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E D I T O R I A L

Abans que us endinseu en la lectura d’aquest número que ara 
teniu a les mans, no ens podem estar de demanar-vos que 
mireu els crèdits del Consell de Redacció que figuren en la 
pàgina anterior. 

No hi és. El Quim Minguell no hi és. 

La primera revista sense el Quim des de fa més de vint-i-cinc 
anys. El primer número d’ARTS sense un dels seus grans impul-
sors, redactors i, sobretot, sense l’amic que va saber aplegar al 
seu voltant totes i cadascuna de les diferents sensibilitats vers 
la cultura que, avui, defineixen el Consell de Redacció de la 
revista del Cercle de Belles Arts.

La revista que mai hauríem volgut publicar. L’editorial que 
mai hauríem volgut escriure. Que serveixi, si més no, per 
anunciar que el proper número d’ARTS estarà dedicat ínte-
grament a la figura, el treball i la memòria del Quim Min-
guell i Cardenyes.  

El Quim fou el visionari capaç de revitalitzar un projecte que 
havia patit la marxa de Manel Garcia Sarramona. De veure-hi 
més enllà i de defensar-lo activament, com a propi, davant la 
mateixa junta del Cercle de Belles Arts. La seva era una mane-

ra única i inimitable de fer les coses, discreta i proactiva, que 
t’atrapava sense remissió. 

El Quim apostà pel futur de la publicació a partir de l’estratègia 
de la implicació d’un gran nombre de companyes i companys 
vinculats a la cultura. Una interminable llista de noms que han 
col·laborat, i encara col·laboren, amb aquestes pàgines, grà-
cies a la seva personalitat, trajectòria i prestigi dins un sector 
que es va encarregar de dignificar com a soci del Cercle, i com 
a gestor cultural vinculat als Serveis Territorials de Cultura de 
la Generalitat. 

El Quim fou i serà, ara ja per sempre, una figura de consens 
dins l’àmbit cultural lleidatà. Aquella que tothom referencia-
va, aquell que ningú es podia permetre no conèixer, no haver-
hi parlat. I aquest Consell de Redacció, aquesta revista, no és 
més que un altre exemple, entre molts i molts, de la immensa 
tasca que dugué a terme, de la seva passió i de la seva visió 
de la cultura. 

Costa tant entendre aquesta revista sense el Quim. Costa tant 
no llegir el seu nom en els crèdits del començament. 

Descansa en pau, company. 
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F R A N C E S C  C ATA L À  I  A L Ò S
( F O T O G R A F I E S :  C R I S  R O M A G O S A )

MERITXELL GENÉ

E N T R E V I S T A

Parlem amb Meritxell Gené del que representa per a ella el “Lleida Power”
aquest encuny que s’està fent realitat al territori català. Ella, cantautora consolidada, 

treballa des d’aquí connectada amb el territori i reflexiona sobre el que encara
ens queda per assolir, al costat de la normalitat que ja vivim.

Parlem de l’artista... sobre el tema so-
cial i polític. Aquest compromís varia 
segons les èpoques. Hi ha moments en 
què l’artista es desvincula de l’entorn, 
i treballa a la seua “caixeta artística”, 
i altres en què es compromet amb la 
realitat. Fins i tot és més habitual el 
compromís amb músics i cantants a 
Catalunya que amb músics de la resta 
de l’Estat. Això, és cert en el teu cas? 
Com ho vius/veus?

Entenc la cançó com un mitjà alterna-
tiu per transmetre les nostres inquietuds 
ideològiques, culturals, musicals i per-
sonals. Un mitjà de reivindicació social 
i de compromís amb el país. Un mitjà 
que ens omple de valors i ens ajuda a 
evolucionar com a persones. La cançó 
és la nostra memòria, el nostre present, i 
també el nostre futur.

En el meu cas, als meus darrers tre-
balls discogràfics m’he apropat molt a 
la poesia musicant un recull de dotze 
poetes d’arreu dels Països Catalans del 
segle XX, units per una especial since-
ritat i intensitat de viure, cants a la terra 
i l’amor.

Per fer la tria no he seguit un patró 
científic ni filològic. He volgut —això 

sí— partir del concepte Països Cata-
lans i reivindicar aquesta imatge viva 
de la llengua, la idea d’una cultura que 
és molt viva, com sovint els mateixos 
poetes ens recorden. He escollit un tí-
tol que dóna molt de joc, «branques», 
i que em sembla que ja desplega algu-
nes idees: les arrels són la cultura, la 
tradició; el tronc, la nostra llengua; les 
branques, les maneres diferents de par-
lar la nostra llengua a tots els Països Ca-
talans, i els fruits, els poetes. D’alguna 
manera, els països fruiten pels poetes. 
Són aquests els qui entaulen el diàleg 
amb la terra i reivindiquen les arrels 
més fondes.

Amb aquest treball, he après que 
la poesia sovint et provoca un estat 
d’inquietud, et fa remoure les coses que 
tens guardades ben endins. T’apropa a 
la sinceritat, t’ajuda a acceptar les feri-
des més profundes. La poesia et permet 
fer relectures de la teva pròpia vida, 
interioritzar-les. Si és sincera, profunda i 
et remou de veritat, la poesia et fa per-
dre la por i et permet veure la vida amb 
ulls nous, i, per tant, et transforma i et 
fa canviar.

Si repassem la teua trajectòria, podem 
veure com en els inicis col·labores 

majoritàriament amb artistes lleida-
tans per passar ja a l’escena nacio-
nal plenament. Podem trobar algun 
paral·lelisme en la projecció moderna 
de Ponent cap al territori?

Potser sí, que en podríem trobar algun. 
Des que vaig començar, sempre he anat 
aprenent i avançant, i això ha estat una 
gran sort. Durant un temps, buscava i 
provava musicalment, però em costava 
trobar l’essència, trobar-me a mi. Un 
dia, vaig descobrir pel camí la poesia, i 
des d’aquell moment vaig sentir que hi 
va haver un punt i a part, vaig aprendre 
que havia de cantar des de ben endins, 
des de la sinceritat.

Entenc que la projecció de Ponent cap al 
territori també ha anat canviant força en 
els darrers anys; hem anat parlant sovint 
de les debilitats i fortaleses de la nostra 
gent i del nostre territori, l’hem anat rei-
vindicant i hem entès que per fer més 
visible cap a enfora els nostres potencials 
hem de valorar-nos més i enfortir la nos-
tra autoestima.

I com va escriure el poeta Màrius Tor-
res: “Entre runes de somnis colgats, més 
prop de terra, Pàtria, guarda’ns: —la 
terra no sabrà mai mentir.”
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Creus que a Ponent hi ha capital 
humà suficient per esdevenir la po-
tència interior que malda per ser 
el Lleida Power? Es pot dir, doncs, 
que hi ha un ressorgiment des de 
Ponent de figures emergents i in-
fluents en el panorama nacional i 
internacional?

I tant que sí! Tenint present la proporció 
de poca gent que representa el territori, 
déu n’hi do, la quantitat de cultura que 
hi hagut i que hi ha. D’altra banda, és 
normalíssim que la gent ho tingui poc 
conegut, el percentatge és petit, però si 
féssim una llista de tots els lleidatans im-
portants, ens quedaríem parats: Màrius 
Torres, Manuel de Pedrolo, Maria-Mercè 
Marçal, Concepció G. Maluquer, Joan 
Barceló…, a qui precisament he musicat 
en els darrers treballs.

I si, a més, hi sumes el paisatge, tot ple-
gat crea una simbiosi interessant, pecu-
liar, suggeridora…, en definitiva, única!

Comparar és odiós, però Lleida està 
a l’altura quant a l’aportació vers el 
territori?

Per què ens hem de plantejar si Lleida 
està a l’altura?

Precisament, fa poc vaig participar en 
una taula rodona en què se’ns convi-
dava a reflexionar sobre l’ús públic del 
català nord-occidental, i se’ns planteja-
va si fèiem diferències entre la llengua 
que fèiem servir habitualment i la que 
empràvem professionalment, o si per-
cebíem algunes reaccions per part dels 
alumnes o del públic usant els nostres 
trets lingüístics.

I vaig pensar: per què n’hauria de fer 
una, de diferència? Si precisament la 
base d’un parlar dialectal és que funcio-
ni una mica inconscientment i, al mateix 
temps, no és una cosa estanca, sinó que 
evoluciona. El català és una llengua que 
admet dialectes, per tant, és totalment 
fals i, a més a més, és absurd pensar 
que les variants dialectals s’enfronten 
als idiomes. Al contrari, els reforcen, hi 
introdueixen matisos, algunes petites 
opcions de variables i de vegades una 
fonètica lleugerament diversa. 

Per mi, això és riquesa, i la normalitat és 
això, no qüestionar-se aquestes coses. 
Només així aprendrem a valorar més el 
que és nostre, el d’aquí.

D’altra banda, crec que hem de ser ca-
paços de recuperar aquest orgull perdut 

i deixar anar el victimisme i aquest com-
plex que ha tingut Ponent les darreres 
èpoques, que ens ha portat, potser, a 
tenir una actitud més tancada o ferés-
tega, però sempre, malgrat tot, sincera 
i especial.

Quina creus que és la relació de Lleida 
amb Barcelona? Creus que encara hi 
ha complexos a l’hora d’establir con-
nexions i sinergies? Hi ha realment 
connexió? Aquesta connexió és indivi-
dual... col·lectiva?

Sí, crec que encara hi ha alguns comple-
xos a l’hora d’establir connexions. Penso 
que a escala nacional hi ha una manca 
de visió completa del territori, un pro-
blema de mirada d’una Barcelona miop, 
que mira a voltes on li convé.

D’altra banda, partint de la base dels 
aïllaments històrics que ha patit Ponent 
com a territori desconegut, penso que 
potser el que ens hauríem de plantejar 
és no entrar en aquest victimisme de 
territori ignorat.

Us convido a interioritzar aquests ver-
sos plens de connexions que Joan Sales 
va dedicar a Màrius Torres, i que tant 
m’agrada recitar:

   “A escala nacional hi ha 
una manca de visió comple-
ta del territori...”
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“Com tu, estimo la noble egua de la planú-
ria, Lleida, amb els flancs marcats pel ferro 
de la injúria. Sovint, pels capaltards plens 
de sagrada por, vaig errabundejar, deixant 
en la foscor la ciutat sense mur, pels grans 
camps sense serra.”

“—Segre enllà, la pau dels camins rals, el 

vermell boig de les cireres garrofals i una 
fortor calenta de palla i de farratges…—
Indrets esborradissos, solitaris paratges, 
muntanyoles d’argila voltant els camps de 
blat, erms i més erms, planúries de set i 
de pecat, i al fons, Samaritana que es veu 
contra el crepuscle alçant amb gest antic el 
selló sobre el muscle, Lleida amb la Cate-

dral, marcant encara el temps, entre fres-
ques sentors d’horta regada i fems, dreta 
sobre el llindar de les solituds ermes, respi-
rant amb l’anhel d’allò que no té termes.”

Sempre he tingut molt clar que Ponent 
està per descobrir, per sentir, per cantar, 
per escoltar, per recitar, per estimar.

   ”Ponent està per desco-
brir, per sentir, per cantar, 
per escoltar, per recitar, 
per estimar.”
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Pl. de Sant Antoni, 1
25300 TÀRREGA 
T. 973 310 731 

cultura@tarrega.cat www.tarrega.cat

Sales Nobles del Museu Comarcal de l’Urgell · 20,30 h
C. Major, 11. Tàrrega

Per a més informació: 973 312 960 · info@museutarrega.cat

Dijous 18 de febrer
Restauració dels teixits trobats a la necròpolis jueva de Tàrrega; algunes 
pistes sobre indumentària
A càrrec d’Elisabet Cerdà, restauradora del Museu Tèxtil de Terrassa.

Dijous 17 de març
La documentació notarial referent als jueus de Tàrrega custodiada per l’Arxiu 
Parroquial de Verdú
A càrrec de Josep Muntané, doctor en filologia hebrea i especialista en judaisme medieval.

Dijous 14 d’abril
Les armes de l’assalt al call de Tàrrega de 1348. Ganivets, dagues, espases i 
altres armes a la Catalunya del segle xiv
A càrrec de Marc Gener, doctor en història, investigador del CSIC i especialista en armament 
medieval, i Lluïsa Amenós, doctora en història de l’art i especialista en patrimoni metàl·lic.

Dijous 5 de maig
Els amulets de la necròpolis jueva de les Roquetes
A càrrec de Mònica Oliva, doctora en història i especialista en joieria prehistòrica, i Anna Colet, 
arqueòloga directora de l’excavació de la necròpolis jueva de les Roquetes i tècnica del Museu 
Comarcal de l’Urgell-Tàrrega.

Dijous 16 de juny
El call i el llegat jueu de Tàrrega dins del patrimoni jueu medieval europeu
A càrrec de Jordi Casanovas, doctor en filologia hebrea i conservador del MAC, i Oriol Saula, 
arqueòleg i director tècnic del MCUT.

Dijous 14 de juliol
L’urbanisme de la Tàrrega medieval. El creixement de la vila i els convents i 
monestirs de la Tàrrega medieval 
A càrrec de Joan Biosca, arqueòleg i especialista en història medieval, i Alberto Velasco, doctor en 
història de l’art i conservador del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
La conferència del 14 de juliol vindrà seguida del sopar temàtic al jardí del museu. La taula del prior. 
Cal fer reserva al 973 312960 o infocultura@tarrega.cat (preu 30e).

Cicle de
Conferències
2016
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“Si Catalunya és un estat independent, 
Lleida passa a ser la gran frontera.” 
Aquesta magnífica frase ens l’oferia 
Ferran Sáez a l’entrevista que encetava 
el número quaranta de la nostra revista 
(el podeu consultar a http://issuu.com/
revistaarts/docs/arts_40).

En aquell número vam iniciar un debat entorn d’un concep-
te que a poc a poc ha anat agafant volada en les nostres 
contrades i fora: el Lleida power (o si voleu, #lleidapower, 
en termes 2.0). 

Aquesta sèrie sobre el #lleidapower parteix de la base de 
la invisibilitat històrica que han tingut les connexions Llei-
da-Catalunya. Del fet que és el territori més desconegut, 
menystingut, ignorat. També tenint en compte que aquest 
fenomen és bidireccional: que segurament té a veure amb 
una manca de visió completa, integral, total de Catalunya. 
Un problema de mirada. D’una Barcelona estràbica (que 
mira a voltes on li convé) i d’unes comarques miops (que 
no hi veuen més enllà). Però que, tanmateix, al segle XXI 
comença a experimentar modificacions.

Com deia Francesc Canosa, pare d’aquesta expressió, “el 
#lleidapower no és res. No té cap importància. És una anèc-
dota. Una gota de suor festiva d’estiu”. Doncs per no ser 
res, el tema ha donat per a dos monogràfics de la revista 
ARTS (l’esmentat del número quaranta i el que presentem 

en aquest número quaranta-u) i per a més d’un debat i d’una 
taula rodona a Lleida.

No podem entendre aquest dossier de manera deslligada 
de l’anterior. La diferència entre l’un i l’altre la trobem en 
els col·laboradors. No en el seu origen, ja que tots i totes 
són lleidatans i lleidatanes, sinó en la seva situació vital. Al 
número quaranta, tots els articulistes tenien una caracterís-
tica comuna: estaven establerts fora de Lleida, bàsicament 
a Barcelona. Doncs bé, en aquest dossier tanquem el cercle 
des de la perspectiva de lleidatans que no s’han mogut dels 
nostres límits propers, que segueixen vinculats al territori 
físicament (perquè, emocionalment, aquests i els anteriors 
hi segueixen vinculats).

Trobareu en aquest dossier reflexions molt interessants 
sobre, entre d’altres, la mateixa indefinició de la lleida-
tanitat, la necessitat d’entendre d’on venim i cap on hau-
ríem d’anar.

Així, Marta Alòs ens il·lumina entorn dels motius pels quals 
Lleida sempre ha tingut aquest paper secundari respecte al 
territori, indicant un magma de factors, com la seva situació 
geogràfica, la manca d’un model pel qual hàgim apostat els 
lleidatans i les lleidatanes, el model de creixement, la man-
ca d’oferta cultural, etc.

La recerca dels orígens de la lleidatanitat també és motiu 
de reflexió per a Ramon Fontova, que incideix en la pro-

LLEIDA
#LLEIDAPOWER:
UNA NOVA HEGEMONIA?

