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E D I T O R I A L

El municipalisme és el cor del nostre país. És l’espai on real-
ment l’olla fa xup-xup. La cultura popular catalana es viu i es 
rememora contínuament en els pobles i les ciutats, on tradi-
cions i festes se succeeixen ininterrompudament durant tot 
l’any. Tots recordem quan és la festa major del nostre poble, 
tots rememorem el dia del patró o la patrona, tots coneixem 
els actes tradicionals del nostre municipi. Als pobles no hi te-
nim museus, ni teatres. Als pobles som la gent els que fem la 
cultura, amb multitud d’entitats i associacions que mantenen 
viva la flama de les tradicions populars. Un associacionisme 
molt viu que no podem deixar perdre. I què són, les comar-
ques de Lleida, si no els pobles i la seva gent?

I aquest any, als pobles i ciutats hem de votar qui volem que 
governi els ajuntaments. Les eleccions municipals d’enguany 
ens marcaran la propera etapa política del nostre país. Ens 
diran que aquestes eleccions no tenen res a veure amb el 
procés polític i social que viu Catalunya. Intenten despistar-
nos, perquè saben de la importància que el municipalisme té 
en el nostre país (només cal recordar que un 14 d’abril de 
1931 Francesc Macià va proclamar la República Catalana arran 
d’unes eleccions municipals. Que n’és, de tossuda, la història!).

Si us endinseu una mica en un procés electoral municipal hi 
veureu la política de veritat. Aquella que realment busca tre-
ballar pel context més proper, per atansar-se als veïns i veïnes i 
intentar resoldre’ls els problemes. I també per potenciar les co-
ses bones que tenim en els nostres municipis, entre d’altres, les 

festes i tradicions populars. És aquella política en què predomi-
na el voluntarisme, les ganes de “treballar pel poble” perquè 
sí, perquè fa il·lusió, perquè hi ha molta feina per a fer. I ara 
és l’hora del poble, l’hora de la veritat, l’hora en què hem de 
materialitzar tota la feina que hem fet els darrers anys. Perquè 
hi ha una altra manera de fer política, i aquesta ha de néixer 
de baix, de les persones.

I si parlem de la política de base, no podem oblidar la política 
de país. Som molts els que esperem que aquest any 2015 sigui 
el de la desconnexió definitiva. Després de la gran manifesta-
ció de 2012, la Via Catalana de 2013 i la “V” de 2014, sembla 
que aquest 2015 ha de ser l’any de la presa de decisions, l’any 
en què per fi puguem votar (sí, ficar una papereta en una urna, 
una acció tan comuna en molts països i que tanta por fa a 
alguns i algunes) i indicar quines majories volem als nostres 
ajuntaments i al Parlament.

Perquè un país, i la seva cultura, també és això. Viure el dia 
del municipi, pujar a treure-hi el nas per veure com respira el 
país, i tornar a baixar a gaudir amb el veïns de la nostra festa 
major. I és que, en el fons, aquest número de la revista (el 40, 
que es diu ràpid) va de tot això. De veure que els orígens mai 
s’obliden, encara que el riu de la vida ens dugui lluny (i de 
vegades, en molts sentits, Barcelona queda molt lluny de les 
comarques de Lleida). D’adonar-se que el lloc on vam néixer i 
créixer el tenim allí, gravat dins del cor, i que, en certa manera, 
sempre hi tenim un ullet, per si de cas.
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T E X T:  F R A N C E S C  C A N O S A  FA R R A N
F O T O G R A F I E S :  A N D R E A  D A Z A

FERRAN SÁEZ MATEU

E N T R E V I S T A

“Si Catalunya és un estat independent,
Lleida passa a ser la gran frontera”

Sap parlar de qualsevol cosa. La parau-
la clau és: sap. Saber. D’acord, és filòsof. 
Però va més enllà. Ferran Sáez Mateu 
és un dels caps més cristal·lins d’aquest 
país. Intel·lectual lluminós. Mode misto 
i mode mil focus camp de futbol. Sap 
anar de la llum feble a la llum poderosa. 
I al revés. I sap connectar totes les llums 
com un envelat de festa major o com 
un camp minat de microxips invisibles. 
Potser per això, com deia Montaigne, 
“la vida és ondulant”. Ell és especialista 
en Montaigne. Doctor en filosofia. Pro-
fessor titular de la Facultat de Comunica-
ció i Relacions Internacionals Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull). Dirigeix el Cen-
tre d’Estudis de Temes Contemporanis. 
El podeu llegir sobretot a l’Ara. I abans, 
en molts més llocs. Fa molt temps que 
rumia. Té diversos llibres individuals i 
col·lectius. Per mi, quatre perpètuament 
imprescindibles: El crepuscle de la demo-
cràcia (premi Josep Vallverdú, 1998); 
Dislocacions (premi Joan Fuster, 1999); 
Què (ens) passa? Subjecte, identitat i cul-
tura en l’era de la simulació (2003); Els 
bons salvatges (2008). Per al bonus track 
apunteu Vides improbables. Una història 
dels heterodoxos catalans (2012). I quan 
pugueu, aboqueu-vos al seu dietari sense 
dates i que et deixa mut.... Estranya for-
ma de vida. La vida. Aquí començat tot. 

Per això anem a Ponent. A la seua Granja 
d’Escarp original. A la frontera. Per parlar 
d’un país de frontera: la Terra Ferma. 

Em crida que la teua novel·la Ombres 
errants (2012) la situïs a Ponent. Són 
aquells dies de la Transició, un mo-
ment de confusió, com descrius. Per 
alguna raó, aquest retorn d’un dels 
protagonistes al seu poble?

El retorn aquest era una manera de con-
traposar coses. Contraposar Barcelona 
a una altra ciutat, en aquest cas Lleida. 
Contraposar el món rural al món urbà. 
Tenia també un component de no per-
dre de vista que molta de la gent que 
en aquells moments és a Barcelona no 
prové de Barcelona, i a vegades, no te-
nir en compte aquesta obvietat, que a 
les grans ciutats la majoria de la gent no 
en prové familiarment, sinó que hi ha 
arribat a través dels seus pares, fa que 
es perdin molts matisos. En aquest cas, 
un dels protagonistes de la novel·la va 
basculant entre una mentalitat urbana i 
una de rural. 

Això, aquest xoc d’aquells aquells anys 
setanta entre un món tradicional i un 
de modern també provoca estupefac-
ció als pobles...

És un moment de confusió. Perquè, 
d’una banda, hi ha hagut una qüestió 
demogràfica clara: despoblació; i de 
l’altra, es comencen a veure per la tele 
coses que els resulten pràcticament ex-
travagants, i d’aquí, per exemple, el cas 
de l’humorisme català, que està molt 
explotat. Capri representa aquesta es-
tupefacció, en aquest cas, d’un home 
de Sants, que no seria gaire diferent 
de Lleida, i que no entén el present en 
què viu, i d’això hi ha una important 
tradició. Verdaguer ve d’Osona i es 
posa a fer exorcismes perquè no entén 
la Barcelona moderna i creu que allò és 
el mal, no la modernitat, i això es va 
reproduint. De fet, és el motiu de molts 
westerns nord-americans: la ciutat és un 
lloc de perdició i la redempció arriba 
tornant al camp. 

Han passat més de quaranta anys des 
d’aquells dies. El camp ha canviat, 
moltes coses han canviat. A l’acte de 
Compromís per Lleida a la UdL (oc-
tubre de 2010) vas dir que hi ha una 
nova relació entre ciutat i món rural. 
Apuntaves que Barcelona estava per-
dent els rituals de poder...

Això ha canviat radicalment. A l’època 
de Capri tot això provoca una gran sor-
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presa per part d’uns i altres, perquè tam-
bé apareix la figura del pixapins, que no 
existia: hi ha un flux recíproc. En canvi, 
ara els videojocs, Internet o els progra-
mes de televisió que veu un adolescent 
de l’Eixample i un del poble més petit i 
remot que et puguis imaginar són exac-
tament els mateixos. Per tant, hi ha una 
“unitat de destí en l’universal”. 

D’acord, avui hi ha una manera més 
homogènia de viure, però han canviat 
més coses...

En aquest canvi hi ha un munt de fac-
tors, i alguns tenen poc a veure entre 
si. Per exemple, hi ha unes diferències 
de comunicacions físiques, de trens, per 
exemple, en els quals s’havien diposi-
tat moltes expectatives que no s’han 
fet efectives. Jo recordo que quan es va 
projectar l’AVE Barcelona-Lleida hi havia 
la fantasia que hi hauria gent que tre-
ballaria aquí o viuria allà, o al revés, i 
al final això no ha acabat passant. Per 
què? Perquè probablement una ciutat 
és alguna cosa més que un espai físic, 
també és un estat d’ànim. Barcelona 
representa un estat d’ànim. Lleida, un 
altre estat d’ànim, i els pobles de Lleida, 
un altre estat d’ànim i aquestes qües-
tions d’infraestructures no han canviat 

gran cosa. Les carreteres, l’AVE... la seua 
presència física és molt més aparatosa 
que la traducció real que han tingut. I, 
després, el que sí que s’ha donat és la 
turistificació forçada de molta gent que 
abans vivia de l’agricultura, amb tot el 
que aquesta relació asimètrica implica. 

Relació asimètrica...

Una relació comercial entre una ciutat 
i una altra acostuma a ser simètrica. Tu 
compres, vens... Ara, una relació turísti-
ca en què tu fas de figurant, i jo vinc a 
passar el cap de setmana, no és simètri-
ca, i això en molts llocs ha provocat un 
canvi profund. S’ha canviat de manera 
de viure i, a la vegada, en el sentit con-
trari: el fet d’una gran migració per part 
de la gent que estudia una carrera, però 
que és limitada en el temps, això també 
és un fenomen nou, és a dir, abans venia 
la gent a Barcelona a treballar i s’hi que-
dava, però ara hi ha molta gent que ve a 
Barcelona, que passa quatre anys o cinc, 
i se’n torna cap a Lleida. 

Però això darrer, per als pobles, ho 
jutges positiu, oi?

Sí, evidentment. A mi el que m’inquieta 
una mica és justament el canvi que s’ha 

produït en alguns llocs de l’agricultura 
al turisme. Han abandonat pràcticament 
els conreus per dedicar-se al turisme, i 
això és alguna cosa més que una activi-
tat econòmica: és un canvi de vida i no 
és simètric. Comprar i vendre és simè-
tric; servir no és simètric. 

Hi ha coses que s’han trencat. Per 
tant, ara hi ha una nova relació Lleida-
Barcelona-Catalunya?

Jo crec que s’ha trencat per aquestes 
raons que dèiem abans, perquè la comu-
nicació física i el flux informatiu relacio-
nat amb la digitalització, Internet, però 
no només amb Internet, fan que moltes 
d’aquestes coses es dissolguin completa-
ment, que hagin deixat de tenir sentit, 
però fins a un cert punt, en el sentit que 
el paisatge marca molt. Això no ho dic 
en broma: jo fins que no vaig venir a Bar-
celona no vaig veure les coses clares. Al-
menys al meu poble era molt complicat: 
hi havia molts dies amb boira i amb ca-
litja i no es veia mai clar, sempre es veia 
tot com difuminat, i en canvi, en un lloc 
al costat del mar i assolellat, els arbres 
estan més perfilats. No ho poso com un 
exemple exagerat, però el paisatge, o 
la climatologia, influeix la gent i no cal 
ser un escriptor romàntic per creure en 
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aquestes coses, és així de clar. No és el 
mateix viure en un lloc temperat sense 
climes extrems o en un altre en què la 
climatologia és molt potent i el paisatge 
acusat, i això és el que no pot canviar 
la digitalització i altres històries. Aquesta 
diferència és molt positiva i a qualsevol 
lloc del món això és el que quedarà.

Marca el paisatge i es manté el caràcter... 

Sí, el manteniment del caràcter. Parlo 
de manteniment com qui diu el man-
teniment d’un electrodomèstic o d’un 
cotxe. El manteniment del caràcter 
normalment està relacionat amb el fet 
que t’agradin els tòpics que diuen de 
tu. La gent necessita tòpics per identi-
ficar, per assenyalar, per saber on són 
les coses. Si aquesta identificació a tu 
et complau emocionalment, te la que-
des i, si no, la deixes de banda. Hi ha 
molts casos d’identitats inventades que 
la gent ha assumit perquè li feien gràcia 
i d’altres que ha deixat anar perquè li 
resultaven agressives.

Els tòpics. Com creus que es veu Lleida 
des de Barcelona, ara?

La resposta seria exactament la mateixa 
si em preguntes com es veu Sheffield des 

de Londres, o Perpinyà des de París. Crec 
que sempre hi ha una percepció ambi-
valent, en qualsevol lloc del món, entre 
la gran ciutat, la capital, i el món que 
l’envolta més llunyà. Sempre hi ha una 
percepció ambivalent, perquè, d’una 
banda, és el lloc ancestral d’on proba-
blement ve la teva família, on no hi ha 
aglomeracions, on encara es pot veure 
la natura i, d’altra banda, es veu una es-
pècie de supersuburbi, de lloc enorme 
que no està als afores de la ciutat, sinó 
que està molt més lluny. De la mateixa 
manera que tu pots penjar tòpics posi-
tius, com aquest lloc ancestral, gairebé 
de puresa, en pots trobar uns altres com 
la hipersubvenció. Aquest tòpic, a Bar-
celona, o a qualsevol lloc, existeix: que 
hi ha uns senyors a qui es dóna diners 
perquè no hi hagi incendis a l’estiu i això 
suposa una sobrecàrrega d’impostos als 
grans nuclis de població, molta gent ho 
veu, això, i a mi em semblen els dos ex-
trems, el positiu i el negatiu, igualment 
desafortunats. 

Tu creus que no ha canviat gaire, la 
visió?

El que modula la visió està molt relacio-
nat amb aquesta visió no simètrica, no 
equitativa, que representa el turisme. 

És a dir, quan l’economia entre Lleida i 
Barcelona es basava en el fet que uns fa-
bricaven elements de la construcció i els 
altres exportaven fruita a Mercabarna, hi 
havia una relació simètrica. Ara, quan tu 
utilitzes un territori com un servei d’oci 
ja no és simètric; això és una relació de 
servitud, en el sentit literal de la parau-
la, de gent que abans era pagesa, ara 
són cambrers. El que ho canvia tot són, 
justament, els termes exactes d’aquesta 
relació, que no és simètrica. 

I t’aventures a veure com pot ser, això, 
en el futur? Augmentarà o disminuirà, 
aquesta relació asimètrica? 

Et respondré dues coses: el que jo con-
sidero que hauria de passar i el que 
passarà. Jo crec que això no hauria de 
ser així i s’hauria de ser prou astut, però 
no només per part de Lleida, sinó per 
part de tot Catalunya, per veure que 
això és un país molt petit i que l’equi-
libri territorial ens interessa a tots, tant 
si vivim al centre de Barcelona com en 
un poble del Segrià. Tothom hauria de 
ser generós, en aquesta qüestió. Quan 
jo veig els de les Terres de l’Ebre amb 
una canonada d’aigua, jo també tinc 
al cap molts nusos que podria fer i que 
deixarien aquella gent a la ruïna, per-

    “Ara els videojocs, Inter-
net o els programes de tele-
visió que veu un adolescent 
de l’Eixample i un del poble 
més petit i remot que et 
puguis imaginar són exac-
tament els mateixos.”
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què, no ens enganyem, ara mateix són 
llocs hipersubvencionats, que no poden 
sobreviure si no és amb ajuts externs 
i, per tant, si es tracta de fer nusos a 
les canonades, aquí se’n poden fer de 
molts grossos i s’acaba el rotllo ràpida-
ment. Crec que la generositat hauria de 
venir per les dues parts, això és el que 
hauria de passar.

D’acord, però quin model hauria de 
tenir Ponent? 

Un model que permetés una relació co-
mercial simètrica. Simètrica en últim ter-
me vol dir equitativa, és a dir, que jo et 
venc una cosa i tu me’n compres una i al 
revés, intercanvis comercials equitatius. 
Per la seua pròpia naturalesa, la indústria 
turística i la del cap de setmana no gene-
ren aquesta relació.

Ponent com a rebost de Catalunya, 
com es deia fa més d’un segle? 

Per mi aquesta idea no ha estat mai cap 
desproporció. Ni ho és ara ni és incom-
patible amb el turisme. Jo no critico el 
turisme, només el monocultiu turístic i 
qualsevol cosa que es pensa només en 
aquesta clau, perquè en cap moment 
es diu: “Per què no fem una indústria 

d’aquestes que fan fum i residus?” Ens 
hem d’atrevir a fer-ho, això. Si som rics 
és perquè hem generat molt fum i resi-
dus; fent el hippy no ens en sortim.

Has dit el que t’agradaria que passés, 
però què creus que passarà?

El que està passant és que el pes del 
turisme és molt més alt, també a Bar-
celona, però amb la diferència que el 
de Barcelona és molt més rendible: 
el congrés de mòbils, o aquests con-
gressos de cardiòlegs, són coses molt 
sucoses. Si tu mires els diners que s’hi 
deixa aquesta gent en una setmana, 
és increïble. O els creuers. En canvi, 
el turisme, aquest de cap de setmana, 
de fer una calçotada, genera més pro-
blemes dels que soluciona. Per tant, a 
mi em fa la impressió que Catalunya 
serà turística o no serà, i a mi em sap 
greu que només sigui això, però dins 
d’aquest turisme, s’ha de veure amb 
perspicàcia que n’hi ha un que és molt 
rendible, per exemple el Gaixample, i 
un altre que és el de la costellada, que 
no et permet canviar de vida. Per què 
Barcelona és una ciutat vistosa? Per-
què aquí han arribat 35 mil individus a 
l’hora en un sol diumenge, els creuers, 
i això et deixa una quantitat de diners 

bestial i no genera la mateixa pertor-
bació al territori que pot generar en 
un lloc rural. Per a una costellada tu 
has de tenir en condicions carreteres 
inacabades, senyalització... 

Tot i això, encara perdura un aïllament 
de Ponent de l’imaginari col·lectiu 
català. Vaja, que no es coneix prou, i 
això fa que molts catalans no tinguin 
ni tan sols el seu paisatge al cap. 

Jo crec que hi ha dos raons que ho expli-
quen. L’una és molt tonta, i a la vegada 
molt important, i és que està lluny si pre-
nem com a referència un diumenge a la 
tarda. Des del punt de vista turístic pun-
tual de cap de setmana, a una persona 
de Barcelona li resulta molt més natural 
anar cap a Girona que anar cap a Lleida. 
Això ho han canviat molt les comunica-
cions, però les inèrcies no han canviat. 
La inèrcia és tenir una apartament a 
Begur. Podries dir: “És que ara és molt 
més a prop Lleida.” Sí, han canviat les 
distàncies, però no les inèrcies que ha-
vien generat les distàncies. La gent no 
se’n recorda, però abans, per anar de 
Barcelona a Lleida s’havia de passar pel 
Bruc, i això era una autèntica tortura. És 
en aquell moment que es fa aquesta dis-
tància de caràcter turístic. 
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Ja tenim una raó, i l’altra? 

L’altra és una qüestió molt trista, però és 
així: la quantitat de bombardejos que ha 
patit Lleida i com la seua arquitectura ha 
quedat arrasada, tret de la Seu, pràcti-
cament. Des del punt de vista arquitec-
tònic, que és el que mou la majoria del 
turisme de cap de setmana, Lleida no té 
un gran atractiu, són infinitament més 
atractives Girona, Tarragona o altres ciu-
tats, i això, que sembla secundari i su-
perficial, no ho és en absolut.

Però això Lleida també ho ha sabut 
usar, a la seua manera, a favor seu. 
Vull dir que aquest aïllament, és allò 
de... «per a Lleida ja està bé», vaja, 
com si fos un territori independent en 
molts aspectes... 

El que és cert és que Lleida, em refereixo 
al Segrià, la plana de Lleida, té una dè-
cada econòmicament increïble, entre el 
1975 i el 1985. Són els anys de la pera 
llimonera, amb rendes per càpita increï-
bles. És normal que en aquell moment 
es produís una mena de sentiment d’“a 
nosaltres, aquí, les coses ens van molt 
bé; per tant, no tenim una dependència 
de Barcelona”, i de fet no la tenien. Però 
arriba un moment en què això s’acaba 
i la fruita deixa de ser rendible, o n’és 
molt poc, i aleshores és quan el turisme 
ja no és una opció, sinó una necessitat. 

Algú diria: doncs fem una sèrie de televi-
sió ambientada en la collita de la fruita... 

Aquí hi hauria una qüestió molt curio-
sa, que és la dialectal. Si tu vols fer una 
Dallas amb magatzem i cambres frigo-
rífiques, necessites un planter d’actors 
que parlin dialectalment, i el dialecte 
lleidatà és força allunyat de l’estàn-
dard, tant com el valencià, i això sobta 
molta gent. 

I també hi ha una qüestió d’autoestima...

Sí, d’autoestima també, i a més a més, 
i hi ha una altra qüestió, perquè ara la 

gent sap distingir el que és una majo-
ria del que és una minoria, i els habi-
tants de tota la província de Lleida són 
els de l’Eixample. Vulgues no vulgues, 
l’assumpció de ser una minoria és la 
que és. 

Tu creus que si Catalunya fos un estat, 
seria més fàcil un altre equilibri del país? 

Si Catalunya és un estat independent, 
Lleida passa a ser la gran frontera. És a 
dir, si mires per quilòmetres de línia rec-
ta, Lleida és la gran frontera, i tota fron-
tera històricament ha generat guanys, 
com els genera una presa en un pan-
tà: en un context desequilibrat, el sol 
fet que hi hagi una diferència (l’aigua 
que cau) fa que, per inèrcia, es generin 
guanys. És clar, Lleida passa de ser la 
perifèria de Catalunya a ser l’entrada 
de Catalunya des d’Espanya i passa a 
tenir tres fronteres, una amb Espanya, 
l’altra amb França i l’altra amb Andor-
ra: poca broma. Per tant, la condició 
de Lleida de terra de frontera, com als 
seus inicis a la Catalunya Nova, és molt 
interessant. I s’ha d’estudiar. Qualsevol 
territori de frontera hi surt guanyant, 
quan tot és pacífic i està bé. Qualsevol 
desequilibri territorial acaba sent pro-
ductiu precisament perquè és un des-
equilibri, i això implica passar per un 
lloc. Joc crec que molta gent no ho ha 
tingut gaire en compte, això. Sempre 
es diu “l’altre costat de l’Ebre” quan, 
en realitat, a l’altre costat de l’Ebre hi 
ha Catalunya, hi ha altres pobles de 
Catalunya. En canvi, a l’altre costat del 
Segre i el Cinca hi ha l’Aragó, això sí 
que és un frontera natural, i seria una 
frontera interessant.

