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Guissona és un dels municipis on podem trobar el percentatge
més alt de població immigrada. Com es gestiona?
Quin paper hi juga la cultura? El seu alcalde ens ho explica.

Xavier Casoliva Pla
X e s c o  G u i l l e m
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Una lectura de la cultura occidental
des d’una òptica oriental.

Com ens interpreten, què en pensen, de nosaltres.

Mo Zhao
Traductora i sòcia del centre de cultura xinesa Pinyin

F r a n c e s c  G a b a r r e l l  i  Q u i m  M i n g u e l l
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Voleu saber com el Ratoncito Pérez
i la Fada de les Dents treballen per fer

feliços els nens? Un bon exemple de com
les tradicions fusionen cultures.

Florentina Budau
Presidenta de l’Associació Cultural

Romanesa Miorita. Treballa com a agent
d’acollida per a l’Ajuntament de Lleida

R a m o n  R u b i n a t

DIVERSÀRIUM 31

54

“I algú escriurà que el món rural
no és el tema dels seus poemes, sinó

un motor creador de versos i de vida”.

Després d’un recital de
la poeta Meritxell Nus

R a m o n  R u b i n a t

SÓC DE LLEIDA:
DIÀLEG ENTRE CULTURES
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El sentiment d’immigrant, la llengua i la integració,
els guetos, les bandes juvenils, l’acollida, l’Argentina
i la cultura catalana… Com ho veu?

Osvaldo Francia
President del Centre Llatinoamericà de Lleida
J o a n  Ta l a r n

20

Més d’una decada a Catalunya. Ens explica com treballa
a través de l’associació i per fer conèixer la cultura
catalana i la seva cultura cap a nosaltres.

Hamady Balde
President de l’Associació Cultural Fouladou
A l b e r t  Ve l a s c o  i  F r a n c e s c  C a t a l à

28

Va arribar del Marroc i ens explica com a complementarietat
de les cultures, la tolerància, la comprensió i la interacció
cultural enriqueixen en la societat.

Abderrafie Ettalydy
Mediador al Centre Penitenciari Ponent
X e s c o  G u i l l e m  i  F r a n c e s c  G a b a r r e l l

ACTIVITATS 58

Memòria d’una exposició d’art, on es recorda
i s’homenatja un dels esdeveniments artístics

més importants de la història de l’art lleidatà del
segle XX, l’exposició d’artistes lleidatans de 1912.

La primera exposició col·lectiva, i de caràcter
antològic, que se celebrà a la ciutat.

Toni Oliva
PORTFOLIO56

34

La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran és una
associació d’onze museus que potencien el treball en xarxa,
tot i els greus moments que passa el món de la cultura
al nostre país. Un nou model de treball del qual dependran 
les línies futures de la museologia catalana.

La Xarxa de Museus de
les Terres de Lleida i Aran
C a r m e  A l ò s  Tr e p a t

37

43

Cinc articles, una mena de doctrina completa
sobre Lo Pardal Roquer i la seva tetralogia
(amb un disc addicional), que foren publicats dispersos.

Lo Pardal Roquer
M a t í a s  L ó p e z  L ó p e z

COSES QUE HE LLEGIT

L’escriptor i professor Miquel Casals
parla d’una de les obres de més influència

dins la narrativa moderna:
El vigilant en el camp de sègol, de J. D. Salinger. 
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(amb un disc addicional), que foren publicats dispersos.

Lo Pardal Roquer
M a t í a s  L ó p e z  L ó p e z

COSES QUE HE LLEGIT

L’escriptor i professor Miquel Casals
parla d’una de les obres de més influència

dins la narrativa moderna:
El vigilant en el camp de sègol, de J. D. Salinger. 

El vigilant en el camp de sègol
M i q u e l  C a s a l s  R o m a

Mirades que sumen
X e s c o  G u i l l e m

Cent anys d’una exposició
E s t h e r  S o l é  i  M a r t í
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En plena disquisició sobre el futur dels museus a Lleida, aquest
2012 la ciutat rememora els cents anys de la Festa Major del
1912, una de les més recordades del nostre passat recent a
causa, sobretot, de la coincidència de diferents actes de gran
projecció social en molt poc espai de temps. Un d’aquests,
curiosament, fou l’exposició d’art que aplegà, junts per pri-
mer cop, els grans noms de la plàstica lleidatana. Una mostra
que despertà el neguit de la ciutadania per tal de poder recu-
perar i contemplar d’una manera normalitzada les obres de
Jaume Morera, Xavier Gosé, Baldomer Gili Roig o Antoni
Samarra, entre d’altres, i que, amb aquest desig, assentà les
bases per a la creació del futur Museu d’Art de Lleida [primer]
i Jaume Morera [després].

Lamentablement, però, fou la classe política del moment
l’encarregada d’apropiar-se d’aquella inquietud naixent pel
patrimoni de la ciutat. I la seva materialització —que els pro-
pis dirigents locals han anat transmeten de pares a fills fins
als nostres dies— s’ha acabat convertint en una mena de
problema endèmic que ningú vol afrontar de veritat perquè,
inexplicablement, sempre es troba a baix de tot de la seva
llista de prioritats. 

I així han passat cent anys des d’aquella primera llavor. Cent
anys de reivindicació ciutadana; cent anys de demanda
social d’un lloc on poder conservar i mostrar en condicions
allò que, amb el pas del temps, s’ha acabat convertint en un
vast patrimoni artístic que depassa, i molt, l’àmbit pura-
ment local. 

El temps (com la lluna de Robert A. Heinlein) és un cruel
amant i sota la seva petjada tot el que ens ha quedat ha estat

un segle de trasllats apressats i viatges encoberts d’un racó a
un altre de la ciutat. Agafeu-vos: 

De l’antic Mercat de Sant Lluís (amb aquella façana d’inspi-
ració clàssica digna dels millors pèplums) a l’Hospital de San-
ta Maria. De l’actual edifici de l’IEI a l’ermita de Butsènit i
l’església del Carme de Saragossa (per obra i gràcia de la
Guerra Civil). Després, retorn a Lleida i parada al convent del
Roser, preludi d’una nova estada a l’edifici de l’Hospital de
Santa Maria per acabar tornant altre cop al Roser. Allí, més
de trenta anys de “provisionalitat”, en la darrera vida dels
quals el fons es dispersa entre l’antic convent del carrer
Cavallers i una vella caserna militar al Turó de Gardeny. Des-
prés el passat ja es quasi futur: sota els acords que anuncien
l’arribada del Parador Nacional a Lleida, i en plena recon-
versió del Turó de Gardeny en parc industrial i científic, un
nou periple de la Col·lecció, aquest cop repartida entre l’E-
difici Casino i els baixos de la Casa Sacerdotal. Punt i... final? 

Un èxode brutal —sempre acompanyat d’excuses, fatxende-
ries i prioritats mal dirigides— fruit bàsicament de la ignoràn-
cia i menyspreu hereditària de bona part de la classe política
d’aquesta ciutat.  

Avui, cent anys després d’aquella Exposició d’Art de Lleida del
1912, tot resta encara per fer. I el cicle, amb un cert regust a
mort, lluita per tornar a començar. Noves reivindicacions ciu-
tadanes (aglutinades ara sota la Plataforma Compromís pel
Museu d’Art Jaume Morera), nous polítics, noves mentides
per a una qüestió: la del patrimoni local i el Museu d’Art Jau-
me Morera, que s’ha convertit ja en el paradigma del déjà-vu.
Cent anys de camí per no anar enlloc.

E D I T O R I A L
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XAVIER CASOLIVA PLA

E N T R E V I S T A

El senyor Xavier Casoliva Pla és el jove
alcalde de Guissona; dic “jove” perquè
va nàixer un 27 de març de 1975, és a
dir, fa dos dies. La seua formació és de
tècnic en Sistemes Automàtics Progra-
mables. Va treballar fins a l’any 2004
d’informàtic. La seua militància a ERC va
començar l’any 1997. El 1999 va formar
part de la llista d’ERC per Guissona i,
gràcies als bons resultats que va obtenir,
el seu partit va assumir tasques de
govern i el senyor Casoliva va exercir de
regidor de Cultura, de Joventut, de Fes-
tes. En la legislatura del 2007 al 2011, va
exercir de president del Consell Comar-
cal de la Segarra. En l’actual legislatura
és l’alcalde de la vila de Guissona.

Senyor alcalde, vull iniciar aquesta
entrevista preguntant-li el següent:
Al seu parer, de totes les cultures que
conviuen al seu poble, què troba més
diferent i més semblant a la cultura
catalana?

La veritat és que hi ha coses diferents, ja
que cada país té els seus trets diferen-
cials, ni millors ni pitjors. Tothom té les
seues coses bones i les seues coses
dolentes, potser algunes no tan bones.
Aquí, a Guissona, on conviu tothom és
a la feina. És que, si la gent té feina, de

problemes de racisme i altres de sem-
blants no n’hi ha. La gent que malaura-
dament ha hagut de marxar del seu
país i ha hagut de venir a viure aquí, a
Guissona, ho ha fet per feina, perquè
aquí a Guissona n’han trobat, ja que la
demanda no es cobria totalment amb
els veïns del poble i la comarca. El que
vull deixar clar és que, si hi ha feina, de
problemes no n’hi ha.

Deixant clar, com vostè deia, que l’e-
lement que més ens uneix social-
ment és la feina i poder donar una
manera de viure a la nostra família i
a nosaltres mateixos, no podem obli-
dar, però, que tots els pobles tenen
les seues pròpies manifestacions cul-
turals, que el conformen, que li
donen caràcter i que constitueixen la
seua personalitat pròpia. Partint d’a-
questa premissa, el que ara li voldria
preguntar és el següent: Quina diria
que és la mostra cultural catalana
que més ha apropat els seus veïns
d’altres cultures a conèixer millor la
cultura catalana?

El que més els sorprèn és la festa del
mercat romà que fem aquí, a Guissona.
Tota la gent del poble, el dia de la cele-
bració, es vesteix de romà, i això els

sobta. Justament a la festa major costa
més que la gent hi participi. També, el
que més sobta als nouvinguts són les
colles de castellers. Malgrat que Guis-
sona no té una llarga tradició castelle-
ra, la colla dels Margeners ha arrelat
fort i als nouvinguts els entra molt pels
ulls, i gent d’altres països ja participen
a la colla. Ara, però, vull aclarir que el
tema de la interrelació entre cultures
costa, costa d’entrar-hi, fins i tot per a
la gent del poble. Al poble, de civisme,
n’hi ha molt, però la integració costa,
costa molt.

Continuant en la línia de la seua res-
posta, i per tal de matisar-la una mica
més, voldria preguntar-li: Quina acti-
vitat cultural no catalana creu que
més ha apropat els veïns del seu
poble a conèixer eixa cultura?

Qui ho ha fet millor, i la veritat és que
són molt associatius, és la comunitat
senegalesa. Quan fan la Festa de la
Teranga aconsegueixen que la gent del
poble la tingui en compte i la pugui viu-
re també amb la comunitat senegalesa.
La comunitat senegalesa està molt asso-
ciada. Si com a ajuntament comuniques
qualsevol cosa al representant del
col·lectiu, tens la plena certesa que

XESCO GUILLEM
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aquesta informació l’endemà els ha arri-
bat a tots. En canvi, parles amb algú del
poble i costa molt fer arribar la veu.

La Festa de la Teranga està organitzada
per la Unió de la Comunitat Senegalesa
de la Segarra i l’Urgell. Ells venen molt bé
el seu país i els seus costums. Fan projec-
cions de vídeos, tastets de menjars del
Senegal, tast de licors, balls i càntics seus.
És la festa no catalana que més impacte
té a la població de Guissona.

A part de la Festa de la Teranga que
ens acaba de mencionar, quines acti-
vitats culturals, no pròpiament catala-
nes, es desenvolupen periòdicament
al seu municipi, independentment de
l’èxit que tinguin? D’entre totes, qui-
na ha tingut més impacte en el con-
junt de la població?

Com ja li deia, la festa que té més
impacte és la de la Teranga, de la
comunitat senegalesa. D’altra banda,
ens costa molt mantenir les nostres fes-
tes de tota la vida, com, per exemple,
el tema de l’enramada, on abans la
gent participava molt. Els nens agafà-
vem unes coques i les repartíem per la
població. Aquestes festes més tradicio-
nals són les que la gent ha deixat de fer,

les que més els costa. Per exemple, la
festa de ball de bastons, que de petit
n’havia vist, va deixar de fer-se. Encara
que aquest any un col·legi ho fa com a
activitat i l’està potenciant.

Les festes tradicionals són les que s’han
perdut una mica, en canvi el dia de la
festa major, de la patrona del poble,
que tothom va a missa, és un dia sagrat
per als guissonencs i guissonenques i el
dia 8 l’església és plena de gom a gom.
Però, ves per on, una festa que van
començar una colla que ara tenen uns
45 anys i que es disfressaven de romans,
que van començar fent la festa ells sols
i la seua colla d’amics, la van obrir al
poble i li van posar un nom d’impacte:
Bacanal —tot i que no és una bacanal.
Arran d’aquesta festa, que fa ja uns 17 o
18 anys que es fa, els comerciants de
Guissona ho van saber aprofitar i d’una
festa en va sortir un mercat romà. S’ha
situat en el món de les fires, tothom la
fa medieval, però aquí a Guissona es fa
romana. Aquesta festa ha arrelat molt
fort, i ara és una festa forta del poble, i
al principi ens preguntaven si la gent
respondria, si la gent es posaria una
túnica i sortiria al carrer, i ves per on, va
tenir molt bona acollida, tothom hi va
respondre i la van fer seua. 

Hem perdut festes més antigues, però
n’hem guanyat de noves. Mira les Cara-
melles, cada any fem l’esforç de trobar
gent perquè les munti. Tu pots fer una
festa a cop de talonari, portar el millor
grup de música, el millor grup de teatre,
els millors armats d’on vulguis, però el
que ha acabat funcionant, i no per
motius econòmics, és una festa feta per la
gent del poble: la festa del mercat romà.
Perquè la gent en parla, i això fa poble.

En relació amb el que vostè acaba de
dir, una pregunta: En això d’anar
abandonant i aportant festes, hi ha
hagut alguna aportació significativa
de les cultures dels nouvinguts? Per
exemple, abans no es feia una deter-
minada festa i ara se’n fa una de nova,
com, per exemple, la dels senegalesos
que vostè ha comentat anteriorment.

Doncs alguna. A l’agost els ucraïnesos
fan la seua festa del Dia de la Indepen-
dència i fan una festa oberta al poble.
Però és una festa en la qual costa més
que la gent del poble hi participi, tot i
que també hi ha hagut mostres gastro-
nòmiques. La gastronomia és un punt
que agrada a la gent, els agrada tastar
les coses. Però tot i així no hi participa
tanta gent de Guissona. La festa dels
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ucraïnesos és molt cultural en els aspec-
tes de la música i en els jocs cosacs de
guerrers que desenvolupen i que són
molt macos de veure, però costa molt
que la gent de Guissona hi participi.

Jo crec que el que ens ha passat, com a
poble, és que ha estat una immigració
que ens ha vingut tota de cop. A més,
en el cas del ucraïnesos, han vingut tots
d’un mateix poble petit. Per tant, ja es
coneixien al seu país, i ara viuen als
mateixos blocs de pisos, cosa que fa
que la integració sigui una mica més
difícil. A més, quan veiem algú que fa
cara d’estranger li parlem en un idioma
estranger que no és el nostre. Això fa
mal, perquè si vols tractar una persona
de tu a tu, has de fer-ho en la teua llen-
gua, si parles en una altra llengua, sen-
se adonar-te’n el deixes en inferioritat,
l’allunyes de tu mateix. Ens costa molt
com a catalans, ens costa molt. Tota
aquesta gent nova que ha vingut podria
parlar perfectament en català, viure ple-
nament a Catalunya i no tindria cap
problema. I no, resulta que de català en
saben ben poc, bàsicament per culpa
dels mateixos catalans, que no parlem
en català als nouvinguts. Ara bé, els que
representen els grups d’immigrants han
tingut algun tipus de responsabilitat

dins de la seua comunitat, que fan l’es-
forç de parlar en català perquè veuen
que tu els parles en català. Tota la gent
nouvinguda aquí, a Guissona, podria
parlar perfectament en català, que és la
llengua majoritària de la gent del poble.
Això de la llengua sap greu, sap greu,
nosaltres mateixos ens l’hem deixada
perdre, com a poble nosaltres mateixos,
per por, per un fals respecte o per vés a
saber. No és només a Guissona, és quel-
com que es pot observar en altres ciu-
tats catalanes.

Tornada a reprendre la realitat multi-
cultural que es viu a Guissona, m’agra-
daria preguntar-li: A vostè, ja no com
a alcalde, sinó com a ciutadà de Guis-
sona, quines coses ha pogut incorpo-
rar, en la seua vida quotidiana, de les
noves realitats culturals de Guissona?

Doncs ara et diria que cap, però t’en-
ganyaria, ja que les persones, fins i tot
sense adonar-nos-en, anem aprenent
els uns dels altres, i incorporant, encara
que sigui inconscientment, formes de
pensar i costums. A mi, com a persona,
m’agrada provar coses noves, descobrir
que no sols hi ha una cosa bona, tenir
una visió més àmplia de les coses. Quan
fas coses noves tens la ment més ober-

ta. A més, quan has de governar, has de
fer-ho per a tothom, encara que no tots
puguin votar, malgrat que fa anys que
viuen a Guissona. Justament aquí, a
Guissona, si no tinguéssim una visió tan
oberta, no tindríem aquesta convivèn-
cia cívica que tenim. No sols jo, l’ante-
rior alcalde també tenia aquesta visió
tan oberta cap a tots els veïns del poble,
com la resta de veïns que viuen a Guis-
sona. Aquí tenim 46 nacionalitats dife-
rents, hi ha gent que t’aporta coses de
tot arreu i que cada dia els trobes pel
carrer, al supermercat... Jo he trobat
que aquesta gent, la forma que tenen
de saludar-te, que de seguida saben
que ets l’alcalde, tenen un concepte
diferent del que és una institució, tenen
una mica més de respecte, són coses
que et sobten, et sobten.

Justament, al fil del que està vostè
contestant ara, en aquest vessant
més institucional, li preguntaria: Què
ha fet vostè com a alcalde per tal d’a-
tansar-se i comprendre les altres cul-
tures que hi ha a Guissona? Què ha
fet per donar a conèixer la cultura
catalana als nouvinguts?

Nosaltres, de sempre, hem tingut clar,
per exemple a l’hora de fer una festa

“La millor manera de
tenir oportunitats en aquest
país és coneixent la seua
llengua i la seua cultura.”
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major, potenciar el que és d’aquí, és a
dir, les sardanes, un grup que canti en
català, cosa que no vol dir que un altre
dia no pugui haver-hi un grup que can-
ti en castellà o en anglès. Hem intentat
sempre potenciar la cultura catalana,
que quan una persona nouvinguda arri-
bi aquí sàpiga que no es parla sols cas-
tellà, que hi ha una altra llengua, que té
els seus costums i cultura pròpies. Que
la gent s’adoni només quan arribi al
poble que aquí hi ha una altra manera
de ser diferent a la de l’Estat del qual
formem part. Hem intentat sempre
expressar en positiu aquest fet, sense
crear odi. Que nosaltres som diferents a
l’altre, que nosaltres som catalans. Al
mateix temps, hem de recordar que, si
s’ha volgut fer una Feria de Abril, nosal-
tres hi hem estat darrere, i que quan es
fa la festa ucraïnesa, nosaltres hi hem
ajudat donant subvencions. Hem donat
la mà estesa a tothom, perquè, al final,
la gent aquí hi ha de viure, i hem de ser
capaços de viure amb tothom. Encara
que jo sóc militant d’un partit indepen-
dentista, no es pot excloure altres cultu-
res, però no s’ha d’oblidar mai que la
cultura del territori on ara es troben és
la cultura catalana. Això ho hem fet
sempre, des de l’Ajuntament de Guisso-
na, el d’ara i el d’abans.

De les xerrades que vostè té amb els
veïns nouvinguts del poble, una pre-
gunta molt concreta del que vostè ha
pogut sondejar és la següent: Dels
artistes catalans, de qualsevol camp
de la creació artística, quins són més
coneguts pels nous veïns de Guissona
(algun pintor, algun escriptor en
especial, algun grup de música)?

Depèn de l’edat i del grau de coneixe-
ment del país. Per exemple, en el
jovent, els grups de música. Jo veig que
en el jovent tot el que es porta és la
música. Hi ha països que la cultura de la
música la tenen molt més que no pas la
nostra, i aquesta gent coneix Pau
Casals. Molts nouvinguts, sobretot de
l’Europa de l’Est, tothom sap tocar un
instrument, canten molt bé, i per això
en la música sí que ens coneixen una
miqueta més. Un Serrat, un Llach,
tothom sap perfectament qui són. Per
exemple, els senegalesos són molt
balladors, qualsevol festa és un motiu
per ballar. En el tema de gastronomia,
Catalunya destaca molt, això ho saben. 

Parlant ara de vostè: Ha pogut arribar
a conèixer altres creadors, artistes
propis de les altres cultures que con-
viuen a Guissona?

Sí, gent que al seu país tenia un renom,
musicalment parlant, ara està treballant
al Grup Alimentari. Deixar-ho tot per la
crisi i venir aquí per poder donar una
oportunitat millor a la seua família.

Creu vostè que està en perill la cultu-
ra catalana a Guissona?

No, no, en absolut, al contrari. No n’hi
ha cap, de perill, en la cultura catalana
al poble. Justament als pobles és on
estan menys influenciats per la cultura
espanyola, tot i que tenim un 50% de
nouvinguts de fora.

En quin idioma es dirigeix vostè als
seus veïns de Guissona, independent-
ment de la seua procedència? Així
mateix, en quin idioma es dirigeixen a
vostè els seus veïns de Guissona, inde-
pendentment de la seua procedència?

