mesura que s’institucionalitzava la
tasca cultural i política des del naixent Consell Comarcal va
anar perdent embranzida, fins a quedar pràcticament diluït,
amb honroses excepcions.

Després d’aquell període d’ebullició, i ja entrats al segle
XXI, sembla que novament al Pla torna a haver-hi una crei-
xent activitat cultural. L’oest es desperta un altre cop, i
sembla que amb moltes ganes de dir-hi la seua, d’explicar-
se i de fer-se sentir més enllà d’on arriba el so del campanar
de cada una de les setze viles. Al Pla s’estan produint un
seguit d’iniciatives culturals comarcals, però amb sentit
nacional i esperit global, que volen ocupar un lloc en la cul-
tura del país i, perquè no, del món.

En aquestes pàgines hem intentat recollir la major part d’a-
questes iniciatives. I segurament ens en deixem, però hem
inclòs aquelles que estan tenint més ressò. Des dels espais
de trobada i debat cultural i polític, com l’Ateneu Popular
de la Plana d’Urgell o el Casal Arreu, fins a eines de difusió
com revistes, centres d’estudis o premis literaris, com la
revista Revers, el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà i el Premi de Poesia Maria-Mercè Marçal; tot passant
per projectes innovadors com Platònic, un espai de partici-
pació ciutadana basat en les tecnologies de la informació i
de la comunicació. I això sense oblidar la geografia física
de la comarca, recuperada i explicada a l’Espai Cultural
dels Canals d’Urgell i al reguanyat estany d’Ivars.

I acabem, com no pot ser d’una altra manera, amb la festa,
perquè “cada terra fa sa guerra”, i sa festa, i el cas dels
Firals de Bellvís és exemplar, una joveníssima i ben elabo-
rada creació popular en què, amb l’excusa dels amors per-
seguits entre dos bellvisencs en el temps de la guerra dels
Segadors, el poble, maltractat per l’invasor, acaba expul-
sant les tropes d’ocupació espanyoles.

El que us dèiem: som de l’oest, terra de frontera i de lluita,
però també d’esperança en el futur.

PLA D’URGELL:
TERRA DE CULTURA

JOAN TALARN
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Teatre L’Amistat, un dijous a la tarda del 2010. Els mem-
bres de l’Ateneu Popular Plana d’Urgell estan ultimant els
darrers detalls de l’Acte d’Estat que se celebra a Mollerus-
sa. Hi ha nervis perquè l’Ateneu ha dedicat molts esforços
perquè sigui tot un èxit. Mai en la història del Pla d’Ur-
gell s’havia aplegat gent de diverses sensibilitats políti-
ques amb un únic objectiu: poder contribuir en el camí
cap a la independència des de la societat civil. El teatre es
va omplint...

Retrobament amb els orígens

L’any 2001 un seguit de persones provinents de l’activisme
polític i cultural sobiranista de la Plana d’Urgell (territori
comprès per les comarques del Pla d’Urgell, Noguera sud,
Urgell oest, Garrigues nord, Segrià est) van aplegar-se per
posar en comú totes aquelles inquietuds sobre el camí cap
a l’alliberament nacional i contribuir des de la societat civil
a difondre i popularitzar el sentiment nacional. D’aquesta
manera, van iniciar la creació d’un ateneu, recuperant aque-
lla tradició catalanista estroncada per la Guerra Civil i la
posterior dictadura franquista dels antics ateneus, així com
també dels casals republicans, que tant havien refermat els
valors democràtics, catalanistes i laics d’una societat més
justa i igualitària i basada en la cultura de l’esforç i l’asso-
ciacionisme. Buscant un referent de moviment civicocultu-
ral i polític pròxim, es va establir contacte amb els Casals
Jaume I del País Valencià, promoguts per Acció Cultural del
País Valencià (ACPV), que en aquell moment s’estenien per
la Franja de Ponent. En aquests, es va valorar l’esforç d’una
organització moderna, creixent i de treball en xarxa i va

permetre establir sinergies i lligams d’agermanament en la
construcció dels Països Catalans.

L’Ateneu Intercomarcal Mascançà de Mollerussa, unit a
Ràdio Ponent, va ser el referent territorial, creat als inicis de
la democràcia i dissolt el 1994. Se’n va valorar el fet d’haver
difós, gairebé en solitari i en els anys difícils de la Transició
i inici de la recuperació democràtica a Catalunya, la cultura
i les tradicions catalanes, així com haver participat en l’acti-
visme polític de recuperació dels valors democràtics.

Finalment, el 14 d’abril del 2001, 70 anys després de la pro-
clamació de l’Estat Català per part de Francesc Macià, es
crea l’Ateneu Popular Plana d’Urgell, que estableix la seu
social a Mollerussa i en els estatus del qual es manifesta la
voluntat de promoure i realitzar activitats culturals, difon-
dre i popularitzar el sentit nacional dels Països Catalans a
les terres de Ponent, oferir un espai de trobada i reunió per
a diferents col·lectius i organitzacions, promoure les rela-
cions intergeneracionals i la formació dels seus associats en
àmbits socials, econòmics, ambientals, culturals i polítics.

...hi ha cares conegudes i d’altres que no, però es percep
als rostres de la gent la il·lusió i les ànsies de conèixer
compatriotes amb els quals han compartit l’experiència
d’organitzar i/o participar en les consultes populars que
s’han anat celebrant durant l’any. El sentiment d’unió es
percep en l’aire que es respira al vestíbul de L’Amistat,
que a mesura que avancen els minuts es va omplint...
amb cert nerviosisme, perquè ha corregut la veu que les
entrades s’havien esgotat. De tant en tant se sent algú que

ATENEU POPULAR
PLANA D’URGELL

ACTIVISME AL COR DE PONENT
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Final de l’Acte d’Estat celebrat al Teatre L’Amistat de Mollerussa el 13 de maig de 2010

diu: “Tu ets la Maria del Palau?” “Sí, i tu en Joan de Puig-
verd; quina alegria, per fi podem posar-hi cara!”. En defi-
nitiva, s’aplega una multitud de gent que no són més que
el poble, poques autoritats polítiques i fins i tot recels i
desconfiances per part de determinats dirigents de par-
tits polítics envers l’Acte d’Estat. Comencen a aparèixer...

Fem país

La tasca de l’Ateneu és, des dels seus inicis, ser un lloc de
trobada per a totes aquelles persones que hi van trobar una
alternativa, via sociabilitat, per introduir conceptes, mane-
res de pensar, ideologia, en el fons, però sobretot per a
totes les entitats de la comarca que van trobar un local per
poder-se reunir, però també per compartir recursos i pro-
jectes comuns i teixir d’aquesta manera una xarxa associa-
tiva potent. Així, el 2006 es firma formalment un conveni
per tal de compartir local amb la Penya Barcelonista de
Mollerussa i Comarca, però també es prioritza la coorga-
nització d’actes de l’Ateneu amb altres entitats, principal-
ment amb Òmnium Cultural, Casal Popular Arreu, Comis-
sió 300, Casal Pere III, Associació Bisbe Deig,
Coordinadora per la Llengua, Voluntaris Lingüístics i Asso-
ciació Senegalesa de Mollerussa, entre d’altres.

Fent un repàs als gairebé deu anys de vida de l’Ateneu,
podem constatar el munt de xerrades, conferències, sorti-
des culturals, presentacions de llibres, sopar-tertúlies i con-
certs musicals. La major part amb un nexe d’unió: crear un
fòrum de debat en què els assistents poden tenir una parti-
cipació activa i retroalimentar-se a través de les opinions
del ponents, conferenciants, tertulians, escriptors i també
dels altres participants. Destaquem la Nit de la Cançó
Catalana, que es va realitzar a Tàrrega durant cinc anys i en
què van participar cantautors tan rellevants i tan nostres
com Lluís Llach, Miquel Gil, Xavier Baró i Pomada, entre
d’altres. En la darrera etapa de l’Ateneu, ha estat memora-
ble la conferència de la monja benedictina Sor Lucia Caram
per parlar de la independència de l’Església catalana i les
seves contradiccions, l’organització anual del Correllengua
a Mollerussa i la coordinació dels Correllengües a la comar-
ca del Pla d’Urgell, així com l’organització de l’Acte d’Estat
a Mollerussa el 13 de maig del 2010.

...van arribant els ponents, tots amb ganes de desplegar
l’argumentari en pro de la independència. Els últims a
entrar a la sala hauran d’estar dempeus, perquè ja no hi
cap ningú més, està ple de gom a gom i del murmuri de
la gent es passa al silenci més absolut quan els llums del
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teatre es tanquen i comença el curtmetratge d’Àlex Fonoll.
L’Acte ja ha començat i van pujant a escena Núria Cade-
nas, Alfons López Tena, Salvador Cardús, l’actuació
musical en homenatge a Màrius Torres de la cantautora
Meritxell Gené, intervenció gravada de Joan Laporta,
Oriol Junqueras, fins a arribar a Víctor Torres, que amb
la seva experiència, les seves paraules i les vibracions que
transmet al públic fa que la sala s’aixequi per retre-li un
petit homenatge amb els forts aplaudiments, i fins i tot
algunes llàgrimes. Els aplaudiments continuen quan el
president de l’Ateneu, Joan Solé, dóna les gràcies i
agraeix l’esforç de tots els voluntaris que han participat
en l’organització de les consultes populars arreu dels
pobles de la plana de Lleida. Entre tots s’ha aconseguit fer
sentir la veu d’un poble que clama cada dia amb més
força el dret a decidir i, sobretot, la llibertat del país!

L’Ateneu, l’eclosió de l’independentisme

Des de la transició política l’independentisme s’ha anat for-
jant en la societat catalana a l’espai de l’anomenat catala-
nisme. Inicialment era minoritari, fins que en l’actualitat ha
esdevingut el tema central del debat polític. Des de la sen-
tència del Tribunal Constitucional i la conseqüent retallada
de l’Estatut (juliol 2010), s’ha enterrat la via de l’encaix a
Espanya, de l’autonomisme i del federalisme. Per tant, el
catalanisme ha passat a ser sinònim d’independentisme.
Tot aquest moviment ha comportat una gran riquesa de
perspectives i idees dins l’ampli espectre del sobiranisme, i
l’Ateneu ho ha viscut en primera línia de foc i ha estat un
agent actiu i un reflex de la societat civil sobiranista, tot
acollint totes aquestes perspectives polítiques formulades
al voltant de l’independentisme. 

El moment culminant d’aquest moviment social ha estat la
realització de les consultes populars arreu del territori
català, en què a la plana de Lleida han pogut participar fins
avui uns 70 municipis. Les consultes han estat veritables
fenòmens de mobilització ciutadana pel dret a decidir, ja
que han sorgit del mateix poble, al marge dels poders
públics i mediàtics. L’Ateneu ha donat cobertura a totes
aquelles plataformes creades des de la societat civil per tal
de tirar endavant les consultes populars per la indepen-
dència, fent honor i seguici a la filosofia de la contribució
a fer xarxa, unir esforços i sensibilitats en pro de la lliber-
tat del país.

Aquesta unió i fortalesa en la societat civil sobiranista no
s’ha reflectit en l’àmbit polític, ja que hi ha hagut una frag-
mentació partidista de l’independentisme català amb l’apa-
rició de diversos partits i/o candidatures polítiques, tot
immers en un clima electoral que no ha beneficiat l’inde-
pendentisme, perquè no n’ha afavorit la unió i ha provocat
un excés de personalismes causa de la fragmentació del vot
independentista. 

700 persones criden per la independència i la unitat, el
teatre vibra d’emoció i il·lusió i els membres de l’Ateneu
respiren satisfets i plens d’alegria i joia per l’èxit de l’Ac-
te d’Estat. Sona el cant d’Els Segadors i la gent es planta
i canta amb sentiment i amb una espurna d’esperança a
la nineta dels ulls. Avui se senten més forts que mai i
saben que la independència s’aconseguirà, perquè se sen-
ten acompanyats de compatriotes i amb unes ganes terri-
bles de lluitar per la mateixa causa. La gent no para d’a-
plaudir i costa que deixin el seient, perquè sembla que no
vulguin que aquell esperit i aquella emoció s’acabin un
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Sopar-tertúlia i presentació del llibre Despullant Espanya, de Víc-
tor Alexandre, a Golmés

Presentació d’Òmnium Cultural al local social de l’Ateneu

ATENEU POPULAR 

P
LA

 D
’U

R
G

EL
L:

 T
ER

R
A

 D
E 

C
U

LT
U

R
A



cop deixin la sala del teatre. Amb el cor encongit, però a
la vegada vigorós, surten convençuts que ara és el
moment... El moment de l’alliberament nacional... El
moment de treballar plegats... El moment que tant han
somiat i augurat... El moment...

Un lloc de trobada

La fragmentació i desunió de l’independentisme propiciats
per les estratègies electoralistes dels partits polítics ha
comportat una desafecció i una desil·lusió en la societat
civil, la qual cosa considerem realment greu, perquè és la
clau i el motor per aconseguir la independència del país.
Per tant, davant d’aquest escenari, l’Ateneu vol treballar
decididament, com sempre ha fet i com està definit als esta-
tuts, per ser un espai de trobada i reunió per a diferents
col·lectius i organitzacions. Volem aprofitar l’experiència i
les sinergies d’aquests últims temps per fomentar el debat i
els valors i projectes comuns i donar un nou impuls del
poble al camí cap a la llibertat. 

L’Ateneu, com a entitat associativa que és i que vol conti-
nuar sent, no aspira a crear res de nou ni a desfer res del
que existeix, només vol ser un lloc de trobada per contri-
buir al debat, a la formació, al coneixement d’aquells que
volem sumar amb independència de les diferències lògi-
ques que hi ha en una societat rica i plural com la nostra i
que hem de saber aprofitar per arribar a construir un país
lliure, modern i plural.

Aquest any 2011 celebrem el nostre desè aniversari, i ens
hem marcat com a principal objectiu ser un lloc de trobada
de tots els independentistes de la Plana d’Urgell i posar a
disposició les nostres instal·lacions, recursos, xarxa i expe-
riència a tots aquells que vulguin treballar en la construcció
de l’Estat propi.

Agraïments
A tots aquells membres i col·laboradors de l’Ateneu Popular de la

Plana d’Urgell que han treballat i continuen treballant pel país. 
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Intervenció del president de l’Ateneu, Joan Solé, durant l’Acte d’Estat
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Orígens

A mitjan 2007, un grup de gent de la comarca del Pla d’Ur-
gell, vinculada políticament al reduït espai polític conegut
per Esquerra Independentista (CUP, Maulets, etc.), va deci-
dir impulsar un casal popular. La idea va anar madurant a
partir d’unes visites a altres casals de diferents punts de la
geografia catalana (Manresa, Gràcia, Ribes, Reus, Alcover,
Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Valls).

Aquesta idea partia de dues experiències: en primer lloc,
les viscudes en temps passats a la nostra comarca per cen-
tres republicans, ateneus obrers i casinos catalanistes, i, en
segon, per la fornada de casals i ateneus populars organit-
zats arreu de la geografia dels Països Catalans durant la
darrera dècada del segle XX i primera del XXI per part del
mateix sector ideològic. A partir d’aquests dos elements, la
idea combinava tradició i modernitat. A continuació, calia
actualitzar l’experiència i traslladar-la a la realitat social de
la nostra comarca. Era així com a finals del 2007 es comen-
çava a reunir un grup de gent que havia de constituir el pro-
motor del futur Casal.

Durant els primers mesos del 2008 es va gestar la primera
presentació pública, que es va acabar produint el 14 de
juny i partir de la qual va aparèixer el grup que donaria lloc
al Casal Popular l’Arreu durant la tardor. Es legalitzaria
com a entitat i s’iniciaria la recerca d’un local i l’ampliació
de socis i sòcies pel màxim nombre de poblacions de la
comarca. Les dificultats per trobar un local per a una enti-
tat jove i modesta econòmicament va allunyar el grup fun-

J O R D I  S O L D E V I L A  I  R O I G

dador de determinats locals, però les característiques de
les activitats que es volien organitzar requerien un mínim
d’espai i un cost. No va ser fins a principis de 2009 que el
Casal no va tenir casa. Era al número 34 del carrer Palau
de Mollerussa.

Un Casal arrelat en uns principis ideològics

El Pla d’Urgell, com moltes altres comarques, compta amb
associacions de tot tipus, però molt poques tenen un prin-
cipis ideològics de caràcter polític, tot i no formar part de
cap organització política. El nucli impulsor tenia com a
objectiu un casal que partís de l’ideari independentista i
d’esquerres. El Casal Popular l’Arreu se sustenta sobre
cinc pilars ideològics: l’antifeixisme i la justícia social, la
independència i reunificació dels Països Catalans dels dos
estats que l’oprimeixen, la democràcia assembleària, parti-
cipativa i directa, la defensa del medi natural i la igualtat
de gènere.

Tot i ser un casal i no un partit, pensàvem que aquests prin-
cipis podien donar una orientació al Casal en les seues acti-
vitats. Considerem aquests principis força generals, oberts
i amb prou marge perquè siguin interpretables per cada
membre a la seua manera, de forma que gent prou diversa
s’hi sentís a gust dins.

A banda dels principis generals, el Casal parteix d’altres
principis més arrelats dins l’àmbit comarcal, no expressats
en el paper, però sí en el seu esperit i en les seues activitats.
En primer lloc, el Casal és un espai popular i permeable on

CASAL POPULAR
L’ARREU

IDEOLOGIA, CULTURA I OCI
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tothom que en comparteixi els principis hi sigui benvingut
i hi pugui participar activament tot aportant el seu gra de
sorra. El fet que sigui un centre de sociabilitat política, però
no un espai tan reglat com un partit, el diferencia i en faci-
lita la participació. Pensem que hi ha molta gent amb idees,
però també n’hi ha molta que no vol participar en una llista
electoral, i aquesta és una de les filosofies del Casal.

En segon lloc, el centre vol ser un espai d’intercanvi d’ex-
periències i coneixements personals obert a tots els pla-
durgellencs i pladurgellenques, però especialment als nou-
vinguts i a les nouvingudes de fora de la geografia catalana.
Aquest element no sols reforça la nostra voluntat de lluitar
contra el racisme, sinó teixir ponts cap a un grup que cons-
titueix més del 10% de població de la comarca i que cal cer-
car un punt comú per formar una sola societat, plural,
sense diferències de raça, origen i cultura, en què puguem
abordar els problemes socials i nacionals sota uns matei-
xos paràmetres.