Tot això no es veu, o costa de veure. 
Potser Lleida s’ha explicat poc. Per 
exemple, els escriptors tant d’aquí 
com de fora han explicat poc Lleida. I 
si s’ha explicat, la majoria de vegades, 
arriba poc...

Això és com quan una persona ha posat 
un petit testimoni sobre una cosa: ja és 

un referent i la progressió és geomètrica. 
Aleshores en ve un altre i en posa un altre 
i després més... Per raons que serien llar-
gues d’analitzar, però que potser tenen a 
veure amb la proximitat amb Barcelona, 
tu tens més tòpics literaris relacionats 
amb Vic que no pas amb les Borges Blan-
ques, és així. I que no hi hagi referents 
previs provoca que fer-ho sembli extem-
porani. En canvi, si tu dius “la ciutat dels 
sants”, ja és un tòpic previ que et permet 
transitar-hi. La paraula tòpic ve del grec 
“lloc“, un tòpic és un lloc i si tu aquest 
lloc el transites molt, passa a ser un tò-
pic, en el millor sentit de la paraula. Com 
que de referents estrictament relacionats 
amb Lleida, de referents grossos, no n’hi 
ha, és molt difícil posar la primera pedra. 
Probablement qui ha parlat més d’aquell 
món ha estat Jesús Moncada, però la 
gent no l’identifica amb Lleida, sinó amb 
una zona que és a mig quilòmetre, que 
s’identifica amb la Franja d’una forma 
imprecisa. Mequinensa està a set qui-
lòmetres del meu poble, que està molt 
més a prop de Moncada que Laura a 
la ciutat dels sants, encara que tampoc 
s’identifica amb aquella zona, perquè 
Moncada no va fer mai una professió de 
fe d’allò, perquè parlava de Mequinensa, 
no de Lleida.

Hi ha un buit, aquí?

És un territori virginal. A veure, es pot re-
soldre casualment per una sèrie de tele-
visió afortunada, per una bona novel·la, 
o per altres coses, perquè un dia un 
director americà faci una localització 
a Menàrguens, és pur atzar. El que no 
serveix és forçar la situació fent inver-
sions gegantines per crear una marca, 
perquè això no es fa així. Tu pots fer 
campanyes publicitàries i poden funcio-
nar molt bé, però generar un estereotip i 
fixar un estereotip és una cosa molt més 
complicada i, si la fas forçada, la pots fer 
efímerament, però deixarà de funcionar. 
No són pocs els tòpics forçats per fixar la 
imatge d’una ciutat dels quals ja no es 
recorda ningú. Això ha de venir d’una 
altra manera. 

  “Si som rics és perquè 
hem generat molt fum i re-
sidus; fent el hippy no ens 
en sortim.”
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Hi ha moltes preguntes. Per exemple: hi ha, en els darrers 
anys, una major visibilització de la Terra Ferma a la resta 
de Catalunya? S’han trencat alguns aïllaments històrics en-
tre Lleida i el país? Avui les terres de Ponent són més co-
negudes? Hi ha unes noves relacions? Una nova generació 
que, sense complexos, viu el fet de ser lleidatà d’una mane-
ra natural? Un nou orgull? Una nova forma de fer? De ser? 
Pragmatisme? Necessitat? S’està descobrint, ara, realment, 
Ponent? Per què, si sempre havia tingut relats i persones 
importants, no es coneixen? O no s’acostumen a inserir en 
l’imaginari català? Per què han fracassat els relats de Lleida? 
Té ara un nou relat? Per què? Com es tradueix, tot això? Què 
està aportant Lleida avui a Catalunya? Hi ha mil preguntes. 
Aquest monogràfic, però, no pretén, ni pot, respondre-les. 
Ara, sí que pot fer una cosa: dubtar. El dubte és la clau del 
coneixement. Dubtem. 

Una evidència: Catalunya està canviant. Nacionalment i so-
cialment. El país viu anys de sacseig. Deixem-ho aquí. També 
s’estan produint noves relacions entre les diferents parts del 
país, amb el món. De motius, n’hi ha molts: demogràfics, econò-
mics, culturals, socials, tecnològics... Això també està passant 
a la ventafocs catalana? A la Catalunya invisible? Al Salvatge 
Oest? A la Terra Ferma? Sí, passen moltes coses. Potser, com 
mai, hi ha una Lleida interior i una Lleida exterior. Potser, com 
mai, hi ha una bidireccionalitat entre lleidatans de dins i de 
fora. Potser, com mai, això està fent emergir una nova visió 
de la Terra Ferma. Aquest monogràfic només vol fer una cosa: 
detectar un xup-xup. Hi ha alguna cosa que bull. Només en veu-
rem una part. Vuit lleidatans que viuen a Barcelona escriuen 
sobre què veuen des de fora i, a l’entrevista, el filòsof Ferran 
Sáez també parla de la relació Lleida-Catalunya. Ho hem dit: 
és un xup-xup. Potser la notícia és aquesta: que hi ha xup-xup. 

CAP A UNA NOVA TERRA FERMA?

LLEIDA
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NO ÉS EL #LLEIDAPOWER

F R A N C E S C  C A N O S A  FA R R A N

Francesc Canosa Farran és explicador de 
coses. És articulista i cronista del diari 
Ara. Forma part de l’equip del programa 
de Catalunya Ràdio Els Spin Doctors. 
Col·labora també a la Xarxa i Barcelona 
Televisió. Imparteix classes a la Facultat 
de Comunicació Blanquerna. Escriu lli-
bres sobre la memòria invisible de Cata-
lunya. I bé, moltes coses més. Des de 1995 
ha treballat i col·laborat com a periodista, 
reporter i guionista en una vintena de mit-
jans de televisió, premsa i ràdio. Sempre 
ha viscut a cavall de Barcelona i Ponent. 

El 13 d’agost de 2010 feia calor. Normal. Però era una altra 
calda. Festiva. La d’un divendres que gratina els cossos. A 
punt per al cap de setmana amb el bufet lliure més extens de 
festes majors. Són els dies més postnuclears de l’agost. Són 
dies en què fins i tot el cel fa migdiada a la terra. Són dies en 
què sembla que no ha de passar res. Aquell dia va ser un dels 
primers que vaig escriure a Twitter la paraula #lleidapower. 
Han passat els anys, però, de seguida, el #lleidapower i el 
#power sumat a molts pobles i ciutats de Catalunya se’l van 
fer seu un cabàs de persones. Per què?

Aquell divendres. A punt de guarnir-me de professional de 
festa major, estava escrivint el llibre L’Imperialisme dolç. 
Catalunya salva Extremadura del Pla Badajoz. Aquell 
dia escrivia el primer capítol: “La conquesta de l’Oest”. Era 
un inici. Una història fabulosa. Desconeguda. El viatge de 
l’enginyer agrònom Ramon Sala Roqueta a la vall central de 
Califòrnia el 1920. Allà descobreix l’or dolç: la fruita. Sala 
era un d’aquells paracaigudistes de tendències que enviava 
la Mancomunitat de Catalunya per tot el món. Sala aterra. 
Obre els ulls i ho veu: “Catalunya està ben plaçada a Euro-
pa, cap té el cel com nosaltres, essent, per tant, l’únic país 

capaç de produir en quantitat per abastir les ganes de fruita 
dels 400 milions d’europeus.” L’Imperialisme via panxa. 

Jo estava escrivint a poc més d’un quilòmetre d’on Sala, 
anys després, tindria la primera plantació de fruiters amb 
voluntat comercial: a la frontera entre Vallfogona de Bala-
guer i Balaguer. Una llavor. L’arbre d’arbres de futur: Lleida 
seria a partir dels seixanta una central nuclear planetària 
de la fruita. El #lleidapower neix també com una llavor 
efervescent. Neix com un rampell entusiasta. Era un estat 
d’ànim. Com un “ai!” o un “uf!”. Una exclamació solitària. 
Alguna cosa que duia dins. Però, per què? 

El #lleidapower no era només l’aventura de Sala Roqueta. 
El #lleidapower també era tota l’escenografia del canal 
d’Urgell: el gran miracle català. Una de les mitologies més 
importants de Catalunya durant el segle XX. El prodigi mul-
tiplicador de l’aigua. Aquells visionaris del segle XIX acon-
segueixen que la plana de Ponent passi del marró misèria 
al verd esperança. Del Clot de l’Infern a la Conquesta de 
l’Oest. Tot amb alta tecnologia: suor. Amb l’R+D d’esllomar-
se. Tot com uns nord-americans en estampida a la recerca 

LLEIDA
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I L · L U S T R A C I Ó  P E R E  P O N S

de l’or californià de futur. Com un bumerang que retorna-
va a la terra. Com l’eco de Gaspar de Portolà —més d’un 
segle abans de Sala— ensumant, explorant, descobrint 
Califòrnia. Aquell lleidatà obria la porta de la geografia de 
l’or, de l’estat daurat, de Hollywood, de Silicon Valley... 
Amb el canal d’Urgell semblava que Catalunya descobria 
la seva Califòrnia. Com la vall central californiana, on es 
produïen un terç dels aliments dels Estats Units, la pla-
na de Ponent havia de ser “el graner de Barcelona”. El 
rebost. La nevera. La motxilla que alimenta el país. Era 
el catalan way of life. El somni de color pera. Així és. 
Ponent ha estat, és, una de les grans fàbriques agroali-
mentàries de Catalunya i de tot l’Estat. Darrere, però, hi 
ha una paradoxa. Entrem-hi.

Si avanceu, descobrireu que el rebost de qualsevol casa és 
el lloc més amagat. Passa desapercebut. Ha de ser fresc. 
Fugitiu de la llum. La paradoxa: és el lloc on es guarda tota 
l’energia per viure. Es veu el menjador, però no es veu el re-
bost. A Lleida també li ha passat això: és el rebost invisible 
de Catalunya. La geografia l’ha fet l’esquena del país. Lleida 
no té mar. Això explica moltes coses: és com no tenir balcó. 
La vida és cap a dins. Cap al fons. Darrere els porticons. Cap 
a una nova paradoxa. 

Molt bé, Lleida és la Catalunya sense blau infinit, però no 
sense aigua. L’aigua és la sang de bona part d’aquest terri-
tori: els rius fan palpitar séquies, canals, embassaments i 
de tants batecs la terra s’emociona i broten fruiters, om-
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nipresents camps de cereals, horts, hivernacles, la rama-
deria... L’aigua ha convertit la indústria agroalimentària 
lleidatana en un fosforescent verd que subratlla el país. I 
si ara guixes... les cases rurals, els esports d’aventura, el 
romànic, el paisatge... Fosforescent aigua. Subratllat do-
ble. Apareix el neó a principis de segle XX: l’aigua de les 
centrals hidroelèctriques del Pirineu i el Prepirineu donen 
llum a la gran Barcelona. Llum vol dir tot: es multipliquen 
les hores, la vida. Es multiplica tot. Temps elèctric. Lleida, 
rebost energètic. Central nuclear de la vida. Però la para-
doxa està clavada sempre a la terra. Ja ho va escriure el 
1906 el capellà, escriptor i rodamón pallarès Agustí Coy: 
“La más desconocida, rezagada y pobre de las cuatro her-
manas entre que se ha repartido la herencia de la Madre 
Patria Catalunya, siendo en cambio la más rica en tesoros 
naturales.” El tresor. L’or. Ara que s’obre el cofre del rebost 
molts el volen. 

El 1966, el futur de Lleida i de Catalunya hauria pogut 
canviar per sempre. La dictadura franquista va crear una 
ficció mortífera: annexionar Lleida a l’Aragó. Fins i tot els 
llibres de text de batxillerat incloïen un mapa en què Llei-
da estava apartada de Catalunya: era la “Región del Valle 
del Ebro”. Darrere un somni humit: la “regionalización 
económica de las provincias españolas”. L’argumentari és 
per rostar fins i tot la porcellana del plat: defensen que és 
una “región natural”, vaja, que Déu la va crear. Però sobre-
tot hi ha una raó: “Económicamente hablando justifica el 
pase al Valle del Ebro.” Tot és clar. Lleida és una potència 
econòmica: produïa més del 90% de la fruita de l’Estat i 
era capdavantera en exportació econòmica alimentària. El 
pirata i el tresor. 

La bogeria franquista la va desactivar la societat lleidata-
na, que s’hi va oposar com un pagès amb aixada. De l’allau 
de protestes, quedem-nos amb una imatge. Durant la des-
filada de carrosses de la Festa Major de Lleida de 1966 
els lleidatans van cridar: “Visca Catalunya!” Les persones. 
Les persones saben que la terra no sabrà mai mentir. Per-
què és clar... Lleida és alguna cosa més que aigua, terra, 
tresors naturals... Lleida és sobretot pagesocràcia: el pac-
te home-natura. 

La realitat ha estat històricament tan bèstia que Lleida ha 
fabricat superhomes. Cultura de xapo, de brillo, de no es-
tirar més el braç que la màniga, de microaprofitament de 
la més microcoseta. Matant-se a treballar. Esllomant-se. 
Vestits amb capes de resignació han fet miracles inigua-
lables. Milers de superherois. Exèrcit d’elit de la supervi-
vència. Soferts: ho aguanten tot. Perquè la realitat és tan 
animal que és realitat de realitat. Realitat al quadrat que 
acaba desembocant en surrealisme. Per enlairar-se de la 
realitat salvatge s’ha de poder respirar amb el surrealisme. 
El viatge existencialment necessari del món subterrani al 
planeta cel. Sí, pot semblar increïble. Però el gran perio-
dista i ninotaire Jaume Passarell ja defensava que els cata-
lans es van inventar el surrealisme molt abans que aquell 

1924. El dia que André Breton, i la seva colla de criatures 
pseudomentalment alliberades, van proclamar el Manifest 
surrealista a París.

Passarell és un dels notaris de la bohèmia barcelonina du-
rant la Primera Guerra Mundial. S’emborratxen de bromes. 
Socialitzen l’esbellegament. Rebenten. Fan rebentar. Es pi-
xen. Fan pixar... de riure. Són uns professionals. Fan beure 
un humor fora de si. Extraterrestre per lo terrestre. Tot 
el sant dia estan maquinant acudits, anècdotes, cançons... 
Indústria surrealista. Sí, el cervell és un lleidatà: Josep 
Amich i Bert. Més conegut com a Amichatis. Ho va veure 
tot. Ho va fer tot. Però, sobretot, va ser el gran creador 
del teatre popular català. Un dels dramaturgs estrella del 
Paral·lel del neó dels anys vint i trenta. Només una dada 
que rebenta imaginaris: és creador d’obres com Baixant 
de la font del gat o La Marieta de l’ull viu. Sí, va estrenar 
més de cent comèdies. Ploma fàcil i de diana. També va ser 
els ulls del somni: era un dels directors del cinema català 
del moment. Tot un còctel: ficció i humor. Per tant, em per-
meten la hipòtesi: seria possible que l’embrió del surrealis-
me fos a la Terra Ferma? Una altra paradoxa. Però hem de 
baixar a terra. A la realitat. Substrat 100% lleidatà. Arrels 
dels superherois lleidatans. Perquè... què haurien fet Josep 
Pla o Josep Maria de Sagarra —i tants escriptors— si no 
haguessin seguit els consells i les ajudes del crític lleidatà 
Alexandre Plana? I què hauria fet el periodisme català sen-
se Domènec de Bellmunt, pare del reportatge modern? I 
qui hauria pintat els francesos com Xavier Gosé? O qui ens 
hauria fet veure la necessitat d’un Hollywood a Catalunya 
com Josep Carner-Ribalta, mà dreta de Francesc Macià? 
Qui podia donar vida en plena mort com Màrius Torres? I 
si anem al camp polític, ens quedem amb la contundència 
d’un dels homes que hi han vist més clar en aquest país: el 
filòsof Francesc Pujols. En plena foscor de la Guerra Ci-
vil demostra “l’hegemonia ilergeta en la política catalana”. 
La seva tesi és clara: si el republicanisme neix a Girona 
i el nacionalisme a Barcelona, “la unió del republicanis-
me amb el nacionalisme que, com sabem, nasqueren i vis-
queren antagònics, naix a la província de Lleida” (Macià, 
Companys, Seguí, Torres...). Lleida, frontissa geogràfica i 
humana. Sumem el terreny que vulguem: lletres, política, 
empresa... Trobaríem milers d’exemples d’homes famosos 
i anònims. D’ahir i fins avui. Morts i vius. Deixo els punts 
suspensius perquè el lector apunti els que vulgui i perquè 
no es converteixi en un llistat injust, inacabable... Lleida: 
rebost també de persones. Rebost humà que ha donat els 
millors productes. Rebost de criatures que han sortit vo-
lant per complir totes les missions en qualsevol punt del 
país, del món. Però, tanmateix, tot ho continua alimen-
tant la mateixa paradoxa: els lleidatans han explicat molt 
més l’exterior que no pas l’interior. Els homes del rebost 
genètic han sabut decorar molt més el menjador del país o 
del món. Tots els rebosts sense explicació. Lleida està poc, 
o mal, explicada. Ponent és desconegut. Llunyà. Misteriós. 
Esmunyedís. La Terra Ferma és la Catalunya invisible. 
Anem a l’oftalmòleg.
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El problema de Catalunya és un problema oftalmològic. 
De mirada. I per l’ull coneixem el món i els cors. Barcelona 
tendeix a ser estràbica. A voltes ha mirat a París, d’altres 
a Madrid, o a la Xina... Mira cap aquí, cap allà. Als pobles i 
ciutats de Catalunya la mirada acostuma a ser miop: no és 
veu més enllà. Diagnòstic. El país no té una doble mirada. 
Amb dos ulls. En una mateixa direcció. No es (re)coneix. 
Darrere de tot això hi ha paraules de flauta màgica: provín-
cies, Catalunya-ciutat; reequilibri territorial... Darrere de 
tot això hi ha una eterna qüestió: Catalunya, nació sense 
estat. Catalunya, pedaç sense pell. Catalunya sense mirada 
pròpia. Catalunya patchwork de mirades. I això està molt 
rebé: però s’han de tenir unes ulleres de país. Mil ulls només 
veuen confusió. Per això Catalunya mira el que mira. Com 
qui juga als daus: ara guanyo, ara perdo. Per això aquests 
darrers anys el que ha vertebrat el país són les rotondes i les 
adossades. Formigó oftalmològic. Però una nova paradoxa. 

Lleida proposa. Davant de la Catalunya rotonda, el país que 
dóna tombs i tombs sense saber on va, entre aquesta Cata-
lunya de ciment que s’ha construït sobre la Catalunya de 
veritat, davant de tot això, Lleida proposa una Catalunya 
xarxa, connectada, un país on el territori es (re)reconeix 
i circula l’aigua de Lleida a Barcelona. I Barcelona aposta 
per les infraestructures que donaran els millors préssecs 
del món i que es menjaran a Sants, a Tarragona o a Per-
nambuco. De què parlem? A veure... Tot plegat vindria a ser 
com un F5, un refresh del canal d’Urgell, però ara amb el ca-
nal Segarra-Garrigues d’escenografia. I tot això té un nom: 
Compromís per Lleida. 

Llavor, el 2004 amb El manifest de Vallbona. La proposta 
més innovadora d’endreçament del país al segle XXI (dos-
cents representats de la societat lleidatana el van signar: 
empresaris, sindicats, universitat, mitjans de comunicació, 
polítics...). Compromís per Lleida és un pacte. Com el del 
canal d’Urgell del segle XIX: camp-ciutat. Pacte d’igual a 
igual. Però, sobretot, Compromís per Lleida diu que Lleida 
existeix. Lleida proposa. Davant de la cultura de la queixa: 
la cultura de la solució. Compromís per Lleida és, de fet, 
Compromís per Catalunya. I una nova paradoxa: Compro-
mís per Lleida va viure entre la incomprensió i la fasci-
nació. Una barreja estranya. Va néixer en el moment que 
havia de néixer, però també va tenir tots els inconvenients 
del moment en què va néixer. La proposta avui viu hiverna-
da, moribunda, invisible. Arribats a aquest punt, fem-nos 
una pregunta. És possible que la mitologia paradoxal, com 
l’energia, es transformi? Convindrem que sí. Es pot demos-
trar científicament i espiritualment. Així, és possible que, 
avui, el rebost lleidatà estigui mutant? És la pregunta. Fem-
hi una ullada ràpida. 

Hi ha un fet. Els darrers anys no hem tingut el termòmetre de 
Catalunya. Quina era la temperatura del país? Era difícil de 
saber. Catalunya anava fent com un camaleó. El país canvia-
va de tonalitats polítiques, econòmiques, socials... Tot a una 
velocitat de la llum que, per invisible, costava de veure. El 

procés sobiranista o la crisi han estat termòmetres que han 
marcat una temperatura quan feia anys que desconeixíem els 
graus reals. És clar: han passat més coses. Moltes més. Per 
exemple. Podria ser que el rebost lleidatà s’hagués multipli-
cat? Podria ser que hi haguessin molts rebosts? Podria ser 
que els rebosts estiguin esbarriats? Paracaigudistes rebost. 
Catapulta rebost. Bumerang rebost. Rebost take away. Re-
bost envernissat. Rebost reconstruït. Rebost bricolatge... Hi 
ha un rebost lleidatà interior i un d’exterior. 

Hi ha criatures que han marxat a estudiar fora, que treballen 
fora. Que marxen, però que tornen. Que tornen a marxar, 
que tornen a tornar. N’hi ha que es queden. D’altres arriben. 
Desembarquen. Nous que s’empelten. Vells que s’hibriden. 
Rebost trencaclosques. I al revés. Hi ha criatures que estan 
fora, que viuen i treballen fora, però que tornen i retornen. 
Que dialoguen. Que interaccionen. Que volen i sobrevolen. 
Que aterren. I que tornen a marxar. 

Avui no hi ha una forma de ser rebost lleidatà. Avui hi ha 
més rebosts lleidatans que mai i molts no són dins de casa. 
Ni amagats. Ni ocults. Ni passen desapercebuts. Però tam-
bé hi ha rebosts que es mantenen ferms. Els pobles no han 
mort. Estan més vius que mai. Multiplicats. El rebost no no-
més continua dempeus. El rebost de casa, que és a casa, té 
talent. Hi ha brillantor en un poble de cinc-cents habitants. 
I hi ha resplendor als milers de rebosts humans lleidatans 
que habiten tot el país, tot el món. El rebost interior i exte-
rior es comuniquen. Acceptem que això també passa a la 
resta del país. Cert. Però, com sabem, el rebost lleidatà ha 
estat el rebost català. Història d’un ús però també d’un de-
sús de mirades. I si ara s’haguessin trobat els rebosts? El 
rebost interior i exterior. Però també el rebost de l’ahir i el 
del demà. Temps d’un altre rebost. Espai de nous rebosts. 
I el més important: consciència de rebost. (re)coneixement 
de rebost. Rebost divan. Acceptació d’un jo i un nosaltres. 
Així, i el #lleidapower?