A veure, sempre parlo en català, sem-
pre; però si veig que si li parlo en caste-
llà potser m’entendrà millor, perquè el
domina més que el català, no tinc cap
problema a parlar amb ell en castellà,
sobretot si fa poc de temps que són
aquí. El més important és entendre’s.
Però sempre començo parlant en cata-
là, fins i tot algú m’ha dit que sóc l’únic

Festes de la diversitat cultural a Guissona
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que els parla en català. La gent que de
forma habitual es relaciona amb l’ajun-
tament, tant en el nou equip com en
l’anterior, són la gent que s’expressen
en català, com ja t’havia dit abans. Els
mateixos treballadors de l’ajuntament ja
s’adrecen a ells en català sense cap
mena de conflicte. Perquè la gent quan
arriba sap tan poc català com castellà.
La normalitat és parlar-los en el nostre
propi idioma. El que més passa en la
gent que ha arribat de la resta de l’Estat
espanyol és que has estat xerrant tota
una hora, cadascú en el seu idioma, ens
hem aclarit i no passa res.

Vostè creu que educar en el model lin-
güístic d’immersió, que és el model
propi de Catalunya, ajuda a reafirmar i
donar pervivència a la cultura catalana?

I tant! La millor manera de tenir opor-
tunitats en aquest país és coneixent la
seua llengua i la seua cultura. Si mires
cognoms i tires unes quantes genera-
cions enrere pots veure que hi ha mol-
ta barreja, però la cultura catalana ha
arrelat molt. La gent de fora, si no
sabessin català, a l’hora de buscar feina
no tindrien les mateixes oportunitats.
És normal que si aquí es parla en cata-
là, s’eduqui en català. Què farem, si
no? L’escola és el primer gran agent
d’integració.

Parlant ara d’idiomes, vostè com a
alcalde de Guissona, en quants idio-
mes em sabria dir “hola” i “bon dia”?

Aquí sí que m’has ben enxampat. No
sabria dir-ho. No, no, la veritat és que

no. Potser com que les relacions que es
mantenen són més aviat institucionals,
no et preocupes de parlar res més que
no sigui català. Per molt que et saludin
pel carrer, com que t’han vist a l’ajunta-
ment, et parlen en català. La veritat és
que no he pogut aprendre les coses dels
seus països, però ara que m’has fet
reflexionar, en prenc nota i aprendré
algunes paraules dels seus idiomes.

Ara, per acabar, quina pregunta creu
que li hauria d’haver fet i no li he fet?

No, les preguntes que m’has fet les he
trobat encertades i ja està bé així. M’has
fet reflexionar en alguna cosa, ja que
estem tan posats en la nostra feina del
dia a dia per superar aquesta crisi i tirar
el poble endavant.

8
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Un dels termes que més llargament es debaten en l’àmbit de
les ciències socials és el concepte cultura, el seu significat
i el seu abast. Científics socials com Bourdieu o Raymond
Williams, per citar sols dos exemples notablement cone-
guts, han fet de la reflexió al voltant d’aquest concepte l’eix
fonamental de la seua recerca intel·lectual.

La revista ARTS, una revista “cultural”, també ha volgut
abordar el tema en el seu dossier. Hem volgut afegir-hi, si
fos possible, una mica més de complexitat al debat, ja que
hem volgut conèixer com es percep i es viu la “cultura cata-
lana” als inicis del segle XXI des de la mirada dels “nous
catalans”, d’aquelles persones nascudes en altres contrades
que un bon dia van decidir que el seu futur, i el de la seua
família, passava per compartir vivències a les Terres de
Ponent, als carrers i les viles de la Terra Ferma. No volem,
però, anar més enllà de les descobertes i aportacions que,
sobre el diàleg entre cultures, han fet sociòlegs del pes de
Will Kymlicka o Sami Naïr.

Hem abordat el tema des de la conversa tranquil·la i assos-
segada amb diverses persones nascudes fora de les terres
Lleida. Hem pretès que la visió fos diversa i plural, i fins i tot
una mica atzarosa, ja que no tenim cap voluntat de donar-li
cap pàtina de recerca científica a aquest sumatori de con-
verses. Les recerques científiques al voltant del concepte
cultura és una tasca que reservem als científics socials.

Així i tot, el que el lector trobarà és una aportació diversa,
tant des de la mirada d’altres cultures, com des de la mira-
da de gènere. Tanmateix, la tria dels nostres interlocutors
no ha estat del tot atzarosa. Són dones i homes que tenen

pes específic dintre de les seues comunitats d’origen, que,
malgrat no ser-ne específicament els líders, hi són coneguts
i respectats. 

Com a veu del territori de Lleida, hem triat l’alcalde de
Guissona, el senyor Xavier Casoliva, ja que al seu municipi
és on podem trobar el percentatge més alt de població
immigrada censada al poble.

Sense voler desvelar-ne les aportacions i les reflexions, el
contingut de les quals podran trobar en pàgines posteriors,
el que sí que vull avançar és que sentiran veus multicolors
que provenen de terres llunyanes i properes. 

Sabrem com es veu la cultura catalana, tant des de la llunya-
na Xina, de la mà de Mo Zhao, com de la propera Romania,
amb Florentina Budau. Sentirem les veus de l’Àfrica amb el
senegalès Hamady Balde i amb el marroquí Abderrafie
Ettalydy. Creuarem l’Atlàntic, i Osvaldo Francia, nat a l’Ar-
gentina, ens parlarà fins i tot de com fer cultura catalana
amb accent sud-americà.

Quan hom pensa en la cultura pròpia d’un país, no deixa de
pensar en quelcom ferm, amb entitat pròpia, capaç de tras-
passar les voluntats personals, tot donant-li una coherència
i un llegat comú i únic a una comunitat. Doncs, la molt esta-
tista i centralitzadora França fa anys que intenta definir
públicament què significa “ser francès” i quins són els trets
propis i definitoris de la cultura francesa. Així doncs, els
nostrats catalans, sense un estat que ens cohesiona, sense
els instruments de poder cultural propis, força difícil ho
tenim per dir i proclamar què és la cultura catalana.
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MIRADES QUE SUMEN

X E S C O  G U I L L E M
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No ens estranyem, doncs, quan l’Institut Ramon Llull, òrgan
públic encarregat de promoure i mantindre la cultura cata-
lana arreu del món, defineix tan pobrament a la seua pàgi-
na web què és cultura catalana: 

La cultura catalana ha donat figures importants en gaire-
bé tots els àmbits de la cultura –arts i humanitats– i també
en el camp de la investigació científica.

La situació geogràfica del territori vinculat a la llengua i la
cultura catalanes ha facilitat la penetració dels corrents
de l’art i del pensament europeus; la presència d’una capi-
tal de l’envergadura de Barcelona ha contribuït a enfortir i
difondre el món cultural i científic català.

La cultura és, doncs, l’obra dels creadors que viuen i tre-
ballen a Catalunya? La forma de viure i crear les tradi-
cions que heretem dels nostres avantpassats? Si ens
mirem la pròpia realitat lleidatana i veiem quines són les
manifestacions culturals més nostrades potser ens adona-
rem que la seua vigència entre nosaltres és força recent.
Quants segles de tradició té l’Aplec del Caragol? Els fana-
lets de Sant Jaume, quan van aparèixer per primer cop
pels nostres carrers? Des de quan aixequem castells? Des
de quan es baixen falles a la Ribagorça? Els tres tombs de
Balaguer, sempre han estat una festa popular? Sabeu qui-
na és la tradició i la festa popular més celebrada a les
comarques de Lleida? Entreu a la pàgina web del xtec1,
per tal de cercar festes i tradicions. Quan tingueu la llista
al davant, feu l’exercici d’indicar quines sentiu com prò-
piament vostres.

Miren vostès com la mateixa Generalitat de Catalunya, a la
seua pàgina web2, dóna a conèixer a les persones de fora de
Catalunya què s’entén i quins són els principals trets de la
cultura catalana:

Catalunya ha estat des de sempre una cruïlla de cultures i
influències. Abans de la consolidació del català i la resta de
llengües llatines, al territori els cristians escrivien en llatí;
els musulmans, en àrab, i els jueus, en hebreu. L’actual
bilingüisme queda reflectit en la quantitat de notables
escriptors catalans en llengua castellana, com ara Eduardo

Mendoza, Joan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Javier
Cercas, Enrique Vila-Matas o Carlos Ruiz Zafón.

Seria bo que molts ens tornàrem a llegir l’article de Ramon
Fontova Carles La festa major de Lleida: reflexions al vol-
tant de la seua evolució contemporània, publicat en aques-
ta mateixa revista, per tal de redescobrir que jove i nou és
tot, que un habitant de la ciutat de Lleida, de sols cent anys,
ens parlaria d’altres festes majors.

Com ja heu llegit anteriorment, l’alcalde de Guissona no
dubta a reconèixer que la festa més important que a hores
d’ara se celebra al seu poble va ser la creació i posada en
marxa per un grup de veïns no fa gaires anys, el Mercat
Romà, i que les festes “tradicionals” han de ser impulsades
pel mateix Ajuntament per tal que no es perden o tornen a
reviure pels carrers de la vila. 

Quan llisqueu el contingut de les entrevistes, feu l’exercici
d’introspecció d’intentar contestar sobre allò de què es parla-
va. Sabríeu donar-ne gaire més informació que la que aporten
els entrevistats? Si tinguéreu aquesta xerrada en els vostres
cercles d’amics i familiars, quina informació donaríeu?

Reconeguem-ho, vivim temps fútils i líquids, tot parafrase-
jant Bauman. Som més creadors de les nostres realitats que
transmissors de passat heretat. Significa això que no tenim
passat cultural comú? Ni molt menys. Sols significa que
hom destria i crea tot a l’hora. Que heretem el que volem
mantindre i que ens recreem sempre que ho creiem conve-
nient. Som una permanent barreja de tradició i modernitat.

Creiem que als catalans d’hores d’ara no ens aniria gens
malament tornar a llegir les actes i les conclusions dels
diferents congressos de cultura catalana, el primer dels
quals es va celebrar en ple franquisme, l’any 1964. Qui de
tots nosaltres signaria a hores d’ara les conclusions a les
quals es va arribar en l’apartat “La revitalització dels valors
populars i del folklore propis de Catalunya”? Si eres d’algu-
na colla sardanista, ho ratifiques tot, però si ets de les
Terres de l’Ebre i la teua dansa popular és la jota, no pots
per més que dubtar si la teua cultura també es pot identifi-
car com a cultura catalana.
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De fet, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, en les
seues diverses jornades, celebrades nou en total des de l’any
2002 fins a l’any 2007, no ha tractat en cap d’aquestes el con-
tingut de valors populars i folklore propi. Això sí, la segona
jornada va ser dedicada a: Benvinguts! La integració de la
immigració i la interculturalitat als Països Catalans (22
de març de 2003, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona).

Per tant, preguntem-nos de nou: què hi cap a dins de la cul-
tura catalana? Si acceptem que les cultures han de ser per-
meables, i la cultura catalana ho ha estat molt, fins a quin
punt ho han de ser, sense perdre la seua identitat? La iden-
titat roman sempre inalterable al llarg del temps, o es reno-
va i es reescriu permanentment?

Si el rock és una creació anglosaxona, podem els catalans
fer rock, ens cal adjectivar-ho amb “rock català”, o simple-
ment hem de dir que fem rock, això sí, amb la nostra llen-
gua i amb la nostra cosmovisió? La Feria de Abril també és
cultura catalana? Es justifica, doncs, que l’administració
pública catalana subvencione l’esdeveniment? Recorde el
senyor José Zaragoza, del PSC, afirmant que sí en tot.

Quin és, doncs, l’element determinant del que és cultura
catalana, i així ho sabem transmetre, i així permetem que
altres ho perceben? Gran debat, la pista de la qual la podreu
trobar, en certa mesura, escoltant els nostres entrevistats.

Ja ho havíem confessat abans i ho tornem a recordar ara.
No hem volgut fer una recerca etnogràfica de caire cientí-
fic. Sols hem volgut llençar els dubtes que vivíem a la redac-
ció de la revista envers els nostre conveïns nouvinguts. Què
entenen ells per més representatiu de la nostra (?) cultura i
quin són els seus fets i creadors més representatius.

Així mateix, hem volgut que dialoguen entre la seua cultu-
ra de procedència i la cultura d’acollida. Tot intentant com-
provar com d’atractiva els pot resultar, per a ells i per als
membres de la seua comunitat, la cultura catalana. Com de
complementària poden arribar a ser les dos cultures, com
d’antagòniques poden ser-ho també.

Benvolgut lector, intente vostè fer la síntesi de quins són
els elements cultural més comuns que perceben els pro-
vinents d’altres cultures. Descobrirà més punts d’acord
entre els entrevistats del que s’hauria imaginat en un pri-
mer instant. Sense voler fer jo de redactor de la síntesi,
que vostè descobrirà per si mateix, sols vull facilitar-li
una eina de descodificació. No s’oblide que vivim en un
món força mediàtic i que la televisió té encara un pes
major del que creien, que allò que no es projecta no exis-
teix. Fins aquí podem dir... o no. Atrevint-nos a dir què és
cultura catalana: és cultura catalana tota la que es fa al
nostre territori i es crea i es projecta amb la nostra llen-
gua, el català.

1 http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/folklore.htm
2 http://www.gencat.cat/catalunya/cas/coneixer-cultura.htm
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President del
Centre Llatinoamericà
de Lleida
Ve de l’Argentina.
Fa 27 anys que és a Lleida.

Osvaldo
Francia

Ens trobem amb Osvaldo Francia a la seu del Centre Llati-
noamericà, del qual és president des de fa set anys. A la sala
de reunions, s’hi amunteguen prospectes i documentació
relacionada amb la darrera Mostra de Cinema Llatinoame-
ricà, que no fa encara una setmana tancava la seua divuite-
na edició.

L’Osvaldo ens saluda amb franquesa i ens fa seure. Pràcti-
cament no tenim temps de fer la primera pregunta que ell
inicia una conversa en què, vulguem o no, el Centre Llati-
noamericà i el seu país d’origen, l’Argentina, seran protago-
nistes absoluts.

Empresari, format en agronomia i casat amb una argenti-
na d’orígens catalans —els avis de la seua dona eren de
Seròs—, es va instal·lar en aquest poble del Segrià ara fa
27 anys. Va arribar a Catalunya després d’un periple per
diversos països com a agregat i col·laborador del govern
argentí. Anualment, passa llargs períodes a l’Argentina, el
seu país natal, i com ell mateix ens dirà en un moment de

la conversa: “No em sento català, ni mai me’n sentiré, em
sento un argentí que viu a Catalunya, malgrat el respecte
que sento per aquest país i que els meus fills sí que en són,
de catalans.” 

Centre Llatinoamericà: de la cultura al suport social

L’Osvaldo ens explica que el Centre Llatinoamericà es verte-
bra sobre dues columnes: una de cultural i una altra de social. 

La tasca cultural típica d’una institució com la seua és
important, però el Centre, ens diu, ha d’anar més enllà del
folklore de l’asado i dels balls típics. “Això està molt bé en
una situació econòmica bona, però en una situació de crisi
com l’actual hem de prioritzar la nostra tasca social.”

En aquest sentit, la institució es dedica cada dimecres a
repartir aliments entre membres necessitats de la comuni-
tat, també tenen un rober comunitari i fan acompanya-
ments hospitalaris, a més d’altres actuacions de suport a

J O A N  T A L A R N
Fotos: Oriol Rosell
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les persones immigrades, com ara, ensenyar-los a fer un
currículum, fer classes de català bàsic o donar les informa-
cions necessàries per poder-se moure per la ciutat.

La Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

Però, és clar, si el Centre Llatinoamericà de Lleida trenca
les fronteres del que és el típic casal regional, és per una de
les activitats culturals que el fan més conegut i reconegut:
la Mostra de Cinema Llatinoamericà. I com no podia ser
d’altra manera, el tema havia de sortir a la conversa.

Fem una mica d’història i l’Osvaldo deixa clar que l’èxit
de la Mostra és que mai no ha volgut ser un acte cultural
tancat o exclusiu per a l’àmbit llatinoamericà. I no sola-
ment pel que fa a la difusió i al públic al qual s’adreça,
sinó en els mateixos responsables del certamen, i posa
l’exemple de Juan Ferrer, que n’és el director, o Jordi
González, coordinador, que no són membres de la comu-
nitat llatinoamericana.

A més, ens explica que la Mostra té una altra cara de la
moneda: el Centre Llatinoamericà organitza anualment una
Setmana de Cinema Català per difondre la cinematografia
catalana a l’altra banda de l’Atlàntic. S’ha fet tres cops a
l’Argentina, aquest any es farà a Xile i, probablement, l’any
vinent al Perú. Sempre organitzada pel Centre, però de la
mà dels respectius casals de Catalunya. 

En aquest punt, l’Osvaldo reconeix la importància cultural
dels casals catalans als països americans, “quasi comparable
a la tasca que desenvolupa el Centre Llatinoamericà a Llei-
da”, ens diu amb una mitja rialla. I vol aprofitar per fer un
reconeixement a Airis Maragall, la filla de l’expresident de la
Generalitat, que, establerta a l’Argentina, és una indispensa-
ble col·laboradora de la Setmana. I destaca que la darrera
edició va ser inaugurada pel mateix Pasqual Maragall.

Amb aquests raonaments, el president vol demostrar que la
interacció del Centre amb la cultura del país és evident i
buscada, i va més enllà de la Mostra. El Centre Llatinoame-



14

ços de desarrelar la corrupció política que hi ha en molts
països. I recordant la seua jove militància política a l’Ar-
gentina, cita Perón: “L’Argentina creix de nit, quan els ciu-
tadans dormen, és tan rica que creix sola; quan els
ciutadans es desperten es mengen tot el que ha crescut i
una mica més.” 

El sentiment d’immigrant

Tornem a creuar l’Atlàntic i li preguntem sobre la figura de
l’immigrant. Sense pensar-s’ho dues vegades deixa anar
lapidàriament: “L’emigrant és un mutilat. Quan arriba aquí
no té passat —no té els mateixos referents culturals o sim-
bòlics que els catalans, sobretot de la infància i l’adoles-
cència— i quan torna al seu país no té present, perquè tot
el que ha passat mentre no hi era s’ho ha perdut.” I hi ha
recança en les seues paraules i, com us comentàvem més
amunt, no s’està de dir que ell no se sent català, sempre
serà argentí, malgrat que reconeix que els seus fill se sen-
ten plenament del nostre país. I la recança encara creix
més quan fa aquest darrer comentari. Li preguntem si el fet
que els seus fill perdin l’arrelament al país d’origen li sap
greu, i ell respon que la immigració llatina, com ja ens
havia dit, té tendència a integrar-se amb facilitat per la pro-
ximitat cultural. I aquest fet té com a contrapartida que la
segona generació tendeix a perdre l’arrelament als països
d’origen dels seus pares. “Un àrab sempre està pensant en
el seu país, en el retorn i en la seua gent, les seves vacan-
ces són sempre tornar a casa. Un llatinoamericà té la seua
casa aquí i vol anar de vacances al Mediterrani, com els
seus veïns no immigrants.” 

Guetos

La facilitat d’integració i la proximitat cultural que hem
esmentat també és un element que ajuda a evitar l’existèn-
cia de guetos racials a la ciutat de Lleida, però, és clar, hi ha
una tendència natural a tenir un cercle de relacions comú i
espais de la ciutat també comuns, provocats per l’inevitable
efecte crida i pel mercat, que determina que alguns barris,
per la diferència de preus de l’habitatge, es carreguin més
de segons quines comunitats.

Però res a veure amb els EUA, on va viure un temps l’Os-
valdo. Allí hi ha veritables guetos de separació social i cul-
tural. Els barris són espais estancs i els seus habitants han
de cobrir obligatòriament les seues necessitats socials, cul-
turals, informatives o de consum dins del mateix barri.
“Això no passa en una ciutat com Lleida. Anem al mateix
cinema, a la mateixa entitat bancària o comprem als matei-
xos llocs.”

Bandes juvenils

L’Osvaldo vol desmitificar les bandes llatines, que són molt
poc importants a Lleida. El tema es magnifica des de certs
àmbits periodístics, però pràcticament no té incidència a la
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ricà no és un gueto cultural, és una institució oberta que, a
més de la Mostra i la Setmana, col·labora, per exemple, amb
els col·legis de la ciutat que ho demanen per fer difusió de
cultura llatinoamericana.

I repeteix l’argument que ens donava més amunt sobre la
necessitat que l’apropament cultural entre comunitats ha
de superar l’aspecte merament folklòric: “Les sardanes són
boniques, però si em quedo solament amb les sardanes no
puc entendre la societat catalana.”

Hem fet el repàs a les actuacions i opinions de l’Osvaldo
com a president del Centre Llatinoamericà, bàsicament
perquè estan directament relacionades amb el tema que ens
ocupa en aquest dossier i ens ha permès parlar de la comu-
nitat nouvinguda des d’una perspectiva més institucionalit-
zada. Ara, mirem d’endinsar-nos en l’Osvaldo ciutadà, en el
seu vessant més personal. 

Llengua i integració

Parlem sobre la llengua i la cultura del país i, tot i que ell
s’expressa en llengua castellana, reconeix que el català és
una eina d’integració: “El coneixement català és fonamen-
tal per poder-se integrar laboralment.” Ens explica que els
seus fills van estar escolaritzats en català i no hi va tenir
cap problema, al contrari, volia expressament que fos així.
Hauria pogut rebutjar el sistema educatiu català, però no
ho va fer perquè tenia molt clar que es volia quedar aquí.
“L’adaptació dels fills va ser difícil, un va perdre sis mesos
i, l’altre, un any, però no vam demanar excepcions, volíem
una educació en català.” 

No creu que, en general, la gent del col·lectiu llatinoamericà
tingui cap reticència en l’aprenentatge de la llengua catala-
na pel fet de ser castellanoparlants d’origen. Ell s’ho mira
des de la perspectiva de l’immigrant i ens assegura que això
és un avantatge, la proximitat entre la cultura llatina i les
cultures de l’Estat espanyol fa que l’adaptació respecte a
altres corrents migratoris a Catalunya sigui més fàcil per als
membres de la comunitat llatina. I parla de comunitat llati-
na en general malgrat que cal reconèixer, ens diu, que parlar
de Llatinoamèrica, a diferència d’altres corrents migratoris,
és parlar d’una diversitat important, des de Mèxic fins a Xile,
passant per Veneçuela o Colòmbia, hi ha diferències cultu-
rals abismals que es remunten a l’origen dels colonitzadors.