Ò S C A R  F L O R E S
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blemàtica de què entenem per Lleida, si separem la reali-
tat territorial de la plana de la del Pirineu, i aquestes de les 
comarques interiors més occidentals. Aquesta falta d’unitat 
d’acció i un excés d’anar cadascú a la seva també és una 
idea destacada per a Àlvar Llovet, que assenyala que la 
manca de diàleg entre les principals ciutats ha esdevingut 
un element negatiu que no ha permès l’enriquiment social i 
econòmic de les terres de Lleida.

Aquestes reflexions entorn d’on venim les rebla Ramon 
Fontova indicant que tot plegat ha acabat generant un ter-
ritori mancat de confiança, poc conscient de tot el que pot 
arribar a oferir: l’entorn natural, espais singulars, serveis 
de qualitat, etc. Totes les possibilitats hi són, però el que cal 
és que primer es facin valer internament. Només així s’as-
solirà el reconeixement exterior. Perquè com explica molt 
bé Jordi Calvís, la llunyania entre territoris, la llunyania de 
Lleida respecte a Barcelona, Manresa, Berga o Falset, és 
més mental que física. És necessari trencar aquesta distàn-
cia aprofitant les eines de comunicació i les autopistes di-
gitals, i fer-ho començant des del mateix territori lleidatà, 
des d’un mateix.

L’excel·lent exercici que fan els articulistes pel que fa a la 
recerca dels orígens de la realitat lleidatana permet que, 
de retruc, brollin en el dossier tot un munt de situacions, 
d’idees i propostes que entronquen amb el #lleidapower, 
que indiquen que alguna cosa es mou en el territori i que 
encara hi ha camí per recórrer.

Àlvar Llovet descriu magistralment com la cançó de David 
Esterri, conegut popularment com Lo Pardal Roquer Sóc de 
l’Oest ha aconseguit generar un vincle emocional dels llei-
datans amb la seva terra. I és que, com explica Anna Sáez, 
és hora de passar del complex a la reivindicació de l’orgull 
de ser de l’oest, no només amb la cançó de David Esterri, 
sinó també amb Lo Cartanyà, amb el Sr. Postu i el Postureig 
Lleida, entre d’altres, per enterrar d’una vegada el lerida-
nismo caspós. 

I només trencant complexos i cotilles que no porten enlloc 
és com es canviaran les coses. És l’autogestió que explica 
Amat Baró, és el trencament de les barreres històriques i la 
renovació dels aires del país, teixint una trama des de tots 
els vessants: econòmic, polític i social, creant una marca, 
una DO de valor exclusiu i diferenciat.

Josep Maria Forné ho explica molt bé. Cal bastir un país en 
xarxa com a via de progrés en la relació Lleida-Catalunya, 
sense complexos, sense esperar que tot vingui de fora. No 
es pot competir en quantitat, però sí en qualitat, i des de les 
terres de Lleida tenim molt recorregut per avançar.

Esperem, doncs, que els articles siguin del vostre interès, 
que aportin una certa llum a una realitat que existeix, i que 
us convencin que Lleida està per explicar. Citant Francesc 
Canosa: “L’atracció d’allò desconegut, de l’altre, de la terra 
verge és un factor —real i psicològic— que pot fer brillar 
Lleida.” Ens ho creiem?
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La relació Lleida-Catalunya és un tema que ve de lluny i que 
sembla renéixer recurrentment. En primer lloc, podríem 
preguntar-nos si el tema en realitat són les relacions entre 
les comarques de Lleida i la resta de Catalunya, o bé si del 
que estem parlant és de la relació entre la ciutat de Lleida, 
que no ha acabat mai de reeixir com a metròpoli de la Cata-
lunya occidental i interior, i la ciutat de Barcelona, amb tota 
la seva àrea metropolitana, que, atesa la seva macrocefàlia 
en relació amb la resta del cos català, exerceix de pol mag-
nètic irresistible envers tot el país. Perquè Catalunya, com 
a país, és una realitat complexa i diversa. I ben probable-
ment el país no es contempla de la mateixa manera si hom 
el mira des de l’àrea gironina (comarques de l’Empordà i 
comarques entorn de la ciutat de Girona) que si ho fa des 
del Camp de Tarragona, amb l’àrea metropolitana, aquesta 
sí, creada al voltant del triangle Reus-Valls-Tarragona, o des 
de les Terres de l’Ebre, només per posar tres exemples.

Aquesta diversitat interna, que no nega la unitat sociopolí-
tica catalana, és un factor a tenir en compte a l’hora de re-
flexionar sobre la relació Lleida-Catalunya. Perquè, aquesta 
relació és la mateixa si posem l’enfocament en qualsevol 
punt del país, o bé canvia depenent de cap on mirem? Per-
què, són la mateixa cosa la relació Lleida-comarques giro-
nines, Lleida-Camp de Tarragona o Lleida-Terres de l’Ebre? 
Per no parlar de la relació de les comarques del pla de Llei-
da amb el Pirineu... Assajar una resposta a aquesta qüestió 
hauria de ser cabdal a l’hora de plantejar-nos arribar a algu-
na idea clara sobre la relació Lleida-Catalunya. Ara i aquí, 
em limito a deixar l’interrogant plantejat.

Paral·lelament, i per tal de fer una anàlisi un xic acurada 
d’aquest tema, també caldria que concretéssim què en-

tenem per Lleida. Si entenem només la ciutat de Lleida, 
ampliada com a màxim a un radi limitat de municipis del 
seu voltant, o bé si sota aquesta denominació englobem un 
territori més ampli que, aproximadament, i com a mínim, 
inclouria algunes comarques del que hom ha convingut a 
anomenar Terres de Ponent. Aquesta concreció em sembla 
important, ja que és una de les claus que ens ajudarien a 
entendre el que sembla una incapacitat recurrent de Lleida 
a l’hora d’explicar-se a la resta del país. I aquí patim algunes 
herències històriques que, sociològicament, a banda de con-
dicionar la nostra identitat territorial, també ens creen un 
garbuix d’opinions i imaginaris a l’hora de definir-la. 

En primer lloc, l’existència de l’anomenada província de 
Lleida, una realitat política creada al segle XIX i que s’ha 
mantingut pràcticament inalterada fins avui. Aquesta reali-
tat política engloba, grosso modo, les comarques pirinen-
ques occidentals i les comarques de la Depressió Central 
Catalana, unitats geogràfiques que, en si mateixes, definei-
xen territoris amb paisatges, climes, relleus i formes de vida 
força diferenciats però, alhora, relacionats. 

Tot i que avui dia sembla que hi ha un corrent de pensament 
que clarament separa les terres del Pirineu de les terres de 
la Depressió Central, aquesta no és pas una idea unànime-
ment acceptada, i des de certs lobbys, sobretot econòmics 
i polítics, però no només, existeix una tendència a mante-
nir la unitat territorial i política d’aquestes comarques. En 
tenim un bon exemple en la denominació de l’estació de 
trens a Lleida ciutat, oficialment anomenada Estació Lleida-
Pirineus. L’objectiu d’aquests grups cercaria la creació de 
sinergies entre grups de capital privat de la plana i de la 
muntanya de cara al creixement del negoci turisticourba-

LLEIDA
R A M O N  F O N T O VA  C A R L E S 
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nístic, sobretot. Alhora, les institucions públiques locals 
s’han mostrat molt receptives a les pretensions d’aquests 
grups econòmics, i, en conseqüència, molt refractàries, tà-
citament o explícitament, a la dissolució de la unitat provin-
cial. Per tant, la realitat territorial que concep Lleida encara 
dins dels límits de la província històrica no és menor i cal 
no menystenir-la, deixant de banda altres consideracions 
d’índole més ideològica o d’identitat històrica.

Al mateix temps, si acceptem que cal separar la realitat ter-
ritorial de la plana de la del Pirineu, i sóc del parer que cal 
fer-ho, tampoc les comarques occidentals interiors de Cata-
lunya volen mostrar-se unànimement com una unitat territo-
rial, i encara menys sota el nom de Lleida. En aquest sentit, 
hi ha moviments socials, en comarques com la Segarra o 
l’Urgell, vinculats a la dinamització cultural, a la reivindica-
ció mediambiental, etc., que pretenen una clara separació de 
la lleidatanitat. És a dir, no volen ser considerats lleidatans. 
Aquests grups, molt presents, sobretot, a la Segarra, però 
també a l’Urgell, sembla que prefereixen arrenglerar-se o 
identificar-se amb una altra realitat territorial, que, en sentit 
ampli, es correspondria amb una nova idea de la Catalunya 
Central. Tot i que aquests corrents de pensament no s’han 
manifestat amb gaire fermesa i potser encara són un xic difu-
sos, la seva existència és innegable. I aquestes idees semblen 
més relacionades amb un cert refús de la lleidatanitat que no 
pas amb un sentiment de ser una altra cosa. És a dir, sembla 
que l’accent estaria més en el “no voler ser”, que no pas en el 
“ser”, cosa que ens hauria de fer reflexionar profundament. 

Amb tot plegat, la realitat territorial de Lleida, en sentit am-
pli, i si acceptem que transcendeix els límits geogràfics de la 
ciutat, podria quedar reduïda a les comarques del Segrià, el 
Pla d’Urgell, part de les Garrigues i part de la Noguera, per-
què no oblidem que bona part del nord de la Noguera mira 
al Pirineu i s’hi identifica amb força, mentre que part del sud 
de les Garrigues s’aboca a les comarques tarragonines, amb 
les quals també s’identifica amb força.

Presentant aquestes complexitats no vull començar a bus-
car els tres peus al gat, ni embolicar la troca amb filigranes 
de campanar, sinó posar en evidència que, probablement, 
un dels principals problemes que tenim els que ens sentim 
lleidatans (en el meu cas, noguerenc per naixement i lleida-
tà de ciutat per adopció), és el de definir-nos territorialment 
en relació amb la resta del país. Aquesta problemàtica de 
definició territorial no existeix en altres casos. Per exem-
ple, els camptarragonins, siguin vallencs, tarragonins o 
reusencs, rivalitats sornegueres a banda, senten viva i cla-
ra aquesta identitat territorial. Així mateix, la gent de les 
Terres de l’Ebre ha sabut vertebrar, no sé si històricament, 
però sí en temps recents i amb molta força, una identitat 
territorial, geogràfica i cultural prou forta, que els identifica 
amb claredat en relació amb la resta de Catalunya.

Si ni nosaltres acabem de posar-nos d’acord en qui som, 
quin és el nostre marc territorial, geogràfic, social i cultu-

ral, difícilment podrem construir cap mena de relat clar que 
proposi una relació dialèctica fluida amb les altres àrees del 
país. Dit d’una altra manera, si ni nosaltres ens coneixem, 
com volem que ens coneguin els altres?

Un exemple, per mi força eloqüent, de com uns trets 
d’identitat ben definits faciliten aquesta relació, en termes 
d’autoconcepte, autoestima, sense complexos d’inferioritat 
o menysteniment i sense supremacies d’índole moral, per 
molt que aquestes sempre vulguin imposar-se, el tenim 
en les Terres de l’Ebre. La gent d’aquestes comarques, no 
exemptes tampoc de límits difusos i/o transicions, per 
exemple al Priorat, han sabut construir, des de la reivindi-
cació d’allò propi, una identitat forta que es presenta davant 
de tot Catalunya amb fermesa i convicció.

Començant per un tret geogràfic potent, que vertebra el 
territori amb força, el riu Ebre, i a partir de l’oposició als 
Plans Hidrològics Nacionals, que amenacen els cabals de la 
conca baixa del riu, on trobem les comarques del Baix Ebre, 
el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, s’ha creat una 
identificació molt forta de les persones amb el seu territori 
i que s’expressa també amb potència cap a la resta del país. 
La consciència d’una realitat territorial ben definida, les 
amenaces al propi territori i la defensa d’aquest, han contri-
buït a vertebrar un discurs clar i contundent que la resta del 
país ha entès amb facilitat. Segur que no tothom a les Terres 
de l’Ebre comparteix els principis i les idees dels activistes 
més implicats en aquestes lluites, però també hem vist com, 
si bé en un primer moment, per exemple, partits polítics 
d’índole exclusivament catalana, com Convergència Demo-
cràtica de Catalunya, no estaven arrenglerats amb aquestes 
lluites, ara sí que diuen que hi estan, en bona mesura perquè 
la sensibilitat social del territori s’hi identifica i, per tant, 
per a un partit polític, anar en contra del sentir majoritari 
de les persones d’un lloc és sinònim exacte de fracàs electo-
ral. No pretenc jutjar posicionaments polítics, sinó utilitzar 
aquest exemple com una evidència de com des de les Terres 
de l’Ebre s’ha construït amb força una identificació territo-
rial reconeguda arreu de Catalunya.

Així mateix, i en un altre pla de la realitat, fa anys que a les 
comarques ebrenques es reivindiquen trets culturals propis, 
que es plantegen des d’una catalanitat radical, però alhora 
des d’una singularitat pròpia, i que ens interpel·len a tots 
perquè reconeguem una realitat cultural catalana diversa i 
gens homogènia. Algun d’aquests trets es van imposant i te-
nen una acceptació general a Catalunya; algun altre és més 
rebutjat. Em refereixo a la jota cantada i dansada i a les 
festes amb bous, respectivament. 

Això que hom ha anomenant cultura popular i tradicional 
és un camp adobat per a la creació d’estereotips i tòpics: 
la sardana s’ha identificat com la “dansa nacional catala-
na”, una espècie del que en antropologia social s’anomena 
marcador diacrític de l’etnicitat. Durant molts anys, ballar 
sardanes ha esdevingut una forma d’expressar catalanitat, 
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més enllà de la seva dimensió estrictament lúdica i festiva, 
inherent a qualsevol dansa. Davant d’aquesta, la jota, una 
dansa i una forma de cant improvisat ben comuna a la resta 
dels Països Catalans, era tinguda com a estereotip aragonès 
o navarrès. Però la jota s’ha mantingut viva a les Terres de 
l’Ebre, ni que sigui per un fil prim de continuïtat genera-
cional, i d’uns vint-i-cinc anys ençà s’ha cultivat cada cop 
més entre les generacions més joves, precisament com un 
tret clau d’identitat local. I aquesta reivindicació i ressorgi-
ment s’ha acompanyat d’una mena de lema que venia a dir 
que “la jota és tan catalana com la sardana”. Alhora, aquest 
lema ha tingut acceptació, de forma que avui, ballar o can-
tar jotes ha esdevingut un marcador diacrític per a molts 
ciutadans ebrencs, un tret que els identifica i que els permet 
relacionar-se en un pla, podríem dir-ne d’equitat, amb altres 
manifestacions similars de la resta del país, i que, estereo-
típicament, havien estat tingudes per referents de catala-
nitat. Per contra, els correbous, també molt arrelats entre 
les pràctiques festives ebrenques, no han viscut la mateixa 
sort. Aquesta pràctica cultural, que genera fortes adhesions 
entre els ebrencs, sembla que, per contra, és font d’opinions 
ambivalents i discrepants entre molts dels altres catalans.

Per acabar, el que pretenc amb la meva reflexió és suggerir 
que un dels problemes clau en la relació Lleida-Catalunya 
està en la mateixa indefinició de la lleidatanitat. Territorial i 
cultural. Exercicis de concreció, en aquest segon àmbit, no 
n’han mancat, molts dels quals basats també en la creació 
d’estereotips culturals, propers a l’astracanada, l’excés, la 
disbauxa, però que sembla que no acaben de reeixir, potser 

precisament per excessivament excessius, per excessiva-
ment endogàmics...