El #lleidapower no és res. No té cap importància. És una 
anècdota. Una gota de suor festiva d’estiu. El més important 
és què hi ha darrere d’aquesta espurna en un cel i terra de 
guspires. Crec que hi ha el que escric. I molt més que no 
veiem i que no sabem. Crec que, possiblement, som només a 
l’inici d’una paraula: orgull. Però no caiguem, novament, en 
la trampa costumista de búnquer. No és la definició d’orgull 
que diu que és “un excés d’estima de si mateix, dels propis 
mèrits, que fa que hom es cregui superior als altres”. No. 
Mai. És l’altra definició: “Sentiment legítim d’estima de si 
mateix, per quelcom que hom ha fet, ha aconseguit.” Un just 
orgull. Un noble orgull. Potser som a les portes de desco-
brir un rebost d’orgull. Però per collir orgull s’ha de plantar 
orgull. Socialitzem la collita d’orgull. Orgull per a tots: per 
als de casa, per als de fora, per a Lleida, per al país, per al 
món i per a les galàxies siderals. Orgull és amor. És estimar. 
Potser estem aprenent a estimar. Potser. Estiguem atents al 
futur. Perquè Lleida és el futur: està per descobrir. I com un 
rebost: està per omplir.



14

LL
EI

D
A

 P
O

W
ER

EL CONTRAPUNT QUE RELLIGA

A N N A  P U N S O D A  R I C A R T

Concabella, 1985. És llicenciada en perio-
disme i en Filosofia. Va cursar el Màster 
de Filosofia i Estudis Clàssics a la Univer-
sitat de Barcelona, on va presentar la seva 
tesina El pensament social i polític de 
Joan Maragall. Actualment tradueix de 
l’alemany, col·labora en diversos mitjans 
de comunicació com a crítica d’assaig i 
comentarista de l’actualitat política i cul-
tural, i coordina el club de lectura Llegir 
pensament, impulsat pel Servei de Biblio-
teques de la Generalitat. 

Explica Mosche Dajan a les seves memòries que els pri-
mers jueus que van emigrar a Palestina no volien contractar 
peons per treballar les terres que havien comprat: volien 
treballar-les ells mateixos, si podia ser amb les mans. Als 
països rics havien fet d’advocats, de marxants, fins i tot de 
poetes. Als països pobres havien fet de matalots i arren-
dataris. A tot arreu se’ls havia negat la possibilitat de ser 
propietaris del terreny perquè aquesta era la manera menys 
violenta d’assegurar-se que, per molt que cresqués la for-
tuna de la família, continuarien sent ciutadans de segona. 
Com a contrapartida, comprant en massa terres als àrabs, 
van fundar un nou jueu: el jueu polític, fins i tot abans que 
l’Estat fos reconegut a l’ONU.
 
Hi ha molts motius pels quals algú pot dir que una terra és 
la seva terra, però el més elemental és el que va portar els 
jueus a comprar-ne tanta: treballar-la, sense delegar. Els 
homes que tenen una relació directa amb la seva terra són 
la base d’un país. Aquells que munten empreses, aquells 
que innoven, els que donen consistència a la cultura prò-
pia i la posen en diàleg amb les altres: tots aquests fan 
grans i distingits els països. Però sense els homes que tre-

ballen la seva pròpia terra, els països no són res perquè 
no són països sinó colònies. Fixeu-vos com Nigèria, Sud-
àfrica, Etiòpia o el Sudan s’han venut extensions i exten-
sions de territori a la Xina, que les administra com feien els 
europeus ara fa un segle.
 
La terra és l’últim que es venen els qui estan desesperats, 
sigui un hereu que ha caigut en vici o en desgràcia, sigui 
un estat incapaç de governar la seva economia. Per això, 
perquè és l’últim recurs d’un país afeblit, hauria de ser la 
joia de la corona d’un país pròsper. Un país intel·ligent i 
amb salut és aquell que entén la importància de la terra 
fèrtil que hi ha al seu territori. De moment aquest no és el 
cas de Catalunya, on durant dècades les zones de costa i 
les més industrialitzades han viscut d’esquena a les comar-
ques d’interior i de Ponent.
 
Com podem salvar aquesta ceguesa? Independitzar-nos hi 
ajudarà. Com a mínim posarem fi a l’absurda disjuntiva que 
separa la Barcelona moderna i cosmopolita del món anti-
gallat i tancat del territori. Però a més d’això, cal que el 
Principat conegui què suposen les terres de Lleida per al 

LLEIDA
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creixement del país. Catalunya és un país infantil, pel que 
fa al consum i al coneixement de la pròpia activitat econò-
mica. Ningú sap com fem calés, si no és cobrant entrada 
als alemanys suats que visiten la Sagrada Família. Ningú 
sap en què som forts i febles productivament. Comprem 
vins de qualsevol banda del món sense ni saber què fem a 
Raimat —o al Priorat. Només les comarques que no viuen 
exclusivament del turisme poden fer-nos adults en aquest 
sentit i convertir-nos en un poble i un país pròsper. Què és 
un poble sinó la consciència de totes les seves relacions, 

incloses les comercials? Què és un país sinó el subjecte que 
compta al món globalitzat i gràcies a l’esforç de tots els 
seus territoris?

Però a més del que produïm, hi ha el caràcter que donen el 
paisatge, el clima, l’entorn que habitem. Sempre que TV3 
ficciona la vida d’un lleidatà resulta que és curt de gambals. 
Això és culpa dels orientals, que trempen mirant pel·lícules 
de Clint Eastwood rodades en pobles americans plens de 
pols i no han sortit mai de l’Eixample. Però també és culpa 
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nostra, perquè ens deixem folkloritzar exagerant la rudesa 
i un orgull ximplet. Tenim moltes virtuts per exportar. La 
duresa, per exemple. Jo vinc de Concabella, de la Segarra. 
Allà, perquè encara no hi passa el canal, com a les comar-
ques de l’Urgell, el camp és inhòspit i l’economia està sem-
pre a mans del temps. Això porta la seva gent a no plorar 
pels racons, a anticipar problemes i a calcular molt bé els 
riscos que assumeixen. O també, ara que es parla tant de la 
privacitat: els que hem crescut en pobles petits sabem bé 
què és la intimitat i com protegir-la, hem après a ensenyar 
només una part de nosaltres, a dominar el “què diran”.
 
Lleida, Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, la Seu 
d’Urgell o Solsona, antigues capitals carlines, lluiten per 
mantenir-se vives en oferta de comerç i cultura. Per ajudar-
les caldria millorar aviat la xarxa de comunicacions. Jo no 
dic que ens calgui l’AVE per arribar a la Fira del Teatre de 
Tàrrega, al Festival de Música Antiga dels Pirineus, al Festi-
val de Música de Rialp o al de Concabella. Ja sé que no som 
Albacete perquè ens arribi l’Alta Velocitat. Però dic que, 
sense cotxe, les comunicacions per arribar a tots aquests 
llocs són impossibles i clamen al cel. Com clama al cel 
que el tren que va de Barcelona a Lleida hagi de passar per 
Tarragona i valgui un ronyó i part de l’altre.
 
Hi ha un principi polític elemental: si vols enfonsar un país, 
trenca les connexions de la seva capital amb les altres ciu-

tats del territori; si vols que funcioni, tornar-les a connec-
tar. Per això, de la fluïdesa de relacions entre les terres de 
Lleida i la resta del Principat en depèn la salut i els anys de 
vida del país. Els estats on no hi ha contacte i estima entre 
els territoris, on els nuclis urbans i rurals no se senten part 
d’un mateix projecte i d’una mateixa sort, acaben trencant-
se, com ara passarà a Espanya.
 
Aquells primers jueus van convertir les terres ermes i insa-
lubres que havien comprat —per un ull de la cara— en unes 
terres fèrtils que avui són l’ànima del país. Els lleidatans ho 
tenim molt millor perquè la nostra terra ja és nostra, ja és 
fèrtil i, a més, és molt productiva. Ara només hem d’explicar 
millor què s’hi fa. Hem d’exportar les nostres virtuts i evitar 
que se’ns folkloritzi. Hem de reivindicar millors comunica-
cions per a les capitals de comarca. Podem ser l’element 
que relliga el país. El contrapunt a la costa, que lluita per 
no empobrir sense massificar-se. A Girona i els seus pobles, 
que lluiten per no ser museïtzats. El contrapunt a una ca-
pital on qui marca l’agenda és la butxaca d’uns russos que 
compren joies horroroses i d’uns italians que s’engaten i es 
pixen als portals. Podem oferir productes bàsics i no tan bà-
sics, esport fora del gimnàs, cultura en espais i formats per 
explorar. Podem oferir vida en uns pobles que encara són 
pobles i no escenaris pensats per agombolar gent potser ja 
prou consentida. En tanta vida de mentida, molts agrairan 
una mica d’autenticitat.
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BAUDELAIRE TRUCA
A LA PORTA

J O R D I  Q U E R

Juneda, 1978. Llicenciat en Humanitats i 
en Antropologia, ha estat codirector de 
la revista Fonoll i membre del Consell de 
Redacció del periòdic Som Garrigues. Ha 
estat impulsor i editor de l’Editorial Fo-
noll, radicada a Juneda. És cap de Comu-
nicació de la Fundació Carulla.

Els trasplantats

Em vaig trasplantar a Barcelona l’any 1996. Recordo molts 
viatges en tren. Eren aquells vagons, abans de l’AVE, en 
què sovint havies d’anar assegut a terra. A Vinaixa pujava 
un il·lustre trasplantat: l’Abel Cutillas. Al tren ens dedi-
càvem a parlar de les lectures que havíem fet, dels nostres 
fracassos sexuals, sonors i persistents, amb l’objectiu de 
pertorbar els companys de viatge. Amb l’Abel vam fer-nos 
amics pel que podríem dir solidaritat de trasplantament. A 
la meva classe a la universitat era l’únic ponentí. Era cone-
gut com “el de Lleida”. Recordo especialment el contacte 
amb el castellà i el bilingüisme. Jo, que venia de Juneda, 
vaig adonar-me que, a pesar dels mitjans de comunica-
ció, no havia estat mai en contacte amb aquesta llengua 
realment. Això és un fet interessant. A Juneda no dubtava 
sobre la meva condició nacional. De fet, ni em pregunta-
va per ella. Va ser en trasplantar-me a Barcelona que vaig 
adonar-me que era català i em vaig tornar de la ceba. Ales-
hores no ho sabia, però amb això reproduïa alguna cosa 
que venia de molt lluny.

Dubto que s’hagi estudiat prou bé en la història de Catalunya 
com el trànsit humà entre les comarques i la capital, a partir 
del segle XIX i la revolució industrial, ha perfilat la identitat del 
país. La immigració interior ha estat prèvia i simultània a totes 
les immigracions que han vingut després, ja siguin valencians, 
aragonesos i murcians abans de la guerra, ja sigui la immi-
gració andalusa posterior, ja sigui la immigració internacional 
dels darrers quinze anys. El nacionalisme català ha estat un 
producte barceloní protagonitzat per trasplantats? Deixeu-me 
que parli de Torregrossa, les Borges i Juneda. Imagineu-vos 
que uns paios d’aquests pobles se’n van a Barcelona a princi-
pis del segle XX i el xoc que produeix la ciutat en el seu crani 
és tan bèstia que s’enrolen a les files del separatisme més ra-
dical i alguns d’ells acaben intentant assassinar el rei Alfons 
XIII en un túnel del Garraf. La tesi Ucelay-Da Cal. L’historiador 
Enric Ucelay-Da Cal va estudiar la trajectòria dels germans 
Badia de Torregrossa, els germans Xammar de Juneda, els 
Cornudella i Arrufat de les Borges. Tots ells van canalitzar el 
trasplantament cap a un abrandament nacionalista que els va 
dur a enfrontar-se no només a les autoritats espanyoles, sinó 
també al moviment anarquista. Quan vaig conèixer el nona-

LLEIDA
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genari Gabriel Xammar, el petit dels germans junedencs, vaig 
adonar-me que, d’alguna manera, jo venia d’aquell món.

A molts dels que vam aterrar a Barcelona als anys 90 ens ha 
sorprès com la ciutat s’ha tornat independentista els dar-
rers anys. Aleshores, la dècada dels 90, eren els anys dau-
rats dels socialistes. El progressisme cosmopolita regnava 
en tots els àmbits amb mà de ferro. Recordo un company de 
la universitat. “El professor de català és un nacionalista”, va 
dir-me indignat. “Per què?”, vaig preguntar. “Perquè ha dit 
la nostra literatura.” És fascinant com tot aquell constructe 
ideològic s’ha esfondrat. Els trasplantats de nova generació 
hi tenen res a veure? 

Imaginem-nos una munió de ponentins vivint en pisos de 
l’Eixample, treballant en càrrecs rellevants de les institu-
cions i les empreses, cèl·lules dorments, llops solitaris, a 
l’espera de sortir al ring per protagonitzar, siguem optimis-
tes, una revolució, una DUI, una vés a saber.

“Vaig marxar de Juneda perquè no van ensenyar-me 
Baudelaire”

Parlem de Francesc Gelonch. El Francesc va fotografiar la 
Juneda de principis del 90. Les seves fotos ens mostren un 
poble atrotinat, animals morts, maquinària agrícola abando-
nada. Quan les vaig veure per primer cop, van recordar-me 
alguna cosa que portava molt a dins. Un paisatge postindus-
trialització del camp, un detritus rural. Granges desguitarra-
des, coberts de totxo, tocinos baixant pel canal, bromeres 
sospitoses als perfils. La revolució verda (mecanització del 
camp, introducció dels adobs químics) va afectar granment 
els pobles del Pla de Lleida a partir dels anys 50. En pobles 
com Juneda, el nucli antic va ser abandonat i la gent es va 
llançar a construir cases, coberts, granges. La generació del 
meu pare, els nascuts als anys 40, va ser la responsable de 
l’epopeia. Ells, que havien començat anant en carro i que ha-
vien heretat l’odi atàvic al tros per les dificultats i l’esclavatge 
que comportava, de sobte es van trobar que, de tenir un xapo, 
van passar a disposar de metralletes i armament pesant. I què 
van fer? Doncs tornar al camp el que n’havien rebut: amb els 
tractors i tutti quanti es van dedicar a destrossar-lo per totes 
bandes, alhora que van inculcar als seus fills la idea que ha-
vien d’estudiar i no seguir el seu ofici. 

El Francesc va trasplantar-se a Barcelona uns anys abans 
que jo. Quan amb el Josep Gelonch i el Jaume Graus 
vam impulsar l’Editorial Fonoll i vam voler erigir-nos en 
l’estendard de l’edició independent ponentina, va ser ell 
(visca el Lleida Power!) qui va obrir-nos les portes de la 
presentació triomfal a Barcelona. El nostre lema, Del poble 
al món, va retronar a les parets de l’Horiginal. Va dir-m’ho 
precisament en aquest local: “Vaig marxar de Juneda perquè 
no van ensenyar-me Baudelaire.”

Des de principis del segle XX ha existit a Juneda un nou-
centisme local, petri, irrenunciable, que ha generat tota 
una sèrie d’excrescències literàries, tota una plaquística 
als carrers, tota una munió d’actes, premis, commemora-
cions. Poetes, historiadors i lletraferits locals han produït 
una quantitat gens menyspreable del que podríem anome-
nar literatura de campanar, literatura de proximitat o, com 
en diuen els anglesos, vanity press. Tot un bagatge sense el 
qual hauria estat impossible el naixement de plataformes 
com l’Editorial Fonoll i el Premi de Poesia Joan Duch per a 
Joves Escriptors, però que tenia el llast de ser una manera 
de fer cultura fossilitzada.

El Francesc va posar una imatge genial quan va presentar 
Fonoll a l’Horiginal.

Rèquiem per a l’escepticisme de cafè de poble

Jo vaig conèixer homes que no havien agafat mai un avió. 
Homes que pujaven a un carro i passaven uns dies a la ciutat 
de Lleida per celebrar la lluna de mel. Homes que cada dia 
anaven al cafè, això era el més emocionant de les seves vi-
des, i hi feien les seves bromes. Què en queda, d’aquella civi-
lització resignada però d’alguna manera feliç? El petit pagès 
propietari del Pla de Lleida és una espècie en extinció. La 
venda de caliquenyos s’ha ensorrat. Els runners s’han fet 
els amos de la Banqueta. L’escepticisme de cafè de poble ha 
caigut. La pau dels cementiris.

Les noves realitats del Pla del Lleida (Internet, les comuni-
cacions, el món), com afectaran les formes de fer cultura 
als pobles? 

Baudelaire truca a la porta.
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Periodista. Crec que podria conduir per la 
A-2 amb els ulls tancats de tantes vegades 
com l’he fet, perquè visc entre Barcelona, 
Castellserà, Alcoletge i Lleida. Treballo 
a Catalunya Ràdio per mirar d’informar 
el màxim de bé possible sobre el FC 
Barcelona.

Impossible competir. No haureu vist ningú amb més èxit en-
tre la població indígena que l’adolescent de Barcelona que 
passava els estius als pobles del Pla de Lleida. A finals dels 
anys 80, principis dels 90, encarnava la figura del triomfa-
dor. La majoria de casos encaixaven en el perfil de subjec-
tes molt joves, pares d’origen rural emigrats a la ciutat, que 
aterraven passat Sant Joan i marxaven amb el cotxe carre-
gat de maletes després de la festa major per aprofitar la casa 
familiar dels avis i la llibertat de l’entorn rural. Posem-hi 
una mica de Verano azul, un polsim de la pel·lícula Herois 
i situem-ho en un escenari dels que tan bé retrata l’Anna 
Sàez en els seus Retrovisors imprescindibles. Ah, i si hi hem 
d’introduir banda sonora, proposo recuperar la sintonia de 
L’home que ens roba les nòvies, que Albert Pla va popularit-
zar en aquella època llunyana.

Impossible romandre indiferent. Els soferts adolescents 
habituals d’aquells ecosistemes tancats que eren els nos-
tres pobles de fa 20 anys, o bé ens enlluernàvem amb el 
que sentíem explicar a aquells visitants ocasionals, o ens 
convertíem en un militant més de l’acomplexament que 
s’ha traslladat de generació en generació fins als nostres 

dies. El barcelonauta en qüestió tenia predicament. Parlava 
d’indrets que ens quedaven molt lluny, de locals que sen-
tíem per la ràdio, de festes que vèiem per televisió; anava 
en metro, menjava hamburgueses al McDonald’s i es com-
prava una roba que no podies trobar en aquesta banda de 
la Panadella. Per molt gris que fos la seva existència a la 
ciutat, el que nosaltres projectàvem en aquest subjecte bar-
celoní li conferia un atractiu irresistible. Això que cantava 
Pla, ens robava les nòvies.

El cert és que érem molt lluny. Al mateix país, però cultural-
ment molt enfora. La meva generació, la dels que van néixer 
amb el cadàver de Franco encara calent, ha hagut d’adaptar-
se a canvis estructurals a una velocitat vertiginosa. Internet 
ens ha impactat majors d’edat però prou joves per adaptar-
nos-hi; el món se’ns ha fet global, han caigut fronteres i tam-
bé hem vist com s’han eixugat les distàncies entre el lloc on 
hem nascut i Barcelona. Nosaltres hem estat anxovats tres 
hores en una cafetera amb rodes pujant el Bruc a ritme de 
ciclista darrere un camió per arribar esgotats a la consulta 
del metge a la capital. Personalment, el record d’aquestes 
excursions infernals em ve al cap a cada viatge de menys 

LLEIDA

L’HOME QUE ENS
ROBA(VA) LES NÒVIES
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d’una hora en AVE o a cada trajecte de menys de dues hores 
en cotxe per la A-2.

Sense aquest mur físic, estem en procés d’enderrocar els 
obstacles mentals que s’han anat instal·lant entre les dues 
realitats, la barcelonina i la de Ponent. Ha començat un cir-
cuit que s’alimenta en les dues direccions. El visc en prime-
ra persona i em sembla un engranatge que té un potencial 
enorme i que encara no hem explotat prou. Un engranatge 
molt beneficiós per al país. Fins al moment feia la sensació 
que el Talent de Ponent s’exportava i que no era possible 
generar-ne un retorn al territori. Marxar a Barcelona en 
aventura professional et condemnava pràcticament a una 
desconnexió del lloc d’origen que només se salvava en cir-
cumstàncies molt especials.

En els nostres dies miro al meu voltant i, en el meu entorn 
professional (el del periodisme vinculat al seguiment infor-
matiu del FC Barcelona), l’accent nord-occidental ocupa 
una plaça destacada. La referència indiscutible és el fill de 
l’exveterinari de la Granadella, el senyor Miguel Rico. El mi-
llor de tots, no hi ha discussió. Mai ha renunciat als seus orí-
gens, però la seva carrera professional s’ha desenvolupat en 
els anys d’aïllament Lleida-Barcelona. El seguim un ramat 
de jovenets que ens hem fet un lloc. Per la sala de premsa 
del Camp Nou s’hi passegen personatges com Albert Llimós 
(Torrefarrera), Sike Rodríguez (Lleida) o un servidor. No cal 
dir que competim d’igual a igual amb la resta de professio-
nals del ram, però hi hem inclòs un valor afegit. Tenim una 
personalitat molt marcada i —i això és novetat— aprofitem 
que les distàncies s’han reduït a una expressió insignificant 
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per participar en projectes que sorgeixen a casa, a Ponent. 
En resum, les noves generacions de lleidatans no només ex-
porten el seu talent a Barcelona, Londres, Berlín o els Estats 
Units. Quan el destí és Barcelona, el cordó umbilical amb 
l’origen no es trenca com abans. Al contrari, esdevé una 
marca que ens dota d’identitat, ens atorga solidaritat en-
tre nosaltres i l’oportunitat real d’incidir professionalment 
també a casa. A les escoles de negocis d’això en dirien un 
avantatge competitiu. A cada poble hi ha iniciatives empre-
sarials vinculades al periodisme de proximitat de qualitat. 
En sentirem a parlar. 