I no pot estar-se de fer un retret als colonitzadors espan-
yols. Mentre que en altres processos de colonització com el
nord-americà, en què escocesos i irlandesos van prendre
possessió dels nous territoris amb la intenció real de colo-
nitzar i d’instal·lar-s’hi per fer-hi la seua nova llar, els espan-
yols no van arribar per colonitzar, sinó per prendre domini
de les riqueses que els interessaven del territori.

A aquesta situació de desavantatge inicial cal afegir-hi
que els ciutadans de l’Amèrica Llatina no han estat capa-

Centre Llatinoam
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nostra ciutat. Malgrat això, cal tenir cura i estar atents a
qualsevol brot que en aquest sentit es pugui produir. Ens
parla del magnífic paper dels Mossos d’Esquadra quan van
desarticular un grup d’individus de Barcelona que intenta-
ven crear bandes de maras a la ciutat. “Van tallar-ho en el
seu estat incipient.” 

Acollida

L’Osvaldo ens diu amb contundència que qui parla de dis-
criminació a Catalunya és un mentider o una persona que
no se sap adaptar. I amb la mateixa contundència afirma
que li molesta moltíssim que des de sectors polítics majori-
taris i institucionalitzats es pugui culpar la immigració dels
problemes socials o econòmics que tenim actualment. “L’ú-
nic que cal fer és aplicar la llei a tots igual, i que paguin
aquells que fan mal ús dels servei o incompleixen les lleis,
siguin originaris del país o immigrants. Drets i obligacions
iguals per a tothom, no vull excepcions, però tampoc caça
de bruixes contra els immigrants.”

La cultura catalana

Li encanta la societat catalana perquè és una societat d’a-
collida. A les persones que li preguntaven a l’Argentina quin
era un bon lloc d’Espanya per immigrar, responia que, si el
que volien era un pas transitori, anessin a Andalusia, però,
si el que volien era fer arrels, els proposava Catalunya.

D’altra banda, quan va arribar a Catalunya, el va sobtar de
l’àmbit cultural que quan algú volia entrar a la universitat i
no tenia prou punts per fer medicina, cap problema, s’a-
puntava a arquitectura. “I que tenen en comú aquestes dues
disciplines? Vaig descobrir que aquí el professional no té
una vertadera vocació. A l’Argentina, les coses no són així.
Això també provoca que hi hagi gent que amb edats molt
avançades encara siguin a la universitat perquè els seus
pares els ho paguen; els estudis acaben sent com una mane-
ra de viure.” 

Què troba a faltar de l’Argentina

Sense pensar-s’ho dues vegades ens diu: “La veritat és que
res.” I després aprofita per fer un retret als seus conciutadans.
“Pel que fa a la cultura, la gent creu que l’argentí és un indivi-
du culte, però realment és un individu molt ben informat. No
hem de confondre la informació amb la cultura.” I després ho
arregla: “Però, és clar, amb la informació s’acaba tenint un bon
nivell cultural, tot i que tampoc no és per tirar coets.”

Afegeix que a Llatinoamèrica es fa un ús més intens del
lèxic espanyol. Els castellanoparlants de l’Estat espanyol
empren una tercera part de les paraules de l’idioma, els lla-
tinoamericans n’empren dues terceres parts. I això dóna
una fluïdesa de llenguatge i una capacitat discursiva que no
troba aquí.

I, finalment, una tercera mancança respecte al seu país d’o-
rigen. Troba que, a Catalunya, persones amb carreres uni-
versitàries acabades no coneixen aquelles dades culturals
que els són més properes. “Feu la prova, pregunteu quants
quilòmetres quadrats té Catalunya, aspectes importants de la
seua geografia o quina és la participació catalana en el pro-
ducte interior brut de l’Estat. Un argentí, a primària, coneix
aquestes dades sobre el seu país, i, a més, ha de saber aspec-
tes més llunyans, com quins són el reis gots o els visigots.”

I per acabar, que pot aportar la cultura catalana a la
cultura argentina

Ens contesta que l’argentí és molt treballador, però que té
massa picardia, el català és molt treballador i sense picar-
dia —però indica que darrerament ha notat un canvi gene-
racional, i això potser també està canviant. Ens ho aclareix,
allò que podria aportar a la cultura argentina és la capacitat
de treball i de canviar l’entorn. “Si els catalans han estat
capaços de transformar el seu país en la força econòmica
que és avui, imagineu-vos a l’Argentina, que tenim absolu-
tament de tot, el que es podria arribar a fer.”

mericà de Lleida
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Centre de Cultura i Ll

Traductora del xinès i
fundadora del Centre
de Cultura i Llengua
Xinesa Pinyin a Lleida
Ve de Changchun, capital de la província
de Jilin (República Popular de la Xina).
Fa tres anys que viu a Lleida.

Mo
Zhao

Si mireu el mapa de la Xina, veureu que fa la forma d’una
gallina. A la part del cap d’aquesta gallina hi ha una provín-
cia anomenada Jilin (吉 林). Doncs d’aquell racó tan llunyà,
concretament de Changchun, fa vora tres anys que la Mo
Zhao ( ) se’n va anar per venir a estudiar a la Universi-
tat de Lleida. És, com la majoria dels seus companys, una
persona inquieta, observadora i amb ganes infinites d’a-
prendre. Aquest caràcter l’ha dut, a més, a endegar amb una
sòcia catalana el Centre de Cultura i Llengua Xinesa Pinyin
a Lleida.

L’eix Lleida-Changchun

Respecte a la seva ciutat i província d’origen, les diferèn-
cies culturals amb Lleida i Catalunya són evidents. Però
allò que més ha cridat l’atenció de la Mo Zhao des que es
troba a la capital de Ponent (ella subratlla que deu ser per
pura deformació professional) és la nostra manera d’ex-
pressar-nos, de parlar, molt més directa i mancada de retò-
rica que no pas la dels xinesos, i amb unes fórmules de

relació completament diferents de les seves. A la Xina,
s’empren estructures gramaticals complicades que suavit-
zen les paraules per, tot fent el tomb, aconseguir ser sem-
pre amables en la forma.

Si cerquem afinitats entre tots dos mons, la Mo Zhao ho té
claríssim: l’afecte i el sentiment que compartim tots plegats
ens unifica.

Quan aprofundim en el seu coneixement de l’entramat
cultural lleidatà descobrim que, en el camp de les arts
visuals, la nostra interlocutora és una dona activa, que
visita habitualment les exposicions del Centre d’Art La
Panera, l’IEI, la Biblioteca Pública i la Universitat, entre
altres, i que fins i tot ha conegut alguns artistes en perso-
na. En altres àmbits, reconeix que li agrada assistir a algu-
nes conferències a la mateixa Universitat o a l’IEI, i que ha
anat a algunes representacions teatrals al Teatre Munici-
pal de l’Escorxador i, com no podia ser d’una altra mane-
ra, a la Llotja.

F R A N C E S C  G A B A R R E L L  I  Q U I M  M I N G U E L L
Fotos: Oriol Rosell
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Llengua Xinesa Pinyin

La Mo Zhao es declara sorpresa pel tema associatiu a la
nostra ciutat. Creu que és un bon model de funcionament i
de treball per a la societat. En aquest sentit, puntualitza,
orgullosa, que ha col·laborat amb Òmnium Cultural com
ara ho fa també amb nosaltres. Té clar que li agrada la vida
cultural dinàmica de Lleida (que n’aprenguin, com diria
aquell...) i que, posats a agradar, el que li encanta especial-
ment és la Seu Vella.

Tot i això, quan li preguntem si aquesta apreciació es pot
fer extensiva a altres xinesos de la ciutat, ella veu clar que
la seva és una posició privilegiada en relació amb la majo-
ria de compatriotes. Molts d’ells es troben més allunyats de
la cultura catalana perquè, en realitat, només vénen a tre-
ballar i a tirar el seu negoci endavant. Així, és gairebé
impossible conèixer una nova cultura i descobrir la gran
quantitat de similituds que tenen.

Anem més enllà i, en vista de la seva aparent permeabilitat
al nostre fet cultural, mirem d’esbrinar què és el que ha

pogut incorporar a la seva vida quotidiana de la cultura
catalana. La resposta no ens sorprèn, tot i que la Mo Zhao
ens la dóna entre rialles: el menjar, evidentment.

Bromes a part, la Mo Zhao mira sempre de participar en totes
les festes i activitats que es duguin a terme a la ciutat. Li agra-
da que per Sant Jordi li regalin una rosa, veure com s’alcen els
castells a la plaça de la Paeria i, sobretot, que li expliquin el
significat d’alguns refranys catalans per comparar-los amb els
de la seva llengua. En definitiva, es declara sorpresa i encan-
tada amb les festes i celebracions de carrer: les activitats de
les festes majors, la Fira de Titelles, la Fira de Teatre de Tàrre-
ga, el cicle Musiquem Lleida o la mostra de dansa. I el que
més la impressiona de tot plegat és veure com el carrer s’om-
ple de famílies amb molta sensibilitat i respecte per la cultura.

Bé, no serem nosaltres qui la decebi en aquest sentit.

El fet de compatir pis amb altra gent catalana, ens reco-
neix, l’ha ajudat a aprendre i entendre millor el nostre
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concepte de festa i altres aspectes més quotidians de la
nostra cultura.

Cultures

Quan es parla de cultures diferents, sempre hi ha quelcom
d’incompatible. Una petita (o gran) part de dos mons que
resulta irreconciliable. En el cas de la cultura catalana i la
xinesa, la Mo Zhao resulta fins a cert punt enigmàtica. Per
a ella, allò implícit dels xinesos i explícit dels catalans
resulta incompatible (i aquí ens quedem) i, en canvi, el
concepte (general) de família i els bons desitjos a la vida
són compatibles.

Endinsant-nos més en el fet cultural, la Mo Zhao reconeix
haver vist i/o estudiat obres dels grans artistes de la cul-
tura catalana universal: Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Joan
Miró o Antoni Tàpies (que diu que li agrada molt), i que
gaudeix dels treballs de Josep Guinovart o Benet Rossell,
de qui també es declara admiradora. Pel que fa a la litera-
tura, ha llegit poemes de Salvador Espriu i Martí Pol,
entre d’altres.

A tots ells els ha arribat a conèixer gràcies als seus estu-
dis, però sobretot vol destacar, en aquesta interacció, la
seva sorpresa davant dels treballs de Tàpies i de Benet
Rossell, amb un cert regust oriental, molt lligat a la
cal·ligrafia xinesa.

Per comparació, la Mo Zhao creu que seria bo que la gent
d’aquí conegués alguns artistes propis de la seva cultura,
com ara els pintors Xu Beihong, Chen Yifei, Feng Zikai
(també és escriptor), Li Kuchan, Zhang Daqian, Li Keran,
Jie Zi Yuan o Ai Weiwei. Els músics i cantants d’òpera Liu
Tianhua, Huang Jiangqin, Abing, He Zhanhao, Mei Lan-
fang, Zhou Xinfang o els escriptors i poetes Li Bai, Du Fu,
Cao Xueqin, Lu Xun i Haizi. Els uns són els representants
de la tradició xinesa més pura i poden explicar la seva his-
tòria cultural com ningú, i els altres són els que interpre-
ten l’actualitat i la modernitat de la Xina davant la resta
del món.

Se’ns acumula la feina, no en tingueu cap dubte.

El sentiment d’immigrant

Malgrat tota la integració i els coneixements de què fa gala
la Mo Zhao, el seu encara és el paper del treballador immi-
grant que viu i treballa al nostre país. Afortunadament, ella
reconeix que està connectada amb la Xina a través de la
xarxa. Gràcies a aquesta rep informació de la vida cultural,
pot escoltar música, veure pel·lícules, saber dels principals
esdeveniments culturals i socials i, en definitiva, mantenir-
se informada i al dia del que succeeix al seu país.

D’altra banda, la Mo Zhao és una practicant habitual de la
cal·ligrafia tradicional xinesa. Des de Lleida hi continua tre-

ballant i manté el contacte amb cal·lígrafs de la Xina, i tam-
bé es declara entusiasta de la lectura de la poesia tradicio-
nal xinesa.

No és fàcil, puntualitza, compatibilitzar les seves tradicions
culturals d’origen amb les tradicions de la cultura catalana,
ja que totes dues cultures veuen el món d’una manera una
mica diferent.

Hi ha concordances, però. El ritme festiu és semblant, ja
que moltes festes populars catalanes i xineses es regeixen
pel calendari lunar i solar. Per tant, es poden trobar certs
paral·lelismes en aquest sentit. Ara bé, els continguts que
donem els uns i els altres a les festes són ben diferents. La
Mo Zhao ens explica exemples com el de la festa de l’Any
Nou xinès (xin nian新年), que se celebra en la primera llu-
na nova després del solstici d’hivern, com aquí celebrem el
Carnaval o la Setmana Santa, també en funció de la lluna
nova. A la Xina existeix una festa dels difunts, com el nos-
tre Tots Sants, i igualment se’ls visita al cementiri. En
aquest sentit, la Mo Zhao té clar que, en el seu origen, mol-
tes festivitats són comunes, i que ha estat la història l’en-
carregada de donar-los elements representatius diferents.

Ara, puntualitza, cada cop el món celebra més l’Any Nou
xinés, una festa de la qual se’n fa partícip més gent arreu
del món. I això per a ella és positiu, ja que serveix per apro-
par cultures i fer que es reconeguin.

En aquest ball de cultures, però, no tot són flors i violes. La
Mo Zhao reconeix que molts cops, i sobretot com a conse-
qüència de la crisi, algunes persones assenyalen l’immi-
grant com ella com a culpable d’aquest fet. Malgrat tot,
reconeix que els catalans som gent creativa, amb moltes
idees noves i sorprenents, i que això és un factor important
a l’hora de superar aquests problemes. 

L’eix Changchun-Lleida

Ara toca parlar del seu lloc d’origen. La Mo Zhao destaca
que, actualment, hi ha una sensibilitat i un moviment per
recuperar i valorar la cultura tradicional xinesa, tot i que
reconeix que, sobretot en el món occidental, hi ha una visió
de la Xina com a país on es valora solament la modernitat i
la producció.

La Mo Zhao parla gairebé cada dia amb els seus familiars a
la Xina. Amb ells, ha de fer una mica d’intèrpret per tal d’ex-
plicar-los les problemàtiques del seu país d’acollida, com es
relaciona la gent i com som, en definitiva. Cal tenir en
compte, subratlla, que estem parlant de sensibilitats dife-
rents i tot s’ha d’explicar a la manera xinesa.

Malgrat això, s’interessen molt pels nostres costums. Sem-
pre li pregunten moltes coses de la cultura catalana, de les
nostres festes i tradicions i, com no podia ser de cap altra
manera, del menjar! [més rialles...] Però també els interes-

Centre de Cultura i Ll
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sa molt com es valora i relaciona la família aquí, ja que a la
Xina té un pes cultural i social molt important.

Quan la Mo Zhao viatja a la Xina per retrobar-se amb la seva
gent, el vi i l’oli són els productes estrella a l’hora de dur-los
regals, i també el pernil (solvència contrastada). Allà,
alguns amics joves de la Mo Zhao li demanen que els dugui
un mapa de Catalunya, perquè els sembla una zona curiosa
i singular (suposo que, per a un xinès, l’extensió de Cata-
lunya com a país deu fer riure). També li demanen joguines
per a nens, perquè consideren que estan dissenyades per
inspirar la seva imaginació, i també productes com ara cos-
mètics, perquè són de més bona qualitat que els d’allà.

Importació i exportació

La trobada s’acaba, però no ens n’anirem sense parlar d’im-
portació i exportació, un dels grans valors de la Xina actual
i font de la seva immensa capacitat d’expansió.

De Catalunya, la Mo Zhao importaria la festa de Sant Jordi,
perquè troba molt bonic el fet de regalar una rosa i un llibre
i, en aquest sentit i concepte, seria una festivitat magnífica
a la Xina, però sobretot importaria el tronc de Nadal i els
Reis Mags. Ella valora, per sobre de tot, el fet de mantenir
la imaginació dels nens i les nenes, i aquestes festivitats són
un record bonic per a tota la vida que a la Xina no existeix.

De la Xina, exportaria activitats relacionades amb el món
de les endevinalles que es duen a terme per tot el país
durant algunes festes. Es difonen, principalment, a través
de la televisió, dels diaris o directament als grans centres
comercials. Són endevinalles divertides, com ara acabar
algun poema amb ritme, etc. Quan algú ho aconsegueix,
obté petits premis per a la seva família. Malgrat el to inno-
cent, sembla una bona manera de treballar els valors fami-
liars de forma conjunta, perquè, com ja hem dit abans,
aquest és un concepte molt valorat per la cultura xinesa.

Comunicació

Tot aprofitant que ha sortit el tema de la difusió per televi-
sió, preguntem a la Mo Zhao quins canals mira habitual-
ment. Malauradament (o no), reconeix que actualment no
mira gaire aquest mitjà, perquè el temps se li escapa entre
l’acadèmia i els estudis. Si ho fa, acostuma a veure pel·lícu-
les i informatius, indistintament en català o castellà. Bé,
puntualitza, potser darrerament empra més el català per-
què l’està estudiant.

Pel que fa a la premsa escrita, reconeix que, també pel
temps, no llegeix cada dia els diaris, tot i que compra
sovint La Vanguardia, que és el seu diari preferit perquè
està enganxada a les entrevistes de la contraportada... [de
nou rialles].

Llengua Xinesa Pinyin
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Associació Cultural 

President de l’Associació
Cultural Fouladou
de Lleida
Ve de Sare Djimbi (Senegal).
Fa 13 anys que viu a Lleida.

Hamady
Balde

Ens trobem amb aquest jove senegalès un matí que lliura de
la feina... treballa a les tardes a l’escorxador Argal de Miral-
camp, i ens confessa que allò és com el fòrum de les cultu-
res, per la diversitat de procedències dels seus companys
de treball. L’idioma que emprarem per fer l’entrevista és el
català, però ens respon en castellà, perquè diu que no hi té
gaire pràctica, amb el català.

I... hi ha un moment en què la seua cara ens comença a ser
familiar, és llavors quan ens diu que l’any passat va fer de
rei negre a la Cavalcada dels Reis de Lleida. Ostres! Tenim
el mateix Baltasar entre nosaltres, el nostre rei preferit! Ell
és l’actual president de l’associació senegalesa Fouldou de
Lleida, que seria com un casal dels catalans del Senegal,
són d’una regió amb llengua i costums propis dins del país,
per això no li ha costat gaire d’entendre que la realitat cata-
lana és vertebra al voltant d’una llengua i un sentiment de
nació... reconeix, però, que el que més li agrada de Cata-
lunya és el Barça.

Cultura i societat

Així, Hamady Balde, nascut a Sare Djimbi (Senegal), que
viu a Lleida des del 1999, ens comença a respondre pacient-
ment les preguntes que li anem fent sobre la interacció que
hi ha entre la seua associació (entesa a partir dels senega-
lesos que la formen) i la cultura catalana.

Sobre les diferències culturals que el Hamadi troba entre
el Senegal i Catalunya, el primer que vol remarcar és l’au-
toritat moral de la gent gran, creu que s’ha de mantenir i
que aquí aquest aspecte s’ha deteriorat una mica. També
el principi de respecte entre les persones; per això el sob-
ta la segregació entre cristians i musulmans que hi ha en
la nostra societat. Ell és una persona avesada a conviure
amb els cristians del seu veïnat i la religió no n’impedeix
la convivència cordial. Segurament, a aquesta convivència
natural del Hamadi amb el seu entorn també hi ajuda el fet
que a Lleida es relaciona amb altres associacions d’afri-

A L B E R T  V E L A S C O  I  F R A N C E S C  C A T A L À
Fotos: Oriol Rosell
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 Fouladou de Lleida

cans i immigrants, tot i que encara no en coneix cap de
catalana. Li agrada seguir les notícies locals a través de la
premsa d’aquí i si ha de triar un canal és el 3/24. Les notí-
cies de la seua terra les segueix a través de l’antena para-
bòlica que té a casa i també per Internet, malgrat que no li
costa gaire de tornar a la seua debilitat, la premsa espor-
tiva i el Barça, i tot cofoi reconeix que tota la seua família
és d’aquest equip.

Quan li preguntem pels artistes catalans que coneix ens
parla dels mediàtics Gaudí, Dalí i algun artista local amb
qui ha contactat per Internet. Per contra, del seu país creu
que hauríem de conèixer Dabi, que és un músic famós, o
Mayo Diao, una cantant que ha visitat en diverses ocasions
Catalunya. Hi ha, després, també el músic Youssou N’Dour,
el més conegut internacionalment, que ara és ministre de
Cultura al Senegal. De la seua cultura també li interessa el
teatre de crítica social que veu a la televisió i, com hem vist,
la música moderna.

Integrats?

Quan anem cap a temes com l’escolarització dels seus fills
en català observem que per a ell és un fet d’una normalitat
absoluta. Els seus fills representen, fins i tot, un punt d’in-
tegració, perquè a través d’ells aprèn català i costums cata-
lans. A casa parlen pular, que és la seua llengua materna, i
també francès amb la seua dona, però els nens juguen en
català. Vol que se sentin tan catalans com senegalesos i veu
clar que sabent català una persona és més estimada i valo-
rada a la nostra societat. Aquesta naturalitat és la mateixa
que el duu a afirmar que troba molt bé que nosaltres parlem
català; ells també ho fan al seu país, de parlar la llengua
autòctona, i no veu gens bé que Espanya interfereixi en
aquests assumptes. Que el català ha de ser defensat és natu-
ral, qui ho farà si no ho fem nosaltres. Cada cultura ha de
defensar el que és seu i el poble català ha de defensar la
seua llengua. Si li preguntem quines coses no li agraden de
la nostra cultura, ens respon, sense embuts, que ell no és
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ningú per opinar de la nostra cultura, si una cosa li agrada
la mira i si no li agrada no la mira, no es creu amb cap auto-
ritat moral per jutjar la cultura catalana.