D’altra banda, i en una opinió molt personal, no hem cregut 
en el nostre territori físic, geogràfic. La intensiva explota-
ció agrícola d’aquest territori i l’especulació agroindustrial 
o urbanística, cada cop més agressives, no han facilitat la 
identificació dels lleidatans amb el seu entorn natural, i, en 
conseqüència, no hi ha hagut una gran valoració d’aquest 
per part dels seus propis habitants. Altre cop un exemple 
concret: com és que un entorn tan singular, i digne del més 
important reconeixement, com el massís del Montsec no ha 
obtingut encara la declaració de Parc Natural? En primer 
lloc, perquè molt poca gent des del territori l’ha reivindicat 
amb força, i només ara fa poc, i en una maniobra política ab-
solutament inesperada per part dels agents locals, l’anterior 
Govern de la Generalitat va llançar la proposta de creació 
d’aquest Parc Natural, que veurem quin recorregut tindrà, i 
que potser només pretenia silenciar, únicament amb aquest 
anunci, altres moviments locals de protesta mediambiental 
per diverses agressions al territori veí del Montsec, en po-
bles com Algerri, Tartareu o Sant Esteve de la Sarga. Igual-
ment, podríem posar l’exemple d’altres espais singulars del 
nostre entorn que mirem amb més indiferència que estima. 
Si no fem valer el nostre territori, el nostre entorn natural, 
difícilment podrem establir un relat clar i entenedor de qui 
som, sobretot en una àrea tan poc densament poblada. Di-
fícilment la resta de catalans se sentiran atrets per venir a 
conèixer-nos, senzillament perquè pensaran que aquí hi ha 
ben poc per descobrir.
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Les distàncies s’escurcen quan es fuig de l’imaginari vestit 
de vies i asfalt. En l’era de les comunicacions i les autopis-
tes digitals, seguir pensant que el contacte amb Barcelona, 
Santa Coloma, Manresa, Berga o Falset és a una hora de 
distància com a mínim no té cap sentit. Anem per bon camí, 
però queda feina per fer per trencar aquesta llunyania entre 
territoris. No tenim els recursos per escurçar les distàncies 
físiques, però tenim les eines per obrir-nos i col·laborar si-
guem d’on siguem. Potser no és precisament el mapa de 
carreteres el que ens fa falta actualitzar.

“A Lleida. Bé, per allà. A prop de Mollerussa o no ho sé. Hi 
havia un pantano.” Crec que aquestes són les paraules més 
exactes sobre el nostre territori que he tingut amb l’última 
persona amb qui he parlat i que només havia travessat un 
cop la Panadella. És una batalla contra els elements que 
s’ha començat a esmenar gràcies al Procés™ i les xarxes 
socials. També. I fins aquí la meva trista anàlisi. No, ho des-
envolupo, però ja us aviso ara que, com a tesi, no passaria 
ni el segell d’un cunyat de bar qualsevol.

M’explico. El Procés™ ha ajudat a escurçar distàncies i a 
definir un mapa del Principat que fins avui estava força di-
fuminat per a moltes persones. En el cas de la comarca de 
les Garrigues se’n donen dos exemples força significatius. 
Parlem d’una comarca castigada per les comunicacions 
on, més enllà d’esdeveniments puntuals o la persistència 
de projectes com el SomGarrigues o l’Ateneu Popular Ga-
rriguenc, poques vegades s’havien vist engranatges socials 
funcionant en xarxa i amb tantes ganes. És clar que l’excusa 
també s’ho valia. Per al primer exemple ens hem de traslla-
dar al desembre del 2009, arran de l’onada de consultes per 
la independència. Per al segon, seguint el relat del Garrigues 

Decideix, a la creació de l’Assemblea Territorial Garrigues-
Garrigues Històriques de l’Assemblea Nacional Catalana, 
encara viva fins al dia d’avui (ja veurem quant més dura, 
perquè mara-de-déu-santíssima-tot-plegat) i que ha aconse-
guit dibuixar un mapa col·laboratiu amb gent d’arreu de la 
comarca força potent. I és just aquest escenari el que penso 
que s’ha traslladat a escala nacional. La foto de país ja és 
més nítida. La distància entre Ponent i el Litoral, més curta. 
La gent s’ha entossudit a construir un país i resulta que ha 
acabat coneixent-lo i reconeixent-lo. Els mitjans i les institu-
cions s’han posat el xip de país normal i ara tot sembla més 
a prop. O Barcelona menys referencial. Ens hem carregat el 
pal de paller perquè tenim un marc millor: el país.

I aquí ja hi faig entrar amb alegria les xarxes socials. 
Aquells espais virtuals que han envaït les nostres vides i 
s’han carregat aquella única finestra unidireccional que te-
níem oberta al Principat i que només estava en mans de 
mitjans amb seu a Sant Joan Despí o Sant Cugat. Vaja, que 
totes aquelles persones que no aprofitaven el cap de set-
mana per muntar-se la seva pròpia Catalunya Experience 
podien interactuar amb els del campanar veí des del sofà de 
casa. I aquí ja ens hem desinhibit. Ja no som “de prop d’allà” 
o “del costat de”. Som del nostre barri, del nostre poble o 
d’aquella comarca. Els de Balaguer ja som una mica menys 
de “prop de Lleida” quan sortim de la ciutat. Els de les Bor-
ges ja som més garriguencs que “lleidatans” quan ens hem 
de presentar. I és just aquí quan comencem a dibuixar-nos 
les fesomies portes enfora.

Avui tenim un problema. Sóc meitat noguerenc i meitat 
garriguenc i per als mitjans provincials (o provincianistes) 
sóc i seré lleidatà, de manera que es passen el Diccionari 

LLEIDA
J O R D I  C A LV I S

DIBUIXANT MAPES
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de l’Institut d’Estudis Catalans pel forro dels calçotets (se-
gons el DIEC, el lleidatà és un subdialecte del català nord-
occidental i el gentilici que rep la bona gent que fa vida als 
peus de la Seu Vella. I prou.). I és aquí on crec que entrem 
de cap a la mare dels ous. Quan parlem d’algun pilot de les 
Terres de Lleida o de qualsevol futbolista lleidatà i han de 
ser els mitjans de fora els que parlin de cerverins, linyo-
lencs i poblatans, el problema el tenim nosaltres. Aquella 
mania que hem tingut sempre de desdibuixar la personali-
tat de les mil fesomies i identitats que tenim a Ponent. Si els 
venem tot un territori tan divers com Ponent amb una sola 
referència o marca, per a ells això sempre serà “Lleida, o 

per allà”. Si els volem fer un mapa, més val que primer ens 
el dibuixem nosaltres.

Agafem tots els marcadors de Google Maps que trobem 
i anem-los situant al mapa. El Procés™ hi ha ajudat. Les 
xarxes hi han ajudat. Si hi ajudem nosaltres ja serà mera-
vellós. El territori es comença a vendre des d’un mateix. Di-
buixant-nos el nostre mapa al front. I aquí és quan ja estem 
regalant un mapa preciós a la noia del “pantano de prop de 
Mollerussa-o-no-ho-sé”. Que, per cert, és membre de l’ANC 
i una veterana de Twitter. I és de Gràcia. Ubiquem els de la 
resta de comarques a base d’ubicar-nos nosaltres.

I L · L U S T R A C I Ó  E S T E L A  M A R T O S



17

LL
EI

D
A

 P
O

W
ER

. E
L 

R
EB

O
ST

 IN
T

ER
IO

R

Com ha estat i com és la relació de Lleida amb Catalunya 
en aquests darrers anys, o darreres dècades? S’ha millorat, 
estem igual o, per contra, s’ha empitjorat? El millor que es 
pot fer per intentar contestar aquestes preguntes és, primer, 
analitzar què volen dir les preguntes, i després, assajar res-
pondre-hi, si es pot.

Anem a l’anàlisi de les preguntes. Què vol dir la relació Llei-
da-Catalunya? Relació geogràfica? Relació poblacional? Re-
lació econòmica? Totes aquestes relacions, i moltes altres 
que podríem enumerar, són importants, però segurament la 
pregunta va més enllà de cadascuna d’aquestes dimensions, 
i no és la simple suma de totes elles. Una mica holística-
ment, podríem dir que la relació que és objecte de la pregun-
ta és més que la suma de les parts, tot i que sense aquesta 
suma no s’entendria el resultat. És la relació de la part amb 
el tot. I no és una relació mecanicista.

D’altra banda, moltes vegades, quan es parla de la relació 
entre Lleida i Catalunya, es vol dir la relació entre Lleida 
i Barcelona. Es confon l’una amb l’altra. Sovint la impor-
tància de Barcelona com a referent de Catalunya fa que es 
confonguin. No hauria de ser així. Tot i reconèixer el pes 
quantitatiu de Barcelona en la configuració de Catalunya, 
molt superior al de qualsevol de les altres parts, Barcelona 

J O S E P  M A R I A  F O R N É  I  F E B R E R

LLEIDA-CATALUNYA?
O LLEIDA-BARCELONA?
O LLEIDA-BARCELONA-CATALUNYA?

continua essent una part del tot. Certament, Barcelona és la 
part que ens reconeix externament, i té un pes demogràfic 
i econòmic, principalment, major que el de qualsevol altra 
part. Però Barcelona és una de les parts del país. Per això, 
a voltes, es confon la part amb el tot. Llavors la relació de 
les altres parts amb la part més gran es barreja amb la re-
lació de la part amb el tot. No és el mateix. No és el mateix 
la relació Lleida-Catalunya que la relació Lleida-Barcelona, 
però com que la confusió és habitual, crec que quan par-
lem de la relació de Lleida amb el país és millor tenir en 
compte que és una relació triangular entre Lleida, Barcelo-
na i Catalunya. Encara no hem aconseguit unes relacions 
en xarxa en les quals les connexions no hagin de passar ne-
cessàriament per un centre. Si ho aconseguíssim, els nusos 
relacionals permetrien relacions de les parts entre si sense 
preponderància d’una d’aquestes parts o nus. Però d’això ja 
en parlarem.

Com a una altra part de l’anàlisi, voldria aturar-me molt 
breument, a través d’unes preguntes, en què volen dir Llei-
da, Barcelona i Catalunya. Parlem dels edificis? Dels terri-
toris? De les persones? I de quines persones? Les elits? I si 
són aquestes darreres, de quines elits parlem? De les econò-
miques? De les culturals? De les polítiques? Van plegades 
unes i altres? Són preguntes que ens hem de fer per assajar 

LLEIDA
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una resposta sobre la valoració de la relació de Lleida amb 
el país i els seus altres components.

Per finalitzar aquesta part prèvia, abans de proposar la res-
posta, vull definir des d’on la faré. Vaig néixer a Barcelona i 
hi vaig viure 23 anys. Encara hi tinc vincles familiars, i mai 
deixaré de tenir-n’hi d’emocionals. Encara una mica més 
d’informació. Vaig viure els meus 23 anys al barri del Clot, i 
quan anàvem al centre de la ciutat, l’àvia ens preguntava si 
havíem anat a Barcelona. Però són 30 anys vivint a Lleida, 

amb vincles familiars i, també, és clar, vincles emocionals. 
Aquí he arrelat i he format la família. I he vist la transforma-
ció de la ciutat i del territori en aquests trenta anys. Sóc un 
lleidatà, com altres, vingut de fora però que es reivindica 
com el primer lleidatà. Cal tenir en compte aquestes dades 
per situar la proposta de resposta que tot seguit assajaré.

És invisible Lleida per a la resta dels catalans? I per als 
barcelonins? Hi ha una part de la resta de catalans que 
no saben res de nosaltres. Però és que hi ha una part de 
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catalans, ciutadans que viuen a Catalunya, que no saben 
res del país. Viuen aquí com podrien viure a qualsevol al-
tra part del món que els donés feina. Aquest fenomen no 
és exclusiu d’aquesta part del món, sinó que es produeix 
arreu, i s’ha accentuat molt les dues darreres dècades amb 
la globalització i la comunicació a través d’Internet. No és 
menyspreable aquesta part de la població, que segurament 
deu arribar a les dues desenes, o poc se n’hi deu faltar, del 
tant per cent de la població. Però anem a la resta de les 
altres vuit desenes parts de la població. Lleida és invisible 
a aquesta part significativa de catalanes i catalans? Per un 
gruix significatiu, segurament que sí. Però no més invisible 
del que també li resulten altres parts del país. Per tant, no 
cal plànyer-se d’aquesta realitat com una cosa que ens pas-
sa en exclusiva. La qüestió és més preocupant si aquesta 
invisibilitat és per a les persones amb influència cultural, 
política i econòmica. Som més invisibles que la resta de 
catalans i catalanes que no viuen a Barcelona? Aquí podria 
ser que la resposta fos afirmativa. Si fos així, això no hauria 
de reforçar una percepció d’autoestima baixa (i fins i tot 
d’autoodi) per part dels lleidatans, sinó que hauria de pro-
vocar una doble reacció: la reivindicació de l’excel·lència 
pròpia i una certa pena perquè els altres es perden la nostra 
aportació. La reivindicació ha de servir per avançar en una 
relació millor que ens permeti créixer culturalment, polí-
ticament i econòmicament, ja que la relació amb el centre 
ens ho permetrà, però no només això serà el que ens per-
metrà créixer. En aquest sentit, ens hem de reivindicar en 
una relació en xarxa a través de la qual no necessàriament, 
tal com dèiem abans, les relacions passin per un centre, 
sinó que les diferents parts s’hi puguin relacionar directa-
ment. Ens hem de fer visibles als barcelonins, però també a 
tots els que conformem l’eix transversal i a aquells amb qui, 
cap al sud, ens uneix la diagonal de l’autovia que encara no 
és o l’eix interior de l’Ebre.

És cert que el major pes econòmic, polític i cultural de 
Barcelona ha fet i fa que puguin créixer les distàncies en 
relació amb temps pretèrits? Caldria analitzar-ho amb da-

des. Crec que les dades no justificarien aquesta percepció. 
Però la percepció hi és, o pot ser-hi. Per exemple, en aug-
mentar el pes polític de Barcelona, la distància augmenta, i 
la capacitat de fer front conjuntament a algú o alguna cosa 
es dilueix. Però és que aquí hi ha un altre element important 
a tenir en compte. Ja sabem que una cosa són els fets i una 
altra la percepció que en tenim. Sovint és més important la 
percepció que el fet, si és que existeix un fet sense percep-
ció. En aquest sentit, és urgent crear un relat que augmenti 
l’autoestima dels lleidatans per fer que el nostre valor es 
posi en alça en la relació. Això mateix és vàlid per a la gent 
i el territori del Pirineu en relació amb la plana de Lleida i 
amb la resta del país. No cal esperar que tot vingui de fora, 
sinó que urgeix un discurs propositiu, i no només fruit de la 
reacció. Per proposar, hom s’ha de creure que té quelcom 
de valuós. I tenim moltes coses valuoses, sense vergonya 
que el que és valuós ho sigui per especificitat en relació amb 
la resta: per exemple, la riquesa agrícola, ramadera i agroa-
limentària. Ara bé, aquesta especificitat no ens pot empetitir 
en les altres dimensions compartides, com, per exemple, la 
generació de cultura, valor afegit o diversitat.