Vist des de la distància, des de Barcelona, em sembla detec-
tar un element imprescindible perquè aquesta equació que 
plantejo funcioni. Em sembla percebre que la gent de casa 
s’està espolsant els complexos i aquell punt molest d’autoodi 
camuflat en un folklorisme anticentralista. No és més que, 
evolucionada, aquella reacció de rebuig que alguns tenien 
cap al pobre adolescent de Barcelona que us he presentat al 
principi. Un signe de feblesa, de consciència de la pròpia de-
bilitat. Tancar-se en nosaltres mateixos ha demostrat que és 

un camí sense futur. Hem entrat a la xarxa amb força i amb 
la personalitat ben marcada. Sense avergonyir-nos. 

Ens hem conegut tard. Sabíem que existíem però ens mi-
ràvem des de la distància. Potser hem arribat tard, si, però 
anem forts. No em treu ningú la convicció que Catalunya 
està descobrint les comarques de Ponent com a territo-
ri i el capital humà lleidatà com un valor per al país. Ara 
som nosaltres els que, com l’adolescent de Barcelona als 
estius del poble, ens presentem com la novetat en el seu 
ecosistema. Amb la feina i amb les nostres relacions els 
expliquem de manera creïble que hi ha una part del tot que 
truca a la porta i que no renuncia al protagonisme que se 
li havia negat perquè quedava lluny. Es tracta d’un discurs 
que desactiva els clixés de Far West tercermundista que 
ens havien penjat per tants anys de distància, de prejudicis 
i complexos propis. 

Si es descuiden, si ens deixen i, sobretot, si ho fem bé, ara 
serem nosaltres els que estarem en disposició de robar-los 
les nòvies.  
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M I Q U E L  M A R T Í N  I  G A M I S A N S

Mollerussa, 1980. Direcció de la comunica-
ció i la marca (ESADE) i periodisme (FCC 
Blanquerna - Universitat Ramon Llull). És 
soci fundador de l’agència de comunica-
ció ZipZap Social. Col·labora habitualment 
com a comentarista a El món a RAC1; 
23/24, de Televisió de Catalunya; El vespre, 
de TVE Catalunya, o La xarxa, de Comuni-
cació Local. Soci del Lleida Esportiu i del 
Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona.

DEL PLANY AL PAS ENDAVANT. Si els catalans aca-
barem sent allò que vulguem ser, los lleidatans no serem 
menys. Ni el far west, ni la ventafocs, ni la reserva natu-
ral ni els de la parla exòtica. Una terra d’oportunitats, la 
gran desconeguda, que ha de carregar-se d’autoestima i 
intel·ligència col·lectiva per explicar-se i ser més útil 
al país.

No hem estat en la planificació mental dels que han dibuixat 
el país? Potser. Que el litoral ha traçat l’eix de la prosperi-
tat i les inversions a Catalunya des de la Costa Brava fins a 
la Costa Daurada? També. Que el poder polític ha relegat 
—com si es tractés del Dòmund—la quota lleidatana a la 
gestió de les carteres d’Agricultura? Probablement. I què. 
Preguntem-nos, abans de recaure en el plany, què hem 
fet tots nosaltres per invertir aquesta tendència? 

El Manifest de Vallbona i el Compromís per Lleida van ser 
uns primers intents de dibuixar què podríem arribar a ser 
d’aquí a unes dècades. Posar les llargues és un exercici poc 
habitual al nostre país. Som de la confraria del regat curt. 
Posar-les i mirar a demà passat sembla l’única via per sortir 

del xipolleig en què s’ha convertit la gestió pública de la 
misèria del dia a dia. Si el sector agroalimentari lidera 
l’ocupació i el volum de negoci a Catalunya, per què 
Ponent no s’enlaira en aquest context a priori favo-
rable? El dibuix del Compromís per Lleida de 2007 segueix 
sent plenament vigent. L’excusa de la crisi o les diferèn-
cies entre administracions no haurien de ser impediment 
per seguir empenyent. Tret que a algú ja li vagi bé seguir 
gestionant la demarcació amb les dimensions i inèrcies —o 
vicis— actuals.

La gran plana d’Urgell. Una nova terra d’acollida a la con-
gestionada àrea metropolitana de Barcelona. El rebost de 
Catalunya. Una revolució al territori amb l’aigua com a eix 
central. Infraestructures de primera. A tot, sí. Però, i recu-
perar la nostra gent?

RELOCALITZAR EL TALENT. No sé si caldrà emular 
Theodor Herzl quan va estimular la crida als jueus de tot 
el món a tornar a la seva terra per acabar, amb el pas dels 
anys, esdevenint la casa dels jueus en forma d’estat. Des-
prés de les desfetes de segle XX, la voluntat de ser, l’audàcia 

LLEIDA

PLANIFICAR PER GUANYAR:
ENTERRAR EL PLANY I

RELOCALITZAR EL TALENT
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i —sobretot— la planificació van fer possible el que Herlz 
va somniar al segle XIX. I en una terra erma van edificar 
el que avui és un dels països més avançats del món en 
tecnologia, recerca i innovació. També agroalimentària. El 
nostre cau del dimoni, com es coneixia antigament la Plana 
d’Urgell —el pla de Lleida— també era al segle XIX un de-
sert. Uns emprenedors visionaris van apostar per canalitzar 
l’aigua pel reg. I van fer possible el canal d’Urgell. 

Tenim l’aigua. El Segarra-Garrigues avança tot i la complexi-
tat. Tenim clar que la nostra especialització ha de ser l’agroa-
limentària. Comptem amb una àrea d’influència de la capital 
de Ponent amb un quart de milió de persones. Ens falta la 
indústria. Més indústria integrada i respectuosa amb l’entorn 
que la pot nodrir de matèria primera. Indústria de segona 
transformació i distribució. I, sobretot, ens cal relat. Tenir clar 
allà on volem anar i saber explicar-nos de manera entenedora 
i estimulant. Sense fer-ho fàcil, ningú no inverteix.

Cal relat perquè hem d’arribar a la gent. Perquè sense recu-
perar bona part dels nostres ens serà difícil elaborar i com-
plir fulls de ruta. Estendre la mà a molta de la nostra gent 
que treballa en àrees clau a Barcelona, Madrid o Brussel·les. 
La nostra diàspora ha de tenir opció d’aportar-nos el 
seu coneixement. Ha de ser el nostre lobby. La militàn-
cia hi és, per descomptat. Per a la majoria, ser lleidatans 
és la nostra manera de ser catalans. D’ésser. Però ningú 
s’engresca ni col·labora si no hi veu projecte.

A més de la diàspora que cal localitzar, s’imposa aturar la 
fuga de cervells. Per què cada any centenars de lleidatans 
d’alta qualificació marxen per opció laboral i no tornen? Si 
aconseguim posar les bases per construir un pol atractiu de 
debò a l’entorn d’un sector tan potent com l’agroalimentari, 
hi hauria d’haver feina digna i estimulant per a tothom. Amb 
una obertura en infraestructures viàries i ferroviàries dig-

nes cap al mar (Tarragona) podem completar la quadratura 
del cercle.

Difícil? Més ho van tenir els deixebles de Theodor Herlz 
als quibuts del Negev o els que van fer realitat lo Canal 
d’Urgell. Tots ells van arribar fins on van estar dispo-
sats a arriscar. 

LA NOVA LLEIDAPOWER. No és només una qüestió 
generacional. Però també ho és. L’aire fresc a les institu-
cions. Alcaldes del partit majoritari a Catalunya com Albert 
Batalla, Marc Solsona o Àlex Moga amb una concepció 
de país desacomplexada i amb una capacitat de visió de 
competència cooperativa entre el Pla i el Pirineu. Alguns 
nous dirigents d’altres partits. Els moviments de base que 
començaran a tenir un paper més rellevant a les institucions 
de Ponent. La fornada de creadors artístics. La gent que fa 
coses. Ponent desperta lentament perquè no es pot perme-
tre el luxe de seguir dormint. El tren de la història passa 
per sobre de qui no hi puja.   

Superar la Lleida ploramiques. Ensenyar la nostra manera 
de fer les coses, amb el rigor i la seriositat com a deno-
minació d’origen autòctona. Somniar a quina lliga volem 
jugar i després baixar per posar-ho per escrit. Traduir-ho 
de manera intel·ligible i seductora. Posar-hi recursos. Lo-
calitzar la nostra diàspora. Plantar la llavor, fer créixer i 
esporgar el pla, relocalitzar el talent que ha fugit. Fer que 
la nostra contribució a aquesta obra col·lectiva que és Ca-
talunya sigui lleidatanitzar-la. Existir allà on sempre hem 
estat en un discret segon pla. Perquè ser discrets no pot pas-
sar per caure en l’elusió de responsabilitats. Ara és l’hora de 
posar-s’hi. Els moments de canvi i els punts d’inflexió 
són sempre una oportunitat per a qui l’aprofita. 

Ara, Lleidapower!
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Agramunt, 1974. Periodista de la secció de política de 
TV3. Professora de periodisme polític a la Facultat de 
Ciències de la Comunicació Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull), també és doctorand d’aquesta facultat. 
Arran de la seva tesina, ha escrit el llibre Jordi Pujol 
i els jueus. Construir la Terra Promesa (Pòrtic, 
2011). En aquests moments està elaborant la seva tesi 
doctoral sobre L’Osservatore Romano i la relació del 
Vaticà amb Israel. És membre del grup Inculturació de 
la Fe al segle XXI de la Fundació Joan Maragall. Ha 
col·laborat en diferents mitjans com RAC1, El Punt 
Avui i elsingulardigital.cat. Anteriorment, ha treballat 
en diversos mitjans de comunicació: Cadena SER, El 
Periódico de Catalunya, Ràdio Nacional d’Espanya i 
Ona Catalana, entre d’altres. 

En un racó de la planta baixa del Parlament de Catalunya 
hi ha un espai nou que convida a la reflexió, tan necessària 
avui dia. Un espai fins ara mort s’ha convertit en una mena 
de petita capella, sense bancs, amb una porta oberta al 
món. És La porta, la primera pintura original a la Cambra 
de Josep Guinovart, aquest barceloní vinculat a Agramunt 
(Urgell), que s’uneix a altres obres de Miró, Viladecans, 
Tàpies o Subirachs que ja formen part del patrimoni artístic 
del Parlament. Les portes són un referent en l’obra de 
Guinovart. Les portes, per a Guinovart, donen pas a un camí 
d’esperança, a la llibertat, al coneixement, als lligams entre 
territoris, al que vindrà. S’han d’obrir, però. I aquest gest és 
només qüestió de voluntat. Existeix la voluntat d’obrir la 
porta per entendre el que significa Lleida per a Catalunya? 
Per trencar estereotips i aïllaments històrics? 

La porta va ser una excusa per comentar amb companys 
de feina si havien visitat l’Espai Guinovart, situat a la plaça 
del Mercat d’Agramunt. Sóc nascuda en aquest poble de 
l’Urgell ara fa 41 anys i, com molts altres, vaig emigrar cap a 
la gran capital ara fa uns quants anys. La meva relació amb 
la meva terra ha anat variant al llarg del temps. Primer va 

ser d’abandonament. Més tard, d’acostament. Ara i des de fa 
uns quants anys, de retrobament i defensa aferrissada. Per 
a sorpresa meva, la majoria dels meus companys no només 
no havien trepitjat l’Espai Guinovart, sinó que, lluny d’això, 
desconeixien aquesta vinculació de Guinovart amb Agramunt. 
“Ah! Però era d’Agramunt, en Guinovart?”, preguntaven. “No 
ben bé, però gairebé”, els responia. Guinovart va passar una 
estada curta, durant la infantesa i en plena Guerra Civil, a 
Agramunt. Com molts altres municipis lleidatans, també 
va ser catastròficament bombardejat. La mare sempre em 
recordava com s’amagaven ella i la padrina al refugi antiaeri 
construït a pic i pala sota el temple romànic de l’església de 
Santa Maria d’Agramunt. Davant els bombardejos, el petit 
Guinovart, amb la seva família, es refugia en una cabana al 
camp. Amb l’olor de la palla, els crits dels porcs i amb el 
sol acabant d’escalfar la plana abans d’amagar-se, amb els 
seus tons daurats i plens de nostàlgia. Unes vivències que el 
marquen i el porten a reprendre el contacte amb Agramunt, 
ja a començaments dels anys vuitanta. És evident, en l’obra 
de Guinovart, la influència d’elements de la terra: la palla, 
el gra, la terra mateixa. Per tot això i molts altres motius, 
aquest artista barceloní aposta perquè sigui Agramunt la seu 

LLEIDA

LA VOLUNTAT D’OBRIR
LA PORTA DE L’AÏLLAMENT



27

LL
EI

D
A

 P
O

W
ER

I L · L U S T R A C I Ó  M A R TA  A N D R E U



28

LL
EI

D
A

 P
O

W
ER

de l’Espai Guinovart. La reflexió, però, ens porta sempre al 
mateix camí: malgrat que Guinovart és conegut arreu, per 
què molts no el vinculen a terres lleidatanes? La porta és 
encara tancada?

La desconnexió de Lleida respecte a la resta del país, 
però, sobretot, respecte a Barcelona, continua essent per 
a mi una evidència, un fet. Una desconnexió física però 
també mental, que es fa palesa en alguns exemples viscuts. 
Sense aquests, probablement la percepció seria només 
conseqüència d’unes sensacions. Em seria més difícil fer 
afirmacions amb certitud i simplement em passejaria pel 
camí de la intuïció. No és el cas.

Durant els darrers vint anys, he dedicat la major part de la 
meva vida professional a la informació política. Una tasca 
feta des de la capital del país, Barcelona, amb una visió 
nacional de la política. El 2013, però, vaig tenir l’oportunitat 
de fer un canvi, per mi cabdal. Vaig aparcar la gran ciutat, 
la Cambra Catalana, les seus nacionals dels partits, per 
marxar a viure als Pirineus, concretament a la Seu d’Urgell. 
Des d’allà he descobert, informativament parlant, un país 
nou, el que comprèn la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars 
Sobirà i el Pallars Jussà. També Andorra. La seva gent, 
la seva economia, l’esforç per tirar endavant i sortir-se’n 
en un àmbit de ruralisme extrem. Més de seixanta mil 
quilòmetres fets transversalment, amb més de dues-centes 
notícies, totes interessants i necessàries per conèixer una 
mica més el nostre país. La qüestió és: quines d’aquestes 
informacions interessen a un informatiu general? Barcelona 
busca, bàsicament, els successos: inundacions, crescuda 
de rius, robatoris, contraban, etc. Amb aquestes notícies 
tens assegurat un espai a l’informatiu que s’emet per tot 
Catalunya. La resta d’informacions es poden veure en els 
noticiaris més comarcals. La pregunta, doncs, i alhora 
reflexió, és per què costa tant convèncer que allò que passa 
al Pirineu, moltes d’aquelles iniciatives que es desenvolupen 
en el territori menys poblat de Catalunya, són també 
d’interès general? No seria aquesta una manera de trencar 
amb la desconnexió, d’apropar Lleida a la resta del país? 

La qualitat de vida al territori amb menys densitat de 
població de Catalunya és alta. Si entenem per qualitat de 
vida una atenció sanitària propera, tot i la falta evident 
d’especialitats, productes de primera necessitat que arriben 
directament dels pagesos i dels ramaders, i una natura 
a tocar que es respira només obrir la finestra de casa. És 
un altre ritme. Ara bé, si tots els ciutadans que viuen a 
Catalunya tenen el dret de tenir els mateixos serveis visquin 
on visquin, això no es compleix al Pirineu i crec que tampoc 
en molts indrets rurals de terres lleidatanes. Podríem 
parlar del que jo anomeno “els drames” i que sintetitzo en 
dos: el drama de les infraestructures terrestres i el drama 
de les telecomunicacions. Catalunya es troba a anys llum 
d’altres països de muntanya. El greuge comparatiu en els 
serveis i els preus oferts a algú que viu al Pirineu respecte 
als oferts a un ciutadà que resideix en un altre indret del 

país és molt gran. La pèrdua de població en alguns llocs 
del Pirineu arriba fins al cinquanta per cent en les últimes 
dècades. Des de la Universitat de Lleida s’està promovent 
la creació d’un observatori per frenar aquest despoblament. 
Molts joves que han estudiat a Barcelona volen tornar a 
casa per desenvolupar-hi els seus projectes. Altres persones 
que no han marxat mai del Pirineu s’espavilen per tirar 
endavant els seus negocis de cases rurals. I cada vegada hi 
ha més barcelonins que volen canviar de vida, abandonar 
la ciutat i treballar a distància des d’un poblet petit de 
muntanya. Com és possible tot això si, a part d’una bona 
xarxa d’infraestructures terrestres, la cobertura de la xarxa 
d’Internet tampoc és l’adequada i, fins i tot, hi ha massa 
llocs on no arriba? La banda ampla va començar a arribar al 
Pirineu i Aran el 2004 amb la promesa que tots els municipis 
tindrien un accés ràpid a Internet al cap d’un any. Ja n’han 
passat onze i, tot i els avenços, l’aïllament continua sent una 
realitat. Una vegada més, no diríem que tot això és voluntat 
de no connectar-se? No és sinònim de desídia quan hom 
s’oblida constantment d’obrir la porta?

Aquest tocar de peus a terra i ser conscient d’aquella 
realitat retrobada de la qual parlava al principi ha provocat 
també una visió més crítica de la feina parlamentària. No 
pel que es debat a l’hemicicle de la Cambra Catalana, sinó 
perquè s’ha fet massa evident que no hi ha gairebé cap 
interès a prioritzar el debat territorial des d’un punt de vista 
comunicatiu per part dels grups parlamentaris ni tampoc 
per part dels mitjans de comunicació. En conseqüència, la 
discussió se circumscriu a l’àmbit estrictament nacional. 
Només per posar-ne un exemple, aquesta X legislatura, 
iniciada el 2012, s’han debatut a la Cambra més de dues-
centes iniciatives relacionades amb Lleida presentades per 
grups parlamentaris de diferents colors. El fet, però, és 
que el ressò ha estat ínfim. Així mateix, aquestes darreres 
setmanes, els partits negocien per tirar endavant la primera 
llei electoral catalana. Durant més de trenta anys no han 
aconseguit cap acord. Hi arribaran, ara? La clau de volta 
per al pacte és el sistema electoral. És a dir, la manera en 
què es repartiran els escons després d’unes eleccions al 
Parlament de Catalunya. Com en les darreres ocasions de 
debats infructuosos en ponència, alguns partits aposten per 
l’anomenat “una persona, un vot”. Això significaria que la 
representació de Barcelona augmentaria —ara ja compta 
amb 85 diputats— perquè és el territori amb una densitat de 
població més gran, i es reduiria la representació de les altres 
demarcacions, atès que hi viuen menys ciutadans. Lleida, 
que ara compta amb 15 diputats, potser no arribaria ni als 
deu, amb aquesta proposta. Però, què importa això a aquells 
que obvien el territori? Calen més mostres de desconnexió 
també en aquella institució on s’acaba d’instal·lar una porta 
per a la reflexió? De moment, la porta continua tancada. 
La generositat és un bé massa preuat que darrerament 
no s’estila gaire. Entendre el que significa Lleida per a 
Catalunya i poder trencar aïllaments històrics és només 
qüestió de voluntats. Per això, molts encara no saben per 
què Guinovart està tan lligat a l’Urgell. 
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G E R A R D  B I R B E  I  E S T R A D A

Barcelona, 1973. Vaig estudiar l’EGB, 
el BUP i el COU entre Àger i Balaguer. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de 
Barcelona, he fet, entre altres feines, 
d’advocat, de gerent del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya i, des de fa 10 
anys, treballo al Grup Cultura 03 (entre al-
tres ocupacions, vaig viure dos anys i mig 
a la Xina, dinamitzant l’oficina que el grup 
tenia a Canton). Actualment sóc director 
de l’Àrea de Desenvolupament i Nous Ne-
gocis de Sàpiens Publicacions. Soci del 
Barça, des del 2010 sóc membre de la Jun-
ta Nacional d’Òmnium Cultural i patró de 
la Fundació Arnau Mir de Tost (Àger).

“Tu parles diferent”, em diuen encara a Barcelona de tant en 
tant. I és que l’accent occidental el conservo pràcticament 
intacte. Per contextualitzar aquestes línies, us diré que vaig 
néixer a Barcelona fa 42 anys, però em vaig criar a Àger (la 
Noguera) dels 3 als 18 anys. Després, per estudiar la carre-
ra, em vaig traslladar de nou a Barcelona, on desenvolupo 
la meva carrera professional. 

Sóc d’aquí i d’allí, o dit d’una altra forma, sóc un amant de 
Barcelona orgullós de passejar la meva condició d’agerenc 
arreu. I sota aquest prisma personal, passo a desenvolupar 
molt breument set reflexions sobre la relació entre Catalun-
ya i les comarques lleidatanes, relació que veig des de fora 
i des de dins:

1. Connectats al país i al territori: trens i carreteres

L’AVE i els trens d’alta velocitat, l’Eix Transversal de Llei-
da a Girona (C25), l’autovia (A2) o les magnífiques car-
reteres arreu de les comarques lleidatanes han canviat, 
apropat i dinamitzat el territori i les relacions personals 
i professionals. 

Hi ha un abans i un després amb les connexions que he es-
mentat. I d’això no fa tants anys.

En el terreny professional, per posar-ne un exemple, Jordi 
Creus (director general de Sàpiens Publicacions) explica 
que algun dia ha fet una reunió de treball a les 9.00 h a Bar-
celona, un altra a les 11.30 h a Lleida i que després ha dinat 
a Barcelona, tot via tren d’alta velocitat, en un matí.

2. Sense rerepaís no hi ha independència

El rerepaís, el territori que hi ha a l’interior, geogràficament, 
i a voltes políticament, estira el carro des del darrere.

L’explosió sobiranista que ha viscut tot el país no es pot en-
tendre sense el desacomplexament (aquest cop sí!) amb què 
les comarques lleidatanes han manifestat que volen un nou 
Estat: estelades en balcons i pobles on abans gairebé no hi 
havia ni senyeres; mobilitzacions massives cap a Barcelona 
en les darreres Diades; actes arreu en la campanya Ara és 
l’Hora o de l’ANC; forta reivindicació, maduresa i pragma-
tisme en la polèmica sobre les raons per les quals la Via 

LLEIDA

LES COMARQUES LLEIDATANES
VISTES DES DE FORA I DES DE DINS
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Catalana no passava per les comarques lleidatanes (Diada 
del 2013). 

3. Les noves generacions han fet canviar el paisatge 
humà

Hi ha un retorn a les arrels: gent amb pares que eren del 
poble van marxar a la ciutat (molts, a Barcelona) i van tenir 
fills. Ara aquests descendents tornen al poble per viure-hi i 
treballar-hi (i la majoria, no pas de la terra, fent de pagesos).

També hi ha la fornada de neorurals: persones vingudes 
d’arreu, sense cap tipus de connexió amb les comarques 
lleidatanes i que ara viuen als seus pobles i ciutats.