Com ja hem dit, l’any passat va participar en la Cavalcada
de Reis fent de Baltasar, i també participa amb la seua
família en activitats de l’Associació de Veïns de Balàfia.
Creu que aspectes com aquest són fonamentals per a la
integració de les persones vingudes d’arreu. I quant a la
seua associació, hi veu beneficis, com fer partícips els seus
fills dels costums de la seua terra, ja que no hi han pogut
anar gaire i gairebé no coneixen la cultura d’origen dels
seus pares. També hi veu la possibilitat d’enriquiment mutu

entre la gent de Lleida i el seus components. Ha tractat
diverses vegades aquest tema amb l’Ajuntament de Lleida
perquè creu que és important disposar d’un espai propi per
desenvolupar les seues activitats i trobar-se amb els com-
ponents del seu grup i que aquest espai estigui obert a la
societat lleidatana.

A l’hora de parlar dels seus compatriotes i el grau d’inte-
gració, ens remarca que depèn dels estudis i les inquietuds
culturals que tinguin, ja que per a molts hi ha altres priori-
tats abans que la cultura. N’hi ha que no saben ni llegir i no
estan per aquests temes, en canvi, altres de més formats, sí
que presten atenció als fets culturals. Així, si hem de fer cas

Associació Cultural 
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 Fouladou de Lleida
cap problema. A la gent del seu país encara li costa de creu-
re que fes de rei Baltasar, però ell els explica que tenen una
associació aquí, que està reconeguda i legalitzada i que la
gent els coneix i es poden implicar en la nostra societat.
Tant el va marcar fer de rei per a la ciutat que encara el
saluda com a Baltasar l’alcalde de Lleida quan se’l troba  pel
carrer. I a ell això li agrada molt.

En definitiva, veiem que els anys que el Hamadi porta aquí
han anat afavorint aquesta interacció entre ell, i el que de la
seua cultura aporta i la societat catalana on s’ha integrat.
Els èxits o les carències d’aquesta convivència creiem que
resideixen en la nostra societat mateixa i en les circums-
tàncies amb què aquest jove s’ha trobar a Lleida. Per tant,
la feina que resta per fer es podrà continuar des de la seua
associació Fouladou i la societat lleidatana, que segur que
continuarem tenint molts punts de trobada.

de les manifestacions culturals que més li agraden són l’A-
plec del Caragol i també ha vist les desfilades de Moros i
Cristians. Sobre si estaria bé de dur alguna manifestació
cultural catalana al seu país, diu que la de l’Aplec estaria
molt bé... tot i que reconeix que costaria bastant esforç, per-
què allà els caragols són una cosa bruta que s’arrossega per
terra. El que també estaria molt bé de portar cap a ací seria
la Festa del Corder, una festa musulmana on tot es compar-
teix amb la família, els amics i els veïns, i aquesta comunió
la fa important. Els casaments també són una gran festa i
poden durar 3 o 4 dies depenent del poder adquisitiu de la
família. És una festa on no falta de res..., tot i que quan un
senegalès es casa aquí s’adapta a les nostres circumstàn-
cies, ja que una festa així no es pot celebrar en un pis.

El nostre protagonista no es cansa de dir que ell se sent
molt bé aquí. Fa 13 anys que hi va arribar i mai no ha tingut
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Associació Cultural 

Presidenta de l’Associació
Cultural Romanesa Miorita.
Treballa com a agent
d’acollida per a
l’Ajuntament de Lleida 
Ve de Romania, de la regió de Moldàvia.
Fa deu anys que és a Lleida.

Florentina
Budau

El procés que no s’acaba mai

La Florentina és del nord de Romania, de Moldàvia, però,
com ella ens adverteix ràpidament, no és la República de
Moldàvia, sinó una regió de l’Estat romanès. Fa deu anys
que és a Lleida i va arribar a la nostra ciutat mitjançant el
reagrupament familiar, ja que es va casar amb el seu com-
pany, que ja vivia aquí.

La Florentina ens explica com va ser l’experiència de l’arri-
bada a Lleida: “Vaig arribar aquí sense dir res més que
“hola”, i em feia una vergonya impressionant no poder par-
lar. En tres mesos havia après una mica de castellà gràcies
a uns manuals, però, un cop aquí, parlar em feia molta ver-
gonya i, a més a més, em vaig adonar que aquí hi havia el
català, i això era un problema afegit. Els primers moments
van ser de vergonya, no podia obrir la boca. Em vaig posar
a aprendre els dos idiomes alhora, i tot i que li vaig donar
prioritat al castellà, les notícies, però, les mirava a TV Llei-
da i a TV3. De fet, compaginava els dos idiomes i sis mesos

després vaig aprovar el superior de castellà a l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes i, després d’uns anys, vaig estudiar català al
Consorci perquè vaig veure que s’havia d’aprendre. M’agra-
da aprendre llengües, m’encanta l’etimologia de les parau-
les i tinc el nivell D de català. Jo no anava pel títol, no em
serveix a nivell pràctic, es tractava de començar un procés
que no s’acaba mai.”

No hi ha grans coses que ens diferenciïn

La Florentina afirma: “No sé si hi ha diferències marca-
des; catalans i romanesos som molt propers per les
arrels llatines i el fet de mirar la feina seriosament; la fei-
na ocupa un lloc primordial a la vida de les persones. Si
parlem de cultura tradicional, aquí es dóna més impor-
tància a l’espectacle, però tot el que és cultura popular
no es viu íntimament. No sé el nombre de gent que sap
ballar la sardana; els romanesos, en canvi, vivim la músi-
ca tradicional, la tenim a dins i tothom la balla, encara
que no en sàpiga.

R A M O N  R U B I N A T
Fotos: Oriol Rosell
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l Romanesa Miorita

Entre romanesos i catalans no hi ha gaires barreres, gràcies
a la proximitat cultural, però també per la religió: tots som
cristians, i això és un element que ens apropa, malgrat que
els romanesos som majoritàriament ortodoxos. Tret de la
llengua, que de vegades cal insistir perquè els romanesos
l’aprenguin (però no per aconseguir res, sinó a nivell per-
sonal) no hi ha grans coses que ens diferenciïn. Tots hem
vingut per a un curt termini de temps i al final ens hi aca-
bem quedant, per això ens hem d’apropar els uns als altres.
La meva filla és romanesa i catalana, té els iaios d’allí i els
d’aquí, fem les vacances allà, però també en fem aquí, ho
anem combinant.”

Compartir, sense cap altre interès

Li pregunto a la Florentina quines institucions culturals o
associacions culturals de la ciutat de Lleida coneix i si les
visita sovint, i ella em diu: “No gaire, jo reivindico que està
bé que fem festes interculturals i setmanes de la diversitat,
però una implicació plena dels nous ciutadans a la vida cul-

tural pròpia d’aquí no és habitual, però a mi m’agradaria
que sí que ho fos. Pot ser que hi hagi més romanesos que
bascos a Lleida, però és més fàcil veure un ball basc que no
un de romanès. No es tracta de lluitar pel protagonisme, ho
poso com a exemple del que vull dir; es tracta de compartir
més coses.

Jo col·laboro, mai no he dit «no» a una demanda d’entitats
d’aquí. El cas és que a l’Associació Miorita som estranys
com a entitat, ja que no tenim quotes ni llistes de socis.
Quan s’ha de fer alguna cosa, hi ha un promotor, i alesho-
res es fa una reunió i tothom hi col·labora amb el seu temps
i econòmicament. Surten coses molt maques. Ho fem nosal-
tres perquè ho volem compartir, sense cap altre interès.”

Li pregunto també pel consum televisiu i de premsa... “Jo
miro bastant TV3; si tinc cinc minuts, em poso les notícies
de TV3. Crackòvia i Polònia. I quan m’adormo, miro aquell
que fan després, Banda ampla, i aquell dels professors,
Mestres, i quan puc, també l’APM? Pel que fa als diaris, lle-
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geixo els que tinc a l’abast, com el Segre, i en línia, la prem-
sa romanesa. La premsa de la meva ciutat i la nacional per
mantenir el contacte amb la realitat d’allí.” 

Una fusió d’allò més natural

Li demano a la Florentina que em parli del procés d’escola-
rització de la seva filla i si l’ha ajudat a sentir com a seva la
cultura catalana. La resposta és automàtica: “Sí, tot i que de
vegades se’ns plantegen alguns dubtes: jo tinc a casa mate-
rial per a nens en romanès i la meva filla l’utilitza, però quan
li parles del Ratoncito Pérez, com que també n’hi ha un de
romanès (la Fada de les Dents), es crea un conflicte. Jo li
dic a la meva filla que com que hi ha crisi no poden venir
tots dos. Mantenim les tradicions romaneses per Nadal,
Sant Nicolau, els Reis, el Tió, etc., ens agrada mantenir el
que és nostre i ampliar-ho.

Ho veig com una fusió. No vull que se senti més d’un lloc
que de l’altre, vull que sàpiga qui és i que se senti bé: és
romanesa per la nacionalitat, però és d’aquí. Per a ella és un
orgull, té un caràcter molt fort i molt obert i tots els com-
panys volen anar a Romania de vacances amb ella. Quan
era petita vam fer una regla: al carrer parlem el castellà i el
català i, a casa, el romanès; però fem els canvis amb tota
normalitat, de vegades parlem a casa en castellà o català i
quan ens n’adonem diem que hem de parlar en romanès.
Surt amb naturalitat. Ella hi va col·laborar, aquest pla el
vam dissenyar juntes.

Li agrada tot, tot el que és cultura i tradició. A les festes del
col·le sempre surt a llegir el manifest, va al teatre, fa música
al conservatori, llegeix des de molt petita. Com que té una
edat que no té vergonya, quan vam fer una sorpresa pel dia
dels pares, ella va ser-ne la base; té una veu potent i la impli-
quem en les activitats que fem amb la resta de les nenes.”

Això de “cagar-se en tot”

Aleshores li pregunto a la Florentina què té de compatible
i d’incompatible la cultura catalana i la romanesa, i ella em
diu: “No, incompatibilitats no, sí que hi ha diferències de
significats o de gestos. Les jerarquies, per exemple, són
molt més marcades a Romania que aquí, jo no hauria de
parlar “de tu” amb vosaltres. La jerarquia, sobretot si tre-
balles de cara al públic, és un estatus que s’ha de conser-
var. Jo no em podia creure que un professor acceptés que
se’l tractés “de tu”, era inconcebible. La meva mare encara
es dirigeix al seu germà, que és cinc anys més gran que
ella, de vostè.

El més ofensiu és això de “cagar-se en tot”, i això em xoca
molt: “Cagondéu”, “Em cago en...”, això és una blasfèmia
absoluta. També el fet de parlar molt i no dir res, la super-
ficialitat. Necessito una mica de disciplina, d’ordre, d’orga-
nització. Es perd molt el temps, es dedica molt temps a la
feina però es produeix poc.

El més atractiu... la vida social i cultural molt activa; hi ha
tradicions que m’agraden molt: compaginar el bestiari amb
la literatura i la gastronomia, tot i que queda una mica com
un espectacle sense la convicció de la gent. Cal viure-ho
des de dins.” 

Pel que fa a la percepció que els seus compatriotes tenen de
tot plegat i la seva vivència de la condició d’immigrant a
Lleida, la Florentina ens diu que “hi ha moltes realitats, hi
ha gent que es creu que el seu és el millor i es tanca davant
l’altre i només pensa en els nostres balls, la nostra educa-
ció, etc. Hi ha una tendència a mitificar o a posar en un
pedestal l’experiència viscuda i menysprear la resta. Jo llui-
to contra això, no som el melic del món. Pot ser que visquis
situacions d’intolerància però, en general, Catalunya és un
país acollidor i cal dir que nosaltres, com a poble, som més
intolerants, més racistes i xenòfobs.

En general, el col·lectiu romanès tendeix a l’apropament
amb la cultura catalana, volem que els veïns ens coneguin,
tot i que la tendència a generalitzar-ho tot és molt forta. És
com una defensa, et tanques per no perdre, però no és per-
dre, és compartir. La gastronomia, per exemple, si nosaltres
seguíssim menjant com els nostres pares ens moriríem als
quaranta-cinc anys, perquè és tot molt greixós i cuinat i no
cremem aquests aliments, no ho necessitem.

La comunitat de la parròquia del Carme

Pel que fa al que és propi de la cultura catalana, que la Flo-
rentina ha pogut incorporar a la seva vida quotidiana, ens
diu: “No és català, però el fet de sortir a fer el cafè cada dia.
A Romania no ho feia mai perquè no tenia temps. A Roma-
nia tens mitja hora per dinar.” I quan li pregunto què ha fet
per atansar-se i comprendre la cultura catalana i per donar
a conèixer la seva cultura als catalans, em diu: “Les activi-
tats de sensibilització des que vaig arribar, la implicació a la
parròquia del Carme va ser el mitjà de trobada amb la gent
d’aquí, fins i tot vam fer un viatge a Romania amb la gent de
la parròquia. Quan vam arribar no hi havia sacerdot roma-
nès, però allí es va començar a formar la comunitat. Penseu
que el 2000-2001 només hi havia homes romanesos, molt
poques dones i d’immigrants, a la ciutat, uns 3.000; mentre
que ara a Lleida hi ha 7.000 romanesos empadronats dels
més de 29.000 estrangers. 

No hem presentat projectes ni hem demanat subvencions,
nosaltres fem propostes entre nosaltres i busquem els mit-
jans per produir-les. Però no seguim el funcionament nor-
mal d’una associació. Hi ha gent que fa una associació per
interessos econòmics, per ajudar qui sigui, nosaltres si
podem fer les coses les fem si no, no.”

M’agradaria molt que els catalans coneguessin Caragiale

Parlem d’artistes catalans i la Florentina destaca: “Serrat
m’agrada. Miquel Martí i Pol, en poesia, m’agrada i el llegei-

Associació Cultural 
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xo. Màrius Torres el vaig conèixer arran de les celebracions
que es van fer. De novel·la, no gaire; però de poesia, sí. M’a-
grada l’arquitectura i la personalitat de Gaudí, és fascinant.
Dalí no m’agrada.” La Florentina els ha conegut... “per con-
tacte directe, en visites a Barcelona. A Serrat el vaig escoltar
bastant i quan va venir a Lleida vaig anar a veure’l, i també
m’agrada la Caballé, tot i que en directe no l’he vist, pels
preus de les entrades. I m’agrada també Miquel Gil.

M’agradaria molt que es conegués un novel·lista, Caragia-
le, però no es pot traduir a causa del llenguatge, es perd
molt amb la traducció; m’agrada per la crítica, la paròdia
que fa de la societat, que és molt actual, pel seu estil, ni
els romanesos moderns el poden entendre; si no tenen la
clau per llegir-lo no arriben al seu missatge, és del segle
XIX. Recomanaria també Eminescu, un poeta romàntic; a
l’Escorxador vaig llegir un fragment d’un dels seus poe-
mes en una traducció d’Alberti i va agradar molt. Em vaig
quedar gratament sorpresa per les traduccions al castellà
d’altres escriptors romanesos que van viure a l’estranger
per culpa de la dictadura: Eugen Ionescu, Mircea Eliade,
Tristan Tzara...

També recomanaria un escultor: Constantin Brancusi. 

La línia de la superficialitat

Li demano si segueix la vida cultural del seu país d’origen i
la Florentina em diu: “Una mica pel que surt a la premsa, i
també miro la pàgina de l’Institut Cultural Romanès.
Segueixo el cinema romanès, tot i que estic cansada del
tema del comunisme, són temes d’abans. El teatre, els artis-
tes que m’agradaven, els clàssics, van desapareixent. Em
considero d’una generació una mica antiquada. Els direc-
tors de cinema que reben premis internacionals sempre
parlen del mateix, de les fugides del país, de l’avortament,
de l’amor entre persones del mateix sexe..., perquè abans
estava prohibit. Crec que hi ha més coses per tractar; el nou
cinema no m’entra, amb algunes excepcions. 

La música d’ara no m’agrada, m’agraden els cantants dels
anys 70 i 80. Els actuals es mouen en aquesta línia de
superficialitat.”

Postals i “souvenirs”

Parlem ara d’allò que ella explica els seus familiars sobre el
que és la seva vida a Lleida i el que més impressiona els
seus familiars quan vénen aquí... “Jo parlo del que està pas-
sant normalment i, és clar, ho has d’il·lustrar amb imatges i
no mostres les coses dolentes, sinó les bones: les proces-
sons, la cultura al carrer, el carnestoltes... Normalment no
els dic com és la gent, perquè, més enllà de les generalitza-
cions, som persones i les persones som com som (bones o
dolentes) i et trobes de tot, i no per pertànyer a un col·lec-
tiu tens dret a dir res contra uns altres.

Penso en les persones que han vingut de visita: mai no s’han
estranyat de res, sinó que han quedat impressionades. 

Jo els porto ametlles o un rellotge o una samarreta, però no
sóc de gaires regals; això sí, a la meva família i amics sí que
els porto oli d’oliva de la terra i, pel que fa a productes
romanesos, quan nosaltres venim arribem ben carregats:
melmelades de la meva mare..., però hi ha gent que porta de
tot. D’artesania, sí. Tinc, per exemple, una col·lecció d’ico-
nes pintades amb diferents tècniques. Jo vaig treballar en
una llibreria i vaig establir contacte amb aquests pintors i
els conec. En compro per a la meva col·lecció o en regalo.” 

Intercanvi de cromos

Li pregunto a la Florentina quina manifestació de la cultura
catalana li agradaria que s’incorporés a la seva cultura d’ori-
gen i què li agradaria de la seva cultura d’origen que pogués
ser incorporat a la cultura catalana: “L’aspecte de comunitat,
de fer pinya dels castellers, que aniria bé a la comunitat
romanesa, perquè els nostres balls són en rotllana, sempre hi
ha contacte, comunió, però els castellers... no sé si funciona-
ria, potser la por a no caure... no ho sé. De fet jo crec que mol-
tes coses que nosaltres fem a Romania aquí es feien abans: la
matança del porc, etc. Això es fa encara a casa. Allà també es
prohibirà, però encara es fa. L’important és l’aspecte social;
de vegades queda poca cosa a casa i ho has de compartir i
l’endemà ja no queda res. Però és el moment, nosaltres fem
la matança abans de Nadal, el 22, per Sant Ignasi.” 

La por fa créixer els estereotips

I, per acabar, li demano quines accions creu que s’haurien
de dur a terme per vincular més Catalunya amb Romania.
La Florentina no ho dubta: “Traduir literatura catalana, no
hi ha cap traductor jurat de català-romanès, no existeix
com a llengua. Hi ha gent que ha de traduir l’expedient
escolar al castellà, i del castellà al romanès. S’hauria de
donar a conèixer més, però com un intercanvi. Al cap i a la
fi, el que més dóna peu a conèixer-se són les relacions par-
ticulars. Es fa més feina així que mirant programes de la
tele. Al canal 33 hi ha un mes dedicat a cada país, però no
ens coneixem prou, recíprocament, tot i que som propers, i
això fa créixer la por i els estereotips.”

l Romanesa Miorita
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Mediador al
Centre Penitenciari
Ponent
Ve del Marroc.
Fa 13 anys que viu a Lleida.

Abderrafie
Ettalydy

Abderrafie Ettalydy va néixer al Marroc, però resideix des
de fa ja 13 anys a la ciutat de Lleida. Està casat i té dos fills.
És llicenciat en Filologia Anglesa i ara està fent un màster
de migracions i mediació social a la UdL. Treballa de
mediador al Centre Penitenciari Ponent de Lleida i fa clas-
ses d’anglès en alguns locals socials de la ciutat.

Obrim foc preguntant-li directament sobre les diferències i
similituds entre la cultura catalana i la del seu país d’origen.
Diferències, moltes, a tots els nivells, especifica (la llengua,
la religió, els costums i les tradicions, la música, el menjar,
etc.); però de similituds ben poques o cap, si ens atenem a
la seva resposta.

Abderrafie Ettalydy és un home inquiet que, gràcies a la
seva professió, coneix un bon nombre d’associacions cul-
turals de la nostra ciutat i no s’està de dir-nos-ho. La llis-
ta és llarga; principalment, Lleida Solidària MPDL,
l’Ateneu Popular de Ponent, el Centre Llatinoamericà, la
Fundació Orvepard, Ipcena, l’Associació de Moros i Cris-

tians, etc. Amb totes, subratlla, han organitzat activitats
de forma conjunta.

Pel que fa al món de la premsa i la comunicació, són molts
els canals de televisió que reconeix que veu, alguns d’aquí i
d’altres amb un marcat accent exòtic: Lleida TV, TV3, Tele
5, la 1, la 2, la Sexta, Cuatro, Al-Jazeera, Al-Arabia i tots els
canals del Marroc. Veiem que és una persona que no perd la
distància amb el món àrab ni amb les seves arrels. En la
premsa escrita, si més no, manté un àmbit més local, ja que
es reconeix lector assidu dels nostres dos grans clàssics, El
Segre i La Mañana, i també del gegant de la premsa catala-
na, La Vanguardia. Els seus interessos, temes sociocultu-
rals, política, esports i actualitat.

Pare de dos fills, considera que el seu procés d’escolarit-
zació els ha ajudat a sentir com a pròpia la cultura catala-
na. De fet, subratlla amb orgull que els seus fills van néixer
aquí i són catalans. Pel que fa a ell, són ja molts anys a Llei-
da per no sentir que ja forma part del nostre petit país. Tot

Associació Immigr

X E S C O  G U I L L E M  I  F R A N C E S C  G A B A R R E L L
Fotos: Oriol Rosell
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i això, però, Abderrafie Ettalydy es declara a favor del can-
vi intercultural i de la interacció de cultures, perquè tot
plegat, al cap i a la fi, enriqueix la societat i fomenta la
diversitat cultural. Per això, intenta cada dia ensenyar als
seus fills la cultura del Marroc, perquè vol que coneguin
totes dues realitats.

Els seus fills són petits, o sigui que encara no participen
activament de cap manifestació cultural catalana entesa
com a pròpia. Fan activitats extraescolars pròpies de la
seva edat (8 i 3 anys).