Per anar acabant, voldria proposar que ens caldria veure 
que no existeix una Barcelona homogènia i que ella tam-
poc representa la totalitat del país. Ens caldria desacomple-
xar-nos diferenciant la quantitat de la qualitat. No podrem 
competir en quantitat, però sí en qualitat. En aquest sentit, 
crec que podem dir que hem millorat en la relació, ja que els 
lleidatans hem millorat en la nostra excel·lència, però ens 
queda molt per avançar. Una de les vies de progrés en la re-
lació Lleida-Catalunya és bastir un país en xarxa, en el qual 
les relacions no necessàriament tinguin lloc sempre a través 
del centre, sinó que s’enforteixin les relacions transversals, 
i en el qual les relacions amb un suposat centre siguin des-
acomplexades. Els lleidatans no hem de tenir cap motiu de 
complex. Sense perdre de vista el principi de realitat, hem 
de perseguir unes relacions saludables que ens permetin 
créixer, però també que amb el nostre creixement sigui el 
conjunt del país el que es desenvolupi i creixi.
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Si Lo Pardal Roquer cobrés els corresponents drets d’autor 
cada cop que en una excursió, competició esportiva, festa 
de fi de curs i similars algú canta el seu Sóc de l’oest, Da-
vid Esterri seria immensament ric. Des que el va publicar 
el 2008, aquest tema s’ha convertit en l’himne no oficial de 
la plana de Lleida. Al portal web Lleida.com, que dirigeix 
Joan Teixidó, se’n recullen fins a 28 versions. El Fill del 
Mestre, Pastorets Rock, La Pegatina, Obrint Pas... La cançó 
s’ha convertit en un clàssic. Fins i tot se l’han fet seua els 
grallers d’Alfés. Tot un fenomen que va més enllà de la mú-
sica. Que els manifestants de Ponent que van participar a la 
ve baixa de la Diada de 2014 la cantessin espontàniament 
ens en dóna una pista. Només tres anys abans que David 
Esterri compongués aquesta cançó, es va estrenar a TV3, 
en prime time, una sèrie de molt d’èxit, Lo Cartanyà. Tot 
i haver nascut a Terrassa, l’actor Xavi Bertran brodava 
l’accent nord-occidental. I la idiosincràsia dels seus par-
lants més irreductibles. La seua família és de Balaguer, i a 
fe de Déu que havia mamat la parla de Lleida. Lo Cartanyà 
comptava amb la banda sonora del grup The Companys i 
l’assessorament lingüístic d’un dels seus membres, Robert 
Masip. El Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona en va de-
manar la retirada perquè considerava que la sèrie “era un 
insult per als lleidatans”. El cert és que hi va haver polèmi-
ca. El professor de dialectologia de la Universitat de Lleida 
Ramon Sistac entenia les crítiques. Segons va afirmar a la 
premsa aquell 2005, fer humor de l’accent —i només humor, 
perquè la variant nord-occidental no se sentia mai a la tele-
visió— podia resultar ofensiu. Ho comparava amb la ridi-
culització que feia un personatge com Marianico el Corto 

A N N A  S À E Z

DEL COMPLEX A LA REIVINDICACIÓ
EL CANVI DE XIP D’UNA NOVA GENERACIÓ ORGULLOSA DE SER DE L’OEST

del castellà amb accent aragonès. En només tres anys és 
com si els lleidatans haguessin deixat de tenir la pell pri-
ma per ser capaços de riure’s d’ells mateixos i de reivindi-
car la seua singularitat. Què passa en aquest curt període 
de temps? Que les xarxes socials es popularitzen. I que 
Apple, una vegada més, ens canvia la vida amb l’aparició 
de l’iPhone. Els smartphones ja no seran —només— mò-
bils, sinó ordinadors de butxaca que ens permetran estar 
hiperconnectats les 24 hores del dia. En aquest context, el 
publicista lleidatà establert a l’Empordà Julio Estrela llença 
el 2009 una campanya al Facebook que revoluciona la xarxa 
social. “Vull que la imatge de Lleida sigui una E”, reivindica. 
Una E que gràficament converteix en la Seu Vella. Val a dir 
que cap institució va saber aprofitar el potencial d’aquesta 
primera gran reivindicació de la lleidatanitat sorgida de les 
xarxes socials. Estàvem acostumats a veure com els par-
lants nord-occidentals dissimulaven en públic el seu accent; 
en especial, la característica e oberta final. Mari Pau Hu-
guet, que va regnar a la televisió durant tota la dècada dels 
noranta, n’és el paradigma, però no l’únic exemple. Estrela 
ens sacsejava la consciència. No tenia sentit imitar allò que 
no som. Siguem autèntics, genuïns. Per què ser una mala 
còpia si podem ser originals? Un any després, la desapare-
guda editorial Alfazeta publica un llibre que va arrasar per 
Sant Jordi: Lo nou diccionari lleidatà-català, que signaven 
Robert Masip, Ferran Montardit i David Prenafeta. Nou per-
què el diccionari original el van crear com a divertimento 
el 1998. Al principi, era un simple llistat de paraules pròpies 
de l’àmbit de Lleida penjat on line que s’acompanyava amb 
definicions plenes d’humor i d’exemples que acabarien fent 

LLEIDA
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fortuna, com el ja mític “fots un radere com un John Deere”. 
El llibre es va convertir en un best seller contra pronòstic. 
Tant és així que havia estat rebutjat per una editorial gran. 
Se’n va fer un marxandatge que fins aleshores semblava re-
servat a llibres d’autors famosos que escrivien en llengües 
amb centenars de milions de parlants. Cues a cada parada 
de Sant Jordi on se’n signaven exemplars, samarretes amb 
la portada de Lo diccionari, adhesius... 

Aquell mateix estiu un balaguerí va piular al Twitter utilit-
zant un hashtag que faria fortuna: #lleidapower. Francesc 
Canosa és un “explicador de coses”, segons definició pròpia. 
El #lleidapower se li va ocórrer un dia d’agost en què el con-
gost de Mont-rebei s’assemblava més que mai al Gran Canyó 
del Colorado. Estava escrivint el llibre L’imperialisme dolç. 
Catalunya salva Extremadura del Pla Badajoz, la desco-
neguda història de l’enginyer agrònom Ramon Sala Roque-
ta, enviat per la Mancomunitat de Catalunya a Califòrnia el 
1920. Sala té clar que aquell és el model a seguir. La plana de 
Lleida estava cridada a ser la Califòrnia de Catalunya, així 
que no s’ho pensa dos vegades i quan torna fa una primera 
plantada de fruiters a Vallfogona de Balaguer. La resta és 
història. El cap de Canosa bullia. I no era tan sols per la tem-
peratura canicular. El record d’aquell primer bancal experi-
mental el va portar a pensar en l’epopeia més gran viscuda 
a Catalunya els darrers 150 anys: la construcció del canal 
d’Urgell. L’èpica amb què un poble condemnat a la misèria 
va canviar el seu destí per sempre més. Aquell era el poder 
de Lleida. Però els mateixos lleidatans no se l’han acabat 
de creure mai. Potser és complex d’inferioritat. Potser és 
la pesada llosa de l’herència del leridanismo, aquell movi-
ment caspós i perillós a parts iguals que es va començar a 
gestar fa molt de temps i que el franquisme va regar, ado-
bar i esporgar fins a aconseguir que calés el missatge que 
Lleida no era prou catalana, que era un entremig. Un ni tu 
ni jo que s’havia de separar de Catalunya per integrar-se a 
la Región del Ebro. Es van arribar a publicar llibres de text 
amb els mapes de la mutilació. I no parlem del plistocè, sinó 
del 1963. Però els temps van canviant, ja ho anunciava Bob 
Dylan. I ara hi ha un moviment desinhibit i desvergonyit que 
reivindica el #lleidapower. Nadius digitals que retornen a 
l’essència carrinclona —compte, que carrincló, a Lleida, no 
té res a veure amb la definició del diccionari. 

Hem arribat al 2011. L’Estrella Damm fa un anunci que vol 
guanyar-se els catalans. “Que què tenim?” La resposta són 
totes les meravelles del país. Una llarga llista de patrimoni, 
paisatges, tradicions i festes que ens havien de fer sentir 
orgullosos de beure cervesa d’aquí. Joan Teixidó va escriu-

re un post al seu blog personal sobre aquest espot televi-
siu que van compartir 3.200 persones. “Que què tenim?”, es 
preguntava seguint les indicacions d’Estrella. I posava les 
respostes de la cervesera sobre un mapa de Catalunya. No 
és que no hi sortís res de Ponent, és que ni el Pirineu hi era 
representat, amb l’única excepció d’Aigüestortes. Això va 
crear una allau de protestes en què els internautes lleida-
tans feien saber a Estrella tot allò que tenim i que no recollia 
la seua publicitat. La marca es va veure obligada a demanar 
disculpes, tot i que es manté fidel al seu model concret de 
país, on es viu #mediterràniament. Aquí és on contraataca el 
Sr. Postu, que proposa viure #lleidatanament. 

Aquest enigmàtic personatge que es presenta amb un barret 
de l’Aplec —de la nostrada San Miguel, per cert—, una 
màscara de Spiderman i unes ulleres de sol verd ninja, va 
fer una versió lleidatana del postureig que triomfava a les 
xarxes. I, ben aviat, aquest Postureig Lleida ha acabat sent 
més influent que tots els altres. Tot va començar el 2013. 
El Sr. Postu tenia tants seguidors a Internet que va pen-
sar que podia aprofitar aquesta inesperada popularitat per 
fer el bé. Un superheroi emmascarat de manual. Fidel al 
seu humor 100% lleidatà, va fer una típica xapa d’I love el 
que sigui. En concret, I love popes. El cor el formava un 
escot generós. Va causar sensació. Les venia a un euro i 
va dedicar tota la recaptació a una associació d’afectades 
pel càncer de mama. Des d’aleshores, les causes posturils 
s’han succeït. I la popularitat de Postureig Lleida ha fet 
que el govern de la Generalitat en ple se sumés al Llei-
da Fruita Challenge, una campanya de suport als pagesos 
en què la gent es gravava menjant fruita de Lleida i com-
partia el vídeo a les xarxes socials. Lo Sr. Postu acumula 
33.743 seguidors a Facebook —de ben segur que quan lle-
geixin aquest article la xifra ja estarà desfasada—, 7.925 
seguidors al Twitter i més de 20.000 a Instagram. L’amo 
indiscutible del 2.0 ponentí amb el klout a la mà —el klout 
és l’índex que mesura la influència que es té a les xarxes. 
L’editorial Fonoll de Juneda va estar atenta a aquest fe-
nomen i el 2015 li va encarregar un llibre que arrasaria 
aquell Sant Jordi. Un any abans, la mateixa editorial va pu-
blicar Lo lleidatà és fàcil. Txarra’l, sisquere!, una mena 
de segona part de Lo diccionari. I es va repetir l’èxit. El 
leridanismo caspós sembla mort i enterrat. Però també 
el lleidatanisme provincià del “no ens tenen per res”, del 
“Catalunya s’acaba a la Panadella”. Aquest nou moviment 
2.0 és positiu, divertit i, sobretot, atractiu. Per als de dins 
i per als de fora. El seu gran encert és haver aprofitat que 
vivim en un món global per reivindicar allò més local. I fer-
ne bandera. Som de l’oest. Som aquí.
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3 d’octubre. Quatre de la matinada. Un pub qualsevol de 
Bratislava. Tretze xavals ballen, beuen, s’abracen i fan bro-
mes a un amic que ha decidit casar-se i que aguanta estoic 
això que se’n diu comiat de solter. Aquesta història no tin-
dria cap gràcia si no fos perquè aquests paios que estan de 
festa, i que fan una ferum de turista desbocat que tomba 
d’esquena, canten una cançó a l’uníson que esglaia primer 
i captiva després. Com que la barreja de substàncies psico-
tròpiques no ajuda a la perfecta vocalització, només queda 
clara la tornada, que es canta, això sí, amb tota la força: 
“Soooom de l’oeeeest de Cataluuunya, la terra oooon es pon 
el sooool...” Una altra colla de beguts, deuen pensar els es-
lovacs. I tenen raó. Hi ha però quelcom en aquest episodi 
que s’escapa als oriünds de la zona. 

La majoria d’aquests mandrils que canten només tenen dues 
coses en comú: l’amic que es casa i que se saben una cançó 
que parla de la seva terra i que s’ha convertit en un himne 
popular. Tampoc aquest hauria de ser un factor a destacar, 
perquè molta gent té tendència a mostrar el seu sentiment 
de pertinença quan viatja fora, ja sigui amb alguna bandera 
o peça de roba o crit reivindicatiu o melodia més o menys 
cantable, però aquest cas sí que és especial, perquè els pro-
tagonistes s’uneixen espontàniament per reivindicar un 
territori que poques vegades ha estat posat en valor i que, 
sovint, no ha estat motiu d’orgull per a ningú. Lleida.

La cançó de David Esterri, conegut popularment com Lo 
Pardal Roquer, ha aconseguit generar un vincle emocional 

dels lleidatans amb la seva terra, i això no és una qüestió 
menor, per més que ho pugui semblar. I no ho és perquè 
potser mai no havia existit a Lleida una eina aglutinadora 
d’aquestes característiques que fos tan fàcilment exportable 
com aquesta cançó, que és una excel·lent falca per aconse-
guir que les terres de Ponent siguin vistes des d’una òptica 
neta dels prejudicis que s’han anat construint amb els anys. 
Escriguin a YouTube Sóc de l’Oest o Som de l’Oest i veuran 
les múltiples versions que s’han fet d’aquesta cançó, i no 
només de gent de Lleida, sinó també d’aquells que viuen en 
ciutats on la idea de Ponent com un territori llunyà i subur-
bial ha anat arrelant amb els anys. Aquesta ha estat la nostra 
imatge, però ens equivocaríem si penséssim que la creació 
d’aquest imaginari ha estat culpa només dels de Barcelona. 
Certament, la capital no ha ajudat a trencar tòpics. Ho hem 
vist a TV3, que sempre s’ha enderiat a ficcionar els lleida-
tans com els més rucs del poble o, en la seva variant, el 
més valents i milhomes, i en polítiques que han prioritzat 
altres eixos d’inversions, però la crítica principal cal que si-
gui feta portes endins. El victimisme ha estat la manera més 
còmoda d’esbandir tota culpa i creure que, si Lleida no ha 
excel·lit més enllà de la Panadella, ha estat perquè ens han 
tingut mania. No. 

El territori no ha sabut enfocar bé això que en diuen el relat, 
la història per vendre. El producte. En aquest sentit, hi ha 
dos factors que han estat decisius en aquest fracàs “comer-
cial” que ha desembocat en una certa marginalització de les 
terres de Lleida; en primer lloc, hi ha hagut una voluntat ex-

LLEIDA

À LVA R  L L O B E T  S O T E L O

ORGULL DE SER.
NECESSITAT DE FER
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cessiva de vincular-se a un folklore carrincló i xaró que no-
més ha pivotat sobre l’element de les grans festes i alifares, 
com si res no tingués la mateixa importància aquí. Menjar i 
beure fins a rebentar i catxar amb ties de popes grosses ha 
estat un tòpic recurrent que ha acabat configurant un perso-
natge lleidatà sense cap altra virtut que no sigui el gaudi de 
la vida com si no hi hagués demà. A lo bèstia. Per resumir-
ho fàcil, podem dir que ens hem caricaturitzat massa nosal-
tres mateixos, i ens ha faltat autoestima per explotar altres 

facetes positives que serva el territori i que han quedat a 
l’obaga del desconeixement. Lleida s’ha explicat molt més 
a partir de tòpics i intuïcions que no amb el fonament d’un 
discurs pensat i estructurat.

L’altre problema que ha tingut la plana de Lleida es basa en 
el fet que les seves principals ciutats han estat incapaces de 
crear un diàleg entre elles que les hagi permès enriquir-se 
socialment i econòmicament. Aquest concepte, manllevat 
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del professor Miquel Pueyo, s’explica, en primer lloc, per la 
gran diferència de pes demogràfic entre la ciutat de Lleida 
i la resta. El decalatge entre la primera ciutat de la provín-
cia i la segona és de 123.000 persones, una desproporció 
enorme que ha complicat molt el tracte entre iguals. La ciu-
tat de Lleida no ha trobat socis prou grans al seu entorn, 
però en lloc de potenciar el seu paper de gran capital de 
la Catalunya interior tot convivint i traçant sinergies amb 
els municipis de la demarcació, ha preferit emmirallar-se en 
Barcelona i iniciar un camí en solitari que l’ha portat a la 
megalomania i a l’oblit del territori. 

La capital de Ponent és com una illa dins del seu territori, i 
aquest és el gran drama de tot plegat. Els alcaldes de les grans 
ciutats de Ponent es queixen d’aquest fet, i són simptomàtics 
els seus diagnòstics en aquesta tessitura. Marc Solsona, de 
Mollerussa, lamenta que la Fira de Sant Josep que se celebra 
al seu municipi hagi de competir amb la de Lleida, que podria 
sectorialitzar-se en fruita i deixar via lliure al certamen de la 
capital del Pla d’Urgell per captar totes les companyies de 
maquinària agrícola. “Ara ho hem de compartir, i hi ha em-
preses que vénen un any a la nostra fira i l’altre a la de Llei-
da”, assegura. Jordi Ignasi Vidal, alcalde de Balaguer, deixa 

anar també una idea molt simple, però que explica tantes 
coses que gairebé ho explica tot, d’aquesta relació distant. 
“A Balaguer no ens ha arribat mai cap cartell de les obres 
que s’han fet al Teatre de la Llotja de Lleida.” Més clar, aigua.  

El relat no s’ha fet adequadament perquè no hi ha hagut 
una unitat d’acció. Cadascú ha anat a la seva, i mentrestant, 
el talent ha anat emigrant perquè no ha vist oportunitats al 
territori, mancat de comunicacions que les relligui de ma-
nera suficient amb la resta del país i mancat d’indústria, tot 
i tenir bases empresarials sòlides com l’agroalimentària, de 
primer ordre en l’àmbit internacional. Els reptes són, doncs, 
tres: posar-se al mapa d’infraestructures, pensar a canviar el 
xip de la folklorització i conservar el coneixement a casa. 
N’hi ha, i molt. Lo Pardal no va crear per casualitat aquesta 
cançó que sona a mig Catalunya.