A Àger hi tenim gent de Catalunya, de la resta de l’Estat i 
d’altres indrets del món (irlandesos, holandesos, de l’Àfrica, 
el Pakistan...).

Qui és més del poble? Jo o el meu amic irlandès Declan 
Doyle, que va establir-se a Àger a finals dels anys 80?

I, d’altra banda, i a l’altre costat de la balança, actualment es 
pot trobar gent de les comarques lleidatanes per tot arreu. A 

tall d’exemple, d’on són i on viuen els signants dels articles 
d’aquesta revista? Van i vénen, com jo.

I com puja la canalla! Els nens de poble no són com els de 
Barcelona. Però els nens de poble d’ara tampoc són com els 
d’abans. Tenen la frescor del qui es cria envoltat de natura, 
però amb el coneixement del qui ha viatjat, físicament però 
també a través de les noves tecnologies, que els apropen 
cada dia al món que hi ha més enllà del seu poble.

4. “Lo Cartanyà” situa el Far West lleidatà al mapa

Aquesta sèrie de televisió, produïda per El Terrat i emesa a 
TV3 fa uns anys, narrava les aventures i desventures d’en Vi-
cenç Cartanyà, la seva família i els seus amics, en un poble 
desconegut de la província de Lleida (Balaguer?). Aquesta 
comèdia televisiva, amb totes les seves virtuts i defectes, 
sense cap dubte va situar i descobrir l’imaginari lleidatà i el 
va incorporar al mainstream.

Amb referència a això, vaig viure la següent situació amb un 
amic, quan s’emetia la sèrie, al mig del passeig de Balaguer:

– Albert: “Nosaltres no parlem com lo Cartanyà.”
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Dos minuts més tard, passa passejant un conegut i diu:

–  “Cagon Déu, Albert. Que fots aquí tan panxo! No tocos los 
collons i vine a fotre una cervesa un rato!”

5. La cultura al poder!

En diversos àmbits culturals i artístics podem trobar gent 
empeltada de les seves arrels i que fora són (re)coneguts. 
En cito alguns: 

–  Músics que ho peten: pots ser profundament de comar-
ques, original o cool i ser musicalment interessant. Escol-
teu Roger Mas (Solsona), Renaldo i Clara (Lleida), El Petit 
de Cal Eril (Guissona), Xavier Baró (Almacelles), El Fill 
del Mestre (Almacelles), El Gitano de Balaguer o Lo Par-
dal Roquer (Lleida), entre d’altres. Molt bons, tots!

–  Escriptors amb accent: Pep Coll, Maria Barbal o Imma 
Monsó són cronistes i novel·listes d’un imaginari i un uni-
vers des de perspectives diferents.  

O Colm Toibín, irlandès catalanoparlant, amb casa a Farre-
ra (Pallars Sobirà). Des dels Pirineus s’inspira i respira per 
escriure (en anglès) novel·les d’altres indrets que són tra-
duïdes a diverses llengües. 

–  Artistes singulars... i únics! Com Benet Rosell, fill del Montsec. 
És un dels artistes catalans d’art contemporani més trenca-
dors, complexos, agosarats, pluridisciplinaris i polifacètics. 

6. Terres de Lleida i del Pirineu: territori polièdric

N’hi ha tantes i totes amb una idiosincràsia tan diferent i 
atractiva... La Plana de Lleida, Lleida ciutat, els Pirineus 
(dels Pallars a l’Alt Urgell), el Pla d’Urgell, la Segarra, el Sol-
sonès, el Prepirineu, etc. Hi ha molt per descobrir i gaudir. 
Us en proposo un tast i una selecció:

–  Gastronomia amb gust propi: els caragols, la cassola de 
tros, l’arròs amb conill i bolets… o altres viandes com els 

panadons, la coca de samfaina, la llonganissa (ni fuet ni 
espetec) o l’estofat de porc senglar que pots trobar en al-
tres comarques catalanes, però que tenen la seva expres-
sió i component més potent a Ponent.

–  Icones que un turista (ni ningú) no s’ha de perdre: el con-
gost de Mont-rebei i el Montsec; l’església de Sant Climent 
de Taüll; Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici; la Seu 
Vella de Lleida o la Catedral de la Seu d’Urgell.

–  Festes que cal viure: el Carnaval de Solsona; la Transse-
gre (Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb, Balaguer); 
l’Aplec del Caragol de Lleida; l’Aquelarre de Cervera; o 
una festa major en una plaça de poble (Àger, per la Mare 
de Déu d’agost, per exemple). 

7. Reptes per treballar: pensa localment, actua glo-
balment

Cal trencar el centralisme en tots els nivells de la cadena: 
Barcelona vers Lleida; Lleida vers Balaguer; Balaguer vers 
Àger; Àger vers Agulló.

El més petit sempre s’ha queixat que el més gran del costat 
mai no li fa cas i ho acapara tot. Desfem aquest mite. Ni 
paternalisme ni victimisme.

Ser desacomplexats! El que ve de fora no ha de ser millor 
que natres.

Sense pensar-nos que som únics… ni que tenim la poció mà-
gica, ni la veritat absoluta ni que el nostre poble és el més 
bonic del món (tot i que ens agrada creure-ho).

I com a conclusió, no pensis que Catalunya pot fer per 
natres; pensa que poden fer les comarques de Lleida pel 
país!

Aportar frescor, originalitat, improvisació, autenticitat, 
caràcter, esgarrapar, talent i fam del qui té gana i ganes de 
fer coses, amb la humilitat de qui és de poble.  
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J O S E P  M .  G A N Y E T

Etnògraf digital. Empresari web, professor 
de comunicació audiovisual i comunicador. 

Soci fundador de mortensen.co. Bloga a 
ganyet.com i tuita a @ganyet.

De gran vol ser fotògraf de dia i poeta de nit.

Vaig nèixer primer a Vic, Os., el setembre del 1965, i nou 
mesos més tard, a Tàrrega, Ur., de pares de Concabella, Se. 
A casa sempre hem viscut el bilingüisme amb molta norma-
litat: jo i els meus pares hem parlat sempre el lleidatà de la 
Segarra i ma germana, el de l’Urgell. 

És per això que em sento un lleidatà del món.

Potser el fet que hagi desenvolupat la meva carrera pro-
fessional entre Catalunya, Alemanya, els Estats Units i el 
Metavers també hi té a veure, però d’això ja en parlarem 
més endavant.

### Coneixement prostètic
Podríem definir el coneixement prostètic com tot allò que 
una persona no sap però a què pot tenir accés mitjançant la 
tecnologia.

### El centre de l’Univers
Però tornem a Concabella, a la Concabella de principis dels 
setanta, on un nen de sis anys de la metròpoli targarina es 

trobava del tot indefens en un entorn hostil sense televisió 
ni telèfon a les cases i on el cafè només obria després de 
missa i quan jugava el Barça.

Aquest era el centre del meu Univers, un centre que, amb 
els anys, vaig aprendre que ho era també el de tot l’Univers 
conegut (la demostració amb les equacions de Hubble es 
deixa al lector).

Benvinguts a l’aldea local.

### Einstein
A l’aldea local, l’espai i el temps eren indissociables i re-
latius a l’observador. El temps no el mesurava el rellotge, 
sinó que el mesurava el Sol, i les referències al temps eren 
relatives a l’interlocutor: els més grans parlaven d’hora vella 
i els més joves, d’hora nova. 

Moure’s per l’espai físic no era menys complicat. Era comú 
mesurar les distàncies relatives a llocs com l’era de Cal Gui-
neu, l’hort del Fuster o la Teuleria, i amb un “més amunt” o 

LLEIDA

INTERNET ERA EL PASSAT

“El problema amb les cites d’Internet és que no pots estar mai segur de la seva veracitat.”
Màrius Torres
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“més avall” precedint qualsevol d’aquests punts de referèn-
cia es podia indicar amb precisió qualsevol punt de l’espai. 
La passa era la unitat de longitud habitual i el “dia a peu” era 
l’estàndard per a les grans distàncies.

Un fet que ara ens sembla normal, però que a mi em va 
sobtar en arribar a l’aldea local, és que les persones no 
s’identifiquen pel seu nom i cognoms, sinó que utilitzen una 
mena d’identificador que correspon al nom de la casa. So-
vint es mantenen invariables per generacions, però n’he vist 
que han canviat tres cops en tres generacions. Per acabar-
ho d’adobar, és normal identificar persones per via de les 
seves relacions relatives, referències a “el gran de cal” o 
“la jove de”, que pressuposen un coneixement profund de 
l’estructura social del grup.

Avui dia, això no ens sona gaire estrany, atès que a les xar-
xes socials tots utilitzem identificadors o malnoms en lloc 
dels nostres nom i cognoms, i hi expressem les nostres rela-
cions amb formes també relatives com ara “amic de” o “en 
una relació amb”.

Segurament tot això ho va poder observar Albert Einstein 
en la visita que l’any 1923 va fer a l’Espluga de Francolí.

### Silicon Valley és a Ponent
La comunicació era fascinant a l’aldea local. No hi havia ni 
televisió ni telèfon, a les cases, però sí ràdio i cadires. A la 
tarda tocava novel·la, que invariablement tenia una prota-
gonista pobra i òrfena en cadira de rodes, un jove que s’hi 
volia casar i un metge mala bèstia que ho volia impedir. Al 
vespre es treien les cadires a la fresca i la meva iaia i les se-
ves veïnes comentaven la novel·la. No cal dir que la història 
paral·lela, les interpretacions i els perquès eren tan o més 
interessants que la història en si. La història que començava 
al transistor canviava un cop arribava al carrer i es reprenia 
l’endemà a la ràdio a partir de la visió subjectiva que havíem 
creat a la fresca. Transmèdia.

El cafè era la gran xarxa social, una mena de Facebook on 
els uns parlaven de futbol, els altres comentaven les darre-
res notícies del parte i els altres jugaven a la botifarra. La 
tele, l’única del poble, era com una mena de YouTube que 
només tenia el canal de l’estat i on ningú no podia penjar 
cap vídeo.

Quan hi havia futbol o l’Un, dos, tres, la distribució habi-
tual de cadires, de quatre en quatre al voltant de la taules, 
es canviava per la d’amfiteatre per veure l’esdeveniment. El 

directe unia tot el poble en una conversa molt semblant a la 
que ara fem a Twitter quan juga el Barça o mirem Eurovisió.

Tots els hòmens passaven almenys un cop per setma-
na per la barberia de mon padrí. Arreglar-se els cabells, 
afaitar-se i llegir El Mundo Deportivo eren les activitats 
habituals a la xarxa social visual que és una barberia, una 
mena d’Instagram on els selfies tenien la mida d’un mirall 
i els filtres es deien Floïd, Varon Dandy o Massatge Barça. 
L’objectiu era tenir més likes que ningú l’endemà a missa de 
dotze o al ball.

Cal Canosa era l’Amazon del poble. Una petita botiga fa-
miliar, l’única, que tenia de tot, i si no ho tenia és perquè 
potser no ho necessitaves tant. La portava la Carme i, quàn-
ticament, la botiga era oberta i tancada alhora. Això vol dir 
que hi podies anar al migdia i trobar-la tancada, però com 
que vivia a dalt, baixava a obrir-te, o que hi podies anar fora 
d’hores o en dies de festa i també baixava a obrir-te.

A Cal Trullols hi havia el telèfon del poble on trucàvem 
des de Tàrrega perquè anessin a cridar la iaia, que després 
ens trucava a nosaltres. L’intercanvi de trucades i missat-
ges amb l’operadora era més semblant a una conversa de 
WhatsApp que a una trucada amb el mòbil actual.

Pel que fa a l’email, el carter de les Pallargues tenia un 
avançat sistema de correcció d’errors que li permetia fer 
arribar una carta a destí amb només el nom de la casa escrit 
a l’adreça.

El saber popular de generacions s’havia acumulat en una 
mena de Viquipèdia formada pels més vells del poble (el 
Tonet del Belló sabia la data de naixement de tot el poble) 
i les respostes que no ens donava aquesta Viquipèdia ens 
les donava el Google de llavors, això sí, només responia en 
diumenge i en horari de missa.
 
### Internet i les fletxes del temps
Quan l’aldea local es va connectar amb altres aldees lo-
cals, ens havíem fet grans; ens havíem traslladat a l’aldea 
global. Al principi vam creure que no estàvem preparats 
i que tot ens venia de nou, però el coneixement que ens 
pensàvem que no teníem resulta que era en un raconet del 
nostre cervell que a poc a poc anàvem recuperant amb 
l’ajut de la tecnologia: un altre cop ens trobàvem tots a la 
fresca comentant la nostra sèrie preferida, al cafè parlant 
de futbol o fent-nos selfies amb la nostra millor cara. Inter-
net era el passat.
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www.museutrepat.cat

HORARIS: De setembre a juny, de dilluns a 
divendres: de 10 a 14 h i de 15 a 17 h; 
divendres tarda tancat. 
Dissabtes: d’11 a 14 h.
Juliol i agost, de dilluns a divendres: de 10 
a 14 h; dissabtes: de 10 a 13 h.

VISITES: tel. 973 311 616 o a 
informacio@museutrepat.cat
Totes les visites han de tenir la confirmació 
del museu.
Tancat els dies: 1 de gener, dilluns de 
Pasqua, 1 de maig i 25 i 26 de desembre.

Un recorregut cap als
orígens industrials de Tàrrega

Av. Josep Trepat Galceran, s/n. Tàrrega. Tel. 973 311 616 · informacio@museutrepat.cat

Els diumenges 
visites guiades sense concertar  

a les 11 h i a les 12.30 h.

MUSEU DE LA 
MECANITZACIO
AGRARIA 
CAL TREPAT 
DE TARREGA
MUSEU DE LA CIENCIA
I DE LA TECNICA DE CATALUNYA
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T e x t  i  f o t o s :  L l o r e n ç  M e l g o s a

DETRITUS. Una història de reconeixement

A principis dels setanta, en els meus inicis en aquest merave-
llós món de la imatge fotogràfica a través de l’excursionisme, 
vaig descobrir per primer cop els indrets abandonats, bàsica-
ment petits pobles de muntanya. Els seus habitants van ser 
els protagonistes de l’èxode del món rural a la més o menys 
gran ciutat. L’estat dels llocs et feien pensar que havien fugit 
a corre-cuita com si una maledicció hagués sobrevingut a les 
seves respectives comunitats. 

Com que habitualment eren llocs molt aïllats dedicats a 
l’agricultura i la ramaderia de subsistència, comunicats úni-
cament per camins de ferradura, intueixo que els propieta-
ris, un cop decidien marxar-ne, com que no podien carregar 
res pesant ni voluminós s’emportaven només els objectes de 
més valor en un parell d’albardes carregades als animals de 
treball. Aquest fet donava com a resultat que trobéssim cases 
totalment equipades i plenes d’objectes d’ús quotidià, com ca-

Foto de capçalera: Àrreu. Poble abandonat a l’Alt Àneu (Pallars Sobirà).
Foto inferior: Estall. Poble abandonat al peu del Montsec d’Aragó. Osca (Ribagorça).
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lendaris passats de data i alguna fotografia de casament a les 
parets, a banda d’estris de ceràmica, fusta i ferro, o dormitoris 
amb els llits encara fets i els armaris farcits de roba. 

Tinc el convenciment que nosaltres érem els primers humans 
que tornàvem a entrar en aquells santuaris. Ara bé, potser el 
que més em va sorprendre en aquestes descobertes va ser 
trobar-hi calaixeres amb llurs calaixos plens de roba i de tot 
tipus de documentació personal i no oficial de la família, com 
cartes i fotografies de fills enviades des del front de batalla de 
la Guerra Civil Espanyola; o de parents més o menys llunyans. 
Ens entreteníem llegint-les amb una curiositat fora de límit. 

Amb la meva incipient afició a la fotografia, i totalment man-
cat de tècnica, fotografiava tot allò que em cridava l’atenció 
d’aquells llocs tan buits de vida humana, però plens de presèn-
cies. A banda de tot això, i d’una manera inconscient, m’estava 
endinsant en el meu projecte, Detritus, de què us parlo aquí. 

L’any 2013, el meu fill Marc, a punt de finalitzar els seus estudis 
com a fotògraf a l’IEFC de Barcelona, i després d’haver tingut 
contacte amb el món fotogràfic dels llocs abandonats, encisat, 
pren la determinació de fer el treball de final de carrera sobre 
aquesta temàtica. M’apareix un dia amb un petit llistat de llocs 
on vol anar a capturar espais. El primer que té pensat és un 

D I V E R S À R I U M

La Blava. Fàbrica tèxtil abandonada. Roda de Ter (Osona).
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petit poble de l’Alt Àneu al qual només es pot accedir a peu. 
A banda d’estar a una distància considerable, aquest indret no 
és sinó Àrreu, un lloc idíl·lic. Em demana que li faci de taxista i 
jo, atrevit, l’intento convèncer d’anar a algun altre indret més 
pròxim. No es deixa aconsellar. Un cop aclareixo que no hi 
penso anar només de xofer, agafem cadascú el nostre equip i 
ens posem en marxa cap al Pirineu. 

Tot i anar carregats, i després de pujar el camí de ferradura 
que va des de la carretera fins al poble, m’adono que paga-
va la pena haver-hi anat. Un cop arribats, i just localitzat el 
primer habitatge i l’entorn que hi endevino, resto fascinat. 
M’introdueixo en una d’aquelles cases i el meu encís es des-
borda. Els records s’acumulen i, com si un ressort intern es 
disparés, torno a quedar enganxat per aquell indret. 

Sóc lent, treballant. M’agrada previsualitzar cada imatge al de-
tall. Gairebé sempre escullo enquadraments complexos, amb 
gammes de contrast àmplies. Em deleixo per les penombres i, 
com que també sóc un maníac del detall, utilitzo obertures mí-
nimes. Tot això m’obliga a treballar amb trípode i exposicions 
llargues. Després de 6 o 7 hores de captura, veig que els llocs 
deixats de la mà de Déu m’han tornat a fer seu. Un cop arribat 
aquí, torno a tenir un cuquet intern que m’obliga a continuar 
recercant nous llocs i a fotografiar-los. 

Això coincideix, sortosament, amb el meu ingrés a les xarxes 
socials, particularment a Facebook, on el meu mur esdevé la 
primera sala d’exposicions per al nounat projecte Detritus. Allí 
vaig publicant algunes de les imatges i ràpidament es genera 
un feedback realment interessant amb amistats de xarxa dels 
indrets més diversos. Allà, sense preveure-ho en un inici, vaig 
gestant la que serà la primera exposició. 

Un cop tinc una diversitat temàtica de llocs capturats, com 
fabriques, habitatges, molins, estacions, etc., presento un pro-
jecte d’exposició a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i queda aprovat. 
L’exposició Detritus, amb 45 imatges de gran format impreses 
sobre vidre, i 36 imatges més sobre paper comentades amb 
escrits, alguns fets a mida i, altres de seleccionats d’autors 
diversos per Patricia Rocha Antonelli. A la Patricia la conec a 
través de Facebook i, per la raó que sigui, queda atrapada per 
les imatges de Detritus. Mig en broma, em suggereix fer una 
exposició compartida, un oferiment que accepto ràpidament. 

Detritus va poder veure’s a la Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs entre el desembre de 2014 i el gener de 2015.

A tall de conclusió 

Un treball d’aquest tipus, i a la meva edat, no és fàcil d’afrontar, 
només des del vessant expositiu. No hauria aconseguit la for-
ça necessària per abordar-ho. Aquesta força addicional l’anava 
trobant en les estones de silenci i d’observació dels llocs on 
capturava, gairebé sempre sol. 

És impressionant la quantitat de preguntes existencials que 
es van generant —una darrere l’altra— a mesura que vas 
recorrent els indrets. Ara un moble, ara la decoració d’una 
cambra, ara una prestatgeria buida, un cistell ple de pols, 
un armari gairebé destrossat, un sostre caigut. El silenci i les 
presències absents dels llocs et fan sentir de tal manera que, 
finalment, t’alies amb ells com en una abraçada d’amic. Et 
vénen a la ment paraules com injustícia o menyspreu, fins a 
arribar a un punt en què et transformes en una espècie de 
defensor de les causes perdudes. I et dius a tu mateix que tota 
aquesta riquesa i treball que van ser, tot aquest servei entregat 

Claramunt. Poble quasi abandonat (Pallars Jussà). Polvorí de Raimat. Instal·lació militar abandonada. Raimat (Segrià).
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a persones ara per ara anònimes, no pot desaparèixer sense 
més. Penso, també, que una societat que permet això pateix 
alguna malaltia, segur. 

Com a conseqüència de tots aquests pensaments, decideixo 
anar a recercar la bellesa dels llocs i, paral·lelament, apareix 
el meu vessant intern de fotògraf documentalista, que em fa 
investigar per tal de trobar nous indrets que han acabat fent 
possible aquest treball, per altra banda no acabat.

Espero que tot plegat serveixi per retornar una mica de digni-
tat i allunyar de l’oblit aquests espais que, en el seu moment 
àlgid, van entregar el que tenien als seus usuaris, els quals, 
crec, mai van imaginar, ni de lluny, que acabarien les seves 
vides fagocitats de nou per la natura.