Parlem d’incompatibilitats culturals. Per a Abderrafie
Ettalydy, les cultures no poden fer més que complementar-
se. Hi ha coses que existeixen en una cultura i coses que no
existeixen en una altra; i el millor, subratlla, és aprofitar el
que es pugui de totes dues per intentar-ne crear una de sola
que englobi allò que les fa especials. En aquest sentit, reco-
neix, Catalunya és un país acollidor, obert i democràtic que
cada vegada es veu com a més atractiu; un país en el qual

viu un nombre important d’estrangers, i això no pot fer res
més que enriquir-nos i fer de la societat catalana una socie-
tat multicultural.

Entre el tòpic i la utopia, no podem estar-nos de preguntar-
li si aquest pensament també es pot fer extensiu als seus
compatriotes. Conscient de la delicadesa de la pregunta, i
després de rumiar-ho durant uns breus instants, respon en
la mateixa línia asèptica i neutral en què es desenvolupa
tota la nostra conversa. N’hi ha que tenen el mateix pensa-
ment que ell i n’hi ha d’altres que no. A alguns els agrada la
cultura catalana i a d’altres no. De diferències n’hi ha a
totes les bandes. Per Abderrafie Ettalydy, el més important
és el respecte mutu, la tolerància, l’amistat, la comprensió,
el diàleg i la interacció de cultures, que és una cosa que
enriqueix la societat i crea un clima de bona convivència i
de cohesió social.

Ell, per exemple, ha incorporat la llengua catalana a la
seva vida com un fet normal i quotidià. Altres elements

grants Magrebeida
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que ha fet seus, reconeix, són el menjar, la manera de cui-
dar-se i el tracte de cada dia amb la gent al carrer, a la fei-
na o al mercat.

De la mateixa manera, reconeix, ha assistit i ha participat
en moltes ocasions en actes i activitats culturals catalanes
per, posteriorment, donar-les a conèixer a la seva gent. I
aquest és un procés que Abderrafie Ettalydy veu com a recí-
proc. També s’esforça dia a dia per promoure la seva cultu-
ra als catalans, principalment a través de l’organització de
festes, exposicions, xerrades, conferències, concerts musi-
cals i activitats esportives.

En aquest joc de cultures, ens anomena alguns prohoms
de la cultura catalana (no gaires, reconeix): Salvador
Dalí, Joan Busquets, Antoni Gaudí, Pau Riba, Joan Magí i
altres que ha anat coneixent a través de llibres, revistes,
diaris, ràdio, televisió i Internet. Igualment, però, hi ha
molts artistes marroquins molt coneguts internacional-
ment que han aconseguit premis en moltes ocasions i
que, des del seu punt de vista, seria bo que els catalans
coneguéssim: Tahar Ben Jelloun, Mohamed el-Jem, You-
ness Megri, Jamel Debbouz, Hanane Fadili, Abdelwahab
Doukkali, etc.

Abderrafie Ettalydy segueix diàriament la vida cultural i
social del seu país, molt més rica en manifestacions cultu-
rals del que els europeus es pensen. D’entre totes aquestes,
ens vol destacar l’organització d’un concert anual de músi-
ca que s’anomena MAWAZINE, exposicions d’arts plàsti-
ques, l’organització de festivals relacionats amb els
productes de cada regió del país, etc. Es tracta de festivals
que es fan cada any, l’organització dels quals depèn de l’è-
poca de l’any que li correspongui.

De Lleida i comarca coneix la Festa Major, la Festa de
Moros i Cristians i la Cavalcada dels Reis Mags que, pun-
tualitza, el va sorprendre gratament i en la qual va partici-
par activament com a rei Baltasar l’any 2009 (esperem que
els nens petits no siguin lectors d’aquesta revista). Ell
mateix, afegeix, a banda de ser secretari de l’Associació
Sociocultural Magrebeida (que defineix com una associa-
ció d’immigrants i d’autòctons), és soci de l’Associació de
Veïns del barri de Pardinyes de Lleida i de l’Associació de
Moros i Cristians. La desfilada és una de les seves grans
passions. Hi ha participat dues vegades i té moltes ganes de
continuar fent-ho.

El nostre interlocutor manté un contacte fidel amb els seus
familiars i amics del Marroc. Quan hi parla, però, sempre
els explica que la societat catalana és una societat moder-
na, acollidora, divertida i oberta a les altres cultures. Ells,
per la seva part, pregunten molt pel menjar, la religió, les
maneres de vestir, el comportament de la gent i, com no,
sobre el futbol.

Quan Abderrafie Ettalydy baixa al Marroc, no pot faltar
com a regal als seus parents coses i objectes relacionats
amb el Barça, una de les icones de la nostra cultura que al
Magreb més aviat identifiquen amb Catalunya. De fet, per a
ells, el Barça és Catalunya. Més enllà del futbol i dels ponts
d’unió que l’esport rei pot crear entre cultures, Abderrafie
Ettalydy té clar que el Magreb i Catalunya són dos mons
dins el Mediterrani i, com a tals, tenen algunes coses en
comú. El fet que entre tots dos hi hagi certa proximitat geo-
gràfica sempre augmenta el nivell d’interacció i afectació.
Històricament, emfatitza el nostre interlocutor, són dues
cultures que han conviscut durant molts anys i, n’està
segur, continuaran fent-ho.
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Després d’un recital de la poeta Meritxell Nus

D I V E R S À R I U M

R a m o n  R u b i n a t

Fotos: Joan Vicent Cantó

Meritxell Nus, tot i la seva joventut, ha assolit un estadi privi-
legiat: la seva veu de poeta se sosté perquè està instruïda per
un coneixement abundós i fecund de la literatura i per un lle-
gat que ella arrossega amb orgull i plena consciència del que
fa. La Meritxell és filla i ambaixadora del poble d’Estac i la seva
forma de viure consisteix a fer-ne homenatge i reivindicació
normalíssima. Tota la saviesa popular, la parla i els paisatges
del Pallars adoben la seva intel·ligència i la seva pensa, i sen-
se adonar-se’n, quan la Meritxell parla —de l’assumpte que
sigui— fa que tots els que som a la seva vora ens embriaguem
amb les ressonàncies del seu terrer, amb els ecos de la mun-
tanya que, com si fossin uns satèl·lits obstinats, amplifiquen
d’aromes i misteri allò que ella diu. Demana-li qualsevol cosa
i escolta-la, i la Meritxell et farà coneixedor de “trenques abis-
mals” i “barrancs ancians” i et regalarà una resposta crepitant
de flaire pirinenca. 

Una de les característiques de la seva veu altiva i libèrrima és
el respecte reverencial que sent per la gent gran, i, concreta-
ment, per la memòria dels seus padrins, que li van inculcar
una estima pels orígens que ella llueix amb un orgull sense
complexos. Una persona que no tingués la seva destresa i vol-
gués ser pirata i, alhora, servent d’unes arrels tan fermes cau-
ria irremissiblement en el ridícul ruralista o en l’exabrupte
bipolar; ella, per contra, d’aquesta habilitat seva en treu ver-
sos lluminosos i magnètics. L’estímul no surt del simple
immobilisme conservador, sinó que s’inicia més endins, a
l’ADN de la muntanya, i no és cap ortopèdia, sinó la memò-
ria d’un recorregut egregi. Allò que en altres individus és
impostura estentòria o pairalisme de nyigui-nyogui, en la
Meritxell és atractiu individual i personalíssim, alta poesia.

L’altre dia la vaig veure recitar. La Meritxell ocupava l’escena-
ri i la sala del Cafè del Teatre amb la seva veu extensa i ampla
de sentit. El poble d’Estac, la vida familiar i el Pallars eren l’o-
baga que aixoplugava els seus versos; de vegades, però, els
feia protagonistes del poema; de vegades, escenari; de vega-
des només eren un estat d’ànim, una coincidència o una dis-
creta tutela; sempre, això sí, hi eren presents. Molt poques

vegades he tingut el plaer d’escoltar uns versos en els quals la
veu del poeta tingués una ascendència rural tan clara, tan
marcada, com en el cas de la Meritxell i que, alhora, aquest
segell ruralista, en lloc de representar un llast, esdevingués
catapulta i passaport per travessar els mots i travessar els cors.

I ara ve la segona part: que ningú no s’enganyi, que ningú
no la vulgui reduïda i presa a la cel·la localista. El poeta impe-
dit, ratolí de laboratori, fa girar la roda d’una obsessió i es fa
l’efecte que recorre el firmament; la Meritxell no ha trencat
els retrovisors ni ha perdut la memòria, i no li cal fer cap
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renúncia ni abjurar de cap cosa, ans al contrari, la seva bio-
grafia es la seva manera de prendre embranzida, però res no
segresta ni coarta la seva veu. Hi ha poetes que confonen
procedència i destinació, poetes fidels a un grapat de tòpics
que centrifuguen els seus poemes i maregen els seus lectors;
són uns maldestres aprenents de Maurits Cornelis Escher, uns
dilectes imitadors dels rucs de les sínies. La Meritxell, per
contra, és ben conscient del seu origen, però també és una
degustadora de quilòmetres, una esquinçadora de fronteres
i la seva mirada encuriosida s’expandeix arreu i es deté sem-
pre que detecta la petjada inconfusible d’un interrogant.
Últimament es dedica a mirar de dir la vida costanera contra
el mar de Cadaqués.

Als seus poemes hi trobem l’assumpte inexcusable de tota
poesia: la discordança. Les inconsistents conjuntures de la
vida ens resulten inintel·ligibles i il·lògiques, i sovint mirem
d’explicar-nos-les i mirem, també, d’entendre la tensió que es
produeix entre l’ordre i el caos (tots els poetes són fills de
Lucreci) i, quan ho escrivim mitjançant una forma bella i un
metre assenyat, d’això en diem poesia. 

Els versos de la Meritxell s’ocupen de les anècdotes de la vida
i de la discordança entre les nostres previsions i expectatives,
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i allò que realment esdevé. Som vulnerables i insignificants,
som tan fràgils… i tot és tan atzarós i mudadís que per això,
als lectors, l’envergadura majestuosa d’un poema reeixit ens
sembla una medicina suficient, un aixopluc contra el dolor i la
por; per aquesta raó m’agraden els seus poemes, perquè, a
més de l’admirable riquesa de les imatges poètiques que els
basteixen, sempre hi trobo aquest recer vivificant i esperan-
çador. L’amor i l’aprenentage de vida també hi són ben pre-
sents, la Meritxell ens ofereix fórmules senzilles i indiscutibles
(“Abraça’m. Pren/ de mi i dóna’m de tu”) per ensenyar-nos a
celebrar la vida per sobre de tot (“I canta. I riu/ quan res a din-
tre teu convidi a fer-ho) i és aleshores que els versos esdeve-
nen oxigen, aigua calenta i roba neta.

Aviat arribaran els seu llibres, i els llegirà tothom, i se sabrà el
seu exemple, i hi haurà estudiosos de la seva obra, i algú
escriurà que el món rural no és el tema dels seus poemes, sinó
un motor creador de versos i de vida, que la seva biografia és
la seva forma de prendre embranzida, i que la seva poesia se
sosté per una admirable imatgeria i un subtil tractament de la
discordança, i que, per tot plegat, els lectors acudim als seus
poemes com si anéssim a la farmàcia o a la guerra: a cercar
una medicina o a brandir una bandera, és a dir, a guarir-nos
les ferides o a combatre el dolor amb l’estendard de l’alegria.
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La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran va néixer de
la voluntat dels seus tècnics i directors d’intercanviar expe-
riències, coneixements i activitats entre les entitats museísti-
ques disperses per un territori històric, la província de Lleida.
Les reunions informals dels primers anys van cristal·litzar en
una sèrie d’activitats conjuntes, com la celebració del Dia
Internacional dels Museus l’any 2005, a través de la
instal·lació de càmeres web a cadascun dels museus que per-
metien visualitzar sincrònicament les peces que s’havien des-
tacat aquell dia de les diferents col·leccions.

Però el punt real de partida de la Xarxa va ser el Pla de Museus
de Catalunya, que es va presentar a Barcelona a finals de l’any
2007. El pla preveia la necessitat que els museus catalans tre-
ballessin conjuntament en un escenari amb una realitat muse-
ística molt variada que es creia que no donava la resposta
adequada a una societat cada cop més canviant. El Pla de
Museus reconeixia també el paper fonamental dels museus
territorials cada cop més implantats i en constant augment, i
tenia com a objectiu específic la potenciació del treball en
microxarxes i xarxes territorials de proximitat, i com a eixos
fonamentals el treball en xarxa, una nova política de subven-
cions i l’aplicació de noves tecnologies. Va ser per aquesta raó
que el 18 de maig de l’any 2009 —Dia Internacional dels
Museus— es va presentar en societat al Museu Comarcal de
Cervera la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran. 

L’ens naixia com a associació sense ànim de lucre, els objec-
tius de la qual són donar suport a la tasca de recerca, conser-
vació, difusió i gestió del patrimoni cultural i natural que
desenvolupen els museus —inclosos al registre de museus de
la Generalitat de Catalunya— de les comarques de la demar-
cació de Lleida i Aran, valorar i prestigiar aquests museus,
establir un espai de suport tècnic, donar a conèixer la tasca i
els plantejaments, les funcions, serveis i pràctiques que des-
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envolupen els museus en el seu territori, ajudar a millorar el
seu marc legal i administratiu i coordinar-los territorialment
en l’entorn de les comarques que els són pròpies.

Comprèn actualment onze museus de temàtica i dimensions
molt variades. Són els museus que estan inscrits, o en procés
d’inscripció, en el registre de museus del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya, i que, per tant, complei-
xen els mínims d’excel·lència que exigeix la normativa
d’aquest departament. Són majoritàriament institucions de
caire territorial que actuen com a dinamitzadors de la cultura i
en alguns casos fins i tot de l’economia dels seus àmbits
corresponents: l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, situat a Esterri
d’Àneu, però que engloba a través d’un consorci diversos ajun-
taments i conserva un important fons etnogràfic; el Musèu
dera Val d’Aran, situat a Vielha i que compta amb diversos
equipaments etnogràfics i industrials; el Museu Diocesà d’Ur-
gell, ubicat a la Seu d’Urgell amb la seva col·lecció d’art sacre;
el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, gestionat pel Bisbat
de Solsona i el Departament de Cultura de la Generalitat, amb
un fons arqueològic i artístic; el Museu de la Conca Dellà,
situat a Isona, que gestiona els destacats jaciments paleonto-
lògics de la zona i explica l’antiga Aeso romana; el Museu de
la Noguera, que des de Balaguer gestiona diversos jaciments
arqueològics i té signats convenis amb altres entitats patrimo-
nials de la zona; el Museu Comarcal de l’Urgell, amb seu a
Tàrrega, que ha incorporat recentment al seu discurs històric i
arqueològic una part important de patrimoni industrial; el
Museu Comarcal de Cervera, que abasta diversos equipaments
i jaciments de la comarca de la Segarra; el Museu de Guisso-
na, monogràfic dedicat a la Iesso romana; el Museu d’Art Jau-
me Morera, que centra a la ciutat de Lleida l’art modern i
contemporani, i, finalment, el Museu de Lleida: diocesà i
comarcal, que conserva l’antiga col·lecció de materials arqueo-
lògics de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i un importantíssim fons
d’art provinent de l’antic Museu Diocesà de Lleida.

La varietat de discursos i col·leccions, la disparitat de formes
de gestió i la dispersió territorial van fer que se cerqués un ele-

Foto de capçalera: Exposició de Joan Pere Massana “Del llibre de l’ai-
gua: com a titelles” al Museu de la Noguera
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ment comú que unís aquests equipaments que treballen de
manera individual pel patrimoni dels seus territoris, i aquest
element unificador es va trobar precisament en els professio-
nals que treballen en aquestes institucions i que donen la
garantia de qualitat en els serveis que ofereixen. La Xarxa de
Museus de les Terres de Lleida i Aran està formada per més de
60 professionals dedicats a la conservació, la investigació, la
documentació, la interpretació, la comunicació i la gestió d’a-
quest vast patrimoni. Un equip humà que està al servei de les
comunitats locals i del seu desenvolupament socioeconòmic.
Aquest col·lectiu professional inclou diferents perfils que abas-
ten totes les dimensions del patrimoni: arqueòlegs, paleontò-
legs, historiadors, conservadors, documentalistes, educadors,
gestors, etc. al servei dels més de 130.000 visitants anuals que
utilitzen els serveis d’aquestes institucions. 

La Xarxa presenta el patrimoni que custodia com una col·lec-
ció única, formada per més de 40.000 objectes que ens narren
en primera persona la història d’un territori variat i complex, i
que comprèn des d’antiquíssimes manifestacions de vida ani-
mal fins a les més actuals formes de l’art contemporani.

A partir de l’Anàlisi de la Situació i el Pla Estratègic de la Xar-
xa, redactat el desembre de 2009, es va posar fil a l’agulla en
una sèrie d’accions que tenien com a objectius la visualització
de la Xarxa a través d’estratègies de difusió conjunta i la dina-
mització del patrimoni establint un vincle directe entre el
territori i els museus.

Entenent la formació com un dels eixos bàsics que constituei-
xen la Xarxa, des de l’any 2007 s’organitzen les Jornades de
Museologia de les Terres de Lleida en col·laboració amb l’Ins-

titut d’Estudis Ilerdencs. Les prime-
res, que es van realitzar a Lleida,
van versar sobre Museus i educació;
el 2010 i també a Lleida es van cen-
trar en Urbanisme i patrimoni,
aquest cop amb la col·laboració de
la delegació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya; Recerca
aplicada en museus i centres patri-
monials el 2011, i, finalment, el
2012 han tingut lloc a Esterri d’À-
neu, amb el títol Museus en xarxa:
un nou model de gestió territorial.
Aquest any 2012 encetem també
una col·laboració amb la Universi-
tat de Lleida per a l’organització
d’un curs d’estiu de museologia.

En l’àmbit de difusió s’ha creat una
marca pròpia, que és la que identi-
fica actualment la xarxa, i s’ha edi-
tat un dossier de prestigi que pretén
ser una targeta de presentació de
qualitat de cara a la recerca d’es-
ponsoritzacions per a accions con-

juntes. També s’ha realitzat un vídeo de presentació de la Xarxa
que té com a objectiu la seva difusió en mitjans audiovisuals. 

L’any 2010 es va treballar conjuntament en la producció i l’iti-
nerari d’una exposició conjunta d’art contemporani. La idea és
crear nous ponts de diàleg entre les institucions museístiques,
encarregades de la vetlla experta del patrimoni, i els creadors
de les terres de Lleida entesos en una doble funció: la de crea-
dors i la d’ambaixadors de la cultura i el territori. L’exposició de
l’any 2010, dedicada a l’artista de Ponts Joanpere Massana, ini-

Presentació de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran al Museu Comarcal de Cervera
l’any 2008

Representació dels professionals de la Xarxa
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ciava un cicle que pretenia convertir les sales d’exposició dels
museus integrants de la Xarxa en escenari i plataforma de les
propostes artístiques actuals, i suport i impuls dels nostres artis-
tes i creadors. La mostra va produir també un catàleg que es va
distribuir en els museus que van acollir l’exposició. 

Des de l’any 2009 la Xarxa col·labora també en el projecte
Cambra als Museus, impulsat per l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida, que pretén acostar les peti-

tes formacions musicals que sorgeixen de l’orquestra a les
sales dels museus en una simbiosi particular entre el patrimo-
ni moble i el patrimoni musical.

Actualment es treballa en diversos projectes tant de difusió
com de dinamització. D’una banda, s’està produint un Llibre
d’Itineraris, que proposa al turista i als usuaris dels museus un
agrupament temàtic dels diferents equipaments que integren
la Xarxa en funció de les seves col·leccions i crea rutes cen-

trades entorn a les creences reli-
gioses, les formes de vida, l’art i la
història. D’altra banda, es prepara
una exposició de fotografia anti-
ga que itinerarà pels diversos
museus membres.

La Xarxa de Museus de les Terres
de Lleida i Aran és una associació
jove i com a tal les il·lusions i la
convicció en els projectes passats i
futurs es mantenen vives, tot i els
greus moments que passa el món
de la cultura al nostre país. El siste-
ma de xarxes museístiques que
s’està instaurant a Catalunya està
estructurant un nou model de tre-
ball als nostres museus i de la seva
fortalesa dependran les línies futu-
res de la museologia catalana.

IV Jornades de Museologia de les Terres de Lleida

Concert de cambra a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
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Cent anys d’una exposició

Des d’aquestes Festes de Maig i fins al proper setembre, el
Museu Morera acull una exposició gens casual i molt espera-
da. Sota el títol Lleida 1912. Memòria d’una exposició d’art, es
recorda i s’homenatja un dels esdeveniments artístics més
importants de la història de l’art lleidatà del segle XX, la vàlua
del qual ha quedat malauradament diluïda amb el pas del
temps. Ens referim a l’exposició d’artistes lleidatans de 1912.
Aquesta fou la primera exposició col·lectiva, miscel·lània i de
caràcter antològic que se celebrà a la ciutat. El saló de plens
de la Paeria i la sala adjacent foren l’espai on de l’11 de maig
al 9 de juny d’aquell any la població pogué admirar 219
obres, aportades per 29 artistes diferents d’arreu de la pro-
víncia, en actiu tant dins com fora d’aquest territori. La impor-
tància d’aquest esdeveniment no només radica en la seva
magnitud —en aquella època les exposicions acostumaven a
tenir lloc als aparadors comercials, i, per tant, la quantitat d’o-
bra (d’un o dos artistes) que es podia admirar era molt reduï-
da— o en el seu caràcter inèdit —aquesta és la primera
exposició col·lectiva celebrada als salons de la Paeria, davant
la manca d’un espai més adequat per a l’ocasió—; és el fet de
marcar un autèntic punt d’inflexió en la vida artística lleidata-
na el que la fa veritablement especial.

Per bé que hom relaciona aquest esdeveniment amb la festa
major d’aquell any, el mèrit de la proposta rau en la iniciativa
ciutadana: un grup de prohoms lleidatans (Alfred Pereña, Llu-
ís Izquierdo, Amali Prim i Felip Pleyan) encapçalaren el pro-
jecte, que tenia com a principal objectiu aproximar els seus
conciutadans a la producció dels artistes provinents de la seva
mateixa terra. Podria pensar-se que la intenció era terrible-
ment modesta i de poca volada, però a principis del segle XX,
per bé que les elits culturals lleidatanes tenien la certesa que
els artistes locals estaven duent a terme una activitat gens
desdenyosa, aquells de major vàlua eren aplaudits als princi-
pals centres artístics del moment, mentre que Lleida en con-
tinuava ignorant fins i tot l’existència. Havia arribat el
moment, doncs, d’aglutinar tot el potencial artístic del terri-
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tori en una exposició col·lectiva per tal que la població des-
cobrís el panorama artístic que li era més proper i constatés
que, en l’àmbit d’activitat artística, Lleida no era el desert que
es podia sospitar de bon principi.