Per cert, saben com va acabar el casament? Amb una gran 
pinya al centre de la sala de ball que deia que era de l’oest. 
Ho cantaven els tretze lleidatans de Bratislava, però tam-
bé altres convidats que eren de Barcelona, de Vic o de les 
terres de l’Ebre, empeltats per aquests lleidatans orgullo-
sos de ser-ho. 
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Ilerdam videas! (que vegis Lleida!) deien els romans per 
engegar-te a dida. Lleida era la ciutat dels desterraments, 
la Sibèria de l’època, el clot boirós que havia forçosa-
ment d’impedir la visibilitat o l’èxit. O això diu la lle-
genda. En tot cas, és obvi que Ponent sempre ha sigut la 
germana pobra del Principat, l’últim de la classe. O, com 
a mínim, des que Catalunya adquireix consciència de na-
ció moderna, a mitjan segle XIX. No puc dir si és fruit de 
la casualitat o de la causalitat, però fixeu-vos que, de les 
figures importants de la cultura catalana contemporània, 
que jo sàpiga, no n’hi cap de les terres de Lleida. Girona 
dóna Bertrana, Pla o Dalí; Tarragona, Gaudí, Oller, Ca-
sals..., i Barcelona, tota la resta —el naixement d’Enric 
Granados al capdamunt del carrer dels Cavallers és for-
tuït i seria tan inversemblant de dir que el pianista era 
lleidatà com que Guimerà era canari. Posseïm, és cert, 
una excepció —un oasi en el desert: Màrius Torres. Però 
fins i tot aquest —que, d’altra banda, no ha adquirit ni 
de bon tros la rellevància de qualsevol dels noms que he 
esmentat més amunt— té una obra que la crítica no sap 
classificar, perquè no s’inclou en cap de les tendències 
estètiques de la poesia del seu temps; vaja, que anava 
per lliure, o, per afinar més el tret: no creava des de les 
inèrcies i les complicitats que estableix el full de ruta de 
la metròpoli —Torres escrivia des de la solitud absoluta. 
Això no és dolent ni és cap defecte, però ja ens avisa 
de la distància que efectivament hi ha entre Lleida i el 
Mediterrani, que és on s’ha forjat la cultura catalana amb 
folre i manilles.

Dit tot això, toca de preguntar-se: per què el territori lleida-
tà ha comptat tan poc en la construcció nacional i cultural 
de Catalunya? En primer lloc, és una qüestió de números: 
les comarques nord-occidentals compten amb una densitat 
de població més baixa que la resta. Vaja, que, fent un sí-
mil barroer, podríem dir que hem comprat menys bitllets 
perquè ens toqui la rifa. Hauria sigut molta xamba, doncs, 
haver-ne tret un premi dels grossos. En segon lloc, hi ha 
la qüestió lingüística. De les quatre províncies (perquè ens 
entenguem ràpidament), som l’única que parla diferent. 
Aquest factor, encara que sembli circumstancial, és del tot 
transcendent: l’accent ens ha impedit de fondre’ns en el tot 
i ens ha obligat a viure marcats per una distinció que ens fa 
minoritaris i que, a la llarga, ens ha minoritzat. Aquí parlem 
com els valencians. I no hem d’oblidar que, plegats (i amb 
els ebrencs), formem la Catalunya Nova. Som una incorpo-
ració, un territori adquirit, els darrers d’arribar, i segura-
ment per això tenim més a veure amb ells que no pas amb 
barcelonins o empordanesos. Malgrat tot, València té enti-
tat pròpia —és regne autònom— i treballa des de la inde-
pendència, sense mirar cap amunt i sense passar comptes 
amb ningú més que amb ella mateixa. Els ponentins som al 
bell mig: volem, però dolem en pic que ensenyem una llen-
gua d’on no pengen vocals neutres ni enfilalls de us fluixes. 
Potser si forméssim part de València, la cosa seria diferent. 
Però això ja és divagar. Encara hi ha més motius, esclar, 
com una economia basada sobretot en l’agricultura o com 
la circumstància de ser terra fronterera, el límit entre dos 
països, dues llengües, dues maneres de fer —la porta del 

LLEIDA

A M AT  B A R Ó

UNA DENOMINACIÓ D’ORIGEN
PER A LA CULTURA DE PONENT 
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darrere, el soterrani, la rebotiga del país. Aquestes premis-
ses, però, donarien per a un altre article que ara no fa al 
cas. Si que hi vénen, tanmateix, ja per tancar el paràgraf, els 
versos de la poeta de Balàfia Dolors Miquel: “Els qui són a la 
frontera / d’un país sense frontera / són qui reben la prime-
ra, / la segona i la tercera”. N’hi ha per pensar-hi una estona.

Ara ens demanem si aquesta tendència canvia o si canviarà 
en un futur proper. Si de cop i de sobte, el país girarà els ulls 
cap a Ponent, si esdevindrà magnànim amb el Far West fruit 
d’una mansuetud sobrevinguda. No crec que hàgim de ser 
gaire ambiciosos ni cal que ens embalem ideant-nos un ave-
nir costa avall. Per començar, la cultura preponderant d’un 
territori és la que viu a la falda de les oficines, les empreses i 
els mitjans de comunicació més forts. Lleida, doncs, mai no 
podrà competir amb Barcelona o amb la Costa Brava. Sem-
pre serà —si és que és— en segona instància. Ara bé, posat 
que una província de l’extraradi com la nostra oferís un re-
lat singular, diferenciat i qualitatiu, fóra possible que el cap 
i casal hi prestés els altaveus cas que hi sentís el dring de 
beneficis potencials. ¿Disposa d’aquest relat, Lleida? Però, 
esperem uns instants: ¿hem de plantejar-nos la vitalitat cul-
tural en funció de com la rebran a la capital?

Anem a pams. Quant a la primera pregunta, tinguem en 
compte que les noves circumstàncies socials han permès 
que un artista de Pessonada, de Guissona o d’Almacelles 
pugui desplegar el seu geni des del seu lloc d’origen amb 
les mateixes condicions estrictament artístiques que un que 
habiti a Barcelona, Reus, Vilafranca del Penedès o Cada-
qués, cosa que era bastant improbable —els fets ho corro-
boren— els dos segles anteriors. I no estirarem més el braç 
que la màniga si diem que a la Lleida del XXI hi han florit 
figures de primer nivell i absolutament exportables. Ara bé, 
caldrà admetre que, perquè l’artista pugui bastir una obra 
en evolució i assolir el zenit de les seues capacitats, neces-
sita que el país disposi d’unes estructures que li garanteixin 
certa estabilitat i que en permetin la professionalització. I 
si tals estructures ja esdevenen quimèriques a Barcelona, a 
Lleida resulten inimaginables. Tot plegat comporta que els 
creadors importants d’aquí no acabin mai d’aixecar el vol, 
perquè ni les infraestructures lleidatanes ho possibiliten ni 
les barcelonines manifesten cap interès de caçar els talents 
disseminats Panadella enllà.

Existeix algun remei per dignificar i aureolar com es me-
reix la incipient puixança creativa ponentina? Ara és quan 
haurem de respondre la segona qüestió que ens fèiem a 

dalt. Autogestió. Si la Catalunya occidental té interès a 
fer-se sentir, a trencar barreres històriques i a renovar els 
aires del país amb la seua particular exhalació que, avui 
més que mai, bufa orgullosa i desacomplexada, haurà de 
teixir-se ella mateixa una trama prou consistent des de tots 
els vessants necessaris: l’econòmic, el polític i el social. 
Això significa que els polítics, les empreses d’oci i cultura, 
la premsa i els mateixos interessats s’han de posar d’acord 
en un projecte comú que faci de la cultura de la Terra Fer-
ma una marca, una DO de valor exclusiu i diferenciat. És 
probable que, si una empresa així s’acomplís, els merca-
ders de la metròpoli s’afanyessin a considerar-la un negoci 
interessant per als seus rèdits i tots hi sortíssim guanyant. 
La idea no és pas cap disbarat, per tal com té precedents no 
gaire llunyans. Recordin-se els inicis del 1900, quan Prat de 
la Riba va aconseguir d’aixecar un país que ja es diluïa en 
l’Espanya unidireccional gràcies a recolzar el programa en 
els grans homes de lletres de l’època: Pompeu Fabra, Joan 
Maragall, Eugeni d’Ors, mossèn Alcover, Josep Carner o J. 
M. de Sagarra.

Per acabar aquesta notícia, doncs, només ens queda de pre-
guntar-nos si l’empresa en qüestió interessa a algú. Caldrà 
demanar a tots els que podrien endegar-la si una iniciativa 
com aquesta forma part del seu paquet d’ambicions; si cons-
titueix un punt en l’ideari amb el qual volen fer progressar 
el territori i la cartera pròpies; si adverteixen en la cultura 
un negoci tan beneficiós com la indústria, el comerç o els 
parcs temàtics. A mi, d’entrada, em fa l’efecte que no. No 
veig ningú que treballi en aquesta direcció. Ben al contra-
ri, tinc la sensació que entendre la cultura com a expressió 
màxima d’un moviment polític, econòmic, social o estètic 
és cosa del passat. I lamento ser tan pessimista, però és 
que jo no percebo cap corrent cohesionat, no ja a Lleida 
o a Catalunya, sinó a París, Berlín, Londres o Nova York 
—i disculpeu-me l’atreviment de parlar des de la intuïció 
i no des d’un coneixement profund. Així les coses, els que 
creiem que per fi les hortes i els secans de la conca del Segre 
produeixen fruits que fan salivar la Catalunya Central, ens 
trobem que el món ha perdut l’interès per les vitamines i 
les dolçors de les humanitats. Mala sort. Haurem de seguir 
picant pedra i conformar-nos —això sí: protestant— amb 
les molles que ens caiguin. I amb tota la paciència del món, 
esperar que l’imperi del capital pel capital i de la tecnologia 
del soroll pel soroll s’ensorri com s’han ensorrat tots els im-
peris. Potser llavors, des del silenci i l’austeritat, rebrotaran 
les belles paraules del torsimany. I qui sap si no tindran ac-
cent lleidatà. 
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En el llibre Com veieren els Països Catalans alguns viat-
gers del segle XVI, de l’historiador Jordi Bolòs (Episodis 
de la Història. Ed. Dalmau. 1980), els viatgers no dediquen 
gaires elogis a la ciutat de Lleida. Francesco Guicciardini, 
un jove ambaixador florentí, la va descriure com “una ciu-
tat petita i molt lletja, en tots els aspectes, amb un Estudi 
on estudien uns estudiants molt pobres i mal vestits”, i el 
conseller del rei de França, Barthélémy Joly, va afirmar que 
“les seves rodalies eren absolutament estèrils, on no hi ha 
arbres ni s’hi conreen plantes. Només hi creixen herbes sil-
vestres que s’aprofiten per el pasturatge dels moltons que hi 
arriben de França”. Alguns, més pietosos amb l’actual capi-
tal del Segrià, asseguren que “aquesta ciutat envoltada de 
murs de pedra i amb bones cases, té una església catedral 
quadrada, de tres naus, amb un gran claustre, dels més bo-
nics que he vist fins ara [...]”. 

A banda del que hagin pogut escriure la gent que ens ha 
visitat, el que importa és la realitat d’una ciutat que perviu 
entre un turó i un riu i que sembla que mai no s’ha estimat 
prou. Té, però, motiu per viure amb aquesta mena de pe-
renne melangia? Per quin motiu una ciutat com Lleida, que 
pot presumir de tanta història, de tanta glòria, al cap i a la 
fi, on l’any 1300 el rei Jaume va fundar la Universitat que, 
en paraules del geògraf Bernardo Espinalt, “fou una de les 
més famoses de l’univers”, s’acaba sempre replegant amb 
un posat que navega entre el victimisme i la impotència? 

Per què massa sovint es fa servir allò tan recurrent de “és 
que el problema de Lleida és la seva situació geogràfica, de 
frontera, d’entrada i sortida de totes les guerres que ha com-
portat la destrucció sistemàtica i continuada de la ciutat”? 
Una excusa que sembla impedir l’avenç d’una ciutat que no 
acaba de situar-se com a capital de la Catalunya Central. 

La Lleida agrària, la Lleida comercial, la Lleida industrial i 
la Lleida cultural, amb quin model ens quedem? O, potser 
seria millor preguntar, per quin model apostem els lleida-
tans i lleidatanes? Per tots? Per cap? No ho sabem? Davant 
d’aquests interrogants que faig meus, n’hi ha que opinen que 
Lleida ha crescut i que Lleida ha prosperat. No hi ha dubte 
que així és si situem el comptador en els anys anteriors a la 
democràcia. Però, i si comparem la ciutat amb d’altres amb 
menys pes demogràfic com és el cas de Girona? S’hi pot 
comparar industrialment? S’hi pot comparar culturalment? 
Lleida ha crescut, això no és pot negar. S’hi han construït 
més habitatges, s’han obert carrers, places i avingudes. 
Però la Lleida que volem vendre i que volem que sigui com-
prada, s’ha transformat en una ciutat de qualitat? Hem sa-
but entre tots plegats construir una ciutat de mida humana 
suficientment atractiva o encara podem dir que vivim en un 
poble gran, amb tot el que comporta de negatiu l’expressió 
“poble gran”. Tenim un centre que enorgulleix la ciutat? O 
més aviat la ciutat s’ha convertit en grans barris i el centre, 
per contra, s’ha guetitzat i empetitit? El que és clar és que 

Sóc del parer que la percepció dels problemes d’una ciutat,
de les mancances que pateix i de les virtuts que posseeix,

depèn d’una sèrie de valors que sovint són compartits per la majoria dels seus habitants. 

LLEIDA
M A R TA  A L Ò S

LLEIDA O EL BANC DEL SI NO FOS
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la frase del cronista Ramon Muntaner “Barcelona és cap 
de la marina, de la terra ferma, Lleida”, de vegades tron-
tolla quan comprovem que la ciutat de Lleida encara està 
mancada d’aquells elements que l’haurien de fer capitane-
jar i senyorejar no només la terra ferma, sinó tot el territori 
central de Catalunya. Lleida sembla que encara és la gran 
desconeguda per als mateixos lleidatans, que durant anys 
—ara potser es farà estrany d’escoltar—, han viscut amb 
inhibició i amb una mena de sentiment d’inferioritat en re-
lació amb la resta del territori català que sovint ha fregat el 
ridícul, fins al punt d’arribar a amagar i renunciar a la seva 
parla occidental quan, per estudis o per feina, alguns han 
hagut de traspassar la frontera de la Panadella. 

És ben curiós com encara es mantenen vigents alguns dels 
tics que Lladonosa, Porta, Miquel, Vallverdú i el pare Ga-
bernet van denunciar en el seu llibre Lleida, problema i 
realitat (Edicions 62, 1967). És tot un clàssic que el llei-
datà que vol ser considerat a la seva ciutat, primer ha de 
marxar fora. Allò de “per a Lleida ja està bé” no és una 
llegenda urbana. Encara té, en la meva modesta opinió, un 
públic entusiasta. 

A la ciutat li costa terriblement consumir cultura. Durant 
una conversa amb l’exrector de la Universitat de Lleida Jau-
me Porta em queixava de la migradesa de l’oferta cultural. 
Ell em va respondre amb una raó de pes: si no hi ha deman-
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da, no hi ha oferta. Potser sí que hi ha gent que consumeix 
i que vol consumir cultura, però n’hi ha la suficient perquè 
obligui la ciutat a oferir una programació cultural de pes 
com, hi torno, Girona? Quina és l’àrea d’influència de la ciu-
tat de Lleida? Lleida capta clients, públic, consumidors de 
comarques com el Solsonès, l’Urgell o l’Alt Urgell? Possible-
ment seria exagerat afirmar que la ciutat de Lleida encara 
es pot definir com una societat pagesa i aculturada sobre la 
qual s’ha imposat una classe dominant. Si ho féssim, falta-
ríem a la veritat, com ho faríem si afirméssim que la ciutat 
gaudeix d’una indústria potent i d’un teixit cultural com, hi 
torno, Girona. 

Tenim una Horta que, volgudament, s’ha fet malbé, esquar-
terant-la de dalt a baix, de dreta a esquerra, amb infraes-
tructures com la línia de l’AVE, carreteres i autopistes. Unes 
ferides que impossibiliten una oferta turística de cases ru-
rals amb un paisatge de qualitat suficientment atractiu. Una 
oportunitat perduda. Una altra. 