En tercer lloc, existeix la voluntat de crear un referent
identitari comarcal comú dins la nostra catalanitat, sobre-

tot, en una comarca jove com el Pla d’Urgell, creada el
1988. Entenent aquest element tan definitori de la catalani-
tat, com és la comarca, volem que aquest esdevingui el nos-
tre espai geogràfic de treball. Així, la ubicació del Casal no
només es va buscar que fos a Mollerussa per la seua capi-
talitat, sinó també per la seua centralitat geogràfica i proxi-
mitat a tots els pobles de la comarca.

En quart lloc, es pretén impulsar la migrada cultura popu-
lar i tradicional catalana existent a la comarca i posar-la al
dia, així com també reivindicar dins d’aquest àmbit cultural
la normalització de la llengua catalana.

El Casal, entre les classes populars, la transversalitat
generacional i la comarcalitat

El Casal està format majoritàriament per gent jove, com
acostuma a passar en les iniciatives noves. Malauradament,
la Transició va donar com a resultat la pèrdua de dues gene-
racions, la que havia lluitat els darrers anys del franquisme,
potser per desencant, potser perquè van apostar per les ins-
titucions i van descuidar el carrer, o potser per totes dues.



La qüestió és que aquesta generació es va perdre, com
també es va perdre la generació dels anys vuitanta, òrfena
de referents, els institucionalitzats progres dels setanta, la
caiguda del comunisme, l’autonomisme, etc. La generació
que va créixer durant els noranta i va fer els primers passos
durant la primera dècada del segle XXI tenia dos reptes:
començar de zero i no fer com les dues anteriors, persistir
i no abandonar. Tot un repte que fins ara m’atreviria a dir
que hem aconseguit, i la prova n’ha estat aquest Casal.

El Casal va intentar esvair la boira del passat i buscar aque-
lles generacions perdudes per incorporar-les-hi en la mesu-
ra del possible. Els progres desencantats i els qui van per-
dre’s en els confusos vuitanta. Actualment, el Casal té algun
soci de més de setanta anys i algun que ben just ha fet l’any.
Aquesta és la transversalitat generacional que cerquem i
que necessitem.

Socialment, el Casal està format per una generació que
majoritàriament ha passat per la universitat, però que
ocupa un estrat social més aviat baix i dependent d’un sala-
ri o que és un autònom precari.

Finalment, l’origen geogràfic dels socis és força divers,
encara que majoritàriament de la comarca del Pla d’Urgell
amb alguns socis provinents dels límits de la comarca com
Bellpuig. El repte d’aconseguir socis i sòcies dels setze
pobles del Pla és encara present.

Oci, cultura i política

Tal com explicàvem al principi d’aquest article, els refe-
rents d’aquest Casal són els centres polítics i socials de
finals del segle XIX i principis del XX i, en la seua versió
més actual, l’extensa xarxa de casals i ateneus populars i
independentistes existents arreu dels Països Catalans. El
Pla d’Urgell ha estat una comarca rica en centres d’aquest
tipus, però la violenta arribada de la dictadura franquista va
acabar amb aquest associacionisme. Tan sols hi va haver un
intent durant els anys vuitanta del segle XX amb l’Ateneu
Mascançà, i a principis del XXI, amb l’Ateneu Popular de la
Plana d’Urgell. Només aquest darrer ha sobreviscut amb
nombrosos alts i baixos.

El Casal Popular l’Arreu és el primer centre d’aquestes
característiques que es declara obertament independentis-
ta, amb vocació de Països Catalans, horitzons nacionals
que combina amb una ideologia esquerrana. La traducció
d’aquests principis es basa en una forma de fer política cen-
trada en la cultura i l’oci molt més laxa que els partits, com
dèiem anteriorment.
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CASAL POPUL

El Casal va obrir el 19 de març de 2009 i té un espai per-
què els socis i les sòcies puguin prendre un refrigeri o
menjar i disposar de jocs. Moltes de les activitats que s’or-
ganitzen al llarg de l’any tenen a veure amb l’oci, però
també amb la reivindicació d’una identitat que es vol
modernitzar en plena globalització. Les festes d’hivern
tenen el seu cagatió (però no el Pare Noel), s’hi celebra la
castanyada, la festa major, l’11 de setembre o la festa
nacional dels Països Catalans (24 de juny) i també les vic-
tòries del Barça.

La cultura és el segon pilar d’activitats del Casal, especial-
ment la cultura popular, amb nombrosos grups, i va comen-
çar traient els polsosos gegants de l’ajuntament de Molle-
russa. Mentrestant, amb l’ajut del mestre geganter Pepito
Isanda, es van reparar els dos gegants fabricats per ell anys
enrere, la Marieta, la Palla i el Parrot. Entre el 2009 i el 2010,
la colla gegantera va realitzar nombroses sortides, princi-
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palment per la geografia ponentina. Paral·lelament als
gegants, es va crear un grup de grallers que s’ha anat
ampliant i que aquest 2010 està realitzant un curs de gralla
i tabal amb la intenció d’ampliar la colla i ensenyar a una
nova generació.

En la mateixa línia de la cultura popular, un grup de mem-
bres del Casal va constituir l’estiu del 2009 una secció cas-
tellera que participa amb els Castellers de Lleida, colla amb
la qual esperen realitzar aviat castells de nou pisos. Aquest
2010 s’està treballant per organitzar un grup de bastoners i
un taller de capgrossos. Esperem que el proper 2011 es
doni a conèixer una colla bastonera i de capgrossos del
Casal. En tots aquests àmbits de la cultura popular s’ha pro-
curat treballar amb els més menuts, que han de ser el futur
d’aquesta comarca.

Des de l’àmbit més reivindicatiu, s’han realitzat dues mar-
xes de torxes per la capital del Pla per reclamar la inde-
pendència dels Països Catalans. Aquests actes s’han cele-
brat la vigília de l’11 de setembre. La reivindicació de l’ús
social del català ha dut els membres de l’Arreu a impulsar i
organitzar el Correllengua. De forma itinerant, aquest any
el Casal ha organitzat a Bellpuig el primer aplec indepen-
dentista de les comarques de Ponent, organitzat conjunta-
ment amb entitats de les comarques properes.

Després de l’acte ciutadà, popular i democràtic, subversiu
per als espanyols, celebrat el 13 de setembre a Arenys de
Munt, les consultes sobre la independència de la nació
catalana s’han estès com una taca d’oli arreu de la geogra-
fia catalana. La missió del Casal era situar la nostra petita

comarca dins la història i participar activament en tots els
pobles on tinguéssim socis i sòcies, així com a Mollerussa.
I així ho vam fer, no sols l’èxit per la resposta ciutadana, el
treball realitzat, sinó per l’extensió territorial que ens ha
dut a la majoria de pobles de la comarca i pel resultat obtin-
gut de, pràcticament, més d’un 90% dels votants a favor de
la independència. La participació en aquest fenomen de les
consultes ha estat per a nosaltres una fita històrica i n’hem
estat una peça important. La feina del Casal no s’ha acabat
en aquest camp.

Apostes de futur

El futur sempre és incert, i iniciatives com aquesta en
comarques rurals sempre pateixen crisis, però cal mirar
endavant i cercar propostes que engresquin una nova gene-
ració i no facin perdre l’anterior, com ha passat en aquest
país des de la Transició fins ara. 

Des d’un punt de vista més material, es proposen dos objec-
tius que cal dur a terme. D’una banda, seguir amb l’oci, sem-
pre creatiu, participatiu i popular, i fer una aposta per l’es-
port. Ja veurem si podem organitzar un equip de futbol sala.
De l’altra, enmig d’una crisi econòmica tan important, el
Casal ha d’afrontar amb les classes més desafavorides l’a-
posta per una alternativa i ha d’ajudar a buscar les eines per
construir un futur millor i més just. 

Aquests són alguns dels reptes que ens depara el futur, i ja
veurem si els sabrem resoldre. Si voleu saber si els resol-
drem o no, podreu llegir-ho a la pàgina web del Casal
(www.larreu.org) o al Facebook.

ULAR L’ARREU
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Quarts de vuit del matí, entrava, encara fosc, al bar de la
placeta dels arbres, aquell del costat de Cal Sabater, just a
la vora dels grans plataners; l’olor a cafè calent i el soroll
del vapor de la vella Gaggia de palanca escalfant la llet es
compassava amb el murmuri de paletes, banquers encorba-
tats, comercials xarlatans i mestres clacant. Cada matí es
repetia el mateix escenari amb gairebé els mateixos actors.
“Un cafè amb llet freda i un croissant” eren les meves pri-
meres paraules de cada dia amb el Perico, el jove cambrer
del bar, espigat, ell, i amb llargues patilles, que respectava
els meus silencis, la meva poca gana de tertúlia i el meu
assossec de la nit que es desvetllava a poc a poc. Mentre
remenava La Mañana, cada dia escoltava de rerefons les
converses més veïnes: dilluns, per norma, tocava futbol i la
resta de la setmana els temes es disgregaven entre política
estatal i nacional, tafaneries sobre Fernando Alonso, Jan
Laporta i altres dèries, i sempre, omnipresents, les coses
més properes al ciutadà: l’aparcament impossible, el forat
de les piscines o el vell casal del barri encara per restaurar. 

El malbaratament dels llums de Nadal, el pla urbanístic que
encara ningú entenia, la creació de nous espais públics o la
manca de seny a l’hora de contractar assessors a l’ajunta-
ment. Converses en què tothom tenia raó, tothom ho arre-
glava tot i en què per tenir més arguments calia cridar més
que els altres.

Cada dia el bar, de sis a nou, era una àgora repetitiva d’e-
volució embassada. Cada dia els problemes s’escometien
des del punt zero, sense moure’s, sense avançar, però eren
conversa, això sí. 

J I M M I  R O M E U  P R E N A F E T A

Em recordava la història d’El dia de la marmota, en la qual
cada dia es reiterava a si mateix amb petites variacions.

Converses inertes que no feien ni fred ni calor, però que
ajudaven a despertar el dia de la gent del barri i marxar
cap a la feina convençuts de la seva raó i d’haver resolt
il·lusament tot allò que ens afecta en el dia a dia de ciutats
i pobles.

Rarament hi participava, jo, en les converses, potser perquè
sóc molt lacònic en fase de desvetlla, i més tenint en comp-
te que la xerrameca del bar demanava frenesí, ímpetu i vís-
cera, cosa de la qual estic mancat, més encara de bon matí;
tot i això, de tant en tant la curiositat em podia i hi posava
el nas, i també opinava. 

Més d’un cop, quan l’ocasió s’ho mereixia, havia proposat
als contertulians anotar allò que dèiem, potser pensant que
així l’endemà podríem reprendre la conversa no des del
punt zero, sinó des del primer esglaó, i fer avançar així la
conversa i el debat. Tothom se’n reia, de mi, sense mofa,
però ho consideraven dispensable. En realitat poca gent
pensa que les seves pròpies idees puguin, veritablement,
esdevenir quelcom pràctic, quelcom de futur, sota un cert
grau d’organització. 

El concepte de sinergia perd valor en el què de les nostres
vides quotidianes, es difumina i rebrota en programes
radiofònics per a estranys, com L’ofici de viure, de Gaspar
Hernández, o en forma de terminologia tècnica de vés a
saber quina especialitat professional entremaliada. 

PLATÒNIC.CAT
MENTRE ESMORZAVA (OBREPCIÓ)
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El meu cas, però, no tenia res d’excepcional. El món n’és
ple, de gent que comprèn l’avantatge d’organitzar-se per
anar endavant, i vet-ho aquí que vaig coincidir, un bon dia,
en un altre bar i en una altra hora, amb un parell de pla-
durgellencs, ara amics, amb idees estrafolàries com les
meves: posar negre sobre blanc.

I és aquí on va aparèixer un primer esborrany, potser
absurd i desdibuixat dins el meu cap, del que avui és, o pre-
tén ser, Platònic.cat.

Platònic.cat
Cercant el desenvolupament del territori,
cercant sinergies

Cercar el progrés del propi territori és, deixant de banda
diferències, fer créixer allò que t’envolta, la teva terra, les
persones que hi viuen i l’orgull de ser d’on ets. En el nostre
cas, ser de Ponent. 

La voluntat de crear un espai de participació de les persones
en la cosa pública a través de Platònic.cat va néixer, ara fa
més de quatre anys, d’una idea sorgida del carrer, de les
ganes de resoldre, de l’idealisme compartit entre somiadors
que volien (i volen) un món millor amb idees més sanes, més
racionals i, sobretot, més organitzades per fer-les créixer.

Idees sorgides més de l’emprenedoria de la gent i del seu
pragmatisme, i no tant de les decisions burocràtiques i polí-
tiques que a cops, massa cops, poc o res tenen a veure amb
el que la gent necessitem: les coses de debò i els maldecaps
quotidians.

Tot i això, en cap cas Platònic.cat pretén ser un substitut de
cap administració pública, ans al contrari, aquesta platafor-
ma per a la promoció de la participació ciutadana va néixer
amb la voluntat explícita d’aportar, en positiu, allò que l’ad-
ministració i els ens comunals, potser per manca de temps,
de recursos i a cops de voluntat, no disposen per a l’ús dels
ciutadans. 

Reprenent els inicis de Platònic.cat, amb el temps i amb la
proposta de crear un petit equip de treball, el nucli inicial
va dibuixar un arbre on penjar-hi propostes, idees, infor-
mació, procediments i documents que mostressin com
organitzar i plasmar l’opinió de la gent de la plana de Llei-
da en un primer web.

La idea bàsica era crear una eina a Internet que permetés
recollir, debatre i millorar, sobre la base del concepte del
web 2.0, l’opinió de les persones, les entitats i l’administra-
ció. Un petit gran espai a disposició de qui el volgués
emprar per dir-hi la seva.



Des d’aleshores ençà, Platònic.cat no ha fet més que créi-
xer, a cops en volum i a cops en la qualitat de les aporta-
cions, i avui dia ja ha esdevingut una plataforma multicanal
que disposa d’espais a les xarxes socials, al mateix web,
a la premsa (Platònicpress) i que genera i fa arribar but-
lletins informatius i posts als més de 3.000 amics de què dis-
posa l’associació en els diferents canals sindicats. 

3.000 amics de Platònic.cat que, d’altra banda, en són els
propietaris, ja que el codi deontològic de l’entitat deixa
prou clar que el projecte és de tothom, que està perma-
nentment en fase beta i que és susceptible de modificar i
millorar en funció del que la xarxa demani i consideri més
adequat; sense perdre de vista la seva missió i visió: la par-
ticipació ciutadana per a la millora del nostre entorn i d’a-
llò que anomenem la cosa pública més propera.

Al llarg d’aquest temps per a Platònic.cat, hi ha aterrat un
nombre aproximat de seixanta emprenedors implicats que
hi han deixat la seva empremta, la seva experiència i la seva
saviesa a disposició d’aquella sinergia de la qual parlàvem
més amunt. 

També s’han enlairat, des de Platònic.cat, alguns d’aquests
emprenedors que, a més d’ensenyar i compartir el que
sabien fer, també han après molt de l’experiència, la gent i
el caràcter d’aquesta xarxa, i els han ajudat a esdevenir pro-
fessionals en matèries tan diverses com community mana-
gers, editors de premsa, redactors, escriptors d’històries i
novel·les, experts en telecomunicacions, en comerç elec-
trònic, creació d’equips de treball, etc.

Cal remarcar la bona experiència que en aquest temps s’ha
aconseguit amb Joe Sage, un personatge de ficció amb live
story propi, àlter ego de l’il·lustrador mollerussenc Josep
Salvia, que va fer les tasques de comunicador irreverent de
Platònic.cat al Facebook i a la premsa en un context de
realitat social i interacció amb la xarxa; o de l’actual estre-
lla de la secció La vinyeta, anomenada Bèlix, un altre per-
sonatge, en aquest cas femení, creat per la psicòloga Anna
Lloret, gran amant de l’escriptura i l’art pictòric, i que ens
explica les Cròniques d’Hoshu (Japó), els seus viatges a
països llunyans i la relació de les seves experiències con-

traposades amb la idiosincràsia i l’entorn de la gent de
Ponent.

D’altra banda, i entrant de ple en els resultats, de Platò-
nic.cat n’han sorgit interessants propostes que s’enlairaven
fins al cel i que després d’hores de brainstorming i debats
es feien baixar de nou a terra i es focalitzaven en projectes
plausibles com ara Corredors Verds al Pla, un dossier que
s’ha estat treballant els darrers tres anys i que proposa la
creació de vials verds per a esportistes, vianants i bicicle-
tes, que comuniquin tots els pobles del Pla d’Urgell i els
punts de més interès paisatgístic, cultural, industrial o d’oci
de la comarca. Un dossier, Corredors Verds, que el passat
mes de setembre, i després de la implicació de moltes per-
sones de la comarca, ha arribat a quedar plasmat dins del
Pla Director del Pla d’Urgell, una mena de full de ruta urba-
nístic creat per l’estudi d’urbanistes barceloní de Carles
Llop, a petició de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest cas d’èxit de la participació de les persones ha estat
recolzat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que entén
Platònic.cat com una eina positiva que pot aportar en la
millora de la comarca i del territori en general.

En la mateixa línia, i durant tot aquest temps, també s’han
creat i canalitzat projectes com Quina connexió tens a
casa, en fase molt avançada, que promou activament les
infraestructures de connexió a banda ampla; el projecte
Naveguem a la plaça, que té la voluntat de promoure i dis-
posar de zones amb Wi-Fi lliure per als espais públics de
més afluència del pobles del Pla d’Urgell; el projecte Vial de
Miralcamp a Fondarella, promotor d’una petita allau
d’al·legacions a un projecte de la Direcció General de
Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques que, finalment, i per mancances en el seu dis-
seny, ha estat descartat i està pendent d’una nova redacció,
a més d’altres propostes iniciades per la xarxa Platònic.cat,
que es troben en fase de creixement.

Avui, amb les ganes i l’energia d’un nen petit, Platònic.cat
continua generant idees i propostes que, amb el temps, pot-
ser esdevindran realitat i, també potser, aportaran el seu
gra de sorra a la promoció del territori.

P
LA

 D
’U

R
G

EL
L:

 T
ER

R
A

 D
E 

C
U

LT
U

R
A

20

PLATÒNIC.CAT
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D’on sorgeix la idea?