Indrets capturats

Àrreu
Poble abandonat a l’Alt Àneu
(Pallars Sobirà)

Xerallo
Fàbrica de ciment abandonada
(Pallars Jussà)

Estall
Poble abandonat al peu del Montsec d’Aragó
Osca (Ribagorça)

La Blava
Fàbrica tèxtil abandonada
Roda de Ter (Osona)

Claramunt
Poble quasi abandonat
(Pallars Jussà)

Mola de Sall
Minicentral hidràulica i molí fariner
Altron (Pallars Sobirà) 

Polvorí de Raimat
Instal·lació militar abandonada
Raimat (Segrià)

Pla de la Vilanoveta-antiga estació
Habitatges ferroviaris abandonats
Lleida (Segrià)

Casa Cemeli
Segona residència abandonada
Lleida (Segrià)

Pla de la Vilanoveta-antiga estació. Habitatges ferroviaris abandonats. Lleida (Segrià).
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T e r e s a  I b a r s

Cultura i dissidència. Lleida 1950-1960

El sempre plaent llibre de Miquel Pueyo Lleida: ni blancs ni ne-
gres, però espanyols1 ha estat, des que fou publicat l’any 1984, 
un referent a l’hora d’analitzar Lleida i la seua trajectòria ideo-
lògica, política, cultural i cívica durant la segona meitat del 
segle XX. Abans, però, Francesc Porta, Josep Lladonosa, Simeó 
Miquel, Josep Vallverdú i el pare Gabernet, amb Lleida, pro-
blema i realitat,2 havien fet també un inicial esforç d’estudiar 
Lleida i l’oest català, amb la singularitat que l’aparició d’aquest 
llibre, temporalment, s’emmarcava encara dins la dictadura. 
Ambdues obres, separades per menys de vint anys, centraren 
l’objecte de la seua anàlisi en la realitat de la capital de Po-
nent. Lleida, problema i realitat definia Ponent com una part 
fonamental, alhora que desconeguda, de Catalunya i Miquel 
Pueyo centrava l’atenció en la Lleida producte del vessant 
intel·lectual més institucional que emanava del franquisme, 
alhora que en el procés de colonització ciutadana, cultural i 
lingüística que propicià el règim dictatorial i en el naixement 
del leridanismo, que va comportar, directament o de manera 
indirecta, un intent de segregació de la província de Lleida de 
la resta de Catalunya.3

Fa més de trenta anys que Pueyo afirmava:

Res no em produiria una satisfacció tan íntima i consistent com que 
la publicació d’aquests papers desvetllés una polèmica civilitzada 
que pogués traduir-se en projectes de futur i en realitats immediates. 
Per contra, em sentiria profundament decebut si no aconseguís pro-
vocar reaccions en un caliu més aviat indiferent o si, exclusivament, 
s’abreviessin quatre escarafalls excessivament individualitzats.4

En qui signa aquest escrit, la relectura d’aquestes dues obres 
per conèixer la Lleida dels anys cinquanta i seixanta del se-
gle XX, és a dir, l’època de franquisme institucional, cultural, 
polític i ideològic, ha fet sorgir certs dubtes. El treball per es-
clarir-los espero que contribueixi a la polèmica civilitzada, tot 
matisant-la, de què parla Miquel Pueyo, per tal de conèixer 
més aquell període. Voldria plantejar, i aquest escrit pretén so-
lament posar-ne els fonaments, que ni el llibre de Porta i els 
seus companys ni el de Miquel Pueyo havien pogut prendre, 

en moltes ocasions, la distància temporal que tot treball his-
tòric necessita per poder copsar el que les èpoques constituei-
xen. Els homes del primer llibre eren persones combatives i 
culturalment molt actives enmig d’un entorn gens favorable. 
Sense anar més lluny, el cercle de persones que configuraven 
el projecte de la revista Labor5 mostraven una hiperactivitat 
intel·lectual molt important. No obstant això, nedaven contra 
corrent i resulta totalment comprensible que no fossin gaire 
conscients de tot el que suposava la seva aportació. Francesc 
Porta parlava del pecat de “la inhibició” dels lleidatans i de 
la seva poca implicació per canviar les coses. Miquel Pueyo, 
contràriament, i ja des de la perspectiva d’una recent mort 
del dictador, tot i detallar i destacar la importància de l’entorn 
de Francesc Porta i de la revista Labor, explicava el perjudici 
que institucionalment havia suposat per a la capital de Segre 
l’ocupació per part dels franquistes i com la classe dominant 
imposada reprengué i reprimí la cultura i les manifestacions 
no favorables al règim. També deixava clar que aquella classe 
dominant colonitzadora, ajudada per les publicacions del mo-
ment,6 per l’Instituto de Estudios Ilerdenses i pel mateix Caliu 
Ilerdenc, impulsaren un provincianisme, un leridanismo i un 
lleidatanisme (en moltes ocasions assimilables) que sumiren 
Lleida en un estancament cultural, moral, econòmic i ideològic 
que, en part, podria ajudar a comprendre la Lleida dels anys 
1980, moment en què Miquel Pueyo va realitzar el seu treball.

Arribats aquí, cal dir que, si bé la Lleida dels anys 50 i 60 del 
segle XX era tot això que perfilaven les dues obres detallades, 
també és cert que hi havia uns corrents subterranis que no 
estaven alineats amb la política oficial ni amb la clandestina i 
que, en la majoria de casos, trobaren en el fet cultural un mode 
d’expressió que, en més d’una ocasió, va haver d’esquivar les 
tisores dels censors i va cohesionar un grup de persones mani-
festament oposades a la realitat dictatorial. Ara, amb la distàn-
cia del temps, moguda per l’optimisme que em fa creure que 
sempre hi ha lluita davant les realitats adverses i havent tingut 
la possibilitat d’analitzar un arxiu personal com el de Francesc 
Porta Vilalta, m’atreveixo a afirmar que les dècades de 1950-
1960 foren menys grises del que hom pot creure pel context, 
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menys inhibides del que Porta afirmava i menys ancorades en 
els reductes institucionals del que Pueyo va dir. 

Lleida, en aquell moment, comptava amb un seguit d’entitats, 
moltes de les quals eren protocatalanistes, que articularen un 
discurs i unes activitats en contra de la mediocritat de la cul-
tura oficial. L’Alliance Française, dirigida per un jove Jaume 
Magre; la secció cultural Onofre Cerveró, als anys cinquanta, 
i l’Esbart Màrius Torres, del Sícoris Club, a partir dels seixanta; 
les Congregaciones Marianas de Cristo Rey; l’Orfeó Lleidatà 
la Violeta; els Huracans; el Cine-Club de Lérida; les tertúlies 
literàries organitzades per i amb la participació de la gent de 
Labor; l’Agrupación del Cine Amateur de Lérida i, encara que 
en menor mesura, però també amb esperit innovador, el ma-
teix Círculo de Bellas Artes i el mateix Centre Excursionista. 
Mercès a les activitats que totes aquestes associacions i entitats 
oferien, Lleida comptava aquells anys amb una contraprogra-
mació a l’oficial que possibilitaria l’aparició de clars exemples 
d’organització cultural no gens partidaris d’allò que propo-
saven els homes del Caliu i les institucions franquistes. Cin-
efòrums amb pel·lícules que difícilment podríem imaginar que 
els lleidatans d’aquell moment assaborien. Films de Norman 
MacLaren, del realisme italià i espanyol (Berlanga i Fellini, per 
posar-ne exemples), de Bergman, de John Huston, etc., mag-
níficament difosos amb uns tríptics que, per si mateixos, són 
petites obres d’art (il·lustrats, en moltes ocasions, per artistes 
com el mateix Lluís Trepat, Roig i Nadal o Barberà), presen-

tats i introduïts per erudits i comentats després en fòrums que 
van crear fidelitats en joves com Ramon Morell o Ramon Maria 
Puig;7 obres teatrals de Bernard Shaw, de Graham Greene, de 
Shakespeare, etc., es representaven en llocs tan aparentment 
inusuals com la Casa de Cristo Rey de les Congregaciones Ma-
rianas o a la sala d’actes de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana. Sense anar més lluny, el maig de 1965 es va estrenar 
a Lleida —fins i tot abans que l’obra es representés a Barce-
lona— una traducció de Tot esperant Godot, de Samuel Bec-
kett, en què col·laboraren un joveníssim Àngel Jové i Jaume 
Magre, i que es realitzaria de manera sublim. Fotografies de 
les escenes de l’obra fetes per Ton Sirera a la Cerdera i lec-
tura del text, amb la projecció de les imatges fotografiades a 
l’Instituto de Estudios Ilerdenses, per actors i aficionats de la 
ciutat;8 l’Alliance Française, potentíssim actor cultural, amb els 
seus Cours de culture primer i els Entretiens sur l’actualité des-
prés, organitzava xerrades, projeccions de films, música i teatre 
que, amb l’excusa, alhora que estratègia, de fer ús d’un idioma 
estranger, eren absolutament trencadors. Així, per exemple, el 
1959 s’estrenava a Lleida —per iniciativa de Magre— Le Rino-
céros, d’Eugène Ionesco. Les Congregaciones Marianas, per la 
seva banda, amb el pare Arís primer i el pare Gabernet després, 
també realitzaren una forta activitat. Xerrades de Vallverdú 
amb títols en català tan suggerents com Rentat de cervell, de 
Coll i Alentorn, amb un genèric tema histórico, amb conferèn-
cies de temàtiques de caràcter marcadament catalanista que 
analitzaven els Jocs Florals o els límits geogràfics i particularitats 

Programa de mà de Teato-Forum organitzat per les Congregaciones 
Marianas a la casa de Cristo Rey (Fons documental Francesc Porta).

Programa de mà de cinema experimental organitzat pel Cine-Club de 
Lérida (Fons documental Francesc Porta).
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dialectals de la llengua catalana, etc., amb la presència, entre 
els conferenciants, de figures del pes del pare Batllori o de Jordi 
Carbonell, que hi van parlar, directament, del “fet social del 
teatre català”. Així mateix, el Círculo de Bellas Artes, que, a 
banda del premi Maria Vilaltella (antecessor de la Medalla Mo-
rera) i d’exposicions com Ralentís espaciales, de Cristòfol, feia 
una aposta per l’art abstracte,9 organitzava cicles de cinefòrum 
(el març de 1962, Bergman i la seva El manantial y la doncella) 
i apostava per artistes locals com ara Cristòfol, Ibàñez, Crous...

En un altre ordre de coses, el Cine-Club de Lérida primer i 
l’Agrupación de Cine Amateur després programaven, també, 
amb una modernitat exquisida. Cinema experimental, cicles 
de directors de culte, festivals de cinema amateur, monogrà-
fics com Ton Sirera, antología de sus viajes, el març de 1957, 
van fer de la ciutat un caldo de cultiu de cinèfils experimen-
tats. També les xerrades dels Huracans a la Casa de Cristo Rey, 
la força dels moviments parroquials als anys 1960, amb una 
forta presència d’elements catalanistes i culturals entre els seus 
membres, el naixement de la secció Màrius Torres del Sícoris, 

1 PUEYO, Miquel. Lleida: ni blancs ni negres, però espanyols. Barcelona: 
Edicions 62, 1984.
2 A.D. Lleida. Problema i realitat. Barcelona: Edicions 62, 1967.
3 NADAL, Eugenio. Las ciudades de España. Barcelona: Editorial Yunke, 
1943. p. 39-46. Nadal plantejava que Lleida pertanyia al Valle del Ebro 
i que la Catalunya mediterrània es tancava, per ponent, a Vic.
4 PUEYO, Miquel. Lleida: ni blancs ni negres, però espanyols. Barcelona: 
Edicions 62, 1984, p. 17-18.
5 La revista Labor va ser un setmanari que va veure la llum entre el 1954 
i el 1959. El seu tancament es degué al fet que el cercle d’intel·lectuals i 
col·laboradors que hi participaven sovint mostraven opinions que agradaven 
poc a la censura de l’època i, encara pitjor, era una publicació que pretenia 
crear opinió entre els seus lectors. Els homes del Caliu Ilerdenc i la seua revista 
Ciudad molt sovint atacaren el que la seua rival publicava. Labor fou molt im-
portant en la Lleida dels anys 1950 perquè va facilitar la creació d’una espessa 
xarxa entre persones inquietes i descontentes. En aquest cercle hi trobarem 
persones com Francesc Porta, Josep Vallverdú, Enric Farreny, Josep Lladonosa, 
Lluís Trepat, Guillem Viladot, Ernest Ibáñez, Alfonso i Lluís Porta, Lluís Domè-
nech, Ton i Jordi Sirera, Dolors Sistach, Víctor Pérez Pallarès, Josep Siré, Anto-
ni Mestres, Sánchez Isac, Roig Nadal, Josep Maria Portugués, Miquel Lladó, 
Magdalena Ibars, Adelina Wherle, Cristina Lacasa, Mercedes Vela, entre altres. 

amb el que la recuperació d’aquest nom comportava i que va 
portar a Lleida Raimon, Lluís Llach, Ovidi Montllor... i un llarg 
etcètera difícilment enumerable en l’espai d’aquest escrit, ens 
demostren i mostren una Lleida menys apagada del que hom 
es podria imaginar a partir de la lectura de les dues obres de 
referència amb què he començat aquesta petita aportació. 

De fet, la idea és suggerent. Cal analitzar en profunditat què 
passava en aquells anys de pur franquisme. El punt de partida: 
la hipòtesi que l’oposició al règim existia i que aquesta prove-
nia, fonamentalment, de dos sectors: el directament polititzat 
PSUC,10 d’una banda, i el que es mostrava actiu culturalment 
parlant i que trobava en la cultura una via d’escapament, al-
hora que una manera vigilada però controlada de fer oposi-
ció, de l’altra. La primera, clandestina i, per tant, perseguida 
i reprimida.11 La segona, en moltes ocasions encapçalada per 
personatges provinents de l’elit cultural i de la burgesia benes-
tant, comptava també amb la presència activa d’algun militant 
del PSUC que buscava en aquest sector un mitjà des d’on ac-
tuar. L’activisme cultural molestava, però era tolerat perquè, al 
meu entendre, tant en aquell moment com en moltes ocasions 
encara ara no es calcula amb suficient perspectiva el paper 
trencador i revolucionari que comporta el fet cultural. Si bé 
és cert que tant les activitats clandestines com les que no ho 
eren i que acabem de perfilar no arribaven a tota la població, 
ni eren conegudes per la immensa majoria, també ho és que 
eren mostres clares de dissidència. En el cas de la lluita política 
des de la clandestinitat, la repressió i la persecució era clara 
i contundent. Pel que fa a l’activisme cultural no addicte al 
règim, es tolerava millor  precisament, per la poca perspectiva 
de no atorgar a la cultura el paper de revulsiu que defenso 
en aquest escrit.12 En tot cas, totes les entitats de què he par-
lat ajudaven a crear una certa xarxa i també, i potser encara 
més interessant, consolidaven un, encara que tímid, corrent 
d’opinió contrari al que s’estava patint des de l’acabament de 
la Guerra d’Espanya. La cultura també pot ser, i sens dubte ha 
estat, una clara mostra de dissidència.

6 La Mañana, diari oficial del règim; les revistes Ciudad del Caliu; Acento 
del bisbat, i Tarea del Sindicat Vertical.
7 Aquests posteriorment crearien el cinefòrum dels Huracans amb l’ajut i 
l’impuls del clandestí PSUC i del comunista Ventura Margó, i amb la presi-
dència de Ton Sirera i l’aval econòmic del mateix Sirera i de Francesc Porta.
8 L’escenografia va ser obra d’Àngel Jové; la direcció, de Josep Maria 
Riu; les fotografies, de Ton Sirera, i els actors eren Amorós, Riu, Bellos-
tes, Armengol i el nen Xavier Porta.
9 Francesc Porta va realitzar una conferència el 7 de febrer de 1959 
titulada Una introducción al arte abstracto, al Círculo de Bellas Artes de 
Lleida, amb motiu de la clausura de l’exposició Ralentís espaciales, de 
Leandre Cristòfol, que era molt innovadora en la defensa d’aquest art.
10 JARNE, Antonieta. L’oposició al franquisme a Lleida. Lleida: Pagès Edi-
tors, 1998.
11 JARNE, Antonieta; JUVILLÀ, Pau. El PSUC a les terres de Lleida. Lluita, 
somni i desencís. Lleida: Pagès Editors, 2014. 
12 En el Fons del Govern Civil dipositat a l’Arxiu Històric Provincial de 
Lleida, segons Antonieta Jarne, hi ha documents sobre la vigilància 
que es realitzava tant a personatges implicats en la lluita clandestina, 
com Àlex de Sàrrega, com a d’altres que actuaven des dels límits de 
l’oficialitat del moment, com podria ser de l’advocat Simeó Miquel. 

Programa de mà de l’obra “Rhinocéros” d’Eugène Ionesco, organitzat 
per l’Alliance Française (Fons documental Francesc Porta).
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G l ò r i a  J o v é

L’experiència a la Universitat aprenent, ensenyant 
i comunicant-nos a través de l’art contemporani

Titulars i documents com aquests són molt freqüents en el nos-
tre entorn. Sovint, els mitjans de comunicació es fan ressò de 
la situació de l’educació i tothom posa èmfasi en la necessitat 
de canvis. 

Des de fa més de 20 anys estic treballant en el món de 
l’educació, en formació inicial i contínua, a la universitat i a les 
escoles, amb els estudiants i amb els mestres. Durant aquests 
anys moltes coses han canviat i moltes coses he après, una de 
les quals és reflexionar, pensar i investigar per conèixer, com-
prendre i millorar el que estic fent. Els meus anys d’experiència 
i de coneixement em porten a qüestionar: per què en el món 
de l’educació es parla tant de la necessitat de canvi i costa tant 
implementar-lo i, sobretot, que tingui continuïtat? Per què es-
tan tan arrelats alguns models docents? Per què costa tant de 
modificar-los? I, per tant, de quina manera podem articular 
els espais formatius per reconstruir aquests models que tenim 
tan entroncats? De quina manera podem provocar el desig 
de millora i canvi en nosaltres i en els nostres estudiants, en el 
nostre cas, futurs mestres? 

Referents conceptuals en el nostre àmbit afirmen que els mo-
dels que es concreten quan els mestres i els professors fem 
docència estan més influenciats pels models d’ensenyament i 
aprenentatge que hem tingut i que hem experienciat mentre 
hem estat alumnes i estudiants al llarg de la nostra escolaritza-
ció que no pas pel que podem aprendre durant la nostra for-
mació docent, tant inicial com contínua, tret que en aquesta 

s’explicitin, es desconstrueixin, es reconstrueixin i s’estableixin 
processos d’ensenyament i aprenentatge que ajudin a pensar 
i concretar formes distintes. Treballem fermament perquè això 
succeeixi i per defugir de la qüestió que George Perech plante-
ja en la novel·la El gabinete de un aficionado: historia de un cua-
dro: potser estem en un món condemnat a la repetició infinita 
del propis models?1

La meva aportació a la formació de mestre a la Universitat de 
Lleida és pedagògica, amb l’objectiu que els mestres vagin 
construint, des de la seva diferència, processos que els perme-
tin ser capaços de promoure aprenentatges per a tots, en els 
contextos heterogenis que són els centres educatius del segle 
XXI. Això exigeix desenvolupar capacitats socials, emocionals, 
cognitives i comunicatives i treballar amb els coneixements 
que els permetin donar resposta a les necessitats i a la incer-
tesa que hi ha a les aules i en la vida. Diferència, heteroge-
neïtat, alteritat, etiquetes, creences, expectatives, estratègies, 
metodologia… són termes, són conceptes, són vivències, són 
experiències que formen part de la vida en el nostre context 
de formació. Molts són els textos i contextos psicopedagògics, 
psicològics, sociològics, històrics… amb els quals podem ge-
nerar aquest coneixement i així és com ho feia i com ho faig.
 
El 2003, a Lleida, va obrir les portes el Centre d’Art Contem-
porani La Panera i vaig tenir una trobada amb les educadores 
del servei educatiu, trobada que va generar posteriorment la 
iniciativa Educ-arte / Educa (r) t, un projecte de treball en xarxa 
entre la Facultat d’Educació, algunes escoles i el centre d’art i 
altres recursos comunitaris. Aquest projecte s’està desenvolu-
pant des de la concepció de l’espai híbrid en el qual el coneixe-
ment acadèmic, el pràctic i l’existent a la societat convergeixen 
en noves formes més horitzontals d’aprenentatge i, per tant, 

Experts de tot el món reclamen canvis transversals en el sistema educatiu!
Crida per un canvi educatiu!

L’obsolescència de l’educació, per Manuel Castells! 

Foto de capçalera: La séquia que hi ha a la part externa del campus. 
L’aigua que flueix, l’aigua com a símbol de vida. Tot i els canvis urba-
nístics al campus, la séquia continuarà sent invisible.
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pretén generar processos d’aprenentatge per a tots a través de 
l’art, especialment de l’art contemporani. L’art com a estratè-
gia, l’art com a experiència, no entesa pel que “passa” sinó pel 
que “ens passa”. I per què, l’art? Per la seva riquesa expressiva, 
pels múltiples interrogants que planteja i pels diferents horit-
zons que proposa contribueix a la formació d’individus recep-
tius, crítics, dialogants, imaginatius i reflexius. L’art esdevé una 
porta oberta a l’alteritat, a l’altre, ens recorda que la mirada de 
l’altre existeix. Considerem el paper de l’art per a la transfor-
mació de la consciència, com un potenciador de possibilitats 
i de mons possibles i com una estratègia per poder desenvo-
lupar pensaments rizomàtics. Deleuze & Guattari conceptua-
litzen el terme rizoma com un model de pensament a favor 
d’una estructura connectada de formes múltiples que con-

trasta amb el model d’estructura jeràrquic i 
arborescent que s’organitza sempre partint 
d’una base principal. Ells usen la metàfora 
del rizoma per explorar múltiples i variades 
possibilitats de creixement. Així, el pensa-
ment rizomàtic és vist com a nòmada, a la 
recerca de noves possibilitats. I cercar noves 
possibilitats és urgent i necessari per tal de 
construir la societat del segle XXI. I aquí els 
mestres, i els futurs mestres, hi tenen un 
paper protagonista, mestres capaços de 
crear les condicions perquè tots puguem 
aprendre i fer-nos més humans. Les darre-
res investigacions en formació ens eviden-
cien que aquells mestres més capaços són 
els que poden veure i viure el món des de 
possibilitats diferents, els que fan rhizomatic 
wanderings enteses com la capacitat de fer 
relacions i connexions que ens permetran 
concretar situacions d’ensenyament i apre-
nentatge compromeses amb un mateix i 
amb el territori per tal de millorar les nostres 
formes de vida comunitària. 

Des del curs 2007-2008, a la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social i en 
el grau de primària hem incorporat a la 
nostra docència aprendre, ensenyar i co-
municar-nos a través de l’art, i generem 
aprenentatges no solament utilitzant tex-
tos i contextos més propis del nostre àmbit 
disciplinari, sinó també a través de l’art, es-
pecialment de l’art contemporani, a través 
dels recursos que la comunitat ens ofereix. 
Una d’aquestes iniciatives és la que s’ha es-
tat gestant al llarg dels darrers anys, en què 
han treballat conjuntament la Facultat de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de 
Lleida i el Centre d’Art La Panera: el projec-
te Zona Baixa, un espai expositiu situat dins 
la facultat i que ha esdevingut una mena 
de laboratori creatiu i educatiu. Les exposi-
cions que s’hi presenten poden ser enteses 

com una prolongació de l’activitat expositiva de la Panera i de 
la seva col·lecció, però, sobretot, són propostes que parteixen 
d’un objectiu inicial molt definit: han de ser eines útils per a la 
comunitat educativa que transita per aquesta facultat.

Aquest projecte s’inicia l’any 2009 amb la presentació de 
l’obra Familia plural vigilante, de Javier Peñafiel, que pertany 
a la col·lecció del Centre d’Art La Panera. Altres projectes ex-
positius presentats a Zona Baixa han estat una prolongació de 
les exposicions de la Panera, de manera que s’ha establert un 
nexe conceptual entre el centre i la facultat. I cada projecte 
ha anat acompanyat d’un treball amb l’artista i/o comissari de 
les obres que s’hi exposaven. Això ens ha permès conèixer i 
aprendre la manera de treballar i les metodologies utilitzades 

Projecte Puff!