Allunyada de la crítica per la crítica, tampoc m’agrada 
l’autocomplaença. Ni l’una ni l’altra no condueixen enlloc. 
Durant molts anys, també actualment, hem estat la terra obli-
dada perquè també nosaltres l’hem volgut oblidar. Ens hem 
vindicat poc o gens. L’orgull de pertànyer a una terra potser 
sí que l’hem tingut. De Ponent, sí, però de la ciutat de Lleida 
no ha sovintejat prou en la nostra litúrgia de vindicacions. 

L’enyorat Jaume Magre afirmava que havíem d’enterrar la 
idea de ser la ventafocs de Catalunya. Enterrar-la totalment. 
Deia: “A nosaltres se’ns valorarà a partir del moment en què 
nosaltres ens valorem.” Potser sí que encara hi ha una ciu-
tat per construir, o per reconstruir, perquè la història hi és. 
Els fonaments d’una gran ciutat hi són, potser el que cal és 
seguir el consell que l’artista Miquel Àngel Buonarroti va do-
nar quan un alumne li va preguntar com ho feia per realitzar 
una bona escultura: “Que com es fa? Simplement retirant 
del bloc de marbre tot allò que no és necessari. Només així 
podràs construir bellesa.” 
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Q u i n t í  C a s a l s

Albert Camps Pairat:
primer fotògraf de Lleida des del 1859

La primera fotografia coneguda, 
fins al moment, de la silueta urba-
na de Lleida és la que féu Charles 
Clifford (Gal·les, 1819/1820-Ma-
drid, 1 de gener de 1863) el 6 
d’octubre de 1860. El fotògraf 
gal·lès, com feia habitualment, 
acompanyava la reina en la vi-
sita que féu sa majestat a Lleida 
per inaugurar la primera estació 
de ferrocarril de la ciutat. Clifford 
aprofitava l’estada per prendre 
fotografies dels indrets per on 
passaven i les publicava en uns fa-
mosos catàlegs que tingueren molt 
èxit la segona meitat del segle XIX.

A la foto de la silueta de Lleida, la 
tècnica fotogràfica emprada havia 
evolucionat molt des que el fran-
cès Nicephore Nièpce havia obtin-
gut la primera imatge coneguda al món en 1826: la famosa 
vista des de la finestra de la seva casa de Gras. Amb tot, qui 
s’emportà els honors del descobriment fou el també francès 
Louis Daguerre, que s’havia associat amb Nièpce en 1829 per 
aprendre la seva tècnica. Aquest la desenvolupà i en 1837 
aconseguia fer un retrat del seu taller i en 1838, una fotografia 
del Boulevard du Temple a París. Daguerre esbombà l’invent 
en 1839 i el féu conegut a tot el món, però ocultà a la premsa 
la participació de Nièpce. El Govern francès li comprà la idea i 
li atorgà una pensió vitalícia de 6.000 francs. 

Sense patents, la fotografia es va estendre ràpidament per tot 
el món. A Espanya, la primera imatge coneguda es prengué 
a Barcelona el 10 de novembre de 1839 i, després, a Madrid 
el 18 del mateix mes, ambdues perdudes. Inicialment, per fer 

una fotografia, calia exposar una placa de coure sensibilitzada 
amb sals de plata durant 10 o 15 minuts i només se n’obtenia 
una còpia. La posterior evolució tècnica de la dècada de 1850, 
principalment amb l’invent de l’anglès William Fox Talbot, el 
calotip, va permetre fer més còpies en paper de l’original i 
possibilità el desplegament de la fotografia per l’abaratiment 
del procés i l’adquisició de cada còpia.

En aquesta fase d’expansió, cap a mitjan segle XX, arribaren 
a Espanya alguns fotògrafs estrangers, com el mateix Char-
les Clifford, que ensenyaren la tècnica a uns quants artistes 
interessats en els darrers avenços tècnics. Superada aquesta 
etapa inicial, es considera que cap a finals de la dècada de 
1850 i primeries de la dècada de 1860 s’instal·laren a Espan-
ya els primers estudis regentats per fotògrafs locals. El primer 
conegut a Lleida fou el d’Albert Camps Pairat, en 1859, una 
data realment primigènia, que situaria Lleida com una capital 
capdavantera en aquest art a tot Espanya.Foto de capçalera: A. Camps (1859). Fotògrafs de Lleida, UdL, 1998, p. 15.

Fotografia panoràmica de Lleida, Charles Clifford (1860). Arxiu fotogràfic històric de la UdL.
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Albert Camps, la persona

I qui era el primer fotògraf de Lleida? Doncs, Albert Camps 
Pairat, nascut a Molins de Rei en 1830, era fill d’Albert Camps 
Ferrer, negociant de Lleida, i Maria Pairat Martínez.1 Camps 
provenia d’una família de perxers (teixidors) d’Igualada, ciutat 
en la qual havien nascut els seus avis paterns. El matrimoni 
Camps-Pairat va viure durant els primers anys de la seva unió a 
Molins de Rei, lloc on va nàixer Albert. Posteriorment, la famí-
lia es traslladà a Lleida cap al 1830, ja que en 1832 era batejat 
en aquesta ciutat el quart dels 9 fills que engendraren. El seu 
pare va fer negocis en societat amb alguns polítics progressis-
tes de Lleida, com el metge Jaume Nadal Meroles, en la com-
pra de terres desamortitzades al clergat.

Fins a la instal·lació del seu primer gabinet fotogràfic al ca-
rrer Major de Lleida, el 6 de novembre de 1859, desconeixem 
molts detalls vitals d’Albert Camps. Amb tot, com que sabem 
que Camps era pintor, podem suposar, d’acord amb la seva 
trajectòria posterior, similar a la d’altres fotògrafs com Louis 
Daguerre, que inicialment rebé una formació artística. Poste-
riorment, interessat per les arts visuals, centrà el seu interès 
en el nou camp obert que li oferia la fotografia per ampliar 
el seu negoci de retratista. No debades, Camps s’anunciava 
públicament com a pintor i fotògraf indistintament o com les 
dues coses alhora.

Seguidament, després d’instal·lar-se com a fotògraf, Albert 
Camps es casà cap al 1860 amb Agustina Murillo Roure, na-
tural de Lleida, amb qui va tenir dues filles: Maria Teresa i 
Consol. En aquesta dècada, trobem les primeres referències 
públiques sobre la seva persona al Liceo Leridano, institució 

en la qual féu un discurs en 1861 en què 
defensava les idees demòcrates del poste-
rior i últim president de la I República Es-
panyola, Emilio Castelar.

Albert Camps: polític i diputat de la I Re-
pública Espanyola 

Paral·lelament, Albert Camps, en una faceta 
complementària de la seva vida, encetà una 
prolífica carrera política. En aquest sentit, 
podem afirmar que fou un dels primers i 
més destacats republicans de la Lleida de la 
segona meitat del segle XIX. Implicat amb 
el Partit Demòcrata, gènesi del republica-
nisme a Espanya, fou redactor d’alguns dia-
ris locals, com El Ilerdense, i nacionals, com 
El Pueblo: Diario democrático de la tarde, 
ambdós en 1865. 

Camps, imbuït pel romanticisme de l’èpo-
ca, fou un republicà d’acció, de manera 
que fins al triomf de la revolució de setem-
bre de 1868 participà en gairebé totes les 
mobilitzacions locals de caire demòcrata i 

federal per aconseguir major llibertat i contra els privilegis de 
les classes benestants i la Monarquia. A mesura que passaven 
els anys, la seva presència cada cop es féu més destacada en el 
partit, i assolí la secretaria del Comitè Provincial en 1865. Tan-
mateix, la repressió del Partit Moderat en el Govern va posar 
fora de la llei els progressistes i demòcrates el gener de 1866, 
per la qual cosa aquests se sollevaren.

En la seva acció revolucionària més destacada, l’agost de 1867 
participava, juntament amb el germans Ramon i Pere Caste-
jón (advocat el primer i farmacèutic el segon), en l’aixecament 
progressista i republicà projectat a l’Aragó pels generals Joan 
Prim, Juan Contreras i Blas Pierrad per fer caure el Govern 
moderat espanyol. Camps i la resta de republicans lleidatans 
reberen Contreras, amb 150 coreligionaris més, a la frontera 
de França per la Val d’Aran. La revolta fracassà, però Camps 
i els altres sollevats acompanyaren el general al mateix lloc 
de trobada per ajudar-lo a escapar de la mort. Per aquesta 
acció fou encausat pel Jutjat de Viella el novembre de 1867, 
tot i que pogué escapar i marxà cap a França. La Revolució 
del Setembre de 1868 va fer caure Isabel II, que fou expulsada 
amb el Govern moderat del país. El nou poder revolucionari 
sorgit amnistià els exiliats i Camps tornà a Lleida amb altres 
companys, on va rebre un homenatge públic de la Diputació. 
Tot seguit, es reincorporà al Comitè Republicà de Lleida com 
a vicepresident i entrà en la redacció del diari Aquí Estoy en la 
seva segona època (1869-1873), en el qual va fer nombro-
sos escrits com a publicista del Partit Republicà Democràtic 
Federal, fundat l’octubre de 1868 per Francesc Pi i Margall. 
Consolidat en la política local, Camps formà part de la Junta 
Revolucionària de Lleida (1868) i el febrer de 1869 presidia el 
Comitè Republicà local.

D I V E R S À R I U M

Demòcrates i republicans de Lleida el 1868. El primer dempeus per l’esquerra és Albert Camps. 
Història Gràfica de Lleida, Pagès, 2002, p. 156.
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Durant el Sexenni Revolucionari (1868-1874), fou un po-
lític de primer ordre. A les eleccions del novembre de 1868 
fou elegit vocal de la Diputació de Lleida pel partit de la Seu 
d’Urgell, però s’aixecà de nou contra el Govern progressista 
quan aquest proclamà una Monarquia Democràtica en 1869. 
A Lleida l’aixecament federal de l’octubre fou protagonitzat 
pel cos dels Voluntaris per la Llibertat, del qual Camps n’era 
comandant, però la revolta fracassà i els sollevats s’exiliaren o 
foren arrestats, cas de Camps, que fou empresonat. 

Fou alliberat amb l’amnistia de l’agost de 1870 i, ràpidament, 
tornà a exercir la direcció del Partit Republicà a Lleida. Uns anys 
després, a les eleccions del 13 de maig de 1873, aconseguia 
el major èxit de la seva carrera política en ser elegit diputat a 
Corts per la província de Lleida durant la Primera República 
Espanyola. Camps ingressà en el Parlament el 14 de juny de 
1873 i cessà el 8 de gener de 1874, quan un cop d’Estat res-
taurà la monarquia borbònica, en la persona d’Alfons XII.

Durant la Restauració, Camps continuà implicat amb els re-
publicans federals, fins al punt que, com a vicepresident del 
Congrés Nacional Federalista Català, signava el projecte de 
Constitució de l’Estat Català dins Espanya en 1883. La darrera 
notícia política de Camps data del 12 de setembre de 1888, 
quan el trobem acompanyant Francesc Pi i Margall en l’estada 
que féu aquest destacat líder republicà federal a Lleida.

Albert Camps: pintor, fotògraf i promotor cultural

Quant als seus dots artístics, Albert Camps veié recompensa-
des les seves aptituds amb l’entrada com a soci corresponsal a 
l’Acadèmia de Nobles Arts de San Fernando el 21 de juny de 
1869. Aquesta institució era la que tenia el rang cultural més 
elevat d’Espanya, i només havien estat admesos tres lleidatans 
més fins llavors. Com a membre de l’acadèmia tenia dret a 
ser un dels vocals de la Comissió Provincial de Monuments de 
Lleida, una reunió presidida pel governador civil i on feia de 

Dues cartes de visita fetes al gabinet d’Albert Camps. Arxiu Xavier Goñi.

Fotografia d’estudi de 1866. Fotògrafs de Lleida, UdL, 1998, p. 15.
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1 CASALS, Q. Modernització i Renaixença a la Lleida del segle XIX. 
Lleida: Pagès Editors, 2013, pp. 294-296.
2 Fotògrafs a Lleida des dels inicis fins als anys 50. Lleida: Universitat de 
Lleida, 1998, p. 15, i Xavier Goñi, “Breu història de la Lleida fotògrafa”, 
Arts, núm. 17, 2001, p. 10-15.
3 Un dels socis de Camps era Alejandro Navarro, un pintor de decorats 

secretari el poeta Lluís Roca Florejachs. A més de Camps, eren 
socis de l’acadèmia el metge republicà Marià Pérez (1866), 
l’arquitecte radical Agapit Lamarca (1866) i el pintor barceloní 
Frederic Trias, que exercia de professor de dibuix a l’institut.

Al mateix temps, sabem que Camps va continuar compaginant 
la seva dedicació fotogràfica amb la pintura, ja que en els anun-
cis electorals de 1871 apareixia com a candidat republicà a les 
eleccions per a diputat provincial amb les capacitats de fotògraf 
i pintor. En aquest sentit, repetim, el fotògraf Camps, al qual 
hem pogut posar un nom i una biografia que abans no tenia 
en aquest article, és considerat des de fa temps com el pri-
mer professional conegut de la ciutat de Lleida.2 Amb tot, fins 
ara només es sabia que havia existit un primer estudi regentat 
per un fotògraf anomenat Camps al carrer Major de Lleida en 
1859, i que després va tenir un segon taller, durant un perío-
de de temps més dilatat, al carrer del Carme, número 10. Les 
fotografies que es conservaven d’aquests dos estudis són totes 
de cartes de visita, un suport en paper molt habitual en aquella 
època. En aquests documents sol aparèixer una persona a cos 
sencer o només el seu bust amb un decorat al fons. Les cartes 
de visita que mostrem en aquest article anaven signades, al seu 
revers, amb els noms: A. Camps, Camps i Navarro, i Camps i 
Lampue, i aquesta era tota la informacióp de què es disposava.3

D’altra banda, Camps continuà sent un pintor d’un cert re-
nom en la segona meitat del segle XIX a Lleida. Així, consta 
que pintà una còpia de la Concepció de Murillo en 1867 per a 
l’Acadèmia Mariana de Lleida; en 1877 féu una còpia del retrat 
de José de Cadalso per al Museu Naval de Madrid; i en 1882, 
apareixien tres obres seves (Verge, Estudi de natural i Estudi del 

cap de Jesús) al catàleg de la primera Exposició Artística cele-
brada a Lleida en 1882. A més, pintà algunes obres per a la 
família de Nadal Meroles, amb la qual estava unit pels vincles 
empresarials i polítics del seu pare.4

Camps: una personalitat polièdrica

L’1 de gener de 1907, moria a Lleida Albert Camps als 77 anys 
d’edat, retirat de la política i dels actes públics. Camps fou 
un home amb una personalitat polièdrica, que tenia diferents 
àmbits d’actuació en els quals destacà. D’una banda, la cone-
guda faceta artística com a pintor i fotògraf, i de l’altra, la seva 
participació política i periodística amb els demòcrates, primer, 
i els republicans, després. La vida de Camps fou la típica de 
l’intel·lectual romàntic del segle XIX, implicat en la seva obra i 
en els problemes de la seva societat, per a la qual demanà ma-
jor llibertat. Aquesta combinació feia d’aquests individus per-
sonatges inequívocs a mitjan segle XIX, capaços de posar en 
joc el seu estatus per aconseguir millores per a la seva societat. 
Camps, com altres lletraferits i artistes decimonònics, abraçava 
el progressisme cultural perquè anava unit a l’avantguarda. El 
descobriment de la fotografia i les seves potencialitats, comple-
mentàries a la seva faceta com a pintor i retratista, ens el mos-
tren com un artista visionari, poc amant de la tradició, idealista 
i obert als nous avenços que li oferia l’esperit del segle XIX. La 
casualitat de trobar-se dues biografies complementàries en el 
camí: d’una banda, la del polític i, de l’altra, la del fotògraf i 
pintor, possibilità el casual descobriment. La feliç coincidència 
ens donava la seguretat de poder afirmar que quan parlàvem 
d’aquell destacat polític republicà del XIX, també ho feiem del 
primer fotògraf conegut a Lleida en tota la seva història.

o fons per a les cartes de visites. Josep Pleyan de Porta, Guia Cicerone 
de Lérida. Lleida: Josep Sol Torrens, 1877, anunci al final del llibre. Les 
cartes que presentem han estat cedides per Xavier Goñi.
4 Catálogo de la Exposición Artística celebrada en 1882. Lérida: Imprenta 
de José Sol Torrens, 1882, p. 4; i Catálogo de pinturas de la Real Acade-
mia de la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia, 2003, p. 122.