El 29 de desembre de 2007 rebia, així com altres estudiosos
de la comarca, un correu electrònic de Jordi Soldevila, on
comentava que era llicenciat en Història per la UdL, que era
redactor de la revista Barret Picat (de Linyola) i que havia
aconseguit les nostres adreces gràcies a un altre il·lustre
linyolenc, Esteve Mestre. Afirmava que ens havia seguit,
que teníem un “recorregut historiogràfic”, que érem origi-
naris del Pla d’Urgell i que alguns dels nostres treballs trac-
taven sobre la mateixa comarca. A partir d’aquí, arribàvem
al perquè del seu correu: que la nostra comarca tenia estu-
diosos locals, que aquests no tenien un punt de trobada (un
centre, una associació, una revista), que potser no estàvem
interconnectats els uns amb els altres (tot i ser de pobles
veïns) i que proposava fer una reunió per donar lloc a un
intercanvi d’idees i engegar alguna proposta comuna. 

Algunes persones s’interessaren per aquesta proposta d’a-
glutinar sota un mateix paraigua associatiu diferents estu-
diosos/es i/o investigadors/es que tinguessin com a referent
la recerca sobre el Pla d’Urgell. Com a conseqüència, el 26
d’abril de 2008 es produí la primera reunió, a la Biblioteca
Comarcal de Mollerussa. La trobada serví per facilitar un
intercanvi d’impressions i per comprovar l’interès que
generava la idea. 

Qui som?

Les reunions es van anar succeint fins a establir les bases
per crear un centre d’estudis comarcals. En un inici es creà

J O A N  Y E G U A S

una base d’una trentena de persones interessades de mol-
tes poblacions diferents de la comarca. El grup està impul-
sat i sostingut per persones vinculades als diferents camps
científics relacionats amb la comarca. Som força heteroge-
nis. Hi trobem des d’estudiosos locals, llicenciats, doctors,
professors d’institut i d’universitat, fins a persones vincula-
des a activitats no estrictament científiques o de recerca
(bibliotecaris, arxivers, museístics, mestres, educadors),
però compromeses amb la difusió comarcal. 

Finalment, en decidírem el nom: Centre de Recerques del
Pla d’Urgell Mascançà. Els referents comarcals i de recerca
són la base del grup, però s’hi afegeix l’arrel històrica, el
Mascançà, antic nom de la comarca, per bé que més exten-
sa que la darrera reorganització administrativa del 1988.

El 2010 hem fet efectiva l’afiliació al centre mitjançant la
figura del soci. La nostra voluntat és ampliar la base i fer
participar-hi totes les poblacions. Qualsevol persona inte-
ressada per la ciència i la investigació, o la seua difusió, pot
formar part del centre. No és necessari que tingui vincula-
ció amb el món científic o hagi realitzat treballs de recerca
i investigació. S’ha contemplat la possibilitat que entitats
i/o institucions (biblioteques, regidories, etc.) es puguin
associar al grup per tal de donar suport a la recerca o
beneficiar-se de la borsa de ponents i investigadors/es
amb la intenció d’organitzar conferències, cicles, xerrades,
col·loquis, exposicions, estudis, etc.

Actualment, el Centre de Recerques s’ubica dins de l’Arxiu
Comarcal del Pla d’Urgell. Tenim un bloc propi per a infor-

MASCANÇÀ
CENTRE DE RECERQUES DEL PLA D’URGELL
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mació: http://mascansa.blogspot.com. Per a qualsevol con-
sulta, podeu escriure’ns al correu electrònic: socis_mas-
canca@googlegroups.com.

Objectius i principis del grup

Els objectius del grup estan plenament relacionats amb
l’activitat de recerca i divulgació científica dels seus mem-
bres. Així doncs, comptem amb els objectius següents: pro-
moure la recerca i investigació sobre els diferents aspectes
científics de la comarca del Pla d’Urgell; oferir suport entre
els membres del grup a través de l’intercanvi d’informació;
coordinar treballs conjunts entre investigadors; facilitar
suport legal de l’entitat per impulsar estudis nous; publicar
o promoure la publicació d’investigacions; servir de plata-
forma de relació entre investigadors de la comarca i/o
forans que comparteixin objectius i temes d’estudi i recer-
ca; difondre els resultats de la recerca realitzada, ja sigui a
través de publicacions, conferències i exposicions o a tra-
vés de la xarxa d’Internet; oferir recursos humans o mate-

rials a altres entitats interessades per la ciència; reivindicar
els valors culturals i naturals de la nostra comarca estu-
diant-los, donant-los a conèixer i impulsant-ne la protecció;
animar i donar suport a les noves generacions que han deci-
dit investigar sobre el Pla d’Urgell, i fixar el centre d’estu-
dis com un espai que ajudi a donar coherència a un marc
geogràfic base com és la comarca. El grup és una eina i no
una finalitat. L’objectiu és que sigui útil a tots els membres
per als seus propòsits científics i de recerca. Per tant,
cadascun dels seus membres l’ha d’utilitzar per a aquestes
finalitats i adaptar-lo a les seues necessitats.

A més dels objectius científics, el grup estableix les seues
bases sobre els següents principis: el grup està desvinculat
de partits i d’ideologia política. Alhora, es respecta la plu-
ralitat ideològica dels seus membres i la seua llibertat; el
centre d’estudis no té lligams amb cap institució; els mem-
bres del grup entenen la comarca com el punt d’encontre
entre els diferents pobles i sobre la qual s’ha de bastir el
projecte (també s’ha d’entendre la comarca com el punt de
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EL PLA D’URGELL MASCANÇÀ

partida entre aquesta i la resta dels Països Catalans i el
món); la democràcia i l’assemblearisme són la base del
grup, a partir de la igualtat entre els seus membres; els
càrrecs tenen una funció tècnica i de representativitat, no
jeràrquica; entenem la catalanitat com la identitat pròpia
del grup, per la qual cosa es desprèn que la llengua de rela-
ció serà sempre el català i que es premiarà la relació amb la
resta del país de parla catalana (especialment amb la Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC),
l’Institut Ramon Muntaner (IRM), etc., tanmateix, podem
establir relacions amb entitats de la resta del món tenint en
compte sempre aquesta premissa), i es respectarà sempre
la llibertat dels seus membres, tant en les investigacions i
estudis, com en les diferents temàtiques.

Activitats realitzades fins ara

La presentació en societat del Centre de Recerques fou rea-
litzada el 9 de maig de 2009, a l’Espai Cultural dels Canals
d’Urgell (Mollerussa), amb la presència de Jordi Soldevila
(president del grup), Teresa Ginestà (alcaldessa de Molle-
russa), Joan Reñé (president del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell) i Gabriel Pena (vicepresident de la Diputació de
Lleida). L’acte es clogué amb una conferència de Joan J.
Busqueta (llavors director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs).
Tot seguit, s’inaugurà l’exposició De la Guerra (1936-
1939), coordinada per Pol Galitó. Amb motiu d’aquesta
presentació, Francesc Foguet escrigué l’article Escriure i
llegir el Pla d’Urgell, publicat al bloc de Vilaweb, en què
afirmava: “El nostre centre és un projecte esplèndid, llarga-
ment anhelat, una empresa necessària per al «salvatge

oest», que és encara aquest racó de món [...] Encara que no
se sàpiga prou, el Pla d’Urgell disposa d’una plèiade d’es-
criptors, investigadors i lletraferits en actiu vinculats a la
comarca.” I en el mateix bloc, Esteve Mestre comentava:
“L’èxit més important del Centre de Recerques, fins ara, ha
estat posar en contacte estudiosos que fa només un any no
es coneixien entre ells, i per mi, està clar que ajuntant les
seues sinergies, en els propers anys, superats els inicis difí-
cils, amb els treballs que s’aniran publicant, i activistes cul-
turals com són alguns dels seus membres, no en tinc cap
dubte, que, en primer lloc, milloraran el grau de coneixe-
ment i d’estimació que tenen els habitants de la Plana de si
mateixos, però que també donaran a conèixer i sobretot
«faran saber» als Països Catalans el que és l’essència de la
Plana d’Urgell: la seua història, el seu paisatge i l’esperit
emprenedor dels seus homes i les seues dones.”

El 14 de novembre del mateix 2009 se celebraren a Golmés
les primeres Jornades d’Estudis sobre el Pla d’Urgell, orga-
nitzades pel Centre de Recerques. Fou un pas molt impor-
tant, transcendental, per donar a conèixer públicament
l’activitat d’aquest grup que, en molts pocs anys, pot con-
vertir-se —tant de bo que sigui així!— en una referència
obligada en la dinamització cultural del terrer. El bon resul-
tat global de les jornades fou una prova de la seua capaci-
tat de mobilitzar efectius molt diversos, d’agermanar volun-
tats, esforços i energies disperses, i de fer realitat un somni
antic llargament anhelat. Les jornades foren un èxit per la
qualitat de les intervencions dels ponents, que situen la
investigació que es fa al Pla d’Urgell en els estàndards gene-
rals de la recerca local, amb temàtica variada, des de l’ar-
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queologia fins a la cinematografia, passant per la biologia,
la literatura, l’etimologia, l’arxivística, la història o la geo-
grafia. Un èxit de convocatòria, perquè, malgrat que era la
primera vegada i hi havia unes possibilitats de difusió limi-
tades, la trobada aconseguí aplegar al voltant d’una cin-
quantena d’ànimes, molt encuriosides i atentes a les expli-
cacions dels ponents. La primera jornada serví per
percebre, amb evidències i raons científiques, els dèficits
notables que té la comarca i, per tant, per constatar, de
manera diàfana, les necessitats d’intervenció política en
gairebé tots els àmbits apuntats. La recerca no és mera
arqueologia, sinó tot el contrari: esdevé una orientació per
a l’acció, una proposta de futur, una exigència cívica per a
la intervenció. Fer-la amb mètode, rigor i passió, com s’ha
fet, és el millor servei que els investigadors poden oferir a
la seua societat.

L’any 2009 alguns dels membres del Centre de Recerques
participaren en altres jornades. El 21 de novembre, Esteve
Mestre i Jordi Soldevila anaren a la I Jornada “Barret Picat”,
coordinada per Francesc Foguet, amb motiu dels trenta
anys de la publicació d’aquesta revista de Linyola. El 28 de
novembre s’intervingué a la Jornada Memòria Oral al Pla de
Lleida, celebrada al Museu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega. I
el 13 de desembre, Sebastià Garralon presentà a Anglesola
la comunicació Orígens del Palau d’Anglesola en la XXXIX
Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de
Ponent sobre el tema Anglesola i els Anglesoles. Estudis
sobre la vila i la nissaga dels nobles Anglesola.

El 2010, els integrants de Mascançà han pres part en dife-
rents esdeveniments. El 25 de març, Jordi Soldevila partici-
pà en l’activitat preparatòria de la III Trobada de Centres
d’Estudis de les Comarques de Ponent que, tenint com a
amfitrió el Centre d’Estudis de les Garrigues, se celebrà a
Arbeca el 12 de juny (on es van presentar els actes realit-
zats i els projectes futurs). El 18 d’abril, Esteve Mestre, con-
juntament amb Francesc Foguet (membre del Consell
Científic de la nostra revista), i els escriptors pladurge-
llencs Francesc Pascual i Joan Francesc Dalmau, intervin-
gueren en el 2n Vermut Literari del Palau d’Anglesola. El 4
de juny, Josep Camps fou un dels organitzadors del
col·loqui amb l’escriptor Màrius Serra a partir del seu llibre
Quiet, acte realitzat a Miralcamp. El 12 de juny s’assistí a la
reunió anual de l’Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Ur-
gell (IECPU). El 8 de juliol, Joan Yeguas prengué part en les

Jornades del Patrimoni i Turisme al Pirineu, de Salardú,
amb la ponència La pintura dels segles XVII i XVIII: l’ex-
pressió d’una època. El 10 de juliol, Sebastià Garralon i
Esteve Mestre participaren en la XL Jornada de Treball del
Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Rituals i Sim-
bolisme, de la Prehistòria a l’Actualitat, amb la comunica-
ció Les arroquetes de Linyola, al Pla d’Urgell. El 3 de
setembre, Joan Yeguas col·laborà en la II Passejada Cultu-
ral al Palau d’Anglesola, dedicada als oficis tradicionals. El
10 de setembre, Esteve Mestre i Joan Yeguas participaren a
la visita guiada als principals monuments de Linyola dins
l’activitat Coneixes el teu poble? El 2 d’octubre, Esteve
Mestre efectuà el pregó de la festa major de Vallverd d’Ur-
gell. El 7 d’octubre es presentà a la seu del Consell Comar-
cal de la Segarra el llibre de Jordi Soldevila L’alcalde de
Cervera afusellat. Domènec Puigredon (1874-1939).

El 12 de novembre de 2010 es presentà a la seu del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell el primer número de la revista
del Centre de Recerques: Mascançà. Revista d’Estudis del
Pla d’Urgell. Es publicaren les ponències i comunicacions
presentades a les Jornades d’Estudis, realitzades el 2009 i,
per primera vegada a la història de la comarca, veié la llum
una revista científica en l’àmbit del Pla d’Urgell (amb una
extensió de 190 pàgines i en format Din-A4). Està previst
que al llarg dels mesos de novembre i desembre es presen-
ti a les altres localitats de la comarca. L’edició ha anat a
cura de Josep Camps, Bernat Huguet i Núria Boté, i ha estat
coordinada per Josep Camps i Raimon Graells. La revista té
un ampli repartiment: d’una banda, el consell de redacció i,
de l’altra, un ampli consell científic que dóna solidesa a la
publicació. Dins d’aquest consell científic hi ha professors
de diferents àmbits universitaris i institucions científiques:
historiadors (Conxita Mir i Gaspar Feliu), antropòlegs
(Ferran Estrada), botànics i geòlegs (Toni Mayoral i
Andreu Serés), ornitòlegs (Joan Estrada), geògrafs (Jordi
Domingo i Ignasi Aldomà) i filòlegs (Francesc Foguet). El
grup posa la primera pedra en aquesta coedició amb l’Arxiu
i el Consell Comarcal, a través de l’IECPU, per tal de con-
solidar una revista de caràcter científic i comarcal al Pla
d’Urgell. Han ajudat econòmicament a la publicació, al
marge de les institucions esmentades, l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, l’Institut Ramon Muntaner i el Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. Les expectati-
ves futures és poder presentar un nou número l’any 2011 i
consolidar la revista.

MASCANÇÀ
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La perspectiva del temps em fa afirmar amb total segure-
tat que l’alcohol va ser determinant en la creació de la
revista Revers.

L’afició coneguda del Pep i meva per la Voll-Damm, i per
qualsevol substància que pugui produir lesions hepàtiques,
és un dels factors principals per entendre el perquè d’en-
dinsar-se en aquesta mena de projecte que va ser Revers
(una revista cultural autòctona de caire divers) i que, per
sorpresa nostra, ens va aportar uns rèdits en matèria cultu-
ral dels quals mai més podrem desempallegar-nos, tot i les
misèries esgotadores viscudes.

Quan faig referència a l’alcohol, no ho faig pas per comen-
çar un escrit de forma interessant i moderna. Ho dic amb
total convenciment de causa.

Amb el Pep (cofundador de la revista i amic per sempre,
amb permís d’Hisenda), en aquest sentit som iguals, estem
lligats de mans i peus als efectes eufòrics que produeix la
ingesta de la fermentació de la civada.

A l’inici de l’inici d’aquest projecte, en plena efervescència
d’il·lusió per portar a terme el galimaties que va ser voler
fer, de totes totes, un fanzine cultural agromodern, ja ens
vam adonar de seguida de la nostra malaltia.

Qualsevol reunió, proposta, intercanvi d’impressions o troba-
da que fèiem per donar forma, tant ideològicament com físi-
cament, al nostre tresor, acabava amb la taula plena de copes
buides on l’únic rastre que quedava era l’espuma de la cerve-
sa regalimant amb peresa per les parets del got de vidre.

L L O R E N Ç  B O N E T

“REVERS”
HISTÒRIA D’UNA BORRATXERA
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La fórmula matemàtica que vam descobrir, i que aprofito
per mostrar, per si algun il·lús en vol disposar i que consis-
teix a verificar que com més alcohol, més capacitat d’in-
consciència i més atreviment és igual a projecte cultural, va
produir els seus efectes.

Si, a més a més, hi afegim que en un moment puntual d’un
quadre agut de la nostra predisposició a flotar en la imagi-
nació, com pot ser la nit d’un Cap d’Any, en què tant el Pep
com jo estàvem ferits de guerra, etílicament parlant, fent de
guardians a les portes d’un dels lavabos més bruts d’un dels
pubs més inclassificables de Mollerussa, va fer que la con-
junció de les estrelles d’aquella nit decidís que dos incons-
cients sensibles somiadors, d’actitud delirant, encengues-
sin l’espurna de la traca.

Aquella nit nebulosa i avorrida, als volts de les sis de la
matinada, en què el nostre perfil anatòmic tenia serioses
dificultats per mantindre el sistema nerviós central en equi-
libri, va ser el naixement de Revers, i es van formar les
bases de tot el que vindria després.

Vam saltar al precipici del que ens era desconegut amb les
mateixes sensacions de qui sent plaer realitzant una tasca
il·legal. Tiràvem endavant a pas ferm, amb esperit napoleò-
nic, tot eren solucions a les nostres ignoràncies, tots els

entrebancs, que no eren pocs, els superàvem amb una volun-
tat arrasadora. Vam utilitzar la gent més pròxima de la nos-
tra confiança quasi a punta de pistola perquè ens ajudés a fer
brollar aquest concepte que teníem del nostre entorn, sense
que ningú morís en l’intent. Molts es van apuntar al carro,
d’altres només es reien de la conversa de dos borratxets.

Quan et fiques amb un llibre de cavalleries, com era la nos-
tra creuada en poder veure executat el que havíem planifi-
cat, t’adones de seguida que l’ajuda dels teus íntims és
fonamental.

Un estrany amor sorgit amb naturalitat, un hedonisme vani-
tós considerable compartit a parts iguals amb el Pep, unes
ganes immenses d’influir, crear i deixar constància, acom-
panyat d’una sensibilitat pel territori exagerada, eren les
receptes per a la medicació i la religió que ens injectàvem
per la vena, per dir-ho de forma suau.

Aviat vam fer forat, vam viure els nostres moments de glò-
ria fruit dels resultats de la capacitat de treball, creure en el
que fas i sobretot la inconsciència que no perceps quan
aquesta és superada per l’entusiasme i l’energia.

Ganes de millorar, esforços per mantenir una humilitat dis-
ciplinària, cura de la imatge, admiració pels nostres artis-

REVE
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tes, cerca de l’autenticitat, voler descentralitzar i oferir un
producte innovador i escàs a les nostres contrades ens por-
tava a un estat de motivació, només equiparable en satis-
facció al primer trequitxell de cervesa fresca de quan estàs
assedegat.