Per tal que l’exposició tingués el major ressò possible, s’inte-
grà en la programació de les festes de maig: aquest esdeveni-
ment, juntament amb altres d’important potència artística i
cultural (el concert de Ricard Viñes i Emili Pujol, la conferèn-
cia i homenatge a Magí Morera, el disseny del cartell anun-
ciador de les festes per part de Xavier Gosé…) convertiren la
festa major de 1912 en una fita ineludible de la història llei-
datana recent, que permet comprendre bona part del poste-
rior desenvolupament artístic i cultural de la ciutat.

Així doncs, la comissió organitzadora convidà tots els artistes
de la província a participar a la mostra, i la junta d’admissió i
instal·lació d’obra, formada per Miquel Fontanals, Hermini For-
nés, Fèlix Font, Marià de Gomar, Joan Lavaquial, Francesc de P.
Morera, José Plana Castillo, Vicenç Soriano i Josep M. Vicenç,
distribuí entre la sala de plens de la Paeria i l’espai contigu les
més de 200 obres aportades per quasi una trentena d’artistes.
Com era d’esperar, el corpus de participants fou altament
heterogeni, de manera que peces d’artistes consagrats com
Jaume Morera, Xavier Gosé, Antoni Samarra o Baldomer Gili i
Roig aportaven consistència a la iniciativa i a la vegada convi-
vien amb l’obra d’artistes menys coneguts però força actius en
l’àmbit local, com Carles Mostany, Francesc Borràs, Carles
Perelló, Joan Bergós o Prudenci Murillo; de la mateixa manera
que també hi va haver lloc per a les aportacions de caràcter
més amateur o de les quals encara avui ben poc es coneix,
com les d’Antònia Farreras, Josep Martí i Garcés, Tomàs Boix o
Maria Morera. La trentena d’artistes participants resultà una
bona panoràmica del corpus artístic de la província, però, mal-
grat tot, no ens podem estar de mencionar dues absències for-
ça importants: Paco Mercè i Miquel Viladrich.

Com era habitual en aquells temps, l’espai expositiu presen-
tava un aspecte força diferent al que actualment hom està
acostumat: els salons de la Paeria es convertiren en autènti-Foto de capçalera: Cartell de l’exposició d’art de 1912
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Xavier Gosé. Cartell de la Festa Major de 1912. Museu de Joguets i Autòmats de Verdú. Col·lecció Mayoral.
(Foto: Jordi V. Pou)
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ques cambres de meravelles, on les obres es trobaven
instal·lades seguint un criteri purament pragmàtic o estètic,
sense cap mena de discurs que vertebrés les eventuals visites.
El públic tan sols podia servir-se del catàleg de l’exposició i de
les crítiques i ressenyes de la mostra que es publicaren a la
premsa local. Tot i això, i per bé que no es disposa de dades
concretes, no és arriscat considerar que l’afluència de visites,
almenys durant la festa major, fou notable, probablement
impulsada tant pel factor de novetat de la iniciativa com pel
context festiu en què s’esdevenia.

El conjunt d’obres exposades estava a la venda, i probable-
ment la majoria dels imports pagats en les transaccions foren
fruit d’una negociació. Tanmateix, si es pren l’índex d’obres
venudes com un indicador de la resposta del públic, sembla
que aquesta fou força continguda, car de les 219 obres expo-
sades tan sols se n’adquiriren 45, tot just una cinquena part
del total. Aquest volum de vendes relativament baix es podria
explicar, d’una banda, en el poder adquisitiu relativament dis-
cret del gruix de la població lleidatana en aquell moment;
mentre que, de l’altra, aquesta resposta tan escassa es podria
atribuir al que hem identificat com una manca de tensió mus-
cular per part del públic. Aquesta segona hipòtesi és reforça-
da pel fet que, per tal de fomentar l’interès en la mostra,
s’organitzés un sorteig que premiava cadascun dels afortunats
amb una de les peces exposades, sempre que no superés un
preu prèviament establert. Hom podia concórrer al sorteig
mitjançant l’adquisició de tiquets, opció certament més asse-
quible que negociar la compra d’alguna de les obres que

Jaume Morera Xavier Gosé

Baldomer Gili Roig Antoni Samarra

Aspecte d’una de les sales de l’Ajuntament de Lleida durant l’exposició d’art de 1912
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fet present tant en la inauguració de la mostra com en deter-
minats cercles de l’època: la necessitat que Lleida disposés
d’un espai ad hoc per custodiar i mostrar públicament obres
d’art, car l’evidència que les terres de Ponent disposaven d’un
substrat artístic notable ja no es podia seguir ignorant.

lluïen als salons de la Paeria. Tanmateix, el resultat d’aquesta
iniciativa també es pot qualificar de tebi, car tan sols es
pogueren rifar mitja dotzena de premis.

L’exposició va estar oberta fins al dia 9 de juny: basant-nos
en les dades que ofereix la premsa conservada i en la respos-
ta del públic, tant en visites com en vendes, el ressò de la ini-
ciativa en la vida lleidatana fou molt discret. Certament,
bona part de l’elit cultural local es comprometé amb el pro-
jecte de l’exposició, però el seu efecte en registres més allun-
yats tingué una incidència molt relativa. Poc abans del
tancament de la mostra, Alfred Pereña vessava la seva frus-
tració en un article molt amarg, on reflexionava sobre la
vàlua de la iniciativa que encapçalava i sobre l’escassa pro-
funditat de la seva petja, víctima, en part, de la indiferència
del públic potencial.

Pereña atribueix aquest desenllaç poc afortunat de l’exposició
de 1912 a la manca de sensibilitat de la societat lleidatana d’a-
quell moment, a una falta de maduresa tant de pensament
com d’infraestructura catalitzadora del fenomen artístic. Pere-
ña, que llavors tot just tenia 30 anys, apel·la al compromís de
la joventut local, les institucions i els principals agents socials
de la ciutat per invertir aquesta tendència apàtica i valorar com
cal els artistes lleidatans i la seva obra. A més, en la seva aren-
ga aprofità per reprendre el fil d’una proposta que ja s’havia

Façana del Museu d’Art de Lleida a l’antic Mercat de Sant Lluís, 1917
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Interior del Museu d’Art Jaume Morera a l’Hospital de Santa Maria, 1959
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Calia continuar enfilant i enfortint les baules de la cadena
—metafòrica— del fenomen artístic, i la demanda d’un
indret concebut per acollir exposicions i conservar una
eventual col·lecció era un pas natural. Tanmateix, la petició
de Pereña, com la que féu la comissió organitzadora de
l’exposició en el moment de la seva inauguració, no rebé
una resposta pública per part de l’autoritat implícitament
interpel·lada. No obstant això, és precisament en la vida
expositiva lleidatana posterior a 1912 on es pot comprovar
que, malgrat tot, aquesta iniciativa no fou en va, sinó que
fou una espurna que generà una dinàmica de vital impor-
tància per a la història de l’art lleidatà: des de 1912 fins a
l’esclat de la Guerra Civil es van celebrar a la ciutat de Llei-
da 58 exposicions, que contrasten vivament amb la desena
escassa que havia tingut lloc vint-i-cinc anys abans d’aquest
esdeveniment.

No s’havia picat ferro fred: malgrat l’apatia imperant, l’expo-
sició havia acabat sent l’empenta definitiva que progressiva-

ment aglutinà una massa crítica prou madura per tal de fer
efectiva la creació d’un museu a la ciutat. L’aparent encefa-
lograma pla que el 1912 va decebre Pereña esdevingué
demanda social i compromís a favor d’un nou equipament
per a la ciutat. L’any 1914, des de la Paeria ja es valorà la pos-
sibilitat de disposar d’un espai que servís com a museu d’art
i biblioteca, entre altres. Aquests primers gestos prengueren
la forma definitiva l’any 1915, amb l’establiment de les bases
per a la creació d’un museu d’art a la ciutat.

Aquesta institució, el Museu d’Art de Lleida, obrí les portes
dos anys després a l’antic Mercat de Sant Lluís. Presentava
una col·lecció provinent del fons d’artistes pensionats per la
Diputació de Lleida, ampliada amb alguns dipòsits del Museu
d’Art Modern de Madrid i significativament engrandida grà-
cies a les donacions de Jaume Morera, un dels protagonistes
més destacats dels treballs de fundació i envol de l’entitat, de
manera que quan aquest traspassà es considerà oportú que
el museu portés el seu nom.

Interior del Museu d’Art Jaume Morera a l’edifici del Roser, 2004 (Foto: Oriol Rosell)
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Després de passar pel Mercat de Sant Lluís, el museu inicià
una processó que l’ha portat de seu provisional en seu provi-
sional, passant per l’antic Hospital de Santa Maria i l’antic
convent del Roser per recalar a l’antic edifici del Casino Prin-
cipal, a l’espera —ara ja eterna— d’un emplaçament definitiu
i adequat a les seves funcions. Aquesta demanda no és gra-
tuïta, ja que hom sap que un equipament com un museu
requereix de certes condicions per dur a terme la seva missió
amb garanties. En el cas dels diversos emplaçaments del
Museu Morera, aquestes tot just eren tolerables.

Han passat cent anys des que la inquietud sobre la necessitat
de la ciutat de Lleida d’un veritable espai expositiu es desfer-
mà. Des de 1912, el camí ha estat llarg —i ningú mai va dir
que seria fàcil—, però des del nostre modest punt de vista
considerem que el Museu Morera, que hauria de ser un dels
puntals de l’activitat cultural de la ciutat, veu com una gàbia
de metacrilat coarta constantment el seu gest. No ens referim
només al context econòmic que ens està tocant viure, sinó
molt especialment fem referència a la visibilitat relativa que té
el museu dins l’univers lleidatà. Cent anys després que es fes
palès que Lleida disposava d’un corpus suficient d’artistes i
obres, que el feia mereixedor de quelcom més que confiar en
aparadors i sales precàries per donar-se a conèixer, el museu
sorgit del clamor social i que hauria d’erigir-se com el referent
local de l’art modern i contemporani continua sense una seu
permanent i definitiva. Resulta difícil no remetre’s a les parau-
les del Pereña desencisat que intentava esperonar la cons-
ciència letàrgica dels seus conciutadans, perquè en força
ocasions, per bé que els actors hagin canviat, sembla ben bé
que hàgim caigut en un déjà-vu penós i dolorós. Víctima d’a-
questa incertesa, de la sensació de no ser una infraestructura
amb una certa prioritat entre els projectes municipals, el
Museu Morera també perd prioritat dins l’imaginari local,
desdibuixant-se progressivament. Potser tot plegat és un vòr-
tex del qual difícilment se’n pot sortir, però cal apel·lar a la
responsabilitat d’uns i a la perseverança d’altres en un com-
promís col·lectiu. De la mateixa manera que l’exposició de
1912, una de les pedres angulars per poder comprendre la
història de l’art lleidatà més recent, sorgí de la passió ciutada-

na, cal convicció i esforç per assolir la tensió muscular òptima
en termes de sensibilitat artística i cultural per efectuar l’an-
helat salt endavant que el Museu Morera mereix i necessita.
No s’ha arribat tan lluny per deixar a mitges un projecte d’a-
questa importància; ja és l’hora, doncs, d’unir esforços i aca-
bar de reblar el clau.

Saber-ne més

ESTHER SOLÉ. Lleida 1912. Memòria d’una exposició d’art (Lleida:
Museu d’Art Jaume Morera, Ajuntament de Lleida, 2012)

Façana de l’edifici Casino, 2007 (Foto: Oriol Rosell)
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Lo Pardal Roquer

Els cinc articles, una mena de doc-
trina completa sobre Lo Pardal
Roquer i la seva tetralogia (amb un
disc addicional), foren publicats
originàriament en llengua castella-
na al diari La Mañana de Lleida per
aquest ordre -que el lector haurà
de respectar- i segons aquesta cro-
nologia: “La imperiosa necesidad
del ‘yo’” (25 d’abril de 2006, pàg.
4); “Sueña Miquelet que es Sigfri-
do” (4 d’abril de 2007, pàg. 4-5);
“Parsifal vuelve a galeras” (22 de
setembre de 2008, pàg. 6-7); “Fin
de fiesta con tormenta e incendio”
(13 de maig de 2009, pàg. 4-5);
“El runrún atávico” (3 de març de
2011, pàg. 5). L’autoria dels tre-
balls correspon a Matías López
López (Catedràtic de Filologia Lla-
tina a la UdL); les versions catala-
nes -revisades per l’autor- són de
Meritxell Nus Gallart (Llicenciada
en Filologia Catalana amb Post-
grau en Llengües Aplicades -Uni-
versitat de Lleida-, Professora de
Llengua Catalana i Literatura a
Secundària).
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Per fi s’ha presentat i és a la venda (si us
plau, comprin-lo) el CD Lo Pardal Roquer
[Satchmo Records]; el demiürg absolut, l’a-
mic David Esterri: autor de les lletres, com-
positor de la música i executant de la
pràctica totalitat dels instruments que ani-
men aquest periple singular pels fantasmes
quotidians, per les obsessions quotidianes
de tota persona ben parida. Ell, David Este-
rri, Lo Pardal Roquer, és molt més que lle-
trista, compositor i executant: aquest disc
ens interessa perquè aporta una cosmovisió,
perquè de l’‘èdip’ particular aconsegueix
extreure un pensament (gairebé una teo-
logia) extrapolable i ben organitzada; agra-
darà o no, però Lo Pardal Roquer té l’alè d’una
obra ben concebuda, orgànica, segurament
reclamada a continuacions i –probablement
també– a algun desenllaç espectacular que
comporti, com Déu mana, el necessari ocàs
d’una cosmogonia portentosa.

Lo Pardal Roquer és un xic dèspota, com acostuma a ser pro-
pi dels fills únics massa conscients d’una individualitat onero-
sa (que a vegades, i descaradament, incorre a l’egocentrisme
més tossut). D’aquí ve que s’imposi una anàlisi atenta del seu
discurs, lògicament ancorat a una religiositat que –per fortu-
na, em penso– és més un paisatge que un llast, més la pell de
l’artista que la fe d’un obedient. Lo Pardal, bon jan, d’obe-
dient no en té res. Però vegin: el disc s’obre amb una parà-
frasi de les negacions de Pere, i no es deté aquí; són
abundants en ell les picades d’ullet a la simbologia religiosa:
Lo Pardal posa en trànsit exigent de desfilada a l’Eclesiastès
(uanitas uanitatum et omnia uanitas: “Vanitat de Vanitats”), a
cristians i a musulmans i a ateus (i a Crist i a Al·là i a la matei-
xa idea de ‘pecat’: “Corderet de Déu”), a les disputes medie-
vals sobre ‘castedat’ o el contrari (semen retentum uenenum
est: “La balada del Miquelet”), a la retòrica del desarrelament
i la decepció –no exempta de tints apocalíptics– (“Reietons i
ninetes”), a la ‘tebiesa’ de la fe vacil·lant i procliu a prostituir-
se (“Ciutat de pas”), a les penitences i a les temptacions (amb
la seua petita dosi de supèrbia filosòfica –‘La meva ignorància
és la meva fe’–: “Quaranta dies”), a misteris i a dogmes com
l’Anunciació i l’Immaculat Embaràs (“Ave Maria”), als ‘sepul-
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cres blancs’ practicants de dobles morals (amb al·lusions
creuades –i gairebé ocultes– a Sant Joan: “La sangonella”), a
les tres grans –i tramposes– religions ‘de Llibre’ (“Les tres
impostures”), al concepte de ‘redempció’ (magníficament
amalgamat amb l’erotisme: “Negra”); i aquí, punts suspen-
sius. Qui en dóna més?

Lo Pardal Roquer ho és tot menys superficial, arrebossa espi-
ritualitat. David Esterri, aquest gran creador, l’ha encertat de
mig a mig: es tracta de dotar-se d’un llenguatge propi, i ell el
té. Cal no obviar que és un músic amb talent: escoltant Lo
Pardal Roquer, hom constata que ningú no toca com Esterri el
contrabaix en la dimensió “rockabilli” que li és tan familiar
(aquell contrabaix és rotund, és profund); però –tot i que
n’estava advertit– mai abans no havia pogut adonar-me com
n’és de brillant amb una guitarra Gretsch a les mans: Lo Par-
dal Roquer és un guitarrista excel·lent.

Ara bé: Lleida –aquella “ciutat de pas”– és, en el mal sentit,
cruel. El més fàcil seria adscriure Lo Pardal Roquer a l’estètica
dels anomenats ‘carrinclons’ (éssers, d’altra banda, del tot res-
pectables); però seria un cras error d’inèrcia: Lo Pardal i la Llei-
da ‘carrinclona’ no tenen res a veure. Tot i que no es pot
negar que al CD que vostè comprarà s’hi estorben (de vega-

Matías López López
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des fent-se molta nosa) una tendència localista i un impuls
més universal, val a dir que predomina clarament la segona
opció i Lo Pardal acaba volant molt alt. Que ningú no con-
fongui l’andanada ‘carrinclona’ amb el sentit de l’humor
corrosiu i subversiu: David Esterri –jo l’admiro per això– sap
respirar per la ferida; sap –i tant que ho sap!– que l’art actua
com una purga, que val per un autoexorcisme higiènic. És
dels meus: a mi m’agrada volar, quan em deixen, per les
mateixes dreceres per les quals ell s’eleva.

Lo Pardal Roquer conté dues cançons extraordinàries, al meu
parer: “Les tres impostures” i “Negra”; dues més que, sense
estar gaire per sota de les dues anteriors, es deixen escoltar
amb un xic més de despreocupació –francament bones, tam-
bé–: “Corderet de Déu” i “La balada del Miquelet”; i després
trobem, soleta ella, “Ave Maria” (“mostra’ns el tanga i el pier-
cing...”): aquesta cançó és inquietant, densa, complexa, i la
seua aparent irreverència –benvinguda!– serveix en safata el
millor de David Esterri, a saber, la seua fina cultura, la seua
agressivitat educada (sí, és possible l’una cosa amb l’altra), la
seua ironia intel·ligent (la ironia vertadera té això, que és
intel·ligent), i una més que apreciable capacitat per a sortir de
l’onanisme-ambient i per a servir –com a ell li agrada afirmar–
“carn crua en format de caramel”.

El CD que vostè haurà de comprar dispara directament al
seu cervell adormit d’Home del Progrés Democràtic: aquí
descobrirà vostè, ment reduïda en mans del Sistema castra-
dor, que és el seu deure no deixar-se atrapar, que és la seua
obligació transformar-se per la via de la urgència en “par-
dal”; que hi ha un temps per a cada cosa (malgrat que el
Temps ens mati a tots), que vostè és vostè i també alguna
cosa més que vostè, que cal que convisqui amb el seu ‘èdip’
particular –però a l’encop assassinar-lo–, que podria fabricar
un fill –però sense excessos optimistes, que això tampoc no
soluciona res–; que vostè és essencialment foscor i que no
ha d’importar-li un rave que no hi hagi remei, que vostè no
n’és conscient però que segueix creient en Déu perquè creu
en Internet, que pobre de vostè si prova el filtre d’amor de
la seua Isolda de torn; que la vida inventada per a sobreviu-
re no és més que una oceànica casa de putes, que vostè no
deixa de ser un funcionari amb el penós agreujant de tenir
vocació de ser-ho, que l’han enganyat des del principi i que
seguiran enganyant-lo per tal que vostè se senti segur...
Amén, potser.

Mil gràcies i molt amor, Pardal Roquer, per haver estat d’una
puta vegada –i en el bon sentit– cruel i sincer amb tots nosal-
tres. I amb tu.
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Lo Pardal Roquer torna a demostrar al seu
segon volum (Ruc-a-billi & Cat Music: Discme-
di-Blau, 2007) que és un músic i un intèrpret
de gran solvència, un analista agut de si
mateix i, per extensió, de la Realitat; Lo Par-
dal es purga amb les seues cançons –purga el
seu cor– i saneja l’ambient, i per aquest ordre
(en cas contrari, no funciona).

Lo Pardal actua a mode d’un dissolvent: hi ha
molta ira de la justa en aquesta segona entre-
ga, una major acceleració dels conceptes i de
les idees musicals, un centrifugat més perfec-
te. Amb el pas del temps, s’agreuja el quadre
oncològic del qual se’n ressenten les noves
formes de burgesia mesquina que segueixen
aspirant a sotmetre’ns; d’aquí que Lo Pardal
sembli dir-nos, des del seu niu problemàtic, el
mateix que exclamà Gustave Flaubert a pro-
pòsit de la seua novel·la Madame Bovary:
“Vomitaré sobre els meus contemporanis el fàstic que em pro-
voquen”. Llegeixin i escoltin.

De nou, l’obsessió religiosa pròpia de l’esperit pur que bate-
ga en Lo Pardal: el Preludi: la condemna (que remet al preludi
Les negacions del primer CD), i encara que en aquest segon
treball calgui lamentar una certa minva de la comicitat en el
tractament de les veus de la plebecula inerudita, vol situar-nos
a tota pressa davant la casualitat (fins a quin punt casualitat?,
fins a quin punt providència?) del gran malentès que després
acabà donant lloc a l’embolic còsmic, doncs no en va Crist
fou la primera víctima –i amb ell tots nosaltres– del  que por-
to temps denominant la ‘síndrome del crash’, encara que per
a entendre-ho cal haver vist la pel·lícula de Paul Haggis titula-
da Crash (‘Col·lisió’) i la pel·lícula de Woody Allen titulada
Matchpoint i haver-se quedat pensatiu durant uns segons
davant d’aquella pilota lenta de tenis que, just al principi de
la pel·lícula, no sap a quin costat de la pista caure (la xarxa
sobre la qual es posa una pilota indecisa, com el llit a l’hivern,
és un úter còmode). La gran cançó ‘religiosa’ d’aquest segon
CD de Lo Pardal és Amor de Déu (que remet a Les tres impos-
tures del primer CD: tornaré a Amor de Déu més endavant);
però la mania sana del nostre roquer acaba afectant una can-
çó tan suposadament irreligiosa com és El bo, el maixant i el
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lleig, en la qual el Tripartit Català, i com si fos una rèplica bas-
tarda de la Santíssima Trinitat, ha donat peu a un “Gran Cis-
ma d’Occident” (no és estrany: la Santíssima Trinitat, com a
mínim, és capaç de preservar el Déu Vertader, mentre que
“Tripartit... ha malpartit..., els segueix la Llei”).