Projecte basat en Le jardin de la connaissance.
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per artistes contemporanis. La interacció amb ells ens ha aju-
dat a obrir noves mirades, a cercar noves possibilitats que ens 
permeten rellegir i reescriure molts dels models educatius que 
tenim tan impregnats. L’espai i la interacció que hem fet amb 
les obres i amb els artistes ha anat evolucionant a la recerca 
de noves maneres, noves metodologies que contribueixen a 
la formació dels mestres del segle XXI. Durant el curs 2013-
2014 vam treballar a partir del projecte Campo Adentro, liderat 
per Fernando García Dory. Aquest projecte pretén rellegir la 
història i rellegir el territori com el patrimoni que hem heretat. 
Els projectes impulsats són projectes que es fixen en l’entorn 
rural per crear espais d’expressió i de defensa del territori i per 
analitzar com l’art pot acompanyar en aquests processos. En el 
marc d’aquest projecte vam aprendre a observar el nostre ter-
ritori i el nostre entorn més immediat, la facultat i el campus, i 
a analitzar quines formes de vida hi tenim. 

Els projectes realitzats pels estudiants van adquirir una meto-
dologia de treball més centrada en el territori, en els espais 
més propers, fent intervencions que porten a la millora de les 
formes de vida. 

Durant el mateix curs vam treballar l’exposició de Win Wen-
ders Photograhps, a la Fundació Sorigué, on es mostraven les 
fotografies que l’artista va fer de Fukushima després de la ca-
tàstrofe nuclear. Hi va fer fotos amb càmera analògica i, en 
revelar-les, va emergir la corba de la radioactivitat que hi havia 
a la zona. Va fer visible l’invisible. 

Rastres del que passa des que aprenem, ensenyem i 
ens comuniquem a través de l’art contemporani

Amb el projecte R+R+R, estudiants del grau de primària2 es van 
aproximar al seu territori i van implicar la comunitat concretant 
un projecte intergeneracional en què recollien les veus de les 
diferents generacions sobre el que suposava el canal d’Urgell 
per a Juneda i el canal d’Aragó i Catalunya per a Albelda.

“Com pot ser que la gent jove d’aquests pobles descone-
guem la importància del que va suposar l’arribada de l’aigua 
i la construcció del canal per al nostre territori?”, reflexionava 
el Pablo.

I això els va portar a centrar la mirada al campus. I al campus 
també hi ha aigua, però és invisible. Amb aquest projecte van 
fer visible un espai invisible al campus.

UFF!!! PUFF!!!

“…allà, sota les escales d’un edifici del campus, ens espera al-
guna cosa. Bosses i més bosses de paper triturat, destruït, fet 
miques i convertit en tiretes. L’Adrià comenta que en podríem 
fer un puf. Riures, bromes. Però, i si hi proporcionem un sentit?”

“Això pot ser una crítica al sistema educatiu bulímic, empat-
xar-nos de continguts i vomitar-los en els treballs, que... on 
acaben? Fets miques...”

“Observem, removem el que hi ha i ens sentim com moltes 
persones que dia a dia busquen la seva solució vital dins de les 
escombraries dels altres...”

“Ens permet reflexionar sobre el que passa amb el paper que 
necessitem per entregar els treballs? En l’era de la tecnologia, 
no hi ha altres maneres de lliurar els treballs, i com acaben?”

—Això pinta bé...

Aquests diàlegs van portar un grup d’estudiants3 a concretar 
el projecte Puff! Van recollir el paper que es tritura al campus 
durant una setmana i en van fer pufs, que es van col·locar en 
diferents edificis per a l’ús diari. 

I del paper triturat a la reutilització de llibres. Un grup 
d’estudiants4 van saber que hi havia llibres que es destruïen i 
van crear la següent escultura per donar-los un ús, basant-se en 
l’obra Le jardin de la connaissance que pretén retornar els llibres 
a la natura per observar-ne l’esdevenidor. Aquesta escultura va 
ser a Zona Baixa i posteriorment es van dipositar els llibres al 
campus perquè esdevinguessin un camp d’aprenentatge. 

I això porta al projecte #BREAKDOWNTHEWALLS, realitzat per 
un grup d’estudiants.5 

“Els llibres eren al campus, però no s’hi podia accedir perquè 
hi havia la tanca.” 

“Per què no fem una estructura amb els llibres que ens permeti 
superar la tanca?”, plantegen les estudiantes.

Basant-se en l’artista Alicia Martín i les seves obres creades 
amb llibres, i perquè cap llibre deixi de generar coneixe-
ment, com es mostrava a Farenheit 451 amb la crema, van 
realitzar el projecte. Aquesta estructura va permetre concre-
tar un projecte que expandeix la proposta fora del campus, 
concretament, en una escola de primària, l’escola Sant Jordi 
de Lleida. Un grup d’estudiants,6 basant-se en la pel·lícula 
de Val del Omar Estampas, que mostra les missions peda-
gògiques que van tenir lloc durant la República en moltes 
poblacions del nostre país, van crear un mòbil anomenat ES-
TAMPAS 2015 amb l’eslògan “BE LEARNING MY RUBBISH”. 
Els estudiants escriuen:

“Volem fer entendre que de la brossa se’n pot construir conei-
xements. Vam aconseguir un carro i el vam convertir en una 
expomòbil amb la idea de poder apropar llibres a les diferents 
escoles. I s’ha portat a l’escola Sant Jordi, on feia pràctiques 
una integrant del grup. En arribar a l’escola, vam deixar el car-
ret al hall perquè els alumnes el poguessin veure i hi interac-
tuessin per crear curiositat. Vam explicar-los en què consistia 
Estampas 2015 i la intenció que tenim nosaltres amb aquesta 
producció. Tot seguit, els vam donar llibertat absoluta per rea-
litzar produccions amb el que havien vist. Van poder interac-
tuar amb els llibres del nostre carro i, a partir d’aquí, van sortir 
moltes produccions heterogènies.”
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Aquesta mirada a l’entorn més immediat, el campus universi-
tari, porta uns estudiants7 a fer el projecte Niu de merda per tal 
de fer visible allò que pot ser invisible a molts estudiants, “la 
brutícia que hi ha al campus”. En concret, era una intervenció 
a l’espai on es fuma, fent visible la quantitat de burilles que es 
tiren a terra. Aquest darrer projecte ha esdevingut un exemple 
molt significatiu dels bons resultats que pot donar un treball 
en xarxa. La instal·lació realitzada a l’entrada de l’edifici de 
la facultat pels mateixos estudiants, amb les burilles recollides 
pels espais del campus, era, sense cap mena de dubte, el resul-
tat d’haver assumit el concepte d’ecologia del cos, que sempre 
ha defensat Eulàlia Valldosera, basat en la seva obra La panxa 
escombrada I, II, de la col·lecció del Centre d’Art de La Panera.

“Tantes vegades que he treballat el reciclatge, la reutilització, la 
neteja, l’hàbit de no embrutar, i mai havia mirat ni vist la merda 
del carrer”, diu Alejandro García, estudiant i futur mestre.

Aquest projecte està tenint continuïtat al campus, on es fa un 
seguiment de totes les bosses de brossa que es recullen al llarg 
de la setmana. Amb les diferents intervencions, s’ha passat de 
recollir setmanalment 30 bosses a recollir-ne 12. 

I aquesta mirada al campus ha portat un grup d’estudiants8 a 
mirar i a fer visibles fets que passaven dins de la nostra facultat, 
en el dia a dia, i dels quals fins a aquell moment no havíem 
estat conscients. Els estudiants escriuen:

“Hem volgut investigar la brossa que queda a les nostres aules, 
un dels nostres contextos d’aprenentatge diaris, al final de la 
jornada.”

“Amb l’ajuda del personal de neteja, vam poder recollir la 
brossa que queda a les aules després de classe i ens vam que-
dar molt sorpresos de la quantitat de coses que queden a les 
taules i a terra i que podríem evitar que hi fossin. I vam acotar 
uns termes que ens van portar a la reflexió merda inevitable, 
d’acord amb la següent qüestió: de la brossa que queda a les 
aules i que recull el personal de la neteja, quina seria evitable si 
tots la tiréssim a la paperera?”

“Nosaltres mateixos també hem pogut intervenir a l’aula on 
passem la major part d’hores deixant-hi una escombra i un 
recollidor, per veure si algú era capaç de veure tot el que em-
brutem i recollir-ho. No ha estat així, i mentre recollim tota 

Projecte Niu de merda.
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aquesta brossa ens preguntem: com és 
que som tan bruts? On han quedat tots 
els suposats aprenentatges escolars so-
bre la neteja, el reciclatge i el respecte 
per l’entorn?”

“Per això, partint d’una infografia de 
Jaime Sierra, vam decidir fer visible tota 
aquesta brossa que generem nosaltres, 
els estudiants d’educació, construint 
una mena de gràfic visual utilitzant tot 
el que havíem anat recollint.” 

“Fer aquest treball ens ajuda a ser més 
conscients de la feina que realitzen els 
altres, una feina que fem necessària 
quan defugim la nostra responsabilitat 
de respectar l’entorn i tenir-ne cura.”

Podem afirmar que aprendre, ensenyar i 
comunicar-nos a través de l’art contemporani ens permet con-
cretar projectes creatius i que ha estat una força mediadora que 
ha potenciat canvis i millores. Si entenem que ensenyar i educar 
és encendre, apostem per desenvolupar processos on encen-
guem en nosaltres mateixos i en els futurs docents l’apetit de 
l’art per al canvi i la millora. Aquestes propostes s’estan desen-
volupant en el grau de la titulació de mestre de primària de la 
Universitat de Lleida i s’estan concretant en cursos de formació 
del professorat universitari organitzats pels ICE de diferents uni-

1 Una reflexió sobre aquest plantejament és la producció realitzada per 
Francesc Fontanet, estudiant del grau de primària. https://www.youtu-
be.com/watch?v=Hn9pwZ3X_DQ
2 Eric Bustamante, Amal Ezzanouni, Lourdes Pons, Laia Pujades, Josué 
Romero, Marc Ruiz, Pablo Saurina, Laia Silvestre, Lara Subils, Arnau 
Torrent, Maria Trepat, Xavier Vilalta, Màrius Visa.
3 Adrià Bernat, Alex Gómez, Joana Pons, Lorena Sordo, Nuria Villarubia.
4 Núria Arànega, Alba Bosch, Laura Bulagea, Jennifer Carrasco i Gemma 
Vilafranca.

5 Nuria Bueno, Sandra Caba, Romina Casino, Berta Catalán, Judit Rodrí-
guez, Sara Santaengracia. 
6 Alba Hernández, Laura Bruguera, Fabián Carmona, Albert Rovira, Xa-
vier Farré, Alberto Pomar.
7 Carla Arilla, Gemma Domenjó, Alejandro García, Lidia Garcia, Aina 
Garcia, Ismael González.
8 Sandra Gracia, Enric Moreno, Marc Segura, Sergi Segura, Jordi Torra-
badella, Xavier Trapero, Blanca Vinyet.

Projecte Merda evitable a les aules universitàries.

Projecte #BREAKDOWNTHEWALLS i Estampas 2015.

versitats, amb el propòsit d’“aprendre i ensenyar a través dels 
recursos comunitaris i a través de l’art” dirigit al professorat uni-
versitari. En els cursos hi ha participat professorat que imparteix 
docència en graus d’enginyeria, infermeria, filologia, medicina, 
mestres, psicologia. Apostem per introduir aquesta proposta en 
la formació del professorat universitari perquè ens ajudi a millo-
rar el que estem fent com a aprenents i com a docents, perquè 
aprendre a ensenyar i a investigar a la universitat són tasques 
que ens requereixen personalment.
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Q u i n t í  C a s a l s

El Baix Segre: una proposta de turisme de proximitat

Si exceptuem la Seu Vella de Lleida, el patrimoni de la comarca 
del Segrià no és gaire conegut arreu. Tot i així, el seu territori 
amaga racons d’incalculable valor històric i artístic i paisatges 
d’una gran bellesa que són desconeguts, fins i tot, per a molts 
dels seus habitants. En aquest sentit, creiem i defensem que la 
comarca del Segrià es mereix una redescoberta, seguida d’un 
impuls institucional que, alhora que en permeti la promoció, 
n’afavoreixi la dignificació i la valoració dins l’àmbit patrimo-
nial i natural de Catalunya.

Pressuposant que fer una nòmina dels recursos monumentals 
i naturals del Segrià, alguns cops encara mancats del mínim 
decòrum, seria una tasca feixuga per a l’autor i ensopidora per 
al lector, en aquest breu article ens proposem mostrar la pos-
sibilitat de visitar el nostre propi entorn mitjançant el turisme 
o viatge de proximitat. Com a mostra del que pretenem, avui 
explorarem les possibilitats que ens ofereix una zona concreta 
poc visitada i explotada del Segrià: el Baix Segre.

Geogràficament parlant, el territori del Baix Segre començaria 
en els confins del terme municipal d’Alcarràs i seguiria el curs 
final del riu Segre dins la província de Lleida, tot just quan 
aquest conflueix amb les aigües del Cinca als termes municipals 
de la Granja d’Escarp i Massalcoreig. Les principals poblacions 
d’aquesta subcomarca a la dreta del Segre són Soses (1.764 
hab.), Aitona (2.405 hab.) i Seròs (1.910 hab.); mentre que a 
la part esquerra del riu queden Torres de Segre (2.146 hab.) 
i la Granja d’Escarp (968 hab.). En un sector més apartat se 
situa Massalcoreig (581 hab.), l’única població del Baix Segre 
que voreja amb el riu Cinca. En total, estaríem parlant d’una 
zona habitada per unes 10.000 persones, en la qual només la 
localitat de Torres de Segre és banyada directament pel riu. 
El seu clima és mediterrani subàrid continental, amb poques 
precipitacions, però amb una elevada evapotranspiració, i hi 
ha un risc baix de gelades tot l’any. La combinació d’aquests 
factors i el regadiu afavoreixen l’economia bàsica d’aquesta 
subcomarca, les explotacions agràries de fruita dolça. La frui-

Foto de capçalera: Monestir de Santa Maria d’Escarp (Granja d’Escarp).

Mapa: el Baix Segre.

Ruta circular del pantà d’Utxesa.
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ta del Baix Segre, reconeguda i exportada internacionalment, 
ha propiciat el seu desenvolupament econòmic durant l’últim 
terç del segle XX i principis del XXI.

Els recursos patrimonials del Baix Segre

En primer lloc, hem de dir que, tot i ser important, el Baix 
Segre no és gaire conegut pel seu patrimoni històric i natural, 
per la qual cosa és una zona molt adient per a la meva hipòtesi 
de treball: mostrar les possibilitats reals del turisme de proxi-
mitat d’una zona menystinguda. Per mostrar el seu potencial, 
he distingit quatre trets d’interès patrimonial que fan del Baix 
Segrià un espai singular entre els de Catalunya. 

En primer lloc, el seu paisatge

En aquest apartat farem una doble distinció: d’una banda, les 
zones humides de l’aiguabarreig del Segre i el Cinca i el pantà 
d’Utxesa, i, de l’altra, el paisatge format pel frondós conreu 
del regadiu que contrasta amb les serres on podem apreciar la 
vegetació subdesèrtica natural de la zona.

L’aiguabarreig dels rius Cinca i Segre és un espai natural per-
fectament transitable a peu o en bicicleta des de la Granja 

d’Escarp en direcció a Mequinensa. El trajecte comença mig 
quilòmetre abans d’arribar a la Granja d’Escarp, sota el pont de 
la carretera, al marge esquerre del riu, des d’on podem con-
templar una bella imatge del monestir de l’Aigua (Santa Maria 
d’Escarp), avui integrat en una explotació agrícola particular. 
Uns metres més endavant conflueixen les aigües dels rius Se-
gre i Cinca, que modelen un paisatge de ribera i aiguabarreig 
que acull diverses espècies d’ocells i animals autòctons.

L’embassament d’Utxesa es pot visitar partint des de Torres de 
Segre, vila des de la qual podem fer un trajecte caminant fins al 
pantà, anomenat camí del Riu, de 13,5 km; o bé anar en cotxe 
fins a l’embassament per fer la volta senyalitzada de 6,5 km 
partint de la passarel·la que creua el canal de Seròs. Utxesa és 
reserva natural de fauna salvatge, i allotja aus protegides com 
l’arpella vulgar, el bernat pescaire, l’agró roig, el corb marí 
gros i la fotja vulgar, entre d’altres. En el trajecte trobareu el 
campament i les instal·lacions de La Canadenca (1913-1914), 
antiga empresa elèctrica, ara propietat de FECSA.

Deixant de banda les zones humides, el Baix Segre és una zona 
de contrast paisatgístic força atractiu. Per un cantó, el paisatge 
natural que modela un clima amb poques precipitacions en les 
àrees de secà, on no ha intervingut la mà de l’home per intro-

Paisatge de serra des de Gebat (Soses).
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duir-hi l’aigua del reg, és dominat per espècies perennifòlies i 
esclerofil·les. Aquest paisatge autòcton es mostra sobretot a les 
parts elevades del nord-oest de les poblacions, al marge dret 
del riu Segre i cobreix la rereguarda de les poblacions. Aquesta 
zona està dominada per serres àrides, la més important de les 
quals és la serra Llarga, amb poca vegetació, que manifesten 
una continuïtat amb les comarques subdesèrtiques d’Aragó. 
Altrament, a la part baixa, al costat del riu, hi ha una important 
xarxa de regadiu integrada pel canal d’Aragó i Catalunya, i di-
verses séquies que duen aigua del Segre, com les de Remolins, 
Aitona i Seròs. En aquest territori s’ha desenvolupat el conreu 
de fruita dolça, font econòmica principal dels seus habitants i 
de bellesa fotogràfica amb l’esclat florit de la primavera. Per als 
amants de la fotografia, recomano visitar la zona sobretot al 
març i a l’abril de cada temporada, quan els camps llueixen en 
la seva màxima esplendor. La millor atalaia per contemplar el 
paisatge florit dels fruiters del Baix Segre ens la dóna el tossal 
de Carrassumada, a 2,5 km de Torres de Segre, al cim del qual 
hi ha l’ermita del mateix nom.

En segon lloc, els jaciments arqueològics

El Baix Segre és un territori farcit de jaciments arqueològics 
que han estat el bressol de moltes comunitats iberes, roma-

nes i visigòtiques i que, en algun cas, són únics a Catalunya. 
El més important de tots és el jaciment del Bovalar, situat 
a la sortida de Seròs cap a Maials, en el primer desviament 
a mà esquerra un cop es travessa el pont del riu Segre. Al 
Bovalar hi ha les restes d’un poblat d’època paleocristiana i 
visigòtica, el més important de Catalunya. Entre les estruc-
tures excavades destaca una necròpoli, una església i grups 
de cases al voltant d’un trull i un celler. Els habitatges per-
meten fer-se una idea de la distribució habitual d’una casa 
visigòtica, que tenia tres habitacions i estava feta de pedra 
i tàpia. El poble, abandonat amb la conquesta musulmana 
(714), va ser excavat a mitjan segle XX i va revelar el gran 
baptisteri, la millor peça del jaciment, que es conserva al 
Museu de Lleida. Encara al terme municipal de Seròs, als 
afores, es poden visitar les restes arqueològiques de les Ro-
ques del Sant Formatge, un conjunt arqueològic format per 
una necròpoli tumulària del període del bronze final i camps 
d’urnes (1000-650 aC), un poblat ibèric dels segles IV-III aC i 
un conjunt de trinxeres de la Guerra Civil (1938). Altrament, 
tenim els dos grans jaciments arqueològics ibers de la zona: 
Genó, al terme municipal d’Aitona, i especialment Gebut, a 
Soses, tanmateix visitar-los, però, és complex per la dificultat 
dels accessos i la degradació a causa de la manca de cura en 
la seva conservació.

Poblat visigòtic el Bovalar (Seròs).
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En tercer lloc, el patrimoni medieval

Aquest llegat patrimonial del Baix Se-
gre mostra el contrast entre les restes 
patrimonials cristianes i musulmanes 
conservades en alguns dels seus muni-
cipis. D’una banda, a la vila d’Aitona, 
com a representant de la comarca ca-
talana amb més influència musulmana, 
amb una presència que s’allargaria fins 
a l’expulsió dels moriscs, en 1609. El 
nucli antic d’Aitona es mereix una visi-
ta amb calma per descobrir el barri de 
la Moreria, que conserva un dels ves-
tigis medievals més grans del pas dels 
àrabs per Catalunya, fins al punt que en 
1961 es trobà en una casa un manus-
crit de narracions aljamiadomorisques. 
L’edifici principal del conjunt musulmà 
és la Casa del Rei Moro, declarada bé 
cultural d’interès local, la qual disposa 
d’elements arquitectònics característics, 
com ara els arcs de sota coberta o la 
galeria i els ràfecs a la part superior de 
l’edifici. D’època medieval, és interes-
sant el carrer del Forn, format per dos 
passatges, amb una entrada emmarca-
da per arcs de mig punt rebaixats i una 
sortida per dos arcs ogivals. El carrer 
està cobert per bigues de fusta amb re-
voltons. La visita del poble ha de cloure 
dalt del turó de la vila per observar les 
restes medievals de l’antic castell dels 
Montcada, marquesos d’Aitona, i una 
vista excel·lent del poble en contrast 
amb el paisatge de les serres properes.

Un segon punt d’interès per explorar les 
restes musulmanes i cristianes de la zona 
és la vila de Seròs, on està ubicada la tor-
re dels Moros o l’Algorfa, en una propie-
tat particular, i el monestir d’Avinganya, a la carretera de Seròs 
a la Granja d’Escarp. La primera és una torre d’època romana, 
o islàmica, segons alguns autors, unida a edificacions recents 
d’ús agrícola. Amb planta trapezoïdal i feta de grans carreus de 
pedra irregular units sense morter, té un aspecte ciclopi. Altra-
ment, el monestir de Nostra Senyora d’Avinganya té l’origen en 
la donació del terreny feta pel cavaller Pere de Bellvís, alliberat 
per l’orde dels trinitaris quan havia caigut presoner dels musul-
mans. La donació estipulava que bastissin un monestir trinitari 
masculí (1201), el primer que s’establí a la Península. En 1236 
es convertí en femení i panteó de la família dels Montcada fins 
al 1259. En aquella data fou recuperat per la comunitat trini-
tària masculina i convertit en noviciat fins a la desamortització 
de Mendizábal (1835), a la qual va seguir la ruïna i l’espoli. Al 
segle XX començà la seva restauració, inacabada encara, dirigi-
da per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que té la gestió del Centre 

d’Arqueologia d’Avinganya (1997). L’edifici presenta alguns ele-
ments romànics, si bé la majoria són gòtics i del renaixement, 
amb un claustre excel·lent i mig derruït, el campanar i l’església.