Dues cartes de visita més, la seva especialitat fotogràfica. Arxiu Xavier Goñi.
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A s s o c i a c i ó  S a l u t  M e n t a l  P o n e n t

Artentivament

El passat 10 d’octubre s’inaugurava a Lleida, a la seu dels 
Serveis Territorials de Cultura, l’exposició Artentivament, que 
acollia diferents disciplines artístiques amb un nexe especial 
en comú: els artistes pateixen un problema relacionat amb la 
salut mental. L’art, a més de ser expressió de la sensibilitat de 
l’artista, esdevé eina terapèutica i mecanisme al servei de la in-
tegració d’aquells que massa vegades queden ocults als ulls de 
la societat. O potser l’art sempre té aquesta doble finalitat?

En aquest article hem volgut deixar constància de l’exposició i 
recollir l’obra, acompanyada del testimoniatge, d’alguns dels 
deu artistes que hi van participar. L’aproximació al fet artís-
tic esdevé molt personal i, a voltes, minimalista, perquè cada 
creador descriu amb paraules pròpies la seua obra i la seua 
relació amb l’art. Però sempre, rere cada pinzellada, rere cada 
mot, s’hi intueix l’experiència vital d’una ment complexa, però 
altament creativa.

L’ENTITAT

L’Associació Salut Mental Ponent és una entitat privada sense 
ànim de lucre creada l’any 1993 per la iniciativa de familiars de 
persones amb problemes de salut mental a Lleida, amb la fina-
litat de millorar la situació social i la qualitat de vida de la per-
sona amb trastorn mental i donar suport a les seues famílies.

Entre els serveis que ofereix l’Associació Salut Mental Ponent hi 
ha el Club Social La Bruixola, adreçat a persones que, a causa 
de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió 
social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar 
el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, 
i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i com-
petències personals mitjançant l’ocupació significativa del 
temps lliure. Per tal de motivar aquesta ocupació significativa 
del temps lliure, es promouen diferents tipus d’activitats espor-
tives, artístiques, culturals etc.

Moltes de les persones vinculades al Club Social La Brúixola 
tenen habilitats artístiques que des de l’Associació es va creure 

convenient impulsar i poder mostrar a la població com un acte 
de sensibilització comunitària i d’integració social. Per aquest 
motiu, i arran d’una indispensable col·laboració dels Serveis 
Territorials de Cultura a Lleida, es va impulsar l’exposició Arten-
tivament, que pretenia apropar les persones amb problemes 
de salut mental a la comunitat i normalitzar aquestes proble-
màtiques davant la societat.

L’exposició Artentivament es va realitzar en el marc dels actes 
commemoratius del Dia Mundial de la Salut Mental, i en pers-
pectiva és que es pugui fer de manera anual. En aquesta expo-
sició es van poder veure diferents disciplines artístiques, com 
pintura, poesia, manualitats i escultura, elaborades de manera 
individual pels artistes i també alguna que s’havia realitzat en 
algun taller del Club Social La Brúixola.

ELS TESTIMONIS

Ferran Estopà

Em dic Ferran Estopà Flix i aquesta exposició ha representat 
per a mi la manera d’expressar els meus sentiments a través 
de l’art. El mural que vaig dibuixar i pintar representa la unió 
entre les diferents races del món i el suport que haurien de 
rebre. Aquest mural, titulat Germanor, va guanyar el 1r premi 
del concurs de cartells del Dia Mundial de la Salut Mental de 
Lleida l’any 2009, i anava acompanyat d’un escrit explicatiu. 
L’escriptura també m’aporta molt com a eina d’expressió, em 
permet treure tot el que porto dins, inquietuds, esperances... 
Dir el que penso per escrit m’ajuda a créixer, tot i que nor-
malment no guardo cap còpia dels escrits, perquè no vull que 
ningú s’assabenti del que faig.

Malgrat això, a La Brúixola fèiem una revista de dos folis que 
es titulava Pensaments i que em va permetre publicar el que 
escrivia després de temps de no fer-ho. Gràcies a aquesta re-
vista vaig tornar a escriure, ja que feia molts anys que no ho 
feia, perquè quan treballava no tenia temps. Malauradament 
la revista va tenir una vida efímera per falta de diners.

Miquel Fernández
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Vull aprofitar per agrair a La Brúixo-
la que m’hagi permès créixer com 
a persona i tenir objectius a la vida, 
i a totes les persones que han fet 
possible aquesta exposició, donant-
nos la possibilitat d’expressar per 
escrit, pintant o fent escultures allò 
que pensem i mostrar les nostres in-
quietuds. Finalment, també vull do-
nar les gràcies a la revista ARTS per 
oferir-nos aquest espai per explicar 
la nostra experiència artística.

Miquel Fernández

Em dic Miquel Fernández Carrió, 
sóc de la Pobla de Segur, però 
actualment visc a Lleida. Vaig co-
mençar a pintar l’any 2002, però 
de petit ja dibuixava. La tècnica que 
utilitzo per pintar és d’oli sobre llenç, i també dibuixo a llapis, 
carbonet, sanguina, tinta i llapis de colors.

L’exposició Artentivament ha estat la porta que ha permès que 
la gent conegui la meua obra gràcies al fet que he pogut expo-
sar deu quadres. Anteriorment havia exposat una o dues obres 
en diferents exposicions a la Pobla de Segur.

Considero que l’acte de pintar i dibuixar és terapèutic, ja 
que mentre estic pintant o dibuixant de forma concentra-
da, em relaxo. Així doncs, aquesta activitat, juntament amb 
la medicació i el suport dels professionals de La Brúixola, 
m’ajuda a aconseguir l’estabilitat i la compensació que ne-
cessito per acarar el trastorn mental sever que pateixo des 
de l’any 2001.

Ferran Estopà

Miquel Fernández
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Mery Vázquez

El meu nom és Mery Vázquez i tinc 37 anys. Des de molt petita 
he viscut l’art molt de prop. El mestratge inicial me’l va donar 
el meu pare, que, com que no tenia feina, dibuixava i feia ma-
nualitats que venia per les cases. Jo l’ajudava i l’acompanyava 
en les seues vendes, i ben aviat vaig anar aprenent a treballar 
les diferents disciplines que ell dominava.

Malauradament el meu pare va morir quan jo només tenia nou 
anys, però, malgrat que vaig començar a tenir una malaltia 
mental que més endavant va augmentar per problemes per-
sonals, vaig continuar creant, pintant, fent manualitats i altres 
coses que em feien desconnectar, la qual cosa per a mi era 
molt difícil.

Per causes de la vida, vaig anar a viure a Vic, on vaig poder 
exposar la meua obra dins del marc de les exposicions Parelles 
Artístiques. Aquest fet em va esperonar i vaig valorar la possibi-
litat d’estudiar Belles Arts.

Fa cosa de un any i mig vaig tornar a Lleida, se’m van obrir les 
portes del Club Social La Brúixola i el meu món va canviar. Vaig 
iniciar els estudis de Belles Arts i també la meua recuperació. 
Però si alguna vegada em sento nerviosa o pensativa, o veig 
que alguna cosa que no va bé, el simple fet de començar algu-
na manualitat o dibuixar em treu aquesta angoixa que fa mal.

Actualment segueixo al Club Social La Brúixola i hem tingut 
l’oportunitat de fer una exposició conjunta, Artentivament. Es-
pero, algun dia, que s’acabin d’obrir les portes del meu somni, 
que seria ser professora de manualitats.

Animo totes les persones que es trobin en algun moment de 
la vida en què ho passin malament que no tinguin por, que es 
deixin ajudar i, sobretot, que facin el que més els agrada, com 
en el meu cas, les manualitats.

PD: Espero que el meu pare estigui orgullós de mi allà on sigui. 
Segur que sí.

Juan Carles Ferrer

Em dic Juan Carles Ferrer Blanch i a mi m’agrada pintar i di-
buixar amb moviment, o sigui, veure com una figura es mou. 
En els meus quadres intento representar el moviment.

M’agrada pintar amb acrílic i a l’oli, i ho faig com a teràpia, i al 
mateix temps, anar pintant m’ajuda a millorar la meua tècnica 
i el meu estil.

He exposat a la Sala Sunka i a la Fecoll de Lleida, i ara he par-
ticipat a l’exposició col·lectiva Artentivament que hem fet des 
del Club Social La Brúixola a la Delegació de Cultura de Llei-
da. M’agrada exposar perquè puc mostrar a la gent la meua 

Mery Vázquez
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creativitat i originalitat, inspirada en referents com Dalí o Van 
Gogh, dos genis de la pintura.

En els quadres intento fer coses noves o poc vistes, perquè vull 
ser original i creatiu. Quant pinto, per exemple, intento re-
presentar els núvols com si fossin miralls, perquè al capdavall 
els núvols estan plens d’aigua. Descric més enllà d’allò que es 
veu a simple vista, i és per això que no només plasmo el que 
hi ha a la part del davant d’una església, sinó també el que 
hi ha al darrere, reflectida als núvols que l’envolten dins del 
quadre. També utilitzo la tècnica de representar la visió que 
tenen els animals, o sigui, intento explicar què veu un toro 
quan l’estan torejant. I ho vaig aconseguint, a poc a poc, amb 
pràctica i treball.

La meua intenció seria dedicar-me a la pintura, perquè és el 
que sé fer i crec que tinc talent i el vull aprofitar.

Joan

Sóc el Joan. En primer lloc, vull agrair l’oportunitat que se’ns 
dóna d’explicar l’experiència artística de l’exposició Artentiva-
ment a la revista del Cercle de Belles Arts.

Sóc aficionat a la lectura i a la literatura i, temps enrere, una 
obra meua a l’entorn de la figura del reconegut psiquiatre Dr. 
Pujiula va ser premiada a Ripoll. Vaig decidir donar a conèixer 
aquest escrit a través d’Internet.

En qualsevol àmbit de l’expressió artística, tal com ho en-
tenc jo, ens desenvolupem com a persones, perquè esde-
venim creadors, lliures, no sotmesos als paràmetres d’una 
cultura oficial. També ens dóna la possibilitat de reconduir 
l’art a una dimensió revolucionària i transformadora de la 
realitat, perquè aquest també és agent de transformació 
social, té una dimensió terapèutica lògicament ontològica 
perquè respon a la recerca innata de l’ésser humà de la be-
llesa en sentit absolut.

Txema Serrano

Sóc Txema Serrano Piñol, estudio idiomes a l’EOI de Lleida i 
visc al barri més bohemi de la ciutat, el Centre Històric.

Els meus poemes són com un diari, en què buido els meus 
sentiments. L’exposició Artentivament va significar, per mi, la 
possibilitat d’obrir-me a un públic més general, més enllà del 

Juan Carles Ferrer
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que llegeix el meu blog o el públic de la revista del poble d’on 
sóc originari.

Ja sigui com a teràpia o com a passió, sé que mai no em 
guanyaré la vida amb els poemes que escric, però escriure 
m’omple i em satisfà.

Dolors Aigé

Sóc Dolors Aigé, i també vaig participar a l’exposició Artenti-
vament. M’agrada molt dibuixar i pintar, utilitzo diferents tèc-
niques, des de l’aquarel·la fins a l’oli. Aquest són els quadres 
que es van mostrar a l’exposició Artentivament.

Txema Serrano

Dolors Aigé

Joan
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T o n i  G i s b e r t

Acció Cultural del País Valencià (ACPV)
i el nou context social i polític valencià

Comencem per presentar-nos. Acció Cultural és una associa-
ció cívica creada l’any 1971 però legalitzada amb la restaura-
ció de la democràcia, el 1978. El seu objectiu és la promoció 
de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià, i de la cons-
ciència civil que se’n deriva. Va ser fundada, entre d’altres, per 
Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu 
Climent, Joan Francesc Mira...

Com a associació, Acció Cultural promou i organitza tot ti-
pus d’iniciatives, activitats i campanyes per a la promoció de 
la llengua i la cultura, i els valors de progrés. Entre aquestes, 
podem destacar:

–  La creació del Centre Carles Salvador, que fa classes de llen-
gua catalana, pel qual han passat més de 50.000 alumnes, i 
que van formar el professorat que va fer possible l’aplicació 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

–  La xarxa de repetidors que durant 25 anys han permès la 
recepció de TV3 i Catalunya Ràdio a la major part del territori 
del País Valencià, i la recollida de 651.650 signatures per TV3 
al País Valencià.

–  L’impuls al sorgiment de grups i músics en la nostra llengua 
al País Valencià amb els concursos i concerts Tirant de Rock, 
com un instrument per apropar els joves a la llengua. Del 
Tirant de Rock han sorgit grups com Obrint Pas i molts altres, 
ja professionals.

–  La convocatòria de mobilitzacions ciutadanes com les mani-
festacions del 25 d’Abril i del 9 d’Octubre, que van permetre 
la recuperació de les nostres diades.

–  L’organització territorial en nuclis locals i Delegacions Co-
marcals d’ACPV i en Casals Jaume I com una estructura que 
permet l’arribada de la cultura al territori.

–  La creació de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània al 
centre de València, com un element per projectar la nostra 
cultura a la capital del País Valencià i alhora oferir-lo com un 
lloc de trobada i diàleg.

–  I moltes campanyes, com la ILP per una ràdio i televisió pú-
bliques i en valencià.

A més, treballem per la llengua des de:

–  El Servei Jurídic d’ACPV, que ens ha permès guanyar nom-
broses sentències a favor de la llengua.

–  La Secció d’Ensenyament d’ACPV, que organitza activitats als 
i amb els instituts.

–  La Secció de Política Lingüística, que impulsa campanyes de 
normalització, com la defensa del requisit lingüístic per a 
l’administració pública local i autonòmica.

–  La Secció de Joves, que fa concerts, trobades, campanyes... 
per implicar els joves.

–  L’estructura territorial, formada per Casals Jaume I i nuclis 
comarcals i locals, i les Delegacions Comarcals, formades 
per representants dels socis, que traslladen les campanyes 
generals a la comarca i les propostes dels socis a la Junta 
Directiva.

Acció Cultural és també un punt de trobada i diàleg, ja 
que la nostra associació manté relacions fluides de diàleg i Foto de capçalera: La Gossa Sorda. Foto: Prats i Camps.

Les passades eleccions autonòmiques i locals han culminat un cicle de canvi al País Valencià que feia anys que es gestava. 
El nou context ofereix oportunitats, però té també limitacions.
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col·laboració amb sindicats, partits i associacions de signe ben 
divers, i d’impuls i coordinació d’activitats unitàries.

La particularitat del “cas valencià”

Per entendre el “cas valencià” cal tenir en compte el context 
de la transició. La correlació de forces entre els sectors partida-
ris de la llengua i la cultura i els valors de progrés, i la dreta es-
panyola era molt més equilibrada que en el cas català: perquè 
mentre que els primers tenien una base social nombrosa i mo-
bilitzada, la segona comptava amb una base social silenciosa 
que era sensible al missatge de la por i, sobretot, el control de 
les institucions i la més absoluta manca d’escrúpols. 

D’aquesta manera, l’anomenada “batalla de València” va sig-
nificar l’ús dels recursos institucionals i de l’estat per mobilitzar 
aquells sectors socials més conservadors amb un discurs popu-
lista molt agressiu que va possibilitar l’hegemonia ideològica i 
política de la dreta espanyola.

Aquest context, al seu torn, va implicar que la promoció de 
la llengua i la cultura esdevingués, alhora, una aposta per uns 
valors de progrés i un xoc frontal amb la dreta governant. No 
era una situació desitjada per nosaltres, sinó una conseqüència 

lògica d’una hegemonia assolida i mantinguda amb agressivi-
tat i voluntat d’anihilar qualsevol veu dissident.

Això va conduir Acció Cultural, inevitablement, a la mobilització 
ciutadana, i a complir un paper que anava, i va, molt més enllà 
del que en principi insinua la definició “associació cultural”.

Aquella hegemonia ideològica i política de la dreta espanyola en 
el Govern autonòmic es va traduir en dècades d’autoritarisme, 
censura i persecució de qualsevol alternativa política o social. 
Durant anys, l’única oposició als governs valencians del PP va 
ser Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Amb els partits de 
l’oposició política desorientats i sense cap subjecte associatiu 
suficientment fort davant, la nostra entitat va esdevenir un ins-
trument de mobilització, denúncia i conscienciació.