Però els que ens coneixem el nostres mals sabem que des-
prés de les eufòries vénen les depressions. Quan vam acon-
seguir el més difícil, el miracle de crear una espècie de coo-
perativa d’artistes, escriptors, dissenyadors, il·lustradors,
pintors, fotògrafs, músics i gent que expressava el seu
talent en diferents formats, vam topar amb els poders polí-
tics destructors, aquells que et tallen les ales de la il·lusió i
et torturen com una mort a pessics.

Condicionats per les ajudes econòmiques que rebíem, dic,
sigui de pas, no gaire generoses, i la fragilitat financera de
qui conviu en qualsevol entitat que s’atreveix a tirar enda-
vant una proesa cultural com la nostra, aviat vam descobrir
la part fosca del que molts veterans ja ens pronosticaven i
que nosaltres intuíem.

Per lògica deducció, ens vam fer nostra la fórmula que un
futur gestor cultural s’ha d’escriure en lletres grosses a la
pissarra: com més ajudes institucionals, menys llibertat
d’actuació; com més diners prestats, més coses a canvi,

com més repercussió, més fotografia política; i la suma de
tot això és igual a decepció. 

Però aquí som per explicar la part positiva de la història, i
la balança es decanta cap a una experiència molt enriqui-
dora. Vam tenir l’oportunitat de tractar amb gent simple-
ment genial, vam aconseguir col·laboradors de primer
nivell de tots els àmbits culturals, dels quals no diré el nom
per no posar en una llista les més de dues-centes persones
que en el transcurs d’aquests cinc anys de vida han aportat
la seva forma d’entendre l’art. Hem fet exposicions arreu de
Catalunya amb el nom de Revers i hem representat la ban-
dera de la nostra desconeguda cultura d’arrel lleidatana.
Hem descobert de primera mà el talent immens que hi ha a
les nostres comarques, tan virtuós com desconegut.

El munt de persones que treballen des de l’anonimat, l’o-
portunitat de créixer impregnats d’aquesta aura que et dóna
haver d’estar a l’última. Tenir la sort de compartir expe-
riències amb autèntiques figures literàries i absorbir com
esponges de la intel·lectualitat que aquestes desprenen dels
seus llavis. Ampliar els coneixement propis i estar en guàr-
dia de 24 hores als moviments culturals que es couen. Cap-
tar les idees dels transgressors, dels futuristes, dels tradi-
cionalistes, dels modernistes i de tots els istes que, en el
fons, busquen el mateix objectiu: la millora de la societat.

VERS
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De la burla que fèiem amb el Pep, de jugar a ser famosos
sense ser-ho, el gintònic sempre ens acompanyava fidel-
ment en reportatges i entrevistes a TV3, a TV Pirineus, a la
Divina Comèdia, de Lleida TV, a Ràdio Sabadell, al progra-
ma de Toni Clapés, la secció que teníem a iCat fm, bons
records de les bones crítiques que ens feia Miqui Puig al seu
apartat M’agrada, no m’agrada, les conferències a la Uni-
versitat de Lleida juntament amb els del Sonar, a l’Escola
d’Arts i Oficis de Tàrrega explicant les nostres experiències;
gràcies a Revers vam ser els gestors i promotors del Molle-
russa Elèctric Motel durant tres anys, tot portant a la pro-
gramació SR Chinarro, Facto Delafé y Las Flores Azules,
Columpio Asesino, Brian Damage, etc.; també vam fundar
l’empresa Vincles Accions Culturals, vam crear el club de
música alternativa Souclub, l’exposició La Bugada de
Revers, vam idear el Sona El Poal Projeccions, l’exposició a
Cal Puig Els cinc sentits, col·laboracions al programa de
tendències Catarsis, festes mensuals al pub del Big Ben,
programacions de discjòqueis al Sonic i al One, festes de
presentació a l’Ornitorinc, a La Bôite, al Kiriku… Va ser un
no parar i, fent un símil amb la crisi actual, es veia venir que
ens la fotríem. Aquest ritme de gira estoniana que suportà-
vem no ajudava a mantindre el nostre ritme cardíac en les
pulsacions correctes i va néixer en nosaltres un esgotament
que només la perspectiva del temps ens n’ha fet adonar.

I posats a dir bajanades, em reservo la més gran per acabar.
La signo a títol personal i demano disculpes per avançat per
la poca modèstia que intueixo que desprenc, però afirmo
amb total convenciment que els onze números de la revista
Revers són una radiografia i un diagnòstic perfecte de la
idiosincràsia i personalitat cultural del nostre ínfim territo-
ri de la plana de Lleida, això sí, representat des d’un punt
de vista fins aleshores inèdit a Ponent.

Actualment, amb el Pep, que aprofito per dir que hem rebai-
xat les dosis d’alcohol per prescripció mèdica, sempre ens
ha fet gràcia pensar que, si d’aquí a trenta anys trobem la
revista Revers als racons oblidats d’alguna prestatgeria
plena de pols de qualsevol biblioteca, ens sentirem satisfets
d’almenys haver estat partícips de forma directa a deixar
un llegat dels nostres costums, de la nostra gent, de la nos-
tra cultura, en definitiva del nostre peculiar tarannà. És la
nostra aportació a l’arxiu històric d’una època concreta, és
la certificació i constància del treball de molta gent que va
deixar tatuat al cor de la revista la sensibilitat artística que
tan necessària és perquè un país segueixi bategant. 

PD: No m’agraden els polítics que s’omplen la boca quan
diuen que s’ha d’ajudar el jove emprenedor. Que en són,
de falsos!!!

REVERS
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Com si fos ara, recordo l’octubre del 98, quan un bon amic
i un servidor ens lamentàvem mútuament de la prematura
mort de Maria-Mercè Marçal. Fou llavors quan, moguts per
aquesta orfenesa literària, des del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell començaren a gestar-se trobades amb diferents
persones i institucions sensibles al nostre plantejament de
retre un homenatge a aquesta poeta que sempre exercí de
comarcana. Des del primer moment, entenguérem que la
terra que tant havia estimat li devia el retorn d’aquest sen-
timent i que calia, doncs, que fos una entitat comarcal qui
recollís aquest homenatge col·lectiu amb el més alt nivell
d’exigència que es mereixia l’ocasió. En aquest camí
començàrem a sumar complicitats; la més important, la de
la família de Maria-Mercè Marçal; després vingué la de l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs i tantes i tantes entitats i persones
que escoltaren amb il·lusió aquesta proposta de convocar
un premi encunyat amb el nom d’una dona compromesa,
per damunt de tot, amb el seu món. 

Mai no pretenguérem solament un reconeixement a títol
pòstum, sinó que cercàvem, alhora, un homenatge que fes
arrels arreu dels Països Catalans, que fructifiqués en el des-
cobriment de noves plomes i així fomentés, des de la nos-
tra humil aportació, l’ús i el gust per la poesia.

Des del primer moment, tots plegats ens exigírem un gran
rigor en la convocatòria. En primer lloc, no cal dir-ho, per
respecte a la persona de qui prenia el nom, i, en segon lloc,
perquè volíem situar el Pla d’Urgell amb un premi literari
dins del mapa cultural català, com una aposta decidida, una
contribució a la literatura i a la llengua del nostre país. I així
fou —i d’això en fa 12 anys— com s’inicià un premi, del

J O A N  R E Ñ É  I  H U G U E T

PREMI DE POESIA
MARIA-MERCÈ

MARÇAL
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qual hem compartit cerimònia d’entrega amb il·lustres cata-
lans, com el bisbe Antoni Deig, i que, volgudament, no és
valorat per la seva dotació econòmica, sinó per la qualitat i
el caràcter que li imprimeix el nom de la seva mentora.

Des de la seva joventut en alguns casos, experiència en
altres, des del seu reconeixement o des dels seus inicis al
món literari, els escriptors Xulio Ricardo Trigo, Lluís Calvo,
Antoni Albalat, Francesc Josep Vélez, Antoni Pons, Guillem
Troté, Manel Rodríguez Castelló, Amadeu Vidal, Mireia
Vidal-Conte, Josep Maria Nogueras, Xavier Macià i Miquel
Bezares, fins al moment, confiaren els paratges més íntims
de les seves estones de creació, en sobre i plica tancada, a
un jurat qualificador que formen Jordi Pàmias, Jaume Pont,
Joan Cornudella, Carme Vidal i, des dels darrers anys,
Ramon Rubinat, els quals, pel seu exigent criteri avaluador
i per la seva trajectòria professional, donen renom a les
obres que surten proclamades vencedores.

Calia, i crec que ho vam encertar, trobar les persones que
constituïssin un jurat de reconegut prestigi, que combinés
l’experiència, la capacitat i el reconeixement dins del
món literari amb una absoluta independència i llibertat a
l’hora d’avaluar les obres que es presenten sota jeroglífics
pseudònims. Com calia també un segell comú que identi-
fiqués com un tot la biblioteca Maria-Mercè Marçal.
Aquesta és la marca que li confe-
reix la col·lecció La Suda, de
Pagès Editors.

Dotze anys de trajectòria també
han servit per recollir un ampli
anecdotari de vivències viscudes i
que compartim totes les persones
que formem part de l’organització
d’aquest premi. Per posar alguns
exemples, recordo, especialment,
la primera de les cerimònies d’en-
trega en què decidírem convidar
una personalitat distingida en la
promoció de la llengua i la litera-
tura catalanes per tal que adrecés
unes paraules al públic. 

El primer convidat fou el bisbe
Antoni Deig, el qual, en rebre la

nostra trucada, digué: “De què parlaré?” “De poesia, com a
bon poeta que sabem que és.” La seva afició a la mètrica ens
l’havia comentat l’historiador i bon amic Josep Maria Solé i
Sabaté. Curiosament, fa poques setmanes, al Consell
Comarcal del Pla d’Urgell acollírem la presentació de l’obra
completa de poesia del bisbe Antoni Deig, que ha editat
l’associació que porta el seu nom. 

Com a anècdotes, també recordo els moments viscuts amb
els guanyadors i amb l’única, de moment, guanyadora i,
molt especialment, la tendresa dels nostres “rapsodes”: els
nens i les nenes de les escoles de la comarca que reciten
poemes del llibre El sol del Pla durant la cerimònia d’en-
trega. La seva participació ens omple d’orgull i ens recon-
forta la satisfacció d’haver apostat fa anys per la creació del
Premi de Poesia i d’Il·lustració El Sol del Pla, del qual ja
encarem la setena i sisena edicions, respectivament. 

I ha estat així, conseqüència d’aquest conjunt de propòsits
ben intencionats, que hem esmerçat recursos per tal de
poder tirar endavant i consolidar el Premi de Poesia Maria-
Mercè Marçal, que vol ser alhora homenatge i referent, per-
què no hem d’oblidar que el nostre tarannà i la nostra his-
tòria es fan de vivències i de records, de tots plegats, però
en especial d’aquelles persones que per les seves obres dei-
xen una empremta difícil d’esborrar.

PREMI DE POESIA
MARIA-MERCÈ MARÇAL
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1. Introducció

Fa set anys que, sota l’abric de les sigles ECCU, s’intenta
apropar el visitant a una realitat passada i a un present con-
dicionat per les marques nítides de la nostra història, una rea-
litat desconeguda sobre la verdadera transformació del nos-
tre territori arran de l’arribada de l’aigua del canal d’Urgell.

Aquesta realitat propera és la que ha fet que durant aquest
temps l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, com a centre
d’interpretació del territori, tingués la voluntat de fer arri-
bar al visitant de manera clara i amena la transformació en
els àmbits geogràfic, social, cultural i econòmic de l’ano-
menat Somni de l’aigua.

2. Centre d’interpretació del territori

La interpretació, en el nostre cas, és un mètode de treball
que facilita la presentació i l’ús social del patrimoni i que
serveix per oferir lectures i posicions per a un ús actiu uti-
litzant tota mena de recursos de presentació i animació.
Per tant, aquesta didàctica del patrimoni podem observar
que és una disciplina nova, i la didàctica basada en la vir-
tualitat encara ho és més.

Des de l’ECCU intentem que mitjançant la interpretació
puguem apropar el visitant al patrimoni natural i cultural de
la nostra comarca, el Pla d’Urgell. Es tracta d’obtenir un
millor coneixement de la realitat que ens envolta i del
potencial del nostre recurs patrimonial a través de grans
àmbits: context social, econòmic i cultural, sense oblidar
l’anàlisi de la demanda interna i externa.

M I R E I A  C A B A

ESPAI CULTURAL DELS
CANALS D’URGELL

EL SOMNI DE L’AIGUA

Casa Canal, seu de l’ECCU
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Com a estratègia de presentació, utilitzem bàsicament l’ex-
posició escenogràfica amb el suport d’elements tecnològics
i audiovisuals per promoure el descobriment de la història.
El que busquem és que el visitant explori i interactuï amb el
patrimoni proporcionant-li la informació necessària sobre
les possibilitats d’ús. 

3. Turisme rural

No és cap secret que el turisme rural ha estat un factor poten-
cial per a l’ECCU. Ha permès revitalitzar zones significatives de
la zona que han tingut un descens referent a l’activitat agrícola.
Les diferents poblacions de la plana han pogut reivindicar els
seus atractius turístics, la qual cosa s’ha convertit en una explo-
sió d’ofertes. L’ECCU forma part d’aquesta oferta al Pla d’Ur-
gell juntament amb l’estany d’Ivars i Vila-sana, el Museu dels
Vestits de Paper, les rutes pel Pla d’Urgell i una variada oferta
d’allotjaments que complementen un gran ventall d’activitats. 

4. Àmbits d’actuació 

L’ECCU permet que el visitant connecti amb l’entorn. Per
això, actuem en diferents àmbits.

Les visites dirigides a escolars revelen als alumnes una veri-
tat i un significat profunds. L’enfocament és diferent, ja que
pretenem que revisquin el passat per fer un present més
agradable i que el futur adquireixi un significat més ampli
en el context de l’aigua. Els dossiers educatius que se’ls
proporciona aporten una posada en pràctica de les percep-
cions i sensacions viscudes al llarg de la visita. La publica-
ció de la maleta pedagògica i el joc Camí d’aigua, camí de
vida complementen l’oferta educativa en aquest sector.

No ens movem gaire en les visites dirigides a un públic
adult. La capacitat de saber transmetre, comunicar i esti-
mular els visitants aporta aquesta visió global de transfor-
mació d’aquestes terres. Aquesta visió serveix d’element
generador d’imatge i identitat territorial.

A l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, també s’hi realitzen
exposicions temporals durant el transcurs de l’any que
acostumen a tenir sempre un nexe comú: territori, paisatge
i aigua. Són els temes principals en aquest espai.

També arribem a altres sectors, i la sala d’actes o sala
polivalent de l’ECCU ens serveix per acollir xerrades,

ESPAI CULTURAL DEL
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Interior de l’ECCU
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presentacions de llibres, concerts, cerimònies civils, etc.
Tanmateix, la seva funció principal és el marc d’obertura
de la visita, però la creixent demanda, sobretot d’activi-
tats culturals, ha fet que s’obri un ventall més gran de
possibilitats.

5. L’ECCU al territori

L’ECCU està situat a la planta baixa de la Casa Canal, cons-
truïda entre 1867 i 1876 com a magatzem per conservar el
gra i que posteriorment va esdevenir seu del territori regat
pels canals d’Urgell. Aquest contacte in situ amb la histò-
ria del canal i del territori l’integra perfectament en el pai-
satge cultural, urbà i natural.

La posició pionera de l’ECCU al Pla d’Urgell fa que aquest
s’involucri en els aspectes culturals que engloben la comar-
ca. Tant és així que s’ofereix com a seu de diferents activi-
tats culturals promogudes per les diferents entitats de la
comarca.

Aquesta singularitat fa que per a molts l’ECCU sigui un
amfitrió perfecte per conèixer la realitat del territori.

6. Objectius

El nostre principal objectiu és divulgar el procés de trans-
formació del territori regat pel canal d’Urgell i la seva his-
tòria. Anant una mica més enllà, ens permetem parlar de la
sensibilització de la població sobre la fragilitat del patrimo-
ni cultural i les seves necessitats de conservació per fer un
territori millor.

A més, també tenim com a objectiu:

Animar els visitants a conèixer la comarca del Pla d’Ur-
gell, un paratge amb una riquesa i oferta per descobrir.
Intentar oferir un servei de qualitat que satisfaci el visi-
tant i dotar la població local i comarcal d’un sentiment
d’identitat d’aquest territori.
Fer que el logotip o la imatge de l’ECCU permeti identifi-
car un servei i un equipament associat a la comarca.

La filosofia que emmarca l’ECCU l’engloben diferents fac-
tors condicionants d’aquestes terres, però per damunt de
tot el que es vol és oferir una difusió de la importància de
l’aigua en el marc rural.

ELS CANALS D’URGELL
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L’antic estany

Històricament, les zones humides han estat dessecades
arreu i transformades o reduïdes a la mínima expressió.
Aquest va ser el cas de l’estany d’Ivars i Vila-sana, situat a la
comarca del Pla d’Urgell. En efecte, l’any 1951 un Proyecto
de saneamiento va convertir el que era una de les principals
zones humides interiors de Catalunya en terrenys de con-
reu. Certament, en aquella època la percepció social en rela-
ció amb l’ecologia i els valors naturals era molt diferent i, en
general, s’imposaven les visions de necessitats de producció
enfront la conservació. Tanmateix, en el cas de l’estany hi
hagué sempre una voluntat popular majoritària de mantenir-
lo, tot i que pel context social de l’època no podia expressar-
se. Una empresa amb bons contactes amb el règim de l’èpo-
ca va aconseguir els permisos, i fins i tot ajut econòmic de
l’Estat, per dessecar l’estany i vendre els terrenys com a
camps de conreu. La majoria de veïns dels pobles de l’en-
torn hi estaven en contra. Efectivament, l’estany d’Ivars i
Vila-sana, amb les seves 135 hectàrees de superfície, era un
espai de referència i a la vegada una font de recursos per a
algunes famílies de l’entorn. 