Al nucli antic de Seròs, recomanem la visita de la places Mestre 
Viladegut i Major per descobrir-hi algunes cases senyorials (Cal 
Gaspar o d’Isabel Daura) i el palau dels Montcada/Medinace-
lli. Aquest gran edifici, només visitable per fora, es bastí en el 
Renaixement (segle XVI) i conserva la imatge primitiva, tot i 
les nombroses modificacions, amb dues portes, una d’arc de 
mig punt, i grans carreus de pedra escairada a la part baixa. Es 
concebí com a palau dels Montcada quan aquesta noble famí-
lia deixà el castell d’Aitona al segle XVI; més tard fou quarter 
de la Guàrdia Civil, escola i finalment es dividí en 15 pisos per 
llogar (segle XX). Finalment, destaquem al terme la presència 
de les ermites enlairades en alguns tossals, que tenen l’origen 

Monestir d’Aviganya (Seròs).
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en antigues torres de defensa o palaus de petits nuclis habi-
tats musulmans. Els dos principals exemples són la comentada 
ermita de Carrassumada, a Torres de Segre, i la de Sant Joan 
de Carratalà, als afores d’Aitona en direcció a Seròs. Ambdues 
són construccions cristianes medievals, que aprofitaren restes 
d’edificis andalusins i dominen extenses i excel·lents vistes de 
la zona del Baix Segre.

Finalment, en quart lloc, l’art religiós 
del XVIII

Les esglésies bastides durant el se-
gle XVIII al Baix Segre, com algunes 
del Segrià Sec, la plana de Lleida i les 
Garrigues, mostren un estil mestís que 
barreja el barroc tardà i el neoclàssic de 
Lleida. La raó de la seva aparició conjun-
ta rau en el primer desenvolupament 
econòmic de la zona durant el segle 
XVIII. Els millors exemples són les esglé-
sies de Mare de Déu de l’Assumpta de 
Torres de Segre (1749-1759), l’església 
de la Nativitat de Nostra Senyora de 
Seròs (1745), i l’església parroquial de 
Sant Antolí d’Aitona (primera meitat 
del XVIII). Aquesta darrera, bastida amb 
les pedres de l’antic castell dels Mont-
cada, és el millor exemple dels temples 
conjugats pel Barroc i el Neoclàssic del 
Baix Segre. Les tres esglésies combinen 
façanes amb portalades barroques de 
gran riquesa ornamental amb fàbriques 
d’obra neoclàssica. Entre les curiositats 
d’aquestes esglésies destaca el creuer 
cobert per una cúpula amb llanternó 
de rajola d’estil aragonès i les pintures 
murals de Víctor Pérez Pallarès a la de 
Seròs; així com la magnífica portalada 
principal de quatre grans columnes i la 
façana flanquejada per dues torres bes-
sones de planta quadrangular de Sant 
Antolí a Aitona.

Aquesta apressada nòmina del patri-
moni en majúscules que atresora el 
Baix Segre només és una mostra de les 
possibilitats poc explorades del turis-
me cultural i natural d’una part de la 
comarca del Segrià. La seva promoció 

passa per la voluntat de les institucions, l’adequació dels es-
pais, de llarg, l’assignatura pendent, i, el més important, el 
convenciment i la participació dels seus habitants en la divul-
gació. La combinació d’aquestes tres accions aconseguiria la 
recuperació i dignificació d’un patrimoni molt deteriorat per 
la despreocupació general i per la falta de reconeixement en 
l’àmbit català. 

Església de Sant Antolí (Aitona).



54

D I V E R S À R I U M

X e s c o  G u i l l e m  C r e s p o

Sobre la diversitat cultural

Des de Clifford Geertz, entenem la cultura com una entesa, 
com un procés de significats, com un acte de comunicació 
que es manifesta en accions objectives i subjectives. La cultura 
és, al cap i a la fi, la mediació entre els processos mentals que 
creen els significats. És a dir, la cultura a l’interior de la ment, 
i un medi ambient o context ple de significats que ens vénen 
donats, però que acabem acceptant com a propis. La cultura 
se’ns presenta, doncs, com un constructe social exterior a la 
ment, que es converteix en significatiu per al conjunt de per-
sones que comparteixen eixa cultura. És com ens presentem 
davant del diferents, dels “estrangers”.

La cultura és quelcom que ens dóna forma com a humans, és 
eixe conjunt de símbols, valors, normes, models d’organització, 
coneixements, objectes, etc., que constitueixen la tradició, el 
patrimoni, la forma de vida d’una societat o d’un poble.

Efectivament, la cultura designa el nostre l’estil de vida, la 
manera de ser d’una determinada comunitat. Parlem, llavors, 
del conjunt de pràctiques, de comportaments, de valors, cos-
tums... que són propis d’una determinada comunitat. Som el 
que som en funció de la cultura a la qual pertanyem: els nos-
tres gustos, les nostres afeccions, la nostra manera de vestir, 
de divertir-nos... 

Tots i totes pertanyem a un àmbit cultural. Totes les persones 
tenen una cultura, en la mesura que viuen en una societat de-
terminada i tenen una manera de ser, d’expressar-se, de vestir, 
de divertir-se, de deixar la seua petjada per a la posterioritat.

La mateixa revista ARTS es defineix com una revista “cultural”, 
una eina de reflexió i d’apropament al quefer i al debat “cul-
tural” de les comarques de Lleida. Qualsevol ciutat, qualsevol 
municipi, dóna forma al seu tarannà pel pòsit cultural que ha 
anat creant i acumulant al llarg de la seua història, conreant 
una forma de fer, una forma d’entendre el món i d’ésser-hi que 
la fan única i diferent. Doncs sí, hi ha una forma de fer i ser 
a la lleidatana. Hi ha una forma pròpia i peculiar d’entendre i 
ser al món a la lleidatana. És la forma en què entenem el món 

i el vivim, en què ens reconeixem i ens fem presents a la resta 
de ciutadans del món, la nostra forma d’aportar a la diversitat 
cultural la nostra petjada.

Els fenòmens de diversitat cultural no són estranys en la his-
tòria. La diversitat cultural és un fenomen que s’ha donat àm-
pliament, a finals del segle XIX i durant tot el segle XX, com 
a conseqüència de l’extensió dels fets colonials occidentals, 
així com de guerres, invasions i exilis. Tanmateix, durant el 
segle XXI, i a causa, fonamentalment, de les comunicacions i 
l’extensió d’Internet, aquesta diversitat cultural cada cop està 
més a l’abast de tothom.

Així doncs, d’entrada, podem entendre la diversitat cultural, 
bàsicament, com la convivència de diferents models o pautes 
de comportament, de diferents valors, circumstàncies i ma-
neres de viure. La diversitat cultural és vista per la comunitat 
internacional com un factor positiu i enriquidor. Fins i tot la 
UNESCO té una declaració universal sobre la diversitat cultural.

Però la diversitat cultural sempre esdevé un fet positiu i de-
fensable? Cal aclarir que la diversitat cultural, que és un fet 
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evident, no implica sols una materialització en positiu. Hi ha 
construccions culturals que requereixen un millor encaix en la 
seua contemporaneïtat, i n’hi ha d’altres manifestament abo-
minables i execrables, que mereixerien un oblit i un allunya-
ment de les seues manifestacions més públiques.

Destruir art sumeri, evidentment és una forma de ser al món 
i d’entendre’l, però des de la perspectiva de la realitat cul-
tural lleidatana és quelcom manifestament reprovable. No 
entrarem en debats de relativisme cultural, de mirades acu-
sades d’etnocentristes, o de supremacia de la cultura occi-

dental envers altres cultures. No, no és aquest el debat. Sols 
volem dir que, des de la perspectiva de la visió cultural lleida-
tana, hi ha actes que no compartim, actes que no encaixen 
en la nostra mirada, en la nostra pàtina de percepcions i 
sensibilitats.

L’antropòleg francès Levi Strauss ja ens parlava, a principis 
de la dècada del setanta, de la fi de la supremacia cultural 
occidental: res més cert que aquesta visió. Sols cal que mi-
rem què mengem, com vestim, quina música ens agrada, per 
afirmar que el bastiment cultural del segle XXI, en el món 
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occidental, en el fet cultural lleidatà, es troba empeltat d’una 
munió de branques incorporades d’altres cultures. Però tots 
aquests empelts no deixen de trobar-se enganxats a un únic 
tronc, a un tronc que beu la seua saba de segles previs de 
fluids culturals que emmarquen i donen cos al seu basti-
ment cultural, a la seua forma de ser, d’entendre els altres i 
d’interrelacionar-s’hi. 

Per tant, des de la nostra visió, no podem ser indiferents a 
altres manifestacions culturals que percebem com a incom-
prensibles i manifestament refusables.

Com ens podem sentir indiferents davant la destrucció, 
perpetrada per l’Estat Islàmic, de l’antiga Calah, tal com se 
l’anomenava en l’Antic Testament, a la ciutat de Nimrud, una 

de les principals capitals de la civilització assíria, situada a la 
vora del riu Tigris, i a tan sols 30 km al sud-oest de Mossul. Són 
fets esdevinguts el febrer d’aquest any. 

A Nimrud, ciutat referencial de l’antiga Mesopotàmia, encara 
es podia gaudir de la presència impactant de les estàtues de 
Lammasu, els immensos home-bou alats, amb cos de bou, ales 
d’àliga i cap d’home, fidels guardians de les portes d’entrada 
de les ciutats assíries i dels palaus dels seus reis entre el 1812 
aC i el 609 aC.

No menys rebutjable va ser la destrucció del patrimoni cultural 
de la ciutat de Tombuctú, a Mali, perpetrada per islamistes 
radicals d’Ansar Dine, de la branca d’Al-Qaeda al Magreb Islà-
mic, entre el juny de 2012 i el gener de 2013. 
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Es van destruir mesquites, mausoleus i altres edificis històrica-
ment emblemàtics de la ciutat. També van ser destruïts milers 
de pergamins preislàmics i medievals. Eren tresors de saviesa 
que parlaven d’astronomia, música, anatomia o botànica, as-
sumptes que els jihadistes menyspreen per “impurs”. Quan la 
cultura pot esdevenir “impura”? En nom de quina supremacia 
cultural es pot determinar què hem de llegar a les generacions 
futures i què mereix ser destruït?

De segur que la comunitat cultural lleidatana no ho sap, ni vol 
saber-ho, ja que som profundament respectuosos amb les altres 
manifestacions culturals, les que no són la nostra. Creiem —i en 
fem bandera— que la diversitat cultural, la mirada de l’altre, la 
forma de ser i estar al món de l’altre no ens fan nosa ni ens em-
petiteixen, ans al contrari, ens donen més pluralitat de visions 
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del món, ens omplen de detalls i matisacions. A la fi, ens fan més 
plurals i millors. Però, alhora, ens entristeix que altres no pensen 
el mateix, que no tinguen la mateixa percepció i sensibilitat, que 
menyspreen, fins al límit de voler destruir-la i de fer-ho, la mirada 
de l’altre, la petjada cultural pròpia, única i irrepetible de l’altre. 

Els que pensen que la nostra mirada, la nostra cultura lleida-
tana, la nostra forma d’entendre i ser al món no és, com a 
mínim, tan digna i respectable com la seua, no mereixen de 
nosaltres més que llàstima, ja que, en empobrir la seua mirada, 
s’empobreixen com a éssers humans i, de retruc, ens fan una 
mica més pobres culturalment a tots.

No, nosaltres, els homes i les dones que compartim la cultura 
lleidatana, no som d’eixe món.

© Oriental Institute Museum
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Anna Sàez*

Elogi de l’avorriment

Aleshores no m’ho semblava, però l’estiu era llarg. I tediós. 
No fèiem vacances. De fet, era el temps de més feina. De 
llevar-se a una hora indecent i entomar l’aigualera amb què 
et despertaven els arbres cada cop que collies una llimone-
ra. Del calibre seixanta en amunt. Un matí de badalls i peus 
humits. A la tarda la calor espessia l’aire. Costava de respi-
rar. Tothom anava molt cansat. Massa. La migdiada era sa-
grada. Un silenci sepulcral regnava a tot el poble. Els grans 
dormien. Nosaltres ens avorríem. Catorze anys. Aquella edat 
difícil en què les lectures infantils ja no m’enganxaven, però 
les d’adults encara no m’atreien. M’havia quedat sense lli-
bres quan a l’insòlit quiosc-pesca salada que regentava una 
brodadora va arribar el primer fascicle d’una nova col·lecció 
literària de clàssics de la literatura universal. Amb el primer 
número s’incloïen dos llibres: Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez, i Eugenia Grandet, d’Honoré de Balzac. Eren 
un prodigi de sobrietat. Tapa dura, de color granat, i lletres 
daurades. Títol i autor. Sense fotos, sense il·lustració. Cap dels 
dos no em sonava de res. Vaig dubtar quin agafava primer. 
Potser García Márquez. Era més gruixut. I el títol era més 
bonic. Recordo que vaig anar a seure en una butaca que era 
en una sala en penombra i vaig començar a llegir sense saber 
que havia trobat el cau del conill que fa de porta d’entrada al 
país de les meravelles. “Muchos años después, frente al pe-
lotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a co-
nocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas 
de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas 
diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, 
blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era 
tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 

mencionarlas había que señalarlas con el dedo.” Encara m’ho 
sé de memòria. Aquell dia vaig descobrir que obrint un llibre 
pots endinsar-te en el món que creix entre les seues pàgines. 
Que de vegades es fa tan gran que es converteix en un uni-
vers inabastable que recorreràs la resta de la teua vida. Aquell 
estiu llunyà vaig arribar a Macondo sense saber on anava. I 
em va canviar la vida. 

No els descobriré la sopa d’all. Aquesta novel·la, publicada el 
1967, explica la història de sis generacions de la família Buen-
día en un poble imaginari de Colòmbia que s’assembla molt 
a l’Aracataca natal del Nobel colombià. José Arcadio Buendía 
i Úrsula Iguarán són dos cosins que es casen amb el temor 
d’engendrar un fill amb cua de porc. Amb ells s’inicia una 
nissaga a través de la qual viurem la història violenta, con-
vulsa, irreal de Colòmbia de mitjans del segle XIX a mitjans 
del segle XX. Diu tan poc, aquest argument! És com dir que 
El Quixot és la història d’un home que es torna boig i es creu 
protagonista d’una novel·la de cavalleries. Afirmacions rigo-
rosament certes i, alhora, insuficients. Cien años de soledad 
té una atmosfera especial. Si hi entres, els personatges no et 
semblaran excessius. Ni el llenguatge tan barroc i exuberant 
com la vegetació de la selva caribenya. El poeta Carlos Barral, 
que el 1967 dirigia l’editorial Seix Barral, va retornar l’original 
perquè estava convençut que era una novel·la abocada al 
fracàs. Potser va ser la barreja d’història i fantasia. Potser la 
sobredosi d’Aurelianos i José Arcadios que poblen el llibre. Ell 
no hi va entrar. 

M’alegro d’haver-la descobert quan no em condicionaven les 
crítiques. Per això em nego a disseccionar una novel·la que ha 

Report

Gabriel García Márquez: Cien años de soledad. José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán 
són dos cosins del poble colombià de Riohacha que es casen entre ells. Úrsula no vol 
consumar el matrimoni perquè tem que els fills li neixin amb una cua de porc o d’iguana 
pel parentiu que la uneix amb el marit. Aviat es malparla al poble i, un dia, després d’una 
baralla de galls, Prudencio Aguilar retreu a José Arcadio Buendía que no sigui prou home. 
Buendía el mata, però no aconseguirà desempallegar-se del seu fantasma, que el turmen-
ta fins que la jove parella decideix anar-se’n amb altres famílies a buscar el mar creuant la 
serra. No hi arribaran, perquè l’impulsiu José Arcadio té un somni i decideixen fundar un 
poble que s’anomenarà Macondo en un lloc perdut de la selva. La parella tindrà tres fills: 
José Arcadio, Aureliano i Amaranta, noms que s’aniran repetint al llarg de diverses gene-
racions. L’únic contacte amb la realitat del món exterior d’aquestes famílies de pioners 
seran els gitanos liderats per Melquíades, que portaran periòdicament al poble invents 
com el gel, la lupa o l’imant. El llibre recull la història de la nissaga al llarg d’un segle.
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estat tan important en la meua educació sentimental. No puc. 
Ni tan sols sóc capaç d’assimilar que Gabriel García Márquez 
hagi mort. No m’ho acabo de creure. És immortal. Les seues 
històries màgiques són com el París de Humphrey Bogart i In-
grid Bergman: sempre hi podrem retornar. Hi voldrem retor-
nar. Perquè no hi ha res més trist que tancar un llibre quan ja 
en formes part. Vaig començar a racionar-me la lectura quan 
vaig entendre que en qüestió de dies l’acabaria. Jo no volia 
marxar de Macondo. Vaig allargar-ho fins a l’agonia, però va 
arribar la temuda última frase, que també em sé de memòria: 
“...porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no 
tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”. Jo sí que la 
tenia. Vaig tancar el llibre i el vaig tornar a obrir. I vaig tornar 

a recordar amb el coronel Aureliano Buendía la tarda remota 
en què el seu pare el va portar a conèixer el gel. I em va tornar 
a atrapar tant la lectura que vaig tornar a saber que les estirps 
condemnades a cent anys de solitud no tenen una segona 
oportunitat sobre la terra. Tres vegades. Fins que va arribar 
l’octubre i vaig haver d’anar a l’institut. 

Aleshores encara no havia llegit El amor en los tiempos del có-
lera. Ni tan sols s’havia publicat. Però anys després em vaig 
sentir identificada amb el final d’aquesta altra gran novel·la de 
García Márquez. El capità del vaixell amb bandera del còlera 
que passeja l’amor clandestí de Florentino Ariza i Fermina Daza 
fa la pregunta que jo també em faig quan un autor fa el mira-
cle de fer-te sentir part del seu univers literari. 

“—¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir 
y venir del carajo? —le preguntó.

Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cin-
cuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches.

—Toda la vida —dijo.” Tota la vida. Mirin si tenim temps.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Gabriel García Márquez va nàixer a Aracataca (Colòmbia) el 
1927 i va morir a Ciutat de Mèxic el 2014. Va estudiar dret, 
tot i que no va acabar la carrera i va treballar de periodista 
des del 1948 fins que va aconseguir poder viure de la litera-
tura. El 1955 publica el seu primer llibre, La hojarasca. El se-
guiran obres que ja formen part de la història de la literatura 
universal, com El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales 
de la mama grande, La mala hora, Cien años de soledad, El 
otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada o El amor 
en los tiempos del cólera, entre molts d’altres. El 1982 va ser 
guardonat amb el premi Nobel de literatura, que va rebre 
vestit amb la tradicional guayabera colombiana. Forma part 
de la irrepetible generació de l’anomenat boom de la literatu-
ra iberoamericana dels anys seixanta del segle passat, junta-
ment amb Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar 
o Guillermo Cabrera Infante. Necessitava tenir flors grogues 
a la taula per poder escriure.

* Anna Sàez Mateu. La Granja d’Escarp, 1969. Es va llicenciar en 
filologia hispànica, però quan encara no havia acabat la carrera ja 
exercia de periodista a la redacció de Segre. Postgrau en tècniques 
i mitjans de comunicació, ha guanyat premis com el Pica d’Estats 
de la Diputació de Lleida, el Tasis Torrent de la Diputació de Bar-
celona o el Mila d’igualtat de gènere que convoca l’ajuntament 
de Lleida. És autora de llibres como Lleida, el Pirineu i la Plana; 
Ermengol, 25 anys no són res, o Cristòfol íntim, aquest últim escrit a 
quatre mans amb Marga del Campo. Ha estat professora del grau 
de comunicació i periodisme audiovisual de la Universitat de Lleida 
i escriu habitualment a les revistes Sàpiens, Descobrir Catalunya i 
Ara Lleida, a banda de publicar una columna setmanal a la contra-
portada del diari Segre. 
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A la nova casa hi vaig viure un temps amb les habitacions gai-
rebé buides. A les parets blanques s’hi succeïen projeccions de 
llum, que entraven impetuosament per la finestra o s’escolaven 
tímides per sota la persiana mig abaixada. De tant mirar vaig 
decidir “escriure les habitacions” o “escriure la casa”, com diria 
Gaston Bachelard, endinsar-me en aquesta intimitat, en la rela-
ció amb el nou espai i els seus vincles amb l’exterior.

M’he detingut. He mirat a la paret. He reconegut la qualitat 
musical de la llum, el ritme del sol en la seva aventura, la clare-
dat i la profunditat del cel d’est a oest, la lluna sobre els fanals 
i el jardí, o les llums espontànies en les terrasses dels meus 
veïns. Cicles de vida, empremtes de llum en un temps i espai 
envolvents. Trajectòries que defineixen el no-res, apareixen i 
després es dilueixen, més tard tornen a sorgir.

KOSMOS
www.martabisbal.com
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M A R T A
B I S B A L
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ACTIVITATS DEL CERCLE

Presentació del XXX Concurs de Pintura, 14è Internacional, 
en homenatge a Juan Manuel Nadal Gaya.

Inauguració de la mostra de documents de
l’arxiu personal de Juan Manuel Nadal Gaya.

Inauguració de l’exposició d’obres seleccionades
i guanyadores del XXX Concurs de Pintura.

Acte de lliurament del premi al guanyador
del XXX Concurs de Pintura.

En el marc del Cercle de Belles Arts de Lleida, el gener del 1990 naixia 
la revista ARTS. S’han complert 25 anys de la publicació i al llarg del seu 
recorregut han aparegut 40 números, una xifra gens menyspreable en 
el context de les revistes de caràcter sociocultural a Ponent.

Les darreres 20 portades de la revista han incorporat una col·laboració 
fotogràfica. Aquesta exposició us presenta les vint fotografies originals 
en diàleg amb una segona imatge que els mateixos autors i autores ens 
proposen com a una “nova” portada, tal com avui la concebrien.

20 portades per celebrar els 25 anys i els 40 números de la publicació, 
ni més ni menys que això...

Del 27 de maig al 17 de juliol de 2015 · Centre de Cultures i 
Cooperació Transfronterera

La revista ARTS ha fet 25 anys i ho hem celebrat amb una exposició, de la qual us reproduïm la invitació. Al proper número us en 
farem la crònica.
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