Una gran aportació del segon disc de Lo Pardal és el “mapa
de topònims ponentins” amb el que s’obre el llibret: l’artista
ha traçat aquí les rutes del seu propi imaginari o el repertori
del seu particular món edípic; en realitat, és un mapa antipo-
lític o, el que és el mateix, intrauterí: Lo Pardal ha respost a un
impuls wagnerià i ha creat una mitologia o una simbologia
entorn de Lleida (“El Paso”: remet a Ciutat de pas en el primer
CD) i entorn de les seues ominoses rodalies (Alpicat o “Mem-
phis” –Lo Pardal viu, com Elvis o com Déu [que és el mateix],
a “GREIXland”: la primera crueltat cal exercir-la sempre con-
tra un mateix–; Mollerussa o “Las Vegas”, “Ruta de l’or” o
‘cap a La Seu i Andorra’...: al·lusions –totes– imbuïdes d’una
intenció irònica evident, és a dir, intel·ligent). Si Lo Pardal
conclou la tetralogia que ha promès, es podrà elaborar una
espècie de guia temàtica –un vademècum psicoanalític– del
seu món (com passa amb els llibres i els CD de guia a l’Anell
del Nibelung de Wagner).

Miquelet somnia que és Sigfrid
Matías López López
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També s’assisteix al naixement –o ja consolidació– de perso-
natges (“els apatxes de Ponent”) d’aparició cíclica: criatures
totèmiques inquietants com Miquelet, que aquí (El viatge del
Miquelet) ens llença el missatge de la impossibilitat de tota
redempció; no hi ha, en efecte, redempció possible, ni a tra-
vés del matrimoni ni a través del negoci putiferial d’una “Isla
Bonita”: un hom somnia una redempció per amor, però
només aconsegueix un ‘Damià’ com a pont d’una misèria a
una altra. Heroi de perfil dur, Miquelet, contracriatura de Sig-
frid al món de la Realitat.

Sóc de l’Oest sembla servir en safata una espècie d’himne tri-
bal identificatiu de la ‘diferència’, però el més interessant no
és la possibilitat que la massa el coregi o la càrrega anticen-
tralista que la cançó porta implícita, sinó el vol en si de Lo
Pardal; ell s’ha criat entre “carrinclons”, sí, però encerta
(escolti’s amb atenció el Postludi o “garrotín vell” cantat pel
seu pare) a reduir l’element localista a la mínima expressió, a
música de fons o de paisatge, a eco o a banda sonora senti-
mental que mai no es converteix en bandera, ja que es pro-
cura salvaguardar abans que res la universalitat –i no
l’onanisme– de les arrels.

El flamant CD de Lo Pardal rastreja el conflicte entre ‘realitat’
i ‘desig’ (a això es dedica Indi, un clam contra el ‘principi de
realitat’ que sempre cal superar amb el ‘principi de plaer’); es
tracta d’una reivindicació del dret a somniar, del dret a fugir:
“No sabia on volia anar, / no m’importava la realitat, / sem-
pre vaig voler tenir un cavall”, versos que l’oient atent haurà
de posar en relació amb la tornada “No veig l’hora de marxar
d’aquí” que escoltava al primer CD. Però se sent de fons, ínti-
mament, que aquesta paradoxa manca de solució, que és en
va (nequiquam, cridava Lucreci) tot esforç (Tinc un problema:
un honest reconeixement dels límits; tot Pardal sap que por-
ta plom a les ales, que la seua gàbia és ell mateix). Ja és més
dubtós –i aquí Lo Pardal delata encara alguna debilitat en el

metabolisme de la qual es curarà amb el pas del temps i algu-
nes bretxes més al front– que una providència hagi de posar
fi a aquesta bestiesa; la redempció és un tema bonic, però cal-
dria lliurar-se del trauma quotidià que ens fa viure esperant-la
(hi ha alguna cosa de romanticisme estèril i de nostàlgia noci-
va a Record infinit). Sort que Lo Pardal, almenys, ha descobert
que tot govern és davant nostre per deixar-nos tirats: que la
redempció no arriba pel vot o la fe en la política professional
(Bugui Bugui).

Tot el que acaba de denunciar-se en el paràgraf anterior
condueix a concloure que el millor del CD, musical- i temà-
ticament, és a Col·leccions (“als captius de les seves pròpies
misèries”) i a Amor de Déu (“a Job”), a saber, a la valentia
de declarar la resignació infinita que és necessària per a
suportar l’evidència que “no som carn, no som peix, no
som res”, mentre que –incapaços de curar-nos, víctimes
dels nostres focus neuròtics profunds– vivim en el panteix
sostingut i asfixiant (genial l’efecte de la veu en aquesta
cançó) de col·leccionar carrerons sense sortida a la ment
(des de llibres que no llegim a fills que no educarem, pas-
sant per totes les variants possibles de la nostra nefasta ten-
dència mitificadora).

Un altre moment particularment brillant del CD és Bons
xavals, aquesta juxtaposició genial que detecto a “Som uns
animals, som uns bons xavals” (amb la qual Lo Pardal evoca
a aquells que anomena “freaks de Ponent”, però que són
també [i potser per sobre de tot] espurnes de divinitat mal
entesa o extraviada). És de veres notable, perquè ¿quin és el
nexe lògic que ha d’unir ambdues clàusules?: “Som uns ani-
mals, PERÒ som uns bons xavals?”; “Som uns animals, TOT I
QUE som uns bons xavals?”; “Som uns animals, PER TANT
som uns bons xavals?”; “Som uns animals PERQUÈ som uns
bons xavals?” [...]. Aquí que cadascú s’exposi: personalment,
arrisco l’opinió que no m’interessa l’ésser angèlic sense el
dimoni al cos; vadant retro les mosquetes mortes! Bons xavals
és un homenatge –valuós i ple d’amor– a persones entranya-
bles que han patit l’únic gran problema d’haver tingut un
gran cor.

Lo Pardal Roquer ha tornat: siguin benvinguts novament a la
carn crua i a les seues innumerables bondats per a un rec
cerebral correcte. El Ruc-a-billi i la Cat Music de David Esterri
han tornat a demostrar que només des d’una ferma actitud
espiritual davant la vida pot ser demolit l’edifici de les falses
creences (si és que n’hi ha alguna que no ho sigui, excepte
Wagner). Ja és prou desgràcia viure encara en un món de
mercaderies; per això, de tant en tant, és tot un plaer sobre-
posar-se a la Torre de Babel i, des d’un lloc privilegiat, posar-
se a inseminar pel broc gros.

D I V E R S À R I U M
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La tercera entrega de la tetralogia promesa
per Lo Pardal Roquer/David Esterri (Rocksterri:
DiscMedi-Blau, 2008), i contra el que se sol
predicar de les fases intermèdies d’un artista
la fórmula del qual es dóna per consolidada,
dóna mostres, molt lluny d’estancar-se o de
presentar símptomes d’esgotament, d’una
vitalitat digna del més gran elogi. Al meu
parer, Rocksterri és el millor dels tres discos de
la sèrie editats a data d’avui, cosa que, indub-
tablement –no hi ha glòria sense patacada ni
encant sense fragilitat–, “afegeix molta pres-
sió” (com ara es diu) als futurs conceptes de
l’anunciat disc quart i últim; però ales tindrà
Lo Pardal, sens dubte...

Jo mateix he deixat escrit en un poema que
Parsifal, en una òpera que no arribà a imagi-
nar Richard Wagner, torna a galeres després
d’haver assolit la redempció: perquè tota
redempció és un miratge, i el més dramàtic no és no creure
en Déu sinó la constatació que Ell tampoc no creu en nosal-
tres. Hom obre Rocksterri i topa amb la forma circular del disc
que adopta la imatge ominosa de la roda d’un tractor; per
descomptat, el tractor –que no guia, sinó que arrossega– és
un artefacte expressament pensat per a la penitència, i és
aquesta la idea motriu en la nova andanada de Lo Pardal, en
la qual no només els textos i les músiques prenen importàn-
cia, sinó també, i de manera singular, les imatges (David Este-
rri, com bon iconoclasta, adora les imatges per tal de
penetrar-les després amb el seu fal·lus edípic). Vegem, doncs,
algunes de les rutes seguides pel nostre penitent.

A l’inici mateix (Preludi), escoltem una paràfrasi de “Aquest és
Jesús de Nazaret, rei dels jueus”, lema transformat ara en
“Aquest és el rei del rock”: res de particular –els regnes són
intercanviables; els reis, de pegament–, si no fos perquè el
disc no acaba pròpiament fins que, més enllà de la música, a
la foto de la contraportada, i per tal que el cercle de la provi-
dència es tanqui ‘com Déu mana’, Lo Pardal Roquer col·loca
sobre l’indicador municipal de “Camí de l’Esterri” unes cade-
nes disposades a mode d’aquelles teles sagrades que evoca-
ven la presència recent en les creus d’algun reu venerable que
passà a millor vida;  Lo Pardal Esterri sap, especialista en auto-

exorcismes, que es deixa de ser rei d’això o d’allò, però que
de reu se n’és sempre (en aquesta vall de llàgrimes i en qual-
sevol altra).

Rocksterri és un disc que permet recórrer ja d’una manera
molt fiable el viarany de les obsessions del seu autor; al ‘mapa
tonal de la trilogia’ que s’aporta per curiositat de melòmans i
tortura de crítics desprevinguts, m’atreveixo pel meu compte
a sumar alguna conjectura de ‘mapa temàtic’: per exemple, la
recurrència del que goso denominar ‘síndrome de Parsifal’ en
les concepcions de David Esterri, assumpte que beslluma en
aquell “però el que és meu no ho toqueu” que era denotant
de la profunda angoixa provocada per la sangonella de la des-
identificació (en La sangonella –vol. 1–), crit que després tenia
la seua continuació en el que vaig anomenar ‘panteix sostin-
gut i asfixiant’ del Jo extraviat en la seua neurosi autoafirma-
dora incurable (en Col·leccions –vol. 2–), i que assoleix per fi la
rematada en l’intent en va de transcendència –o d’èxit– de
qui, condemnat a priori a donar cops de peu a una pilota de
futbol contra una paret, no aconsegueix [en el seu autisme]
traspassar el mur (Wodoo blues –vol. 3–). Lo Pardal sent debi-
litat per les trames parsifalesques: a Com et dius?, concedeix el
privilegi de compartir el paradís amb Déu a qui, renunciant al
nom propi, aconsegueix no ser ningú i no saber ni qui és ni

Parsifal torna a galeres
Matías López López
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on es dirigeix –perquè, bàsicament, ignora quin fou el seu
punt de partida– (aquest i no un altre és el destí de tot Parsi-
fal que s’estimi); potser per això també, en Quan et moris –i
amb un eco distorsionat i esclavitzant [en absolut alliberador]
d’un famós motiu del quart moviment de la Novena Simfonia
de Beethoven–, s’apunta que una oportunitat de renàixer
implica el risc de retornar a la falsificació primera que ens
engendrà (ha quedat dit: Parsifal torna sempre a galeres).

Una bona solució transitòria seria, en efecte, tallar d’un cop
de destral qualsevol forma de cordó umbilical que continuarà
sotmetent-nos (el mòbil, el televisor, el word for windows, el
fem que vomiten a diari per la boca els polítics professio-
nals...: Quan et moris tracta, per afegitó, d’això mateix). Però
res no sembla tenir mai un bon remei, per desgràcia: quan
Miquelet retorna al seu niuet d’amor després de passar per la
presó (El retorn del Miquelet), troba la seua pròpia finca ocu-
pada pel pèrfid Damià –que rau en ella amb la mateixíssima
esposa de Miquelet, aquell que un dia es va creure Sigfrid–
[Miquelet haurà, doncs, de seguir obeint el seu fat errant];
quan l’ermità Simó (Simó del desert) sucumbeix rendit al dia-
ble metamorfosejat en una dona rossa, aquesta li recorda que
no s’haurà d’il·lusionar en recuperar la seua antiga llar (la seua
ridícula columna o qualsevol altre domicili), doncs un nou
inquilí l’habita ja [no s’aturarà tampoc, per més inri, el seu
càstig-peregrinació: serà empresa eterna; ell, Simó del desert,
no en va fou un miraculós de via estreta i la demostració
encarnada que tot renaixement –o facilitar-lo– suposa reini-
ciar la mentida: retornà la mà a un mutilat per tal que, una
vegada al seu lloc, aquesta mà servís per pegar el propi fill];
quan els nous pobladors dels terrenys furtats a l’oncle Tom
plantin la tenda dels seus luxes a les velles parcel·les (La torre
de l’oncle Tom), descobriran dramàticament alguna cosa que
Lo Pardal –per ser pardal– ja sabia: que no hi ha veritable lli-
bertat possible ni vol que ho sigui de veritat, perquè cadascú
de nosaltres porta per maledicció la pròpia gàbia a costes
[d’aquí que l’especulació immobiliària sigui tan sols això,
‘especulació’: si altra cosa fos, l’única forma que arriben a
revestir els nostres deliris de possessió –i, el que és pitjor, els
nostres somnis– no seria la del burde rusc del Progrés].

Un moment musical i semàntic particularment gloriós de
Rocksterri és la transició de l’interludi (La presó de Lleida) a
Simó del desert, perquè, sense solució de continuïtat i perquè
no oblidi qui escolta que l’experiència consisteix solament en
anar canviant de turment, se’ns obliga a passar del pandero
quadrat als buñuelians tambors de Calanda: no és possible
confiar-se –ve a recordar-nos tortuosament la percussió–;
vivim reclosos en un exercici d’expiació que no coneix treva.

Rocksterri és un disc replet d’encerts: no em cansaré de repe-
tir-ho. No puc –per motius d’espai– detenir-me exhaustiva-
ment en tot quant aquesta gravació brillant em suggereixi (i
ho lamento); però en destacaré encara algunes petites i grans
genialitats. La cançó titulada Xavacanos és una vertadera tro-
balla, i és una de les millors composicions de Lo Pardal:
denuncia, amb una imitació perfecta dels seus esquemes, la

vacuïtat i grolleria (que són les dues xacres del mateix pecat)
de la música dels actuals concursos i festivals televisius, induc-
tors d’una ètica de l’abraçada postissa amalgamada amb una
estètica de la roba de marca al servei d’un públic fecal que allí,
en aquesta prostitució lacrimògena de l’art pur, troba noves
raons per creure en Déu –doncs es pretén que Déu, amb nous
noms, visqui avui en aquesta immundícia de la incultura sen-
timentaloide–; grandíssima cançó, Xavacanos: una ostentació
d’humor, això és, d’intel·ligència.

Què pot fer, per consegüent, qui aspiri a algun recés en aques-
ta orgia de ronya que és l’Estat del Benestar? Potser, i no és
poc, donar-se a la malenconia que intenta atrapar espurnes del
paradís perdut (“moments que esmicoles entre el temps que
fas malbé”), doncs la malenconia, a part de nociva, és en si
pura vida que ens resistim a entregar als mercaders (escoltin-
se atentament, a propòsit d’això, Te’n vas anar i Dies de glòria
–fins i tot aquest modest articulista, sense haver estat mai a
Siboney, visqué alguns dels seus millors dies de glòria al costat
de l’entranyable Pere Sàrries i el seu món de King Kong–).

L’evolució musical de David Esterri resulta sorprenent, a jutjar
pels seus fruits actuals –més sofisticats, és cert, que en èpo-
ques passades–; ara bé: encara que Lo Pardal arribés alguna
vegada a ingressar al parnàs de qualsevol classicisme amb pla-
ces lliures, allò essencial d’ell romandria inalterat i subjecte a
la nostra gratitud immortal, i això és, a saber, aquell recalcar
amb lucidesa obstinada que la nostra sort descansa en poc
més que en sortir del galliner per ingressar en una conillera
que a la seua vegada ens deixarà perduts en una corralina de
cabres en la qual serem números d’un ramat d’ovelles submi-
ses que ens posarà als ulls la mirada absent pròpia d’un porc
desorientat. Si vostè no ha entès encara per què diem aques-
tes barbaritats, serà que s’ha presentat a algun càsting de
manefles mediàtics que, de cop, li ha retornat la sensatesa
que ens cal als altres.

D I V E R S À R I U M
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L’apoteosi i –per ara– comiat de Lo Pardal
Roquer és la quarta entrega de la seua tetra-
logia inquietant i meditada que, a l’abril de
2009, ha vingut a ‘inseminar-nos’ amb una
paràfrasi wagneriana al títol: Röckerdämme-
rung (Track a track-Troctant). Així doncs, ocàs
del rocker –un repòs crepuscular del guerrer
potser, tant de bo que en braços incerts–; foc
al Walhalla dels dimonis propis, reconeixe-
ment (amb les flames purificadores, que no
impliquen necessàriament derrota) del fracàs
de tota temptativa redemptora o autore-
demptora; necessitat d’un altre ordre, d’una
altra esperança. Vegem com s’esvaneixen els
déus de David Esterri; sapiguem com fendeix
el tossut Miquelet.

N’hi ha prou en dir que la quarta jornada de
la tetralogia esterriana implica el retorn de la
‘imperiosa necessitat del jo’ per a confirmar
que aquest projecte que ara culmina està
profundament marcat per una concepció ‘en
anell’ de les coses: es tracta, en efecte, d’una visió orgànica de
la realitat, però també de la negativa a qualsevol forma de
futur o progrés (potser perquè Futur és Mort i perquè viure
creient que es progressa és la fal·làcia constitutiva de tot
Estat); encara que David Esterri s’hagi molestat en aportar-nos
aquí un mapa conceptual de la tetralogia –també abans ens
va aportar un mapa tonal de la mateixa–, el que pròpiament
ens ofereix és un mapa complet dels seus ‘enemics íntims’.

Jo he patit molt escoltant Röckerdämmerung: sembla fàcil bus-
car diversió a la música de Lo Pardal, però el que s’apodera
d’un hom, si és que assumeix el risc d’escoltar seriosament, és
una suor freda i la sensació d’haver estat atrapat als intersticis
d’una digestió pesada. Un observa la fotografia de la portada
i topa sobtadament amb la ira (que acceptava Aristòtil, que
desaconsellava sempre Sèneca), i es diu: ‘la ira mai no és jus-
ta, d’acord, però sí un punt necessària’; sobretot perquè,
encara que la radicalitat com a individu de Lo Pardal –com la
de Wagner– estigui tenyida de contradicció, és cert tanmateix
que –com fa Wagner– Lo Pardal mai no parla de la ira meua
o teua, sinó de la ira en si mateixa: quan Wagner i Lo Pardal
tracten sobre les passions, no tracten sobre les passions teues
o meues, sinó sobre la passió en ella mateixa.

El disc arrenca amb “Preludi: la mort”, i la mort –aquesta vas-
ta nòmina– queda ja presentada com el Leitmotiv de tot el tre-
ball. Que les llàgrimes (en cada època a la seua manera) són
les companyes del nostre penar pel món ens ho recorda David
Esterri amb l’últim cor de La Passió segons Sant Mateu de Bach,
per mitjà d’una música només comparable quant a puresa a la
del [no endebades com a final: una altra estructura ‘en anell’]
“Postludi: Redempció” –l’excels motiu de la ‘redempció’ amb
el que conclou el drama emocionant Götterdämmerung de
Wagner–; però ja sabem que no hi ha redempció possible:
pressentim el paradís i, rere la resplendor fugaç, cal tornar a la
mina per a seguir picant, a una mina que possiblement s’as-
sembli a una ‘escala de caragol’ (s’escoltarà “Sonet-1”) en els
graons de la qual tractarem d’esquivar mareigs i angoixes.
Però serà una gesta inútil: Lo Pardal, amb gran astúcia, deixa
que escoltem a “Sonet-1” –i a mode de ressò maliciós– la línia
melòdica ‘sacra’ dels peregrins del Tannhäuser wagnerià a tra-
vés d’una trompeta que sona més aviat irònica i burleta en lliu-
rar-se del xoc amb els violins profans (a diferència del que
passa a l’original de Wagner); això és: no només ens assaltarà
altre cop l’angoixa, sinó que l’angoixa quedarà elevada a la
categoria de llei i arribarà a confondre’s amb la nostra veu en
haver-se convertit en circumstància concomitant i en vertader

Fi de festa amb incendi i tempestat
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instrument de l’orquestra (un tret de genialitat humorística de
Lo Pardal és haver inclòs l’‘angoixa’ en l’organologia acom-
panyant de “Mosques mortes”).

Més mort: els 50 anys de dol amb els quals carreguen els
vells rockers com a conseqüència del traspàs de Buddi Holli
al 1959, han estat traslladats per David Esterri a la radiogra-
fia de la devastació amorosa a “És tan fàcil” (‘és tan fàcil
fotre’s al clot’); em sembla endevinar en la consigna ‘escolta
el que diu el teu cor i deixa que s’ofegui d’amor’ no precisa-
ment l’antídot, sinó una invitació –tampoc exempta de malí-
cia– a la caiguda sense remei: no hi ha forma coneguda
d’amor que sigui barata ni que pugui ser altra cosa que ‘més
caiguda en el buit (ontològic)’.