L’estany atreia caçadors de molt lluny, en alguns casos fins
i tot personatges il·lustres, que arribaven amb tren a Bell-
puig o a Mollerussa, alguns s’hi hostatjaven i, posterior-
ment, amb tartanes arribaven a l’estany. Algunes de les
masies, bàsicament Ca l’Aragonès i Cal Sinén, que tenien
embarcador propi, també oferien servei de barquers, men-
jars o estada, tant per als anomenats sinyors de l’època
com per a la gent de l’entorn. L’estany s’associava sobretot
al lleure, com el cas de la caça, però també a passejades per

T O N I  C O S T A

a joves els diumenges a la tarda, celebracions familiars amb
dinars a la vora de l’estany, el bany —els més valents, de fet
els pocs que sabien nedar en aquella època justament eren
la gent propera a l’estany—, etc. Les masies de l’entorn n’a-
profitaven recursos com la pesca, sobretot de l’anguila, que
es capturava en grans quantitats a la sortida de l’estany, a
Ca l’Aragonès i a Cal Xalapa, amb un senzill sistema de rei-
xes on s’hi quedaven atrapades. De fet, el plat típic de l’è-
poca era l’arròs amb anguila. També s’hi pescava tenca,
madrilla i barbs, que es venien a les places dels pobles de
l’entorn. En el cas de l’anguila, fins i tot se’n comercialitza-
va en llocs llunyans com Saragossa i Navarra.

Origen 

La seva formació natural es remunta milers d’anys enrere, i
és un cas típic d’estany endorreic. És a dir, la presència
d’una depressió amb terrenys impermeables, poca pluviosi-
tat i una acumulació d’aigües que són incapaces de generar
el seu propi drenatge acaben generant petits estanys i bas-
ses. A més, durant els mesos d’estiu, la intensa calor i la
manca d’aportacions d’aigua el podien assecar completa-
ment, fet que provocava un efecte constant de concentració
de sals en superfície i un conseqüent caràcter salnitrós. Tot
i això, l’estany d’Ivars i Vila-sana, a partir de la construcció
del canal d’Urgell (1861), es va convertir en una cubeta
receptora dels sobrants de reg que va comportar la dulcifi-
cació de les seves aigües, un augment molt important de la
seva superfície i volum d’aigua, i una conseqüent transfor-
mació ecològica i paisatgística. D’aquesta manera, l’estany
va ser colonitzat per molts ànecs, fotges, ardeids, etc., i al
llarg del seu entorn hi va proliferar el canyissar. L’estany

L’ESTANY D’IVARS
I VILA-SANA

UN SOMNI REEIXIT
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actual té moltes similituds amb aquella zona humida que
malauradament va ser dessecada a mitjan segle passat. 

Ressorgiment

El caràcter singular d’aquest estany ha estat la voluntat de
recuperar-lo. En efecte, el fet que s’hagi mantingut viu en la
memòria de la gent, juntament amb la suma de voluntats
per part de les administracions i altres entitats, ha fet pos-
sible l’execució d’un projecte de recuperació ecològica i
natural. Després d’anys de reivindicacions, estudis, plans i
projectes, l’any 2002 es va crear el Consorci de l’Estany d’I-
vars i Vila-sana. Aquest organisme va ser el que va comprar
les gairebé 160 hectàrees de terrenys necessaris i en va exe-
cutar els treballs per a la seva recuperació. Està format per
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la Generalitat, a través dels departaments de Medi Ambient
i el d’Agricultura, la Diputació de Lleida, el Consell Comar-
cal del Pla d’Urgell, els ajuntaments d’Ivars d’Urgell i de
Vila-sana i la Universitat de Lleida. D’altra banda, l’Obra
Social de Caixa Catalunya, a través de Territori i Paisatge,
va contribuir a l’execució del projecte. 

L’any 2005, un cop executats els treballs de condicionament
previ, se’n va iniciar la inundació i, per tant, el procés de
recuperació natural. Els treballs previs van consistir fona-
mentalment a reperfilar el perímetre per crear una varietat
de pendents, profunditats i morfologia diversa que fos
potenciadora de la diversitat d’hàbitats en el moment de la
inundació. A més, a través de moviments de terra amb trac-
tors i transportadores, es van crear unes 25 illes per afavo-
rir zones de descans i nidificació de l’avifauna. També va
caldre realitzar obres de condicionament hidràulic (modifi-
cació de canonades i drenatges), adequar camins i itinera-
ris per a la visita a l’entorn de l’estany, instal·lar-hi els pri-
mers miradors, passarel·les, aguaits, etc. Tot plegat amb
l’objectiu de fer possible la recuperació natural compatible
amb un ús turístic respectuós. 

D’ençà de l’arribada de les primeres aigües, la transformació
ecològica i paisatgística ha estat molt ràpida i evident. En poc
temps l’espai ha estat colonitzat per molta fauna, sobretot
ocells, amb una diversitat de fins a 231 espècies diferents al
llarg de l’any. L’època d’hivernada és el moment amb més con-
centració d’ànecs i fotges, en què es pot superar els 2.000
exemplars, però també de moltes fredelugues, esplugabous,
corbs marins, etc. Quant a la reproducció, també s’ha consta-
tat una important presència d’espècies, especialment si tenim
en compte l’entorn agrícola i antropitzat de la plana de Llei-
da. D’altra banda, l’estany té molta importància com a lloc de
descans i alimentació en les rutes migratòries de molts ocells. 

Tot i que ja ha finalitzat la inundació inicial, el procés de
recuperació natural continua. Any rere any es van succeint
transformacions ecològiques que són monitoritzades per
diferents especialistes en aigües, flora, peixos, amfibis,
ocells, mamífers, etc. Paral·lelament, per tal de millorar
l’espai i la seva diversitat, es porten a terme nous projectes,
com la pastura amb cavalls, que permeten millorar l’efi-
ciència del canyissar de depuració de 10 hectàrees. Aques-
ta mena de filtre natural va ser plantat i afavorit perquè l’ai-

ESTANY D’IVARS
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gua que prové de la xarxa de reg dels canals d’Urgell, abans
d’entrar a l’estany, circuli per aquesta zona amb poca pro-
funditat i en millori la qualitat. A la vegada, el trepig cons-
tant dels cavalls i l’efecte de pastura sobre el canyissar
diversifiquen aquesta comunitat i afavoreixen l’entrada de
noves espècies, tant vegetals com animals. 

Aprofitament i ús públic

D’ençà de la recuperació de l’estany, s’hi han anat progra-
mant activitats de tot tipus. A banda del consorci, els ajun-
taments i diverses associacions o grups d’amics aprofiten
l’espai, i el que representa, per plantejar-hi diverses activi-
tats: passejades a peu i en bicicleta, curses atlètiques, con-
cursos de fotografia, anellament d’ocells, plantades d’ar-
bres, trobades de quintes, setmanes naturals per a joves,
etc. Per tant, l’estany és un espai natural que es gestiona
amb la voluntat de fer compatible un ús públic i un turisme
respectuós amb els valors naturals i paisatgístics. Anual-
ment, és visitat per més de 40.000 persones i entre aquestes,
un nombre molt important a través de visites guiades gra-
tuïtes, tant per a escoles com per a grups organitzats. Es

disposa de dues zones d’arribada amb aparcament, punts
d’informació, servei de lloguer de bicicletes i binocles i
venda de begudes. Des d’aquests punts parteix un itinerari
equipat amb aguaits, miradors, àrees de descans i un parell
d’embarcadors on hi ha disponible (caps de setmana del
15/03 al 15/10) un servei de passejades en barca. En defini-
tiva, un espai natural proper i accessible, preparat per a la
visita respectuosa amb els valors naturals i paisatgístics. 

Memòria recuperada

Recentment, s’ha executat un projecte de recerca històrica
finançat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació i amb la coordinació científica de Josep Maria Solé i
Sabaté. L’objectiu és recollir documents, fotografies, entre-
vistes a testimonis directes i qualsevol informació relacio-
nada amb l’antic estany. Aquesta informació s’ha incorpo-
rat a l’Inventari Etnològic de Catalunya. A banda de la
importància intrínseca de la informació, pretén ser un reco-
neixement i un homenatge als qui han fet possible mantenir
la memòria d’aquell estany, que amb tota seguretat han faci-
litat que el somni hagi reeixit.

RS I VILA-SANA
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“Heus aquí una rondalla, història d’amor, intrigues i bara-
lles. Veniu aquí per escoltar-la, no dubteu de gaudir-la.” Ja
han passat 14 anys des de la primera vegada que, a la
plaça de Bellvís, es van sentir aquestes paraules. Un 26 de
juliol de l’any 1997, prenia forma allò que temps enrere
s’havia ideat en un tros d’estovalles de paper després
d’un dinar... 

A Bellvís, hi havia ganes de fer festa, però no de fer una
festa qualsevol, sinó de trobar-ne una que tothom es pogués
fer seva i si, a més, es basava en alguna tradició del poble,
ja ho tindria tot. I d’aquí van sorgir Els Firals, a cavall de la
història i la llegenda. La història d’una Catalunya del segle
XVII, amb la guerra dels Segadors i la repressió de les tro-
pes de Felip IV com a teló de fons, i la llegenda de l’anella
de Cal Bufalà. Una anella que tenia la particularitat d’oferir
protecció a tothom que se sentís perseguit injustament. Tot
aquell que hi acudia, rebia l’emparament de la Casa Bufalà
i li era concedit un judici just. 

Aquest era el punt de partida, però calia afegir a la història
quelcom que resultés engrescador per a totes les edats.
Així va ser com vam començar a donar forma als nostres
personatges: el Sr. de Bufalà, amb els nobles de la vila i la
filla d’un d’aquests, la Maria, enamorada d’un dels pagesos
del poble, en Joan. El dolent de la nostra història és el capi-
tà Rodrigo, que rivalitza amb en Joan per tal de quedar-se
amb la Maria, i que li posa paranys per inculpar-lo d’un fet
que no ha comès. El nostre serà un final feliç: en el judici
es demostra la seva innocència, es queda amb la Maria i
veu com l’exèrcit que havia ocupat el poble està obligat a
abandonar-lo.

G R U P  D E  T E A T R E  L A  P O R T A L A D A

La festa s’ha anat ampliant i, d’aquesta manera, a partir del
segon any es va incorporar el bateig de l’hereu de Cal Bufa-
là. Des de l’any 2004, Els Firals han passat a durar tres dies,
amb la caminada amb torxes als Arcs el divendres a la nit. 

A més, el jovent també ha participat en la festa i, des de fa
onze anys, organitzen L’Akampada Vikinga al parc del Mira-
cle. Es tracta d’uns concerts a l’aire lliure que allarguen una
mica més la celebració del dissabte a la nit.

D’altra banda, com en tota festa, calen alguns elements
nous que, sense desvirtuar-ne la base, permetin donar
noves pinzellades i sorprendre els visitants fidels que cada
any reviuen la llegenda. Així, amb el temps, un conjunt de
nombrosos esquetxos han complementat l’obra. N’hi podeu
trobar de tots els tipus: en Joan i la Maria festejant, l’enta-

ELS FIRALS
DE BELLVÍS
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banador amb mil remeis i beuratges màgics, el cec amb el
nen violinista, els pares trinitaris o els segadors que reivin-
diquen els seus drets. Si us agrada més el caire tenebrós, us
recomanem visitar el passatge de la por sota el guiatge de
les bruixes i, si el que voleu és acció, us esperen baralles de
soldats i bagasses espatarrants. Ara bé, si el que voleu és
conèixer les xafarderies del poble, el rentador i l’estenedor
us en posaran al dia! 

A més, tampoc hi falten ni les danses, ni els gegants ni els
malabars, amb foc i tot! I com que els més petits també han
de poder gaudir de la festa, la representació es fa fins i tot
amb titelles. 

Ja ho veieu, una festa per a totes les edats que tira enda-
vant, fonamentalment, gràcies a la tasca de tots aquells que

hi col·laboren, no només actuant, sinó també duent a terme
les feines que no es veuen, però que són imprescindibles:
els maquilladors, els tècnics de so, els organitzadors del bar
o les xocolateres que, amb aquest producte nouvingut de
les Amèriques, ofereixen l’esmorzar del diumenge. 

I aquí rau la màgia de la festa on tothom té cabuda i totes
les feines són necessàries i imprescindibles per poder con-
tinuar celebrant noves edicions d’Els Firals. De ben segur
que coneixeu altres municipis on també se celebren festes
peculiars i originals, però heu de saber que el tret que defi-
neix la festa d’Els Firals és que tothom qui hi participa ho
fa de manera desinteressada i està vinculat als pobles de
Bellvís i els Arcs, des dels malabars de foc, els cantaires, els
actors i els dansaires fins als cuiners. Us podem assegurar
que en sentireu moltes d’altres, però com aquesta, cap!

ELS FIRALS
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Emergent-Lleida és cultura

D I V E R S À R I U M

J e s ú s  V i l a m a j ó

D’ençà del mes de novembre de 2008, en què es va donar el
tret de sortida a Emergent-Lleida, un nou festival de fotogra-
fia i art contemporani a les terres de Ponent, ja han passat tres
anys. De fet, s’ha fet curt, molt curt, diria jo.

Encara recordo molt clarament que a les acaballes de l’hivern
de 2008 els membres de la junta de l’Associació de Fotògrafs
Professionals de Lleida i Comarques, encapçalats pel recent-
ment estrenat president, Jaume Solé, i aplegats en un dinar de
reunió a Balaguer, havíem d’assumir l’organització del 3r
Congrés de Fotografia Professional FOTCAT, que s’hauria de
celebrar a finals del mateix any a Lleida.

Va ser durant aquesta reunió, i un cop decidida i clarificada
l’aportació de la nostra associació al futur congrés, quan vaig
tenir la gosadia de llençar una idea que feia ja més de dos
anys que em ballava pel cap: organitzar un festival de foto-
grafia que servís d’alguna manera per cultivar també l’esperit
creatiu dels fotògrafs, més enllà de les qüestions estrictament
professionals i tècniques molt de moda en aquell moment
entre el nostre col·lectiu. Va ser a partir d’aquesta embrionà-
ria idea que es va donar llum verda a Emergent-Lleida. 

Un reduït equip, amb Toni Prim, Susana Martínez i jo mateix,
sota l’abric de l’AFPLC, va ser el responsable de posar fil a l’a-
gulla al nou projecte. Per fer-ho, vam cercar complicitats que
vam trobar especialment en la figura d’un lleidatà que treba-
lla a Barcelona i viu a Tarragona: David Balsells (director de l’à-
rea de fotografia i conservador de l’MNAC) i director de la
desapareguda Primavera Fotogràfica de Catalunya. També
Manel Úbeda (director de l’escola IDEP de Barcelona) i el pres-
tigiós fotògraf i artista Joan Fontcuberta. Tots van contribuir
amb les seves idees i experiències diverses al disseny del nou
festival, del qual jo mateix vaig assumir la direcció i execució
de l’ideari que hauria de marcar el full de ruta, el model d’ac-
tuació i les bases sobre les quals sustentaria tot el projecte.
D’altra banda, altres socis, com la UdL, el Patronat de Promo-
ció Econòmica de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Llei-
da i la COELL, van aportar les infraestructures i els mitjans

econòmics i tècnics que haurien de garantir uns mínims per-
què el festival es posés en marxa.

Des d’aquella primera edició, el festival ha crescut pel que fa
al contingut, però ha mantingut els objectius inicials. Si se’m
permet la modèstia, crec que la vam clavar.

El suport a la creació i divulgació del treball de joves talents,
sovint vinculats a les escoles de fotografia, però no exclusiva-
ment, així com la projecció de Lleida com a espai generador
de noves oportunitats al voltant de la fotografia i de l’art, i el
desenvolupament de programes de suport específic a col·lec-
tius desafavorits amb la idea que la fotografia també pot esde-
venir una eina per construir societat, han estat i continuen sent
els fonaments sobre els quals hem construït Emergent-Lleida. 

La primera edició d’Emergent-Lleida, realitzada el novembre
de 2008 a l’auditori que la UdL té a Cappont, va ser la versió
beta del festival, un test, una prova, una experiència més o
menys reduïda que ens va servir per constatar que el camí que
havíem dibuixat podria esdevenir en un futur una autopista
directa al món de l’art. Aquesta edició primera, que es va
basar en algunes conferències i exposicions en diferents espais
de la ciutat i també en una convocatòria adreçada a les esco-
les de fotografia, va ser molt ben acollida i ens va donar la
força i la il·lusió necessàries per tirar endavant, malgrat que el
context socioeconòmic no albirava grans eufòries.

Avui, i un cop finalitzada la tercera edició, hem vist com Emer-
gent-Lleida ja ha assolit una gran consideració per part dels
organismes i les institucions que treballen al voltant de la cul-
tura i de l’art al nostre país, i sobretot ha aconseguit un gran
suport entre els joves talents que amb molt esforç cerquen
fer-se un espai en el difícil i complicat món de l’art i que
veuen com Emergent-Lleida els és del tot útil. També hem
constatat que el festival comença a tenir visibilitat més enllà
de les nostres fronteres. Ho avala la gran participació de tre-
balls d’artistes estrangers (un trenta per cent) en les diferents
convocatòries que hem realitzat.



Des dels inicis hem procurat que un dels aspectes destacables
d’Emergent-Lleida fos, sens dubte, la seva proximitat i el trac-
te directe amb aquells que en són els usuaris o beneficiaris.
Emergent-Lleida vol ser un festival proper i útil per als nous
artistes i, sobre la base d’aquest concepte i objectius que ja
ens vam marcar en la primera edició, pivoten les diferents
activitats que s’hi realitzen. Així, l’esforç dels qui avui passem
al capdavant del festival no és cap altre que el fet d’esdevenir
garants d’aquestes idees i objectius i donar-los forma.

Per aquest motiu, el darrer any hem fet un esforç especial per
implementar fórmules idònies que serveixin a aquests pro-
pòsits. En aquest sentit, una de les activitats més reeixides,
per atrevida, innovadora, útil i ben organitzada, ha estat El
Pati de la Llotja, un espai inèdit, de diàleg, on nous artistes i
fotògrafs, d’una banda, i agents del sector artístic represen-
tats per galeristes, directors de festivals o responsables d’edi-
torials, de l’altra, han pogut trobar punts en comú i espais de
convergència d’interessos amb la idea d’incentivar els inter-
canvis futurs entre els uns i els altres. La responsabilitat de
coordinar El Pati de la Llotja ha anat a càrrec de Susana Mar-
tínez, i les valoracions generals, tant dels artistes participants
com dels representants de galeries i festivals que hi han assis-
tit, han estat altament positives. Tant és així que, d’alguna
manera, aquesta nova i singular activitat ha esdevingut un
punt d’inflexió en el nostre festival i ens ha fet entendre que

aquella idea primigènia de servei a la difusió i divulgació del
treball de joves artistes ha trobat un dels seus formats ideals
en El Pati de la Llotja.

També en aquesta darrera edició han tingut un pes específic
molt important les estretes col·laboracions entre Emergent-
Lleida i institucions lleidatanes com l’IEI o la Fundació Sorigué,
gràcies a les quals hem pogut consolidar projectes de pro-
ducció i divulgació de treballs de joves autors i que, òbvia-
ment, considerem imprescindibles i que volem continuar
potenciant i ampliant, si escau, en properes edicions.