Més mort: “La mort del Miquelet” (una casualitat com una
altra), doncs l’aprenent ranci de Sigfrid bé va poder ser exe-
cutat inopinadament en trencar el dia i sense contemplacions
–a la gravació s’hi escolten passos ominosos de bota de bot-
xí, que segurament són els mateixos amb els quals la santa
mare de l’interfecte taloneja des d’ultratomba: ‘Ja t’ho deia,
no m’escoltes mai’–; Miquelet mor per casualitat com per
casualitat morirem tots: per algun descuit d’una divinitat pro-
vident que connectà el pilot automàtic –sotmès a tantes varia-
bles– per fer una capcinada en companyia d’altres déus no
menys despreocupats. La mort de l’heroi pot no ser més que
un simple efecte col·lateral de la gran comèdia-show amb el
qual, per cert, s’anuncia la peça: només ‘joglars a l’atur’ can-
taran el destí de Miquelet, els mateixos que cantaran el de la
majoria de tots nosaltres. Miquelet, no obstant, en una altra
vida o en una reencarnació, bé podria tornar al camp de bata-
lla [si bé ens temem que per a no dir absolutament res nou ni
intel·ligible: escolti’s “L’oració del guerrer”] amb el propòsit
de plantar la seua tenda en la propera “Copa d’or” fins a con-
vertir-se en el summe sacerdot dels cavallers del Grial…

Més mort: “Per què te’n vas?”. ¿A sant de què aquesta por a
que l’altre se’n vagi, a que ens oblidi, a que s’endugui amb ell
–o amb ella– totes les promeses del nostre amor?; estimar és
com criar corbs: et trauran els ulls (Saura gravà, Perales com-
posà, Jeannette cantà, Emma Moussaoui ha tornat molt bé a
cantar). Més mort: “Muntanyes i valls” (‘la foscor de la raó,
que ho prenia tot de dubtes, incerteses i falsos temors’), estra-
tègica remissió de Lo Pardal al Tercer Acte de Tristan und Isol-
de de Wagner, aquell moment d’asfíxia de la ment en el qual
l’heroi, referint-se no tant al seu amor particular com a l’amor
en si mateix, comprèn que li trauran els ulls abans de desplo-
mar-se per sempre i després d’un darrer intent de creença.

Tal i com succeeix en les tres jornades anteriors de la seua
tetralogia, on David Esterri-Lo Pardal brilla més és en el trac-

tament de les qüestions relatives a la identitat, en la investi-
gació de la neurosi conformadora dels nostres mecanismes de
des-identificació i d’ulterior (encara que problemàtica) re-
identificació. Dedica a això la millor part i les millors compo-
sicions del seu quart disc: “Insectes i flors” (que dura set
minuts i escaig per contrast necessari amb “Breu història del
cristianisme”, una altra genialitat que dura en canvi tan sols
sis segons: en alguna cosa s’havia de notar què és categòric i
què és anecdòtic i ens ha fet la punyeta), i, juntament amb
aquella, “Insectes i flors/2”, “Le grand Davî Eterî”, “Pagliacci”
i “Mosques mortes”, peces al servei de la tasca noble de con-
vocar els fantasmes essencials que ens van engendrar i que
ens mantenen vius; aquestes creacions, a més a més, es rela-
cionen entre elles de maneres curioses.

“Insectes i flors” permet una immersió perfecta a l’univers de
l’ansietat esterriana: ‘mentre sigui jo, mai no podré ser qui
realment sóc’; heus aquí el motiu de la lluita: en tant que no
es produeixi la davallada de l’‘ego’, en tant que no sucumbei-
xi el Nom Propi i quedi denunciat el falsejament de la identi-
tat a través del ‘personatge’ i de la submissió a la bona imatge
preconcebuda, en tant que se segueixi repetint la reminiscèn-
cia traïdora ‘no em xafis les sabates de vellut’ (reflex de la remi-
niscència anterior no menys traïdora: ‘però el que és meu no
ho toqueu’), “Le grand Davî Eterî” no deixarà de repetir –amb
la impostura del clown d’opereta parisenca i de musical de
Broadway– la tràgica cantarella ‘and everything I do it’s only
made for you’, atès que l’afany pidolaire de l’artista per ser dels
altres és més esclavitzant encara que la urgència per explicar-
se; s’és “Le grand Davî Eterî” perquè s’està mancat d’afecte
genuí, perquè és el dèficit afectiu –així es compleix en Lo Par-
dal com es complí en la vida de Wagner– el que engendra l’art
en majúscules. Certament, tal i com s’adverteix en el desespe-
rat ‘no tinc llar, no tinc llar dins meu’ d’“Insectes i flors/2”, no
sempre resulta divertit ‘perdre la programació’ (tot i que, quan
s’està una mica tocat per les muses, es pot recuperar a través
de ‘l’obra d’art total’ o ‘Gesamtkunstwerk’).

No tinc cap dubte que David Esterri, l’home i l’artista que a
“Mosques mortes” –l’aportació més valuosa de Röckerdäm-
merung– és capaç de proferir ‘tinc una ferida al cor i les mos-
ques s’hi van cagant; alimento cucs estranys amb bocins del
meu amor’ (una combinació psicodèlica i explosiva no prete-
sa de John Lennon i Albert Pla), conscient que ‘la felicitat és
un àlbum blanc… en blanc’, mai no es podrà avergonyir de
viure al món dels “Pagliacci”; és veritat: com li succeí a Dalí,
resulta imprescindible apel·lar a la caricatura per a combatre
la misèria intel·lectual, aquesta salsa pestilent en la qual se’ns
obliga a flotar. Gràcies, Pardal: segueix sabent, com tu saps,
que mai no s’ha de confondre la claudicació forçosa amb el
daltabaix definitiu.
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Tot pardal aixeca vols apòcrifs o inesperats, es
llença a rutes de l’aire que no per inexplora-
des perden la seua ‘necessitat’ (entengui’s en
sentit lògic: la seua peremptorietat, la seua
justa intenció). És el cas de Lo Pardal Roquer,
de Desterri, de David Esterri, que amb el seu
disc Danses primitives, de 2010 (“enregistrat a
cal Pardal, masteritzat pel Mante”), ha efec-
tuat un higiènic exercici de teràpia, pòstum
abús genial –enveja dels déus– de la seua ja
coneguda i difosa tetralogia. Tingui cura Lo
Pardal Roquer!: si s’excedeix només uns qui-
lòmetres més, les aus rapinyaires apareixeran
i li robaran la banda sonora que, curós, cus-
todiava sota unes ales pures.

El seu cinquè disc no és, tanmateix, un cosit
de preses falses, ans al contrari: es tracta
d’una àgil i desimbolta reflexió musical
sobre la cultura, això és sobre l’atavisme.
Així és com comença aquest vol del gegant
David: fent-se el dur –com sempre–, transfigurat en Pardal Z
però amb el consol d’una Afrodita A que ara s’anomena
Emma de Roquer, fèrtil complement de les seues obsessions;
és l’Emma, la seua dona –per a què ens enganyarem–, la
seua veu i el seu coratge (i, així, és cert, qualsevol s’anima a
volar entre atavismes i contra els atavismes). La música d’I-
chiro Muzuki –la música a seques– sona cada cop que el mal
es projecta sobre el David: és una sort no saber exactament
què és el mal, però és una sort encara més gran que la músi-
ca, creu i redempció de Lo Pardal Roquer, posseeixi aquesta
força de tità wagnerià. 

Dansa fàl·lica, segons com, és un títol redundant: tota dansa
és fàl·lica en la mesura que, en ser atàvica, intenta recordar i
expressar –fins i tot quan serveix per afalagar a papes i a reis
en les seues visites a poblats ignots– que tots els que ballen
participen d’una construcció retòrica a la recerca del coit i
–obsessió paral·lela– l’orgasme: dona sapiens i home erectus
(en això es resumeix la naturalesa) es donen cita –no importa
si en coves prehistòriques o en discoteques actuals– per certi-
ficar que només hi ha una forma de progrés possible: el tec-
nològic (no deixem mai de ser, amb pells diferents, els
mateixos caníbals).

També fan cap a la macumba, lògicament a ritme de samba,
els aborígens que diuen no témer el toro de les Espanyes tot
i dormir cada nit amb ell, tribu atàvica entre tribus no menys
atàviques que, al clam de ¡Viva las Vegas! (Visca la terra!), tro-
ba el seu consol en seguir anhelant una llibertat que en el fons
no desitja: es viu tant del tòtem mil·lenari com del sol que
més escalfa. Per això serà que Dona és “dona” i Nadó és
“nadó”: tautologies per a preservar-se del fred, atavismes de
la supervivència en un món de seguretats (no importa si
venim del pecat o de la virtut), atavismes que ens reconcilien
amb la nostra afició a les causes i a les seues conseqüències.
“I have no problems” –conjectura la criatura–, “You make me
feel so young” –clamen els pares–; i és que consistim en un
entusiasme l’estació de sortida del qual és l’abolició de la
barrera seminal i llur estació de destinació és aquell “you
make me feel so young” que després la criatura d’antany
dedicarà a la seua parella i que la parella –major en edat que
l’altra o l’altre gairebé sempre– retornarà entre eructes men-
tre els pares recuperen la solitud atàvica dels orígens.

I també l’atavisme és la presó (Ponent 2), escenari de taules
fràgils on la culpa genèrica es desintegra en culpes individuals
sense que aquestes aconsegueixin esborrar aquella. Les terres

El rum-rum atàvic
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de frontera es defineixen molt en especial per les seues pre-
sons, on romanen els qui van matar “per veure el mort”,
caprici no tan allunyat del d’aquell altre –d’algú no menys afi-
cionat a la vida i a la mort, posem que es deia Plini el Vell–
que, arrambant-se més dels compte a la gola del Vesuvi, aca-
bà essent engolit pel volcà.

I és atàvica per antonomàsia –i tant que sí–, evocadora de
danses primitives, la memòria que prové dels avantpassats,
aquesta amb la qual padrins i pares ens van llegar la destral
de guerra del Pa sec; mai no oblidi la consciència adormida

que, malgrat que simulem emancipar-nos, som rosegadors
perpetus de pa sec, i que aquesta forma de dependència qua-
si biològica és la més gran rèmora coneguda contra el nostre
impuls salvatge de capbussar-nos a les aigües canviants i sal-
vadores del riu d’Heràclit. 

A vegades, comptades vegades, se’ns brinda un recés en
aquella febre que no remet i ens n’anem al camp (Country
day); però a l’acte comprenem que l’home de ciutat surt dels
marges només per orinar, que està fet per al retorn –ignorant
com al principi– al marasme urbà al més aviat possible: allí
l’espera (sigui ell o ella qui fuig o retorna) aquell atavisme sen-
timental de les relacions tòxiques amb persones contrapro-
duents (En el ‘i tu què?’), la cerimònia de l’emprenyament
constant i del xantatge emocional, el diàleg fragmentat, la
raó claudicant, el seguici de les decisions errònies i tantes
altres xacres que –amb la coartada de l’amor– fan que el suï-
cidi col·lectiu revesteixi quasi el mateix preu que la pregària
ecumènica del Divendres Sant; sí, és cert també: després de
Dijous Sant arriba el Divendres, el dia de la redempció segons
el Parsifal wagnerià; no, no es perdi l’esperança, però que
tampoc un optimisme gratuït obstrueixi la mirada.

Els atavismes proporcionen un terreny minat en el qual les
penombres són més abundants que les espurnes: la seua for-
ça instigadora ens transforma en paràsits (Decadent), en gra-
ciosos que ens venem “per alimentar fantasies demencials”
perquè ens horroritza la solitud i la gana, en apòstols de la
decadència (aquesta és col·lectiva com el crim o la culpa); no
hi ha dubte que tots sense excepció, en algun moment del
nostre vol vital, ens hem abandonat, hem claudicat, ens hem
convertit en cantants ennassats de factoria per entonar impu-
nement (Anatomia d’una cançó) una melodia estúpida i envi-
lidora. Diguem-ho d’una vegada: l’atavisme més assassí, el
més nuclear a la nostra cultura, és aquell que ens impedeix ser
nosaltres mateixos, el que ens lliga a deutes edípics i a arran-
jaments amb models familiars i socials degradants (formes
legals de la pitjor prostitució).

Es tanca el disc Danses primitives amb un impuls identitari: “Lo
pardal és la clau” (Surfin’ Pardal), i amb un track addicional
sense títol [es reprèn Pardal Z] i no numerat (el 13: volen un
atavisme més clar que el dels mals presagis?), moment de
glòria no previst en el qual David Esterri, en un secret de reset,
reconeix el fracàs de tota la vel·leïtat revolucionària amb
aquesta fórmula demolidora i honesta: “L’amistat i l’amor Lo
Pardal no pot comprar”. Qui no fracassa és el David Esterri lle-
trista i músic: a Danses primitives ofereix la més alta expressió
de la seua descarnada mirada irònica sobre el món, uns con-
ceptes compositius rics i a la vegada desimbolts, i una execu-
ció musical diàfana i tècnicament impecable.
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Miquel Casals Roma*

El vigilant en el camp de sègol

Hi ha pocs llibres d’adolescents, però jo he tingut la sort de lle-
gir-ne dos dels millors. El primer va ser Diari d’Anna Frank. Ella
el va escriure amb 12 anys i jo me’l vaig empassar amb 14. La
distància era curta i no em va costar gaire comprendre les
seves inquietuds i adaptar-me al seu estil planer. Però el segon,
El vigilant en el camp de sègol, va ser un cas ben diferent. En pri-
mer lloc, perquè, tot i tractar-se d’un llibre d’adolescent (amb
els pensaments del Holden Caufild en primera persona), el seu
autor, Salinger, el va escriure amb més de 30 anys. I el que és
més greu: jo me’l vaig llegir quan fregava els quaranta. Autor
i lector estàvem molt allunyats d’aquest pont emotiu que es
diu adolescència. Tot i això, el to àcid, barroer, dissipat del pro-
tagonista, amb els seus pensaments i inquietuds alliberats dels
matisos de la vida adulta, em va fer reviure l’etapa més trau-
màtica, conflictiva i pertorbadora de les nostres vides.

La gran aspiració de qualsevol escriptor és trobar la VEU:
entreteixir paraules, frases, pensaments, sentiments, amb l’es-
til d’un to literari elevat, com si parléssim des del més profund
de l’ànima. Però, de vegades, l’escriptor no pretén elevar-se
pels núvols de l’erudició, sinó que se submergeix en un món
passat, perdut, tan remot com la infància o l’adolescència.

Report

Jerome David Salinger, conegut com J. D. Salinger (Nova York, 1919 - Cornish, 2010), fou
un escriptor nord-americà especialitzat en contes i narracions curtes. Format a les universitats
de Nova York i Columbia, començà a publicar els seus primers escrits l’any 1945 a la revista
The New Yorker, després de llicenciar-se a l’exèrcit i haver participat activament en el desem-
barcament de Normandia.

El vigilant en el camp de sègol (1951) és la seva única novel·la i, sens dubte, el seu treball més
reconegut. S’han editat més de 65 milions d’exemplars a tot el món, i es pot considerar una
de les obres de més influència dins la narrativa moderna.

L’any 1953 recopilà els seus relats a Nine Stories (Nou contes; traducció catalana de Quim Monzó). Després només publi-
cà tres llibres més: Raise high the roof beam, carpenters (Pugeu la biga mestra, fusters, 1955; traducció catalana de Manuel
de Pedrolo), Franny and Zoey (1961, novel·la breu que recopila dues narracions editades independentment el 1955 i el
1957; traducció catalana de Jordi Sarsanedas) i Seymour: an introduction (1963). A començaments dels anys seixanta,
Salinger deixa de publicar, s’amaga de tot i de tothom, prohibeix qualsevol publicació de la seva imatge a les reedicions
dels seus llibres i es nega a vendre els drets d’autor al cinema.

Tot i la brevetat, la seva obra és una de les més rigoroses i reconegudes de la literatura nord-americana, implacable en
l’anàlisi de les neurosis que assolen l’home inadaptat socialment.

Aquesta capacitat de reviure el més llunyà de les nostres vides,
l’he pogut gaudir de la mà de tres gran autors: Marcel Proust
(en La recerca del temps perdut), Frank McCourt (Les cendres
d’Àngela) i, de nou, Salinger amb El vigilant en el camp de
sègol. Em vaig proposar llegir-lo moltes vegades, però no va
ser fins als quaranta que vaig tenir la novel·la a les meves
mans. En pocs dies em vaig empassar la cínica història d’un
adolescent, escrita per un adult i llegida per un adult. Fou una
experiència inoblidable.

Abans de llegir-lo, The Catcher in the Rye (El guardián entre el
centeno, en castellà) era, per a mi, una novel·la maleïda. La
portava a la butxaca Mark David Chapman, el matí d’un 8 de
desembre de 1980, quan va assassinar John Lennon amb cinc
trets d’un revòlver. Era l’obra preferida de John Hinckley, Jr.,
l’autor de l’atemptat frustrat contra Ronald Reegan. De fet,
m’acompanyava el sentiment transgressor i inquietant d’un
delinqüent mentre ullava els primers paràgrafs. A poc a poc
vaig descobrir que aquell relat, que havia seduït pertorbats
criminals, era poc més que la narració d’una gamberrada
juvenil, l’expiació d’un noi jove perdut que odia els adults i
estima els nens. Però la meva decepció va durar poc, i a poc
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a poc el llibre va penetrar en un dels passadissos més foscos
de la meva memòria: els meus sentiments desequilibrats i les
meves reflexions de l’adolescència. Un retorn tan o més intens
que el que pugui un sentir el qui es troba, de sobte, amb una
fotografia del passat, o quan destapem fets quasi perduts en
una conversa nostàlgica.

Psicològicament, l’adolescència és un pont que trontolla
entre el món infantil i la pletòrica joventut. Un comiat amarg.
El nostre primer comiat. S’acaba el món ingenu, el sentiment
espontani, el joc agraït, la imaginació sense límits... Ara toca
caminar sobre el patíbul de la responsabilitat, d’allò irremeia-
ble. Mort el nen, neix l’ésser que ja no viu per viure, sinó mal-
viure. Holden Caulfild, el protagonista de l’obra, era un
adolescent cínic que odiava els adults i que, vigilant entre el
sègol, volia protegir els nens de la seva caiguda a l’abisme. A
l’abisme de la vida adulta.

* Miquel Casals Roma (Lleida, 1968) és professor de Geografia
i Història, llicenciat en Dret i escriptor. Té publicades dues
novel·les: El círculo del esplendor solar (Ediciones El Andén),
ambientada a Toledo, i Elsingor 430º (Milenio), de ciència-ficció.
Com a autor de relats breus, ha obtingut diferents premis litera-
ris (Ignacio Aldecoa, Yoescribo.com, Pola de Lena, Luis Mateo
Díez...) i les seves narracions han aparegut a la premsa (Cinco
Días, Deia, Heraldo de Aragón, Segre..). Actualment viu a Artesa de
Lleida i treballa a l’IES Julio Antonio de Móra d’Ebre.
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Pot equivocar-se Charles Darwin?

Charles Darwin no tenia proves sòlides ni una investigació his-
tòrica quan va crear la teoria de l’evolució de les espècies. La
actualitat està demostrant els fets i aquestes imatges ens mos-
tren la ironia d’una teoria que, com a tal, ha deixat d’existir i
s’ha tornat en fets sòlids i reals.

No podem dir que som davant una involució, perquè aquest
terme no és coherent amb el pas del temps, però sí que
podem pensar en una no-evolució representada amb la nos-
tra caiguda evolutiva.

Les escales són tant per pujar com per baixar, però mai per
caure; aquest és el nostre nou ordre.

P O R T F O L I O

No existeix la involució, però els fets ens ho estan demostrant.

No podia fallar perquè la involució tampoc existeix.

Aquestes imatges ens mostren el camí que estem portant
amb la no-evolució o el res.

Darwin no va caure que l’espècie humana és l’única que cau
dues vegades en la mateixa pedra.
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P O R T F O L I O



58

ACCÈSSIT
Isabel Pelegrín Safont (Lleida)
LA DANZA

FRANCESC ESTEVE PERANDREU (1934-2012),
“IN MEMORIAM”

A C T I V I T A T S
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El passat 16 de maig ens va deixar Paco
Esteve, membre de la junta i vicepresi-
dent primer del Cercle de Belles Arts. Se’n
va anar com havia viscut, sense fer soroll,
amb un sigil esfereïdor i després d’una
llarga malaltia que va portar amb la dis-
creció que definia el seu caràcter. El Paco,
ja ho sabeu, no era home d’estridències.
Tots i cadascun dels socis del Cercle de
Belles Arts i d’Arts de Ponent ploren una
pèrdua tan dolorosa, com també ho fan
els companys de l’Associació d’Amics de
la Seu Vella, una altra de les entitats llei-
datanes que va gaudir de l’activisme cul-
tural del Paco en aquests darrers anys. 

I se’l plora també dins l’àmbit acadèmic i
científic, ja que va ser un incansable inves-
tigador de temes històrics al voltant de l’Es-
tudi General de Lleida, és a dir, de l’antiga
universitat de segles pretèrits. Aquesta era
una de les facetes per les quals el Paco era
més conegut, atès que des dels anys vui-
tanta havia anat publicant tot un reguitzell
d’articles i llibres que van aportar molta
llum sobre una de les institucions més relle-
vants de la història de Lleida i, per extensió,

de Catalunya. Les seves recerques van girar
al voltant de l’organització interna i la
docència en algunes facultats de l’antic Estu-
di General, els col·legis universitaris, els mes-
trescoles, les butlles concedides a la
institució per part del papat, les cerimònies
d’investidura de doctors, o sobre rectors,
catedràtics i professors. En aquest sentit, el
Paco era un investigador respectat i admirat
pels seus companys. També va ocupar-se de
la seva estimada Seu Vella, a la qual també
va dedicar alguns estudis i investigacions, o
de l’activitat teatral a la Lleida del segle XVII. 

Més enllà d’aquest llarg cursus honorum
acadèmic, però, al Paco el recordarem per
ser una persona d’un tracte exquisit i afa-
ble, capaç de conciliar, com ningú, la bon-
homia del seu caràcter amb una militància
ferma i activa quan es tractava d’abocar
tots els seus esforços en qualsevol causa
cultural organitzada a la ciutat. I l’enyora-
rem, sempre acompanyat de la seva pipa,
un element que formava part de la pròpia
iconografia personal i privativa. 

Paco, et trobarem a faltar. Descansa en pau.

GUANYADOR
Josep Maria Batlle Gonzàlez (Lleida)
SEU VELLA

PREMI DE GRAVAT CIUTAT DE LLEIDA
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