Així doncs, convocatòries com eCREA (IEI), els Visionats
Emergent-Fundació Sorigué i El Pati de la Llotja com a espais
de creació, producció i difusió esdevenen clau i han format
el pal de paller de l’edició d’enguany. Entre les tres convo-
catòries hem rebut prop de 600 dossiers de presentació de
joves autors de països com la Gran Bretanya, Alemanya,
França, Bèlgica, Suècia, Portugal, Itàlia, Suïssa, Irlanda, Sèr-
bia, Rússia o bé els Països Baixos, entre altres, a més dels tre-
balls provinents de Catalunya i de la resta d’Espanya. Un èxit
que certifica l’interès que desperta Emergent-Lleida entre els
nous valors.

Tanmateix, Emergent-Lleida també ha mostrat el seu interès
perquè el màxim nombre possible d’institucions de les terres
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de Lleida puguin col·laborar i posar-hi el seu gra de sorra, tot
donant suport material o en infraestructures al festival. A
banda de les institucions ja esmentades en punts anteriors, el
Museu de Lleida: diocesà i comarcal, CaixaForum Lleida, el
Centre d’Art La Panera, els Serveis Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a Lleida, la Cambra de Comerç de
Lleida, el Museu de Joguets de Verdú, el Museu Comarcal de
l’Urgell, l’Arxiu de Lleida, la Fundació Lo Pardal, el Col·legi
d’Aparelladors de Lleida i la Sala Coma Estadella, la UdL o l’As-
sociació Res Non Verba, així com diferents empreses de la ciu-
tat, han col·laborat amb Emergent-Lleida i han ofert els seus
espais d’exposició.

Retornant a les activitats, no voldria deixar de comentar un
dels aspectes que des del festival considerem més important:
contribuir que l’art, en general, i la fotografia, en particular,
puguin esdevenir un gran instrument perquè col·lectius,
sovint apartats o marginats de la nostra societat, puguin tenir
un paper específic, actiu i important en el nostre festival. Per
aquest motiu, i ja des del primer any, hem estat capaços de
posar en marxa el programa Fotografia i inclusió. En la darrera
edició, aquest programa es va dur a terme en estreta col·labo-
ració amb l’Associació Alba de Tàrrega, una entitat que acull
200 persones amb disminució psíquica i amb problemàtiques
de salut mental, que va tenir el suport econòmic del mateix
ajuntament de Tàrrega i l’Obra Social de “la Caixa”.

Pel que fa als aspectes estrictament econòmics i de finança-
ment, Emergent-Lleida ha estat possible gràcies a les aporta-
cions econòmiques del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts (CONCA), del Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de Lleida i de l’Ajunta-
ment de Tàrrega, així com l’IEI, la Fundació Sorigué i l’Obra
Social de “la Caixa”, que han assumit el cost d’alguns pro-
grames específics i concrets desenvolupats al llarg del festival. 
Ara, però, que ja som al mes de desembre de 2010, i després
d’haver fet les valoracions en clau interna sobre el que ha
estat el festival fins avui, cal posar-se a treballar per al futur
més immediat: Emergent-Lleida 2011.

Aquest és el nou viatge que hem d’emprendre ara mateix i
que ha de finalitzar el proper mes d’octubre. Serà un viatge
en què carregarem amb allò imprescindible, essencial, vital, i
amb aquests elements al sarró construirem a consciència un
nou festival perquè organitzadors, artistes i comunitat trobem
en Emergent-Lleida quelcom que ens enriqueixi a tots i que
ens ajudi en el nostre progrés individual i col·lectiu.

Tanmateix, en el moment d’escriure aquestes ratlles, el futur
del festival no deixa de ser més o menys incert. La crisi eco-
nòmica que ha afectat greument la liquiditat d’ajuntaments i
administracions diverses, així com la incertesa política atesos
els canvis en el govern de la Generalitat i les properes elec-



cions municipals d’aquí a pocs mesos, són ingredients que,
com a mínim, deixen uns quants interrogants sobre la taula
que caldrà resoldre en les properes setmanes. 

Nosaltres, els que estem al capdavant i som els impulsors del
festival, ja estem treballant fort per a la propera edició i, com
que els resultats avalen la feina feta, confiem que els respon-
sables polítics amb poder de decidir entenguin que aquest
festival és quelcom important per al sector de l’art, al mateix
temps que ho és per a la terra que l’acull i els seus ciutadans,
ja que amb Emergent-Lleida els habitants de Ponent podran
tenir l’oportunitat de gaudir de propostes artístiques de pri-
mer nivell. I, per bé que quan les vaques són magres la cultu-
ra és una de les més perjudicades, ens agrada pensar que no
necessàriament ha de ser així, que aquesta mena de veritat
inqüestionable es pot subvertir.

Vull creure que els nostres polítics, que són els màxims res-
ponsables pel que fa al dibuix del futur proper i no tan pro-

D I V E R S À R I U M

per del nostre país, entenguin que la cultura no és només una
mera activitat lúdica; la cultura també ajuda a fer créixer els
seus ciutadans a tots els nivells, la cultura també estimula l’e-
conomia, i la cultura i l’art poden ser la base sobre la qual
podem millorar la nostra societat.

No en va, la UNESCO va declarar l’any 1982: “…i que la cul-
tura dóna a l’home la capacitat de reflexionar sobre ell
mateix. És aquesta la que fa de nosaltres éssers específicament
humans, racionals, crítics i èticament compromesos. A través
de la cultura discernim els valors i efectuem opinions. A través
d’aquesta, l’home s’expressa, pren consciència d’ell mateix i
es reconeix com un projecte inacabat, posa en qüestió les
seves pròpies realitzacions, cerca incansablement noves signi-
ficacions i crea obres que el transcendeixen.”

En definitiva, la cultura, aquest terme tan ampli, tan vast, no
deixa de ser imprescindible perquè la nostra societat progres-
si cap a viaranys més saludables amb criteri i intel·ligència.
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Era Mòstra de Cinèma Occitan “Llanterna Digital”

Er an 2005 hec es sòns prumèrs passes en public era Coordi-
nadora de Servicis Lingüistics de Lhèida, punt d’amassada des
servicis lingüistics d’aguesta demarcacion: Secretaria de Politi-
ca Lingüistica; deth Consòrci entara Normalizacion Lingüistica,
CNL de Lhèida; des servicis territoriaus d’Educacion, de Salut e
de Justícia dera Generalitat de Catalonha; deth Servici Lingüis-
tic dera Universitat de Lhèida; dera Escòla Oficiau d’Idiòmes de
Lhèida, e deth Servici Lingüistic de Comissions Obrères.

Er an següent, er Estatut d’Autonomia de Catalonha, en arti-
cle 6, establís que “era lengua occitana, nomentada aranés en
Aran, ei era lengua pròpria d’aguest territòri e ei oficiau en
Catalonha, d’acòrd damb çò qu’establissen aguest Estatut e
es leis de normalizacion lingüistica.”

Er an 2007, aquera joena Coordinadora de Servicis Lingüistics
de Lhèida convòque es prumèrs Prèmis Llanterna Digital, de
cuertmetratges en catalan e en occitan (www.llanternadigi-
tal.cat), damb er objectiu de fomentar er usatge de totes dues
lengües, a trauès dera creacion audiovisuau.

Er an 2008, eth delegat deth Govèrn dera Generalitat en Lhèi-
da, Miquel Pueyo, en representacion dera Coordinadora de
Servicis Lingüistics de Lhèida, e eth president dera associacion
Regard Nomade, responsable deth Hestivau Résistances,
Patrick Pagano, signauen, ena vila de Foish, un acòrd de colla-
boracion qu’auie de facilitar era projeccion de cinèma occitan
en Lhèida, d’ua manèra regulara. Atau apareish era Mòstra de
Cinèma Occitan “Llanterna Digital” (nomentada Mòstra,
d’ara enavant), ua prepausa d’apropament dera lengua occi-
tana, enes sues diferentes variantes, a trauès dera produccion
audiovisuau.

Eth 22 de seteme de 2010, eth Parlament de Catalonha aprò-
ve era Lei der occitan, aranés en Aran, que constituís eth marc
deth quau se desplegarà era oficialitat que formalize er Esta-
tut, ath madeish temps que supause un acte de justícia istori-
ca entà ua lengua perseguida e amagada pendent 800 ans,
donques que des de 1213, an dera des·hèta de Murèth, cap
institucion politica non l’a defenuda.

Aguesta ei era brèu e imprescindibla cronologia qu’explique
d’a on ges, e per qué, era Mòstra de Cinèma Occitan “Llan-
terna Digital”, ua prepausa riscada en sòn moment, e encara
aué, tot sigue dit, de divulgacion der occitan a trauès deth
cinèma, comprenut en un sens ample.

Parlar de cinèma occitan ei parlar d’ua seguida d’iniciatiues,
de produccions, de projèctes fòrça atomizats e damb diferen-
ti grads de professionalitat repartida per tota era geografia
d’Occitània, un ample territòri qu’arribe des dera Val d’Aran
enquias vals aupines plaçades jos era administracion italiana,
en tot passar per quasiben era mitat sud de França, dera còsta
atlantica ara mediterranèa.

Parlar d’industria cinematografica occitana ei quasiben referir-
se a ua irrealitat, a ores d’ara, mès çò que non se pòt negar
ne ignorar ei era existéncia d’ua rica e diuèrsa creacion audio-
visuau en aguesta lengua, fòrça desconeishuda, mès que mès
en Catalonha, mès damb uns nivèus de qualitat comparables
a produccions en fòrça d’autes lengües, tant en format cine-
matografic coma televisiu. 
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Era tardor de 2008 acuelh era prumèra edicion dera Mòstra,
ena quau se pòden veir sies creacions, era major part d’eres
de cuertmetratge. Aguesta prumèra edicion sonque se pro-
grame en Lhèida. Eth sòn èxit, totun, propicie ua reflexion sus
eth sòn potenciau e atau se’n definissen es objectius de futur: 

1. Contribuïr ara difusion dera lengua e dera realitat occitana,
en Catalonha, a trauès de creacions cinematografiques en
occitan. 

2. Contribuïr ar establiment d’un circuit d’exibicion de pro-
ductes audiovisuaus en occitan, en Catalonha e Occitània.

Justaments, eth besonh de disposar d’espacis a on es naui cre-
adors poguen projectar es sues òbres (çò que vò quinsevolh
artista: qu’era sua òbra pogue èster coneishuda) serà un des
factors claus entath futur desvolopament dera Mòstra. 

En tot tier en compde qu’era Mòstra a un fòrt compausant
lingüistic e de divulgacion, ath delà deth cinematografic, eth
public que se li adrece ei diuèrs:

Afeccionats en cinèma, que non an guaires ocasions de veir
produccions occitanes.

Estudiants e estudiosi der occitan e des diferentes lengües
romaniques.

Persones interessades en conéisher era realitat e era diuersi-
tat sociau, culturau e lingüistica d’Occitània.

Persones parlantes abituaus o ocasionaus der occitan, qu’a-
tau ven agranida era ofèrta de productes audiovisuaus en
aguesta lengua.

En çò que tanh ara tipologia dera programacion, des deth
prumèr moment se vò aufrir un ventalh coma mès ample mel-
hor de genres e estils cinematografics, en tot sajar d’arténher
un equilibri entre longmetratges e cuertmetratges, e entre
òbres de ficcion e documentaus.

Per çò que hè ara origina geografica de produccion des òbres,
tanben se cerque que poguen representar es diferenti territò-
ris occitans, era quau causa vò díder, que tanben i siguen pre-
sentes es diferentes variantes dialectaus dera lengua.

Fin finau, tanben se sage de compaginar òbres que se projèc-
ten sonque damb er audio en occitan, damb aqueres qu’in-
cludissen sostítols en francés, en italian, o en catalan, maugrat
que non tostemp ei possible escuélher.

A compdar dera dusau edicion dera Mòstra s’i programen es
òbres finalistes o premiades ena edicion deth madeish an des
Prèmis Llanterna Digital e qu’an er audio o es sostítols en occi-
tan, o aqueres qu’era organizacion dera Mòstra considère
mès que mès considerables. Er objectiu ei, evidentaments,

mantier un clar ligam damb es prèmis que sigueren era origi-
na dera Mòstra e contribuïr, ath madeish temps, a propagar
eth trabalh des joeni creadors que i participen.

Damb aguesta carta d’identitat ei coma se presente era dusau
edicion. Cau, totun, hèr un saut e arribar en autes localitats
catalanes. Barcelona e Vielha son es escuelhudes entà acuél-
her era Mòstra, era prumèra, en tant qu’ei capitau de Cata-
lonha e era dusau, en tant qu’ei capitau d’Aran.

Aguesta dusau edicion includís dotze títols, tres que ne corres-
ponen a òbres premiades o finalistes des Prèmis Llanterna
Digital 2009. Era grana novetat, mès, a banda deth hèt que
ja ges der encastre estricte de Lhèida, ei qu’incorpòre, eth dia
dera inauguracion, era preséncia de persones dirèctaments
restacades ena creacion audiovisuau en occitan pr’amor que
poguen presentar es sues opinions ath respècte. Es prumères
convidades a participar-i son Elisa Nicoli, realizadora, e Ines
Cavalcanti, responsabla de lengua, cultura e ahèrs internacio-
naus de Chambra d’Òc, entitat que, entre fòrça autes activi-
tats en favor dera lengua occitana, produsís creacions audio-
visuaus en aguesta lengua.

Era bona responsa qu’a era iniciatiua pertot hè qu’era Coor-
dinadora de Servicis Lingüistics de Lhèida se prepause hèr eth
saut ara Occitània Granda. Era idèa d’articular ua prepausa de
dimension transfrontalièra, de contribuïr a treçar un hilat
panoccitan d’exibicion audiovisuau se concrète e se comence
a percéber coma pro atractiua per part de diferenti organis-
mes e entitats que trabalhen ena difusion dera lengua.

D’aguesta manèra, era edicion de 2010 se programe, tan-
ben, en Ostana, Tolosa e Besièrs, mercés ara collaboracion
d’ua vintia d’entitats publiques e privades des diferenti terri-
tòris, dirigides per Chambra d’Òc, Convergéncia Occitana e
eth Cirdòc.

Ua auta novetat ei er acòrd de collaboracion, en Lhèida,
damb era Filmotèca Tèrres de Ponent, que, un des títols dera
Mòstra forme part dera programacion ordinària dera Filmotè-
ca, per çò que permet, d’un costat, er accès de fòrça cinefils
a ua pellicula occitana d’ua manèra fòrça comòda e, per un
aute costat, que se pogue projectar tàs tres localitats a on era
Filmotèca hè sessions: Lhèida, Tàrrega e Era Seu d’Urgelh.

Era responsa contunhe d’èster fòrça bona pertot. Coma indi-
cador, sonque cau comentar qu’en Besièrs era Mòstra se ve
acompanhada de taules redones a on se reflexione sus era
creacion audiovisuau en occitan e sus era definicion de cinè-
ma occitan. Ua reflexion importanta e imprescindibla, que
non mos resulte alièna, as catalans.

E a partir d’ací, qué? Eth rèpte ei apassionant. Auem ua ini-
ciatiua fòrça modèsta de divulgacion dera lengua a trauès
deth lenguatge audiovisuau que creish, s’escampe e que, a
ores d’ara, ja a diferentes prepauses entà arribar a mès locali-
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tats occitanes eth 2011. Calerà demorar que fin finau poguen
anar-se hènt realitat.

D’un aute costat, eth marc legau der occitan en Catalonha, e
eth papèr qu’a de jogar es diferenti poders publics, se va con-
cretant e desplegant pòga pòc, mès de manèra inexorable.

Deuant d’aguesta scèna, era unica actitud valida a d’èster
seguir auançant. Contunhar en tot aufrir ua programacion
variada e de qualitat, incrementar es acòrds damb tota sòrta
d’organismes e entitats catalanes e occitanes, agranir eth hilat
de contactes damb creadors, productors, escòles de cinèma...
e fin finau, assolidar un projècte encara fòrça nau, mès damb
fòrça de futur.

Catalonha a eth rèpte de contribuïr, des des sues institucions,
ara recuperacion dera preséncia e dera dignitat der occitan,

donques que se l’a hèt absoludaments sòn en proclamar-lo
lengua oficiau en tot eth territòri e pròpria en Aran e en èster
pionèra, a nivèu juridic, en dar-li ua cobertura legau unica e,
per aguest motiu, damb molt de valor, en tèrmes de reco-
neishença e de restitucion d’ua dignitat que non aurie calgut
mauméter jamès.

Des d’aguestes pagines volem, donques, non sonque divulgar
era Mòstra de Cinèma Occitan “Llanterna Digital” e animar a
assistir as projeccions dera sua edicion 2011, as diferentes
localitats a on se projècte, mès, sustot, contribuïr, ne que
sigue modestaments, a difóner era realitat e era diuersitat
dera lengua occitana, ua lengua en franc procès de minoriza-
cion, e quan non de persecucion, per part des estats francesi
e italians, mès que compde, entre es sòns actius, damb er
orgulh d’auer estat era lengua des trobadors, o era deth
Nobel de literatura Frederic Mistral.



48

A propòsit del centenari Lamolla…

Malgrat la manca d’interès congènita que el tema del patri-
moni artístic [municipal] arrossega des de fa tants i tants anys
a la nostra ciutat; malgrat la malversació que la classe política
fa de la conjuntura econòmica actual; malgrat, en definitiva,
els temps que ens han tocat viure, estem immersos —curiosa
paradoxa— en una època de celebracions amb aires de tragi-
comèdia, en què se succeeixen tot un seguit de centenaris
que recorden el naixement d’algunes de les grans icones de
la història de l’art i la cultura a Lleida. 

Després del Centenari Leandre Cristòfol (1908 -1998) —que
la ciutat celebrà entre els anys 2008 i 2009—, el 2010 clogué
amb la celebració dels cent anys de la naixença d’un dels seus
grans amics en l’aventura avantguardista dels anys trenta:
Antoni Garcia Lamolla (1910 - 1981).

Tot i néixer a Barcelona, Lamolla es trasllada l’any 1924 a Llei-
da, on coincideix per primera vegada amb Leandre Cristòfol a
l’Acadèmia de Justo Almela i, posteriorment, al grup Studi
d’Art.1 Dues personalitats clau en la historiografia artística de la
nostra ciutat que la creació, l’any 1933, de la revista Art (1933-
1934) posarà en conjunció amb Enric Crous i Josep Viola. 

La importància d’aquesta publicació ja ha estat assenyalada
fins a la sacietat —tant des del punt de vista artístic com lite-
rari— per un bon nombre d’estudis, monografies, articles i
referències de tota índole. Cal no oblidar que estem parlant
d’un dels inputs més importants, sinó el que més, dins la his-
tòria de l’art a Lleida. Tot i això, el que sens dubte li ha ator-
gat la màxima significació ha estat el seu paper com a mitjà
de difusió dels assaigs teòrics d’un jove Manuel (aleshores
Josep) Viola, poeta i dibuixant surrealista, i també com a mitjà
privilegiat per a l’intercanvi d’idees entre ell i els altres redac-
tors de la revista amb Leandre Cristòfol i Antoni G. Lamolla,
dos joves artistes a la recerca d’un llenguatge propi. Per a tots
ells Arts fou una plataforma, els debats suscitats des de la qual,
sumats als nous referents artístics que sorgien arreu del país i

D I V E R S À R I U M

F r a n c e s c  G a b a r r e l l

Foto de capçalera: Antoni Garcia Lamolla (Foto: Antoine Garcia-Lamolla).
Leandre Cristòfol i Antoni G. Lamolla a París, 1953 (Arxiu Leandre
Cristòfol. Museu d’Art Jaume Morera, Lleida)
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fonamentalment a Barcelona, els predisposaren a un canvi
radical en les seves respectives trajectòries.

A partir d’aquests moments Lamolla s’endinsa, pels camins
del surrealisme, cap a una producció pictòrica que el connec-
tarà amb els cercles avantguardistes agrupats al voltant dels
membres d’ADLAN (Amics de l’Art Nou) i que tindrà un
important ressò a partir de sengles exposicions a Madrid l’any
1935, i a París, Barcelona i Tenerife l’any 1936. La mostra de
la ciutat comtal, que dugué per títol Exposició Logicofobista,
fou, sens dubte, la que obtingué una major repercussió. Hi
participaren, a banda del mateix Lamolla: Ángel Ferrant,
Leandre Cristòfol, Esteban Francés, Gamboa-Rothwos, Ramon
Marinel·lo, Joan Massanet, Maruja Mallo, Àngel Planells,
Jaume Sans, Nadia Sokalova, Remedios Varo i Juan Ismael.

Com que rés odiem més que aquest somni enso-
pit de la realitat, que no és altra cosa que aque-
lles dels nostres somnis que s’assemblen més al
de tots els imbècils.

Com que aquesta realitat és tant el pretexte com
la causa d’aquelles, definitivament inaguanta-
bles, màquines de fer badallar que son les obres,
diluvialmente nombroses, dels fatals artistassos
pairals, realistes i clàssics que patim. Com que el
responsable ideològic de totes aquestes, com de
tantíssims d’altres, dejeccions espirituals, és això
tan odiós que hom ne diu ara Llógica, ara seny i
sentit comú.

Es per tot això que ens proclamem foribonda-
ment Logicofobistes.2

La Guerra Civil truncarà una trajectòria clarament ascendent i
provocarà l’exili de Lamolla a França, en uns primers anys forta-
ment condicionats per la precarietat i les difícils circumstàncies
vitals, que afectaran tant el nostre pintor com la majoria dels
artistes que, com ell, es veieren obligats a creuar els Pirineus. 

En aquest context, la seva pintura sofrirà una progressiva evo-
lució que el durà de l’univers surrealista inicial —carregat ara
d’obscures referències a la guerra i d’una inquietant i dramà-
tica iconografia— fins a un retorn gradual a la representació
de la realitat exterior, on el paisatge i la figura adquireixen
cada cop més protagonisme; un paisatge fortament expressiu
i interioritzat, però, i una figuració de tipus al·legòric, prope-
ra a un simbolisme cru i sense maquillar. En conjunt, s’aprecia
un evident canvi de registre cap a sensibilitats molt més fos-
ques i tràgiques, sensibilitats que donen lloc a una obra
impregnada del pessimisme i la duresa que acompanya una
experiència vital marcada pel conflicte bèl·lic espanyol primer
i, posteriorment, per l’ocupació alemanya de França. 

Cada cop més allunyat dels cercles artístics a l’exili, aquest
serà el camí que emprendrà la seva obra al llarg de tota la
postguerra —pendent encara de ser estudiada amb tota la
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Antoni G. Lamolla. Sense títol, 1934-1935 (Museu d’Art Jaume More-
ra, Lleida)

Antoni G. Lamolla. Diari d’un psicoanalista, 1935 (Museu d’Art Jaume
Morera, Lleida)
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seva profunditat. Només puntuals aparicions d’una figuració
deutora del seu passat surrealista, que sempre l’acompanya-
rà, i algunes obres de caire experimental que mostren una
certa permeabilitat en relació amb la renovació de la pintura
europea del moment, sacsejarien una trajectòria ja consolida-
da i inamovible. Al final de la seva vida, i gairebé coincidint
amb la incipient recuperació a l’Estat espanyol de les princi-
pals trajectòries de l’avantguarda d’entreguerres, aquest
passat gairebé mític en l’horitzó del surrealisme espanyol
tornaria a tenir una gran presència en l’obra de Lamolla.
Malauradament, la seva mort l’any 1981 a la ciutat que l’aco-
llí, Dreux, li impedí gaudir d’aquesta recuperació i de qualse-
vol altra.

Malgrat que som davant d’una de les figures clau dins el
surrealisme espanyol de segona generació, Lamolla és un
exemple clar dels efectes perniciosos que la Guerra Civil pri-
mer, i l’exili després, tingueren en el que havia de ser una
excepcional projecció nacional i internacional. Conseqüent-
ment, aquest fet afectà la repercussió posterior que la seva
obra ha tingut al llarg dels anys. I és que, a diferència de Lean-
dre Cristòfol, el que fou un dels pintors més ben valorats del
surrealisme català és, per a bona part del públic lleidatà, enca-
ra ara un gran desconegut. I en aquest sentit, tot i l’excessiva
ampul·lositat del terme, la celebració del Centenari Lamolla
representa una excel·lent oportunitat de recuperació i un
magnífic exercici d’insistència. 

Amb l’antecedent de l’exposició antològica que el Museu
d’Art Jaume Morera li dedicà l’any 1998,3 el retorn de la
incombustible Lucía García de Carpi en el paper de comissà-
ria al capdavant del projecte —al costat, novament, del
director del Museu, Jesus Navarro; el suport econòmic del
Ministeri de Cultura a través de la Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales (SECC), i la inestimable col·labora-
ció de les dues filles de l’artista, Yolanda i Carmen Garcia-
Lamolla, el 26 d’octubre de 2010, amb motiu dels cents anys
del seu naixement, Antoni Garcia Lamolla retorna a Lleida a
través de l’exposició Lamolla, mirall d’una època.4

En aquesta ocasió, a més d’exposar l’obra més significativa,
la mostra amplia considerablement l’angle de visió per tal de
contextualitzar adequadament la figura del pintor. Així, la
producció es confronta i es fa dialogar amb els treballs rea-
litzats per alguns dels principals artistes que compartiren
amb Lamolla experiències vitals i plantejaments estètics al
llarg de la seva trajectòria: Leandre Cristòfol, Enric Crous,
Josep/Manuel Viola (quan era Josep i quan fou Manuel), Artur
Carbonell, Ángel Ferrant, Esteban Francés, Juan Ismael, Maru-
ja Mallo, Ramon Marinel·lo, Joan Massanet, Joan Miró, Àngel
Planells, Jaume Sans, Remedios Varo, Antoni Clavé, Emili Grau
Sala, Joan Rebull i Maurice de Vlaminck. 

Prop d’un centenar d’obres agrupades al voltant de tres
àmbits temàtics ben diferenciats: El cercle lleidatà de la revista
Art, Lamolla i ADLAN, i Lamolla i l’exili.5 Tres etapes vinculades
a la biografia del pintor, de les quals ja hem parlat al comen-
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Antoni G. Lamolla. Autoretrat, 1943 (Col·lecció particular, Lleida)

Portada de la revista Esfuerzo, Semanario de las Juventudes Libertarias,
núm. 2, 1937 (Arxiu Lamolla, Lleida)
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çament d’aquest article, i que responen a una singular activi-
tat creativa que, malgrat totes les dificultats, mai abandonà.

Com no podia ser d’una altra manera, l’exposició va acom-
panyada per l’edició bilingüe castellà-català (a càrrec de la
SECC) d’una monografia que, sota el mateix títol de la mos-
tra, presenta sengles articles dels comissaris Lucía García de
Carpi i Jesús Navarro: un de conjunt a tall d’introducció6 i dos
estudis per separat, sobre la revista Art i el Logicofobisme7 un,
i sobre el Lamolla il·lustrador,8 l’altre. Tanca el gruix de textos
l’historiador del CSIC Miguel Cabañas,9 que escriu sobre l’e-
xili. Cal destacar, per sobre de tot, els treballs d’aquests dos
darrers; per l’inexplorat dels temes i el lloable esforç de docu-
mentació dut a terme pels autors. Sens dubte, les aportacions
més interessants i noves de la publicació, que han de servir
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per assentar les bases de futurs estudis sobre la il·lustració i l’e-
xili en el context historiogràfic del pintor Lamolla. 

Lamolla, mirall d’una època, principi i final del Centenari
Lamolla a la nostra ciutat. Abans d’endinsar-se de nou en
l’oblit, l’exposició (o una bona part) farà un darrer viatge
fins a Segòvia i Saragossa. Dues parades; final de trajecte;
punt i a part.

I mentrestant, Lleida es prepara per continuar el seu particu-
lar camí de celebracions. Vindran nous Dies de vi i roses que,
com la magnífica obra de Blake Edwards (in memoriam) no
sabran si fer-nos riure o plorar, però que de ben segur ens
acabaran deixant aquell maleït regust amarg a la boca... Ben-
vingut Ton Sirera!

1 Grup format pels antics alumnes de Justo Almela: Josep Sanabria, Lean-
dre Cristòfol, Antoni Garcia Lamolla, Josep Tufet i Charles Pardell, quan
l’any 1932 tancà la seva acadèmia.

2 Declaració col·lectiva editada, amb motiu de l’Exposició Logicofobista, en un
full volant de color vermell. GARCÍA DE CARPI, L. “D’«Art» al Logicofonisme”.
A: Lamolla, mirall d’una època. Madrid: Institut Municipal d’Acció Cultural de
Lleida; Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, p. 50. 

3 El pintor Lamolla. Mostra feta amb coproducció amb el Museu de Terol.
Sales d’exposició permanent i sales d’exposició temporal del Museu d’Art
Jaume Morera, del 20 de febrer al 12 d’abril de 1998.

4 Lamolla, mirall d’una època. Sales d’exposició permanent i sales d’exposi-
ció temporal del Museu d’Art Jaume Morera, del 26 d’octubre de 2010 al
30 de gener de 2011.

5 Cal destacar, dins d’aquest àmbit, la novetat que representa la presència
d’alguns dels treballs més significatius d’un vessant fins ara no excessiva-
ment conegut del pintor: la d’il·lustrador de les publicacions llibertàries

durant la Guerra Civil i de moltes de les revistes de l’exili cultural català i
espanyol a França, mostra evident del seu compromís cívic i polític.

6 GARCÍA, L.; NAVARRO, J. “Lamolla, mirall d’una època”. A: Lamolla, mirall
d’una època. Madrid: Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida; Socie-
dad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, p. 14-19. 

7 GARCÍA DE CARPI, L. “D’Art al Logicofobisme”. A: Lamolla, mirall d’una
època. Madrid: Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida; Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Culturales, 2010, p. 20-57. 

8 NAVARRO GUITART, J. “El compromís cívic i polític de Lamolla a través de
la il·lustració”. A: Lamolla, mirall d’una època. Madrid: Institut Municipal
d’Acció Cultural de Lleida; Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les, 2010, p. 58-91. 

9 CABAÑAS BRAVO, M. “L’exili a França dels artistes espanyols i el cas de
Lamolla”. A: Lamolla, mirall d’una època. Madrid: Institut Municipal d’Acció
Cultural de Lleida; Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010,
p. 92-19.
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J o r d i  V .  P o u

Your old road is rapidly agin’
Please get out of the new one

If you can’t lend a hand
For the times they’re a-changin’

Bob Dylan

Imagineu per un moment que tornem quinze anys enrere.
Suposeu també que qui llegeix aquest article, o sigui tu, ets al
carrer fent fotografies. Com a bon afeccionat tens un equip
de qualitat, una càmera reflex amb diversos objectius. Mentre
fas una foto s’apropa per darrere algú que també es posa a
fer-ne, la seva càmera et crida l’atenció. És una càmera digi-
tal, potser la primera que veus, però has llegit que la baixa
qualitat de la imatge que donen és inversament proporcional
al preu, per tant, cares i poc útils. 

Inicies una conversa encuriosit. Parleu animadament de foto-
grafia, d’equips i càmeres. I, en acabar, el desconegut et fa
una previsió de futur. Creu que en uns deu anys la majoria d’i-
matges es faran amb equips digitals. Que probablement
podrem fer una fotografia i que es vegi a tot el món gairebé
immediatament. Parla d’aparells petits i lleugers que perme-
tran fer, retocar i distribuir una fotografia en pocs minuts. En
aquell moment una previsió com aquella no era diferent de la
del que preveia hotels a la Lluna, ciència-ficció, penses tu.

Ja podeu deixar d’imaginar, tornem a l’actualitat. Aquella pre-
visió no sols s’ha fet realitat, sinó que, a més, ens aboca a un
dels moments més interessants de la història de la fotografia.
Una revolució absoluta d’equips i mitjans que força a una
reinterpretació del que entenem com a mitjà fotogràfic. La
fotografia tal com la coneixíem està en perill de mort. 

Ara bé, el que gairebé ningú hauria previst és que, en aquest
moment crític, el cop final el rebi de la mà d’una eina tan poc
fotogràfica com un telèfon mòbil: l’iPhone de la casa Apple.
Aquest aparell multiús, a l’estil d’una navalla suïssa, incorpora

un seguit de possibilitats que, hàbilment combinades, estan
provocant un terratrèmol fotogràfic. La navalla s’ha obert pel
costat que més talla i s’endinsa directe cap al cor de la foto-
grafia tradicional. 

L’iPhone va ser el primer telèfon d’èxit comercial global que
va combinar una càmera fotogràfica, una extensa col·lecció
d’aplicacions de retoc fotogràfic i la connectivitat contínua i
immediata amb Internet. Aquesta és, sens dubte, la combi-
nació guanyadora. Ho demostra el fet que tota la resta de
companyies i sistemes operatius mòbils n’han seguit o
copiat l’estil.

Però anem per parts. Us preguntareu: On és el trencament
amb la fotografia tradicional? Què és el que l’està matant?
Bàsicament, podem definir tres eixos: el canvi de suports, la
immediatesa i la popularització. Vegem-ho.

La fotografia tradicional, també dita ara analògica, utilitzava
un rodet de pel·lícula que calia portar a revelar un cop expo-
sat. Un cop teníem el negatiu, calia positivar-les sobre paper,
ja fos una còpia o un llibre, diari o revista, per poder veure les
imatges. L’objectiu final del procés era la impressió. Per gau-
dir d’una fotografia calia imprimir-la. Això s’ha trencat, ja que
amb la fotografia digital ja no cal imprimir les fotografies per
usar-les. El suport s’ha traslladat del paper als monitors, ja
siguin de televisió, d’ordinador o de la mateixa càmera.

La immediatesa va directament lligada al punt anterior. La
fotografia digital la podem veure just després de fer-la. Això
abans no passava. Vivim en una societat que vol que tot sigui
instantani: la comunicació, el menjar, els transports, etc., i la
fotografia s’hi ha adaptat perfectament. Si a això hi afegim el
desenvolupament d’Internet, com a element extern però vin-
culat, tenim una simbiosi perfecta, molt atractiva per a la
societat actual.

I conseqüentment arribem a la popularització. En poc temps
hem passat de fer fotografies dos dies a l’any a fer-ne cada
dia. La reducció de costos i l’immediatesa, així com l’aparició
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iPhoneografia. Els nous reptes de la fotografia

Foto de capçalera: Jordi V. Pou
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de les càmeres digitals compactes i les incorporades als telè-
fons mòbils, han fet que es multipliquessin exponencialment
el nombre de fotografies fetes al món en general i a cada
casa en particular. Mai s’havien fet tantes fotografies com es
fan ara.

És clar que la fotografia digital ha ferit de mort la fotografia
analògica. És un assassinat per capítols, a poc a poc però
segur. Però no passa res, el rei ha mort, visca el rei. Si no fos
que... i si resulta que ens ha sortit una república? El camí que
cal seguir deixa de ser únic, es multipliquen les possibilitats,
els usos, els formats, és a dir, es democratitza la fotografia. 

Aquests eixos vertebradors del canvi són compartits per totes
les càmeres digitals, però el primer aparell que els ajunta tots
i en multiplica les seves possibilitats ha estat l’iPhone. I sense
cap mena de dubte acabarà redefinint el que serà una càme-
ra fotogràfica i els seus usos per al futur proper.

Actualment, i segons estadístiques del 2010, ja es fan més
fotos al món amb telèfons mòbils que amb tota la resta de
càmeres, compactes i reflex, sumades. I les previsions per al

2011 encara fan la distància més gran. Si entreu a Flickr
(www.flickr.com), el principal lloc web mundial per volum
dedicat a compartir fotografies, podeu consultar les estadísti-
ques de càmeres utilitzades. L’iPhone és de llarg la més utilit-
zada entre els usuaris, davant d’altres mòbils i càmeres Nikon
o Canon.

La senzillesa tècnica de l’eina, una càmera bàsica sense com-
plicacions, i la possibilitat d’utilitzar centenars d’aplicacions
per retocar les imatges al nostre gust han atret molta gent
que no vol o no pot perdre temps amb complicacions tècni-
ques i ordinadors. Si afegim la possibilitat de penjar la foto a
Internet o enviar-la per correu electrònic immediatament, ja
tenim la combinació perfecta. En una societat global on sem-
bla que no es pot viure sense Google, Facebook, Twitter,
Flickr, etc., Apple ha inventat l’eina perfecta. I, a més, serveix
per fer trucades telefòniques!

L’èxit de l’iPhone, parlant de fotografia, és clar, radica en la
seva autonomia com a eina per a la producció d’imatge
fotogràfica. Això ha fet que s’estengués tant el seu ús com a
càmera fotogràfica que fins i tot s’ha començat a definir el
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fenomen amb un nom concret: iPhoneografia. En general,
es consideren part de la iPhoneografia les fotos fetes, reto-
cades i compartides a Internet des del mateix telèfon, sense
passar per cap ordinador. Tot el procés es fa a la mateixa
eina: el telèfon.

El nom d’iPhoneografia es va començar a utilitzar fa poc més
de dos anys. En aquest curt període de temps ha sorgit una
comunitat de seguidors a escala mundial que creix a un ritme
impossible d’aturar. Cada dia són més els que segueixen els
seus principis i comparteixen fotos per Internet. Apareixen
webs específiques tant informatives (www.iphoneography.com)
com per compartir fotografies (www.eyeem.com). La quanti-
tat d’imatges noves que circulen cada dia per la xarxa són
incalculables. La iPhoneografia ha arribat per quedar-s’hi. Un
nou concepte trasbalsa les bases de la fotografia. Ja no és
només l’apunta i dispara, ara és l’apunta, dispara i compar-
teix. A partir d’ara aquesta idea es farà cada dia més present
a qualsevol càmera fotogràfica que surti al mercat. El nom
desapareixerà segur, ja que va lligat a una marca tan estima-
da com odiada, però el concepte es convertirà en el referent
durant molts dels propers anys.

La iPhoneografia ha suposat de cop el mateix que tres fenò-
mens molt importants en la història de la fotografia. El primer
va ser l’aparició de la càmera Kodak, a finals del segle XIX, que
va popularitzar la fotografia. El segon, la càmera Polaroid de
finals dels 40, que va permetre a un grup d’artistes convertir
l’apunta i dispara en una eina vàlida per a l’art. I el tercer, el
fenomen de la Lomografia, en què grups d’usuaris de les
càmeres soviètiques Lomo s’organitzen com a comunitat per
exposar i publicar com a col·lectiu. La iPhoneografia ha acon-
seguit una fita extraordinària: ajuntar tots tres conceptes en
un de sol. La fotografia utilitzant la càmera d’un telèfon mòbil
és ja la més popular: hi ha col·lectius de gent organitzats grà-
cies a Internet al voltant d’aquesta eina i ja han aparegut artis-
tes que la utilitzen per a la creació artística.

I arribem així a la part més interessant. Era qüestió de temps
que el món de l’art en comencés a treure partit, i més con-
cretament el vinculat a la fotografia. Són diversos els artistes
que han començat a explorar les possibilitats de l’eina. De la
mateixa manera, usuaris de l’iPhone han començat a crear
imatges que han atret l’atenció del món de l’art. La primera
exposició d’iPhoneografia es va fer a finals del mes de gener
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de 2010 a Berkeley, als Estats Units. Va ser en una galeria d’art
a partir d’una selecció feta a una pàgina web. El que sorprèn
és que en només uns mesos hi ha hagut exposicions a diver-
sos llocs del planeta. Des de Melbourne, Filadèlfia, Milà,
Madrid, etc., fins a les principals capitals de l’art, tant als
Estats Units, Nova York, com a Europa, Berlín. Són exposicions
cada cop més elaborades, amb més criteri i continguts
extraordinaris. El comentari més estès és aquell que fa molta
gent quan veu les imatges: “Però, això està fet amb un telè-
fon? Doncs sí.

És una eina amb limitacions, és clar, però amb inimaginables
possibilitats encara per descobrir. Tots sabem que l’eina no fa
l’artista, però l’artista que és capaç de conèixer bé l’eina pot
treure’n tot el suc per a la seva creació. Això és el que ara està
succeint amb la iPhoneografia. El ritme d’evolució és especta-
cular i el nivell puja dia a dia gràcies a la incorporació de gent
creativa que la comença a utilitzar com a eina sense prejudicis.

De fet, la iPhoneografia ja ha obert les portes d’un centre d’art
contemporani. Com deia el titular d’un article a La Vanguardia
Digital del dia 18 de novembre de 2010: “La iPhoneografía se
hace un hueco en los Museos.” I així ha estat. El Centre d’Art
La Panera de Lleida ha estat el primer al món que ha progra-
mat una exposició d’iPhoneografia. Ha estat una exposició
arriscada i valenta que volia destacar tots els elements que fan
d’aquest moviment una punta de llança en l’evolució de la
fotografia i l’art. La comunitat global, la immediatesa i el
suport virtual convertits en eina de creació d’art contempora-
ni. Si visiteu la web de la Panera (www.lapanera.cat), hi troba-
reu tant l’explicació del projecte com l’enllaç a l’exposició vir-
tual que encara es troba a Internet. L’exposició ha estat un èxit
per la repercussió aconseguida, i no dubteu que tot just és la
primera de moltes que seguiran. La porta ja és oberta.

La iPhoneografia creix a passos de gegant, tot definint un nou
futur per a la fotografia, que haurà de passar, sens dubte, per
l’adaptació de les noves eines. I això no vol dir adaptar les
seves velles maneres de representació, sinó trobar-ne de
noves que s’hi adaptin. Cal investigar i trobar els nous
suports, els nous mitjans de difusió i exposició. Hi ha molta
incredulitat encara, moltes mirades fins i tot despectives. La
feina per fer és molta, però el que no pugi ara segur que es
quedarà fora d’aquest tren d’alta velocitat.

Si feu una cerca a Internet amb el mot iPhoneography, troba-
reu molts enllaços a webs tant col·lectives com personals,
entre aquestes les d’alguns fotògrafs i artistes que utilitzen
aquest nou mitjà amb resultats extraordinaris. Les imatges
que acompanyen aquest article volen ser una petita mostra
del treball d’algun d’ells. Si feu una recerca amb el seu nom,
tindreu accés a la seva producció.
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Andratx Badia Escolà*

“Miracles i espectres”, al cel sia,
de Joan Barceló i Cullerés

I per què no fer justícia, vaig dir-me després de tancar L’horitzó,
de Patrick Modiano, amb un dels nostres escriptors més impor-
tants i més oblidats a l’hora de fer front al difícil encàrrec de la
revista ARTS?

Joan Barceló i Cullerés (Menàrguens, 1955 – Barcelona, 1980)
va escriure Miracles i espectres, un recull de contes, l’any 1979,
i el va presentar a diversos premis literaris sense cap mena d’è-
xit i amb la incomprensió gairebé total dels diferents jurats.
Publicat pòstumament, l’any 1981, a la col·lecció Raixa de l’e-
ditorial Moll de Mallorca, gràcies a la convicció de Miquel Àngel
Riera, és un dels pocs llibres de Barceló que encara es troben
amb facilitat en el circuit comercial dels Països Catalans. Jo
mateix el vaig encomanar ara farà uns tres o quatre anys a l’e-
ditorial directament via Internet.

Miracles i espectres és un aplec eclèctic format per onze contes
i una nouvelle, per a mi l’obra mestra de l’autor, i un laboratori
experimental de primera magnitud i en directe. I ho dic perquè
crec que és el centre neuràlgic, el pal de paller, de tot el seu
projecte literari: de Vacalforges al món, passant per Cordenit. El
primer és el nom que adquireix en el procés de mitificació lite-
rària de la realitat el poble natal de l’autor —procediment força
estès en els autors catalans dels anys 70 arran de la publicació
de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, i el seu
Macondo—, confegit per sinonímia dialectal (“Vaca” per
“mena” i “alforges” per “àrguens”) i, l’últim, li serveix com a

Report

La matinada del 28 de juliol de 1980 el cos mort d’un jove de 24 anys (havia nascut la diada de Tots
Sants de 1955), fill de cal Cullerés de Menàrguens, va ser trobat al seu pis de Barcelona. Durant els cinc
anys anteriors, després d’uns intents infructuosos de fer-se missioner o de llicenciar-se en Dret, Joan Bar-
celó s’havia introduït en els cercles contraculturals de la Barcelona tardofranquista i havia decidit seguir
la vocació artística a què l’induïen el seu cor i la seua imaginació. Pels volts de 1975 es decideix a pro-
fessionalitzar-se com a escriptor, abandona les provatures plàstiques i publica el seu primer llibre, Obres
complestes. Volum XXVIIIè, en una autoedició numerada de 500 exemplars. Autor prolífic, feina que com-
paginà amb la de mestre de català, guionista de programes radiofònics o de periodista cultural per al
diari Avui, en menys d’una dècada deixarà escrits, en el moment de morir, tres novel·les i quatre reculls
per a adults, set novel·les, vint-i-dos contes i tres peces teatrals per a nois i noies i cinc poemaris, a més
a més de diverses traduccions, guies didàctiques, biografies, etc. Algunes d’aquestes obres van ser guar-
donades amb els premis més prestigiosos de la literatura catalana: el 1979 va guanyar el Premi Vicent

Andrés Estellés de poesia pel poemari Diables d’escuma (1980) i el Premi Folch i Torres per la novel·la infantil i juvenil Que comen-
ci la festa! (1980). Altres títols importants a tindre en compte serien Ulls de gat mesquer (1979), Viatge enllunat (1979), Miracles i
espectres (1981), Pare de rates (1981), Trenta taronges (1985) o Un drapaire a Nova York (1986), fruit aquesta última del viatge que
féu en solitari l’any 1977 als EUA i que li serví per incorporar aquesta geografia al seu món de ficció. Inscrit en la generació literà-
ria dels 70, és una figura per treure de l’oblit no només pel seu talent, sinó perquè fou un gran renovador de la narrativa catala-
na que cal rellegir i resituar des de la vigència del segle XXI.

heterònim poeticometafòric de Barcelona. Són els dos extrems
de la geografia barceloniana. Encara ens quedaran per desco-
brir els EUA, en altres contes i en una novel·la, sintetitzats en les
ciutats de Ridgewood i Nova Jersey, com a metonímia del món
i adveniment de la societat globalitzada, de consum, en què
estem immersos gràcies al capitalisme desbocat que, a la dèca-
da dels setanta, tot just es veia vindre cap a nosaltres al galop. 

Vacalforges, doncs, s’albira a la vegada com a nucli i extrem d’a-
quest univers literari. Punt d’expansió i de contracció de perso-
natges i d’arguments. La situació de la vila en un territori també
extrem, com són les nostres terres de Ponent, motiva una de les
singularitats, potser la més evident, del volum: la tria de la llen-
gua materna, literalment parlant, de la baixa Noguera, amb
“l’únic afany de recollir la riquesa de la parla viva”, tal com ens
adverteix l’autor a l’inici —precisament, l’excusa per la qual no
li van concedir el premi Mossèn Alcover, en uns anys difícils a
Mallorca per la unitat de la llengua. Però aquesta tria, convertir
el lleidatà en llengua literària, no només té conseqüències a
nivell lingüístic, sinó també a nivell estilístic. Significa optar per
l’únic o, si més no, el principal canal de transmissió cultural i de
valors de generació en generació que existia en les societats
rurals com la vacalforgina abans de l’adveniment dels mitjans de
comunicació de masses —televisió i ràdio— i de la societat de la
informació actual, amb Internet al capdavant: l’oralitat. És per
això, sumat a la voluntat hiperrealista de versemblança, que lla-
vors Miracles i espectres se’ns obre davant nostre com un conjunt
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de rondalles amb tota la recre-
ació del món rural de la baixa
Noguera i els conflictes del
moment sorgits pels canvis
estructurals que es produïen al
camp —mecanització, conreus
de regadiu, introducció dels
arbres fruiters, etc.—, on no hi
falten la sornegueria, la facècia i
l’escepticisme propis del que
alguns han encertat a anome-
nar “estil pagès”. Tant és així
que Miquel Àngel Riera declara,

en la carta-pròleg que precedeix els relats, que “a la segona
plana ja sabia cert que, aquella teva, era una escriptura excep-
cional i [...] el vertader plaer va consistir, precisament, a deixar
sonar la teva prosa exactament com si me l’estàs llegint, al seu
estil planer, un pagès de les Terres de Ponent” —d’altra banda,
tot això no és gens estrany si tenim en compte que l’accés de
Barceló a la literatura, com ell mateix reconeixia, li va ser servit
per la seua padrina i les altres dones grans del poble. Ho podeu
comprovar vosaltres mateixos en aquest fragment, triat a l’atzar,
ho ben prometo, del començament del conte «Lo mal donat»
(parla la Maria de cal Matarrucs): “Aquell mascle ere guit com lo
sol de bon matí [...] Un mascle de pronòstic, i més encara ho van
comprovar quan llaurant lo tros va ferí’s la pota dreta del rade-
re. Com la hi curarem, com la hi curarem?, die el meu home tot
desesperat i jo m’esglaiae de vere com li rajae la sang i com l’en-
demà ja tenie la ferida infectada de pus, tota pleneta de colors
estranys. I prova, de tocà-li un pèl!”.

He esmentat abans dues qüestions molt importants que són les
que acaben de donar forma i cos a aquest recull i a tot l’univers
literari barcelonià: la mitificació de la realitat a la manera de
García Márquez lligada al concepte d’hiperrealisme —que, des
del moment en què no vol dir altra cosa que “més que la rea-
litat”, ja la transforma i, per tant, deixa de ser-ne un mirall fide-
digne. Això ens obre tot un segon conjunt de factors que aca-
ben de col·locar al seu lloc precís l’obra de Joan Barceló i ens
situem ara, com ja va assenyalar Xavier Macià, seguint la teoria
del cànon de Harold Bloom en un article a la revista Urc dedi-
cada a l’escriptor de Menàrguens, en la línia Kafka-Borges. És a
dir, aquella que, per dir-ho com Pere Calders, ens permet tocar
de peus al cel. 

I és que els contes aplegats a Miracles i espectres, com gairebé
tota la resta de l’obra narrativa de l’autor, s’inscriuen en l’ano-
menat “realisme màgic” o, millor encara, “neofantàstic”, o
sigui, aquella fantasia que forma part de la realitat i que, tot i
alterar-la dràsticament quan irromp, no sorprèn ningú, que s’ac-
cepta com un fet normal. Com s’explica, si no, que de les rela-
cions pecaminoses entre el mossèn Jaume i la Lola en naixi un
nen alat que només sap dir “cel” sense que ningú s’estranyi de
les ales, com passa a «La redempció»? O bé que els vacalforgins
hagin de matar a pedrades el rellotge del campanar de l’esglé-
sia, que és el cor del poble, perquè havia acumulat les hores una
rere l’altra, com si fos la cosa més normal del món, com se’ns

narra a «Lo cor»? O bé que l’escolà de cartró pedra de l’ermita
assenyali la culpabilitat de lo Gamarrutet en no complir la seua
promesa de casament feta davant la verge a la Isabel amb “un
sexe rogenc violat immens, ben bé de dos pams”?

L’hiperrealisme i la necessitat de trencar amb els esquemes
heretats, un altre tret comú de la generació literària dels 70 al
nostre país, porten finalment l’autor a la recerca de nous codis
literaris, a l’experimentació més clara en tots els àmbits i a tots
els nivells. El que vull dir és que la poètica de Barceló, el seu uni-
vers literari, té poc sentit, per no dir gens, si no és que es mira
des de la perspectiva de l’obra total, interartística (ell, abans de
decidir-se a escriure, volia ser pintor). Per això la parcel·lació tra-
dicional i assimilada per tots, no només entre les diferents arts,
sinó entre els diferents gèneres literaris, no acaba de funcionar
del tot bé, grinyola, se’ns desfà a les mans, en el cas de Barce-
ló. Sens dubte, el tractament poètic i plàstic que fa del llen-
guatge és el que dota de personalitat pròpia totes les seues
obres, n’és el seu segell. Fixeu-vos en aquesta descripció, refe-
rida a l’enterramorts del conte Llum de lluna, tan bella i a la
vegada tan sinistra, que fa que se’ns erici fins i tot el pèl que
encara no ens ha sortit: “Quan camina té l’aire de l’esquelet
retornat, per això és una brisa de mort.” Les fronteres entre
gèneres són difuses i la prova més clara del que dic és que la
prosa que ens fa de llindar entre el nostre món i el món de
Miracles i espectres, intitulada «Mor vestit de seda, el dia, de
seda i de vernís», és una prosa poètica. I com demostren la cita
anterior, i tot el que he dit fins ara, el sexe, la fantasia i l’esca-
tologia són part inherent i indestriable de la poètica barcelo-
niana, sense que això contradigui la poeticitat i plasticitat del
llenguatge que he assenyalat.

A partir d’aquí, tot està per fer i tot és possible. Joan Barceló fou
un apologeta llunàtic —sí, baixat de la lluna!— del somni, que
es guià pel lema “Llibertat, Imaginació i Creativitat”. O si ho
preferiu, com ens confessa el narrador de Miracles i espectres a
«Històries de mixonets», “des que va començar a escriure amb
lo mixonet [llegiu-hi amb el membre viril] li rajaen contes erò-
tics, màgics, insomnes”, ben al contrari de les “històries avorri-
des i amorfes sense suc ni bruc” d’abans. Doncs bé, és amb “lo
mixonet” que va escriure les “cròniques eroticogrotesques” de
Vacalforges. I jo també crec que se’n va sortir, i tant!

* Andratx Badia Escolà (Lleida, 1984) és escriptor i llicenciat en
Filologia Catalana per la Universitat de Lleida (Premi Extraordinari
de Llicenciatura 2007). Actualment està realitzant l’estudi global
de la narrativa de Joan Barceló com a projecte de tesi doctoral a la
mateixa universitat. El seu interès se centra en la literatura catala-
na contemporània, col·labora i ha col·laborat en diferents mitjans
de comunicació i coordina i/o participa en diferents iniciatives cul-
turals vinculades al món de la literatura i de les arts, com ara el
cicle mensual Veus Singulars del pub Antares o el festival anual
INSÒMNIA - Festa de la Creació, ambdós coordinats amb la poeta
Àngels Marzo. També està vinculat i compromès en diferents enti-
tats d’abast local i nacional com, per exemple, l’Agrupament
Escolta i Guia Lo Manaix o la plataforma en xarxa per l’autodeter-
minació Deumil.cat.   
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Passejades pels meus records és un projecte que tracta el
territori del canal d’Urgell on l’autora va viure part de la
seva infància a l’hort del seu avi. El redescobriment d’a-
quests racons en diverses passejades fa referència als jocs
d’infantesa en què recorria lliurement tot aquest entorn i hi
trobava detalls màgics. La fotografia és utilitzada com a
mitjà per aferrar-se als records, efímers i fugaços, i evitar
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així la seva degradació definitiva amb el pas del temps. Els
espais resten en quietud, expectants, sense accions, però
amb elements afegits de fotos antigues familiars i d’objec-
tes que ja no hi són presents físicament, però sí en la
memòria. La càrrega emocional que comporten ens trans-
porta a una atmosfera íntima i personal i ens suggereix ins-
tants idíl·lics.
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