L’altra cara d’aquesta realitat va ser que Acció Cultural es va 
convertir en l’objectiu a abatre. La situació va arribar a l’extrem 
durant els darrers anys, amb la imposició per part del Govern 
valencià del PP de successives multes per les emissions de TV3 i 
Catalunya Ràdio que gairebé aconsegueixen l’objectiu d’ofegar 
econòmicament una entitat que no havien pogut vèncer per-
què ni havien assolit el desitjat aïllament social d’ACPV ni la 
criminalització política i mediàtica havia funcionat tampoc.

Manifestació del 25 d’abril. Foto: Prats i Camps.
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El canvi de cicle social i polític

El resultat de les darreres eleccions municipals i autonòmiques 
és producte d’una dinàmica de canvi social que fa anys que 
va començar a expressar-se, però que no ha emergit electo-
ralment fins ara.

Diversos elements hi han anat confluint. D’una banda, 
l’evidència que l’anticatalanisme no tenia sentit i, pitjor enca-
ra, ha tingut un cost econòmic: el que significa allunyar dues 
economies que en realitat estan íntimament interrelacionades. 
A més, l’arribada a la majoria d’edat d’una generació que no 
estava condicionada per la por del postfranquisme va fer que 
l’anticatalanisme anés a poc a poc i esdevingués marginal. Els 
darrers intents del PP per recuperar-lo no han assolit més que 
el més absolut dels fracassos: han volgut repetir l’estratègia 
de la transició sense adonar-se que 40 anys després la societat 
valenciana no és la mateixa.

Però és que la relació amb Catalunya ha passat no només a 
“descriminalitzar-se”, sinó progressivament a positivar-se. A 
hores d’ara, fins i tot els sectors de la gran empresa (els més 

propers a la dreta espanyola) són partidaris de la col·laboració 
(en infraestructures, en el corredor mediterrani, en la reclama-
ció del finançament...). Junt a això, la imatge d’una Catalunya 
moderna i europea contrasta amb la d’una Espanya cada ve-
gada més tancada en si mateixa.

La crisi i l’esclat de la corrupció han estat els elements preci-
pitadors d’una lenta evolució que finalment s’ha traduït elec-
toralment. Però sense aquells elements de fons, la solució no 
hauria estat la mateixa. Per això, al País Valencià ha emergit un 
sistema polític amb rostre propi i diferenciat d’Espanya, marcat 
pel sorpasso de Compromís a Podemos (Compromís fins i tot 
ha superat el PSOE a la ciutat de València!).

El futur

Tanmateix, hi ha molta feina per fer. El canvi polític és una 
oportunitat, però ara cal treballar en positiu: fer veure a la ma-
joria de la societat valenciana que, més enllà del valor negatiu 
(els partidaris de la llengua i la cultura “no som” la corrupció, 
ni la crisi, ni les retallades, ni l’anticatalanisme sense sentit...), 
representem un valor positiu (som els que podem garantir la 
cohesió social, un model d’economia productiva i valor afegit, 
una imatge exterior positiva, la connexió amb la generació jove 
més formada de la nostra història, la recuperació de la llengua 
i la cultura com a territoris compartits d’una societat que es vol 
oberta i europea i que alhora es reconeix en la seua tradició...).

I en aquesta feina, l’àmbit associatiu i l’institucional hi podem 
col·laborar. Caldrà mirada llarga, estratègia, discurs en positiu, 
complicitats i aliances. Caldrà treballar. Però tenim una oportu-
nitat de superar la transició i la discriminació lingüística, cultu-
ral, econòmica i política dels valencians en un Estat que ens ha 
tractat com a ciutadans de segona, i de recuperar una relació 
de col·laboració amb Catalunya que ens permeti treballar junts 
per les necessitats i els interessos compartits. Per a nosaltres, 
comença una segona transició en la qual volem ser protago-
nistes i agents de la nostra pròpia història.

Homenatge a Manuel Ardit. Foto: Prats i Camps.
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F r a n c e s c  M a r c o  P a l a u

El valor de la cohesió social

Les eleccions estatals del 20 de desembre demostren, nova-
ment, la impossibilitat de transformar l’Estat espanyol en un 
estat plurinacional, pluricultural i plurilingüe. Així, 35 anys 
després de la transició, la llengua catalana continua trobant-se 
amb nombrosos entrebancs per poder-se desenvolupar com 
una llengua normal. En aquestes dècades de marc autonòmic 
s’han fet grans avenços, és cert, però els entrebancs legisla-
tius del marc jurídic són implacables i impossibiliten, del tot, 
la normalització del català. La balances lingüístiques de lleis, 
decrets i normatives es decanten clarament en contra de la 
nostra llengua.

Així, si radiografiem la realitat actual del nostre context, és fàcil 
que ens adonem que allà on l’Estat intervé, el català té dificul-
tats. En canvi, ens els àmbits on no hi ha una legislació especí-
fica de l’Estat —com Internet, per exemple—, el català avança. 

Per tal de donar resposta a la complexa situació del país i de 
la llengua que descrivíem, els sectors més actius de la societat 
sempre s’han anat organitzant. Per això, als primers noran-
ta —just quan La Crida es fonia— neix la Plataforma per la 
Llengua. I ho fa amb la voluntat de treballar perquè els ciuta-
dans i les ciutadanes puguin viure plenament en català. Per fer-
ho, l’organització es proposa assolir objectius tangibles. Així, 
l’objectiu de l’entitat és transformar la realitat existent a partir 
de petits canvis que puguin anar sumant-se, canvis que al llarg 
d’aquests anys ja s’han anat produint en els diferents àmbits i 
que han suposat èxits notables per a la llengua catalana i, en 
conseqüència, per al conjunt de la societat. 

Avui, l’ONG del català —com es defineix la Plataforma per 
la Llengua— disposa de més de 10.000 socis i s’ha convertit 
en un lobby eficient per incorporar el català a les grans em-
preses i en una bona eina que treballa braç a braç amb les 
entitats de nouvinguts, fent del català la llengua d’acollida 
i d’arrelament. Tot això, és clar, a partir de les complicitats 
i les sinergies establertes amb organismes i associacions de 

Foto de capçalera: Planta’t pel català 2015.

tota mena. Sempre, amb l’objectiu de fer del català la llengua 
comuna i de cohesió social. 

La importància de disposar d’un associacionisme cultural 
que teixeix somnis i esforços col·lectius s’ha demostrat més 
cabdal que mai. Així, la mobilització de la societat civil és la 
que està permetent superar els nombrosíssims atacs que ha 

Presentació a Lleida de l’informe “Balances lingüístiques”.
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patit la llengua catalana aquests darrers temps. En són exem-
ples clarividents les samarretes verdes de les Illes Balears, 
d’aquells mestres i mares i pares que van buidar les aules per 
omplir els carrers. Són aquestes senyeres enllaçades les que 
van ajudar a enderrocar els decrets injustos. També, al País 
Valencià, és la gent motivada d’esperança la que ha sortit al 
carrer per dir que volia deixar enrere una etapa fosca. I ara 
és el moment de la reciprocitat televisiva, el moment en què 
l’Administració prestigiï la llengua i que a l’escola i arreu el 
valencià torni a bategar.  

I si això passava al sud i a les illes, era a la Franja on el surrea-
lisme deixava l’art pictòric i s’introduïa a la política partidista, 
combatent el marc científic i anorreant la claredat filològica. 
Seguint el perímetre dels atacs que està rebent la llengua, 
se’ns dibuixa, sense voler-ho, el mapa de Joan Fuster. Davant 
de fenòmens com els del LAPAO, calia actuar amb serenitat 
i rigor, però sense obviar la gravetat que suposaven, perquè 
obria un front més, i no menor, per a aquells que ens esti-
mem la llengua. 

De fet, les lleidatanes i els lleidatans s’estimen el català. I la 
ciutat de Lleida té un paper fonamental per articular tot el 
territori de Ponent com a punt d’atracció cultural —i també 
socioeconòmic— per als habitants de la Franja. D’aquesta ma-
nera, Lleida, a més de la seva importància per se, té la possi-
bilitat i l’exigència de ser la connexió imprescindible entre els 
franjolins i el Principat. Lluny de treballar per assegurar aquest 
vincle necessari, sembla que alguns consistoris, però, han de-
cidit limitar i laminar el consens que sempre havia existit en 
temes de llengua a la ciutat banyada per les aigües del Segre.

El paper institucional dels ajuntaments i dels ens supramunici-
pals a favor del català és insubstituïble. Cal que l’Administració 
marqui pauta i sigui exemple. No podem deixar la salut de la 
llengua catalana a l’empara de la benevolència estatal. Malgrat 
tot, quan les lluites de partit trenquen aquest consens, com en 
el cas de Lleida, és la societat civil la que ha de tornar a reclamar 
un compromís ferm pel benestar de totes i tots. I així va fer-ho 
la ciutadania, a les portes de la Paeria, amb la consigna clara del 
consens i amb la voluntat d’obtenir un compromís real. 

Lipdub per la Llengua 2011.
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Des de l’ONG del català, i des del conjunt d’entitats lleidatanes 
que aposten per mantenir i fer més fort, si cal, aquest con-
sens, s’entén que la llengua no és un producte que pugui inter-
canviar-se amb una finalitat electoral, sinó que és una qüestió 
transversal que afecta i està relacionada amb la cohesió social i 
amb la igualtat d’oportunitats. I això ho hem repetit, i seguirem 
insistint-hi, en actuacions ben diverses a la capital del Segrià.

En la darrera dècada i mitja, les transformacions demogràfi-
ques han estat una evidència i persones de cultures i tradicions 
molt diferents han vingut a viure a les nostres comarques. 
Lleida coneix millor que ningú aquesta realitat. Així les coses, 
avui són més de tres-centres les llengües que es parlen als 
nostres pobles i ciutats, que podem sentir a les places i als 
carrers. En el marc d’aquesta diversitat, el català té un paper 

fonamental, com a eix vertebrador de la pluralitat lingüística, 
com el millor instrument per construir una societat cohesio-
nada plena de possibilitats. 

Precisament per això reclamem aquest consens lingüístic i ens 
posem a treballar per sumar a favor del català. L’ONG del ca-
talà, amb els més de vint anys d’experiència que l’avalen, hi 
esmerçarà tots els esforços de què disposi, d’això en podem 
estar segurs. I és que si al llarg d’aquestes dues dècades han 
estat contínues les campanyes, els estudis, les propostes i les 
accions que s’han anat ideant, cal impulsar-ne de noves i se-
guir argumentant i exposant. Sabem que amb el compromís 
de les institucions, la tasca admirable de les associacions i la 
coherència individual de cadascú de nosaltres, els reptes de 
futur que compartim són més assolibles.
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Xesco Guillem i Crespo

Tragicomèdia a Secundària

Algú potser pensarà que estic cometent una delació, que es-
tic traint un amic, que estic revelant un dels secrets més ben 
guardats de la literatura catalana escrita en valencià. Jo sé qui 
és, i qui s’amaga sota la caputxa i el pseudònim de Mateu Lluís 
Vives, i ara mateix ho pense confessar: és Manel Joan Arinyó!!

L’he traït, perquè estic cansat que siga un escriptor que fa 
més de trenta-cinc anys que escriu, amb més de trenta llibres 
publicats —la majoria en editorials de prestigi: 62, Columna, 
Empúries, Bromera, 3i4, Perifèric, Onada, Pòrtic, El Llamp, Al-
faguara, Edelvives…; que hagi guanyat més de trenta premis 
—entre els quals hi ha el Sant Joan, l’Enric Valor, el Ciutat de 
Sagunt, el d’Olot, el de Tremp i fins i tot l’Amadeu Oller per 
a poetes inèdits; que hagi venut milers de llibres —no deba-
des més de la meitat estan reeditats...— i que no el conegui 
ni Déu! De segur que el 95% dels qui estan llegint aquestes 
línies no han llegit mai res seu, ni tan sols no han sentit parlar 
d’ell. No importa. Ja hi està acostumat. Però aquest malefici 
s’ha d’acabar.

Hui vos vull parlar d’una de les seues novel·les més intrigants, 
escrita amb pseudònim i presentada sempre sota el resguard 
d’una caputxa: Tragicomèdia a Secundària (Voliana Edicions, 
Argentona, 2014). 

Conscient del terreny que trepitja, Manel em va confessar: 
“Enemic declarat dels pseudònims com sóc, en aquest llibre 
he optat per fer-ne ús: Mateu Lluís Vives. L’únic descàrrec que 
hi puc aportar és que no he actuat d’aquesta manera per por a 
cap represàlia, sinó per preservar l’anonimat d’alguns menors 
d’edat que hi són esmentats.”

Amb un llenguatge àgil, desacomplexat, carregat d’ironia i 
d’humor, des d’una mirada personal i subjectiva, ens relata la 
seua experiència com a docent en l’escola pública valenciana.
Ho fa des del mateix moment que decideix estudiar magisteri 
fins al darrer curs escolar, 35 anys, des de 1997 fins a 2012, tot 
resumit en poc més de 250 pàgines.

No ho negaré, sóc persona interessada en el món de 
l’ensenyament i en la seva millora, i no sóc pas partidari 
d’amagar el cap sota l’ala, sinó que sóc conscient de la reali-
tat punyent que hi vivim des de fa molts anys, sobretot a Se-
cundària, on molts professors pateixen un autèntic calvari que 
passa desapercebut a la societat, alguns sectors de la qual ho 
redueixen tot a un “sempre esteu fent vacances” o tòpics sem-
blants. Doncs el llibre tracta d’això, de la duresa —tragèdia— i 
absurditat —comèdia— diària, de cada hora, de cada minut 
dins d’una aula. Manel ho coneix bé, tot això. No debades 
és un professor valencià que fa més de 35 anys que treballa 
a l’aula, sense descans. Primer a EGB i després a Secundària. 

Manel, de manera desacomplexada, va desgranant una de-
núncia explosiva dels errors i horrors que es viuen a les au-
les: les zones d’ombra de professors, pares i mares, directors, 
claustres, alumnes, polítics...; la substitució lingüística del va-
lencià, l’anticultura, l’agressivitat, el feixisme, el maltractament 
al professorat, la indefensió, l’enveja, la por, l’espanyolització... 
També, l’esperança dels bons estudiants, el gust per la lectura, 
la tasca de valencianització i els bons professionals.

Aquest llibre està escrit en un to necessàriament irònic i ale-
gre, però alhora molt seriós, combatiu, crític sense embuts. 

Report

Tragicomèdia a Secundària (Memòries d’un mestre cremat) reconstrueix la trajectòria d’un 
professor de Secundària que fa més de 35 anys que treballa a l’aula. Per mitjà de capítols 
breus, el protagonista dissecciona el dia a dia de la vida educativa al País Valencià.
De manera desacomplexada, va desgranant una denúncia explosiva dels horrors que 
es viuen a les aules: les zones d’ombra de professors, pares i mares, directors, claustres, 
alumnes, polítics… la substitució lingüística del valencià, l’anticultura, l’agressivitat, el fei-
xisme, el maltractament al professorat, la indefensió, l’enveja, la por, l’espanyolització… 
També l’esperança dels bons estudiants, el gust per la lectura, la tasca de valencianització 
i els bons professionals.
Fa paleses l’agressivitat, la falta de respecte i maltractament al professorat, així com el 
desconcert educatiu en què viuen els professors i, per descomptat, la imparable substitu-
ció lingüística... És a dir, una radiografia bastant ajustada del panorama actual de l’ense-
nyament del País Valencià i, per què no dir-ho, de la resta de Països Catalans.
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Aquest és un llibre emocionant per als professors que ho viuen 
cada dia, imprescindible per als qui no coneguin el món de 
l’ensenyament. La nostra societat no hauria de continuar cega 
i muda davant una realitat que cal canviar radicalment si vo-
lem tenir futur.

El llibre podria haver estat un aglomerat difícil de digerir, però 
no, està ben estructurat, manté en el lector la tensió narrativa, 
té un to irònic que ajuda a desdramatitzar el que es conta i una 
prosa amena que denota que al seu darrere hi ha un escriptor 
amb moltes hores de vol, un narrador capaç de construir un 
retrat sociològic a través del món educatiu valencià, de la prò-
pia societat valenciana, per tal d’explicar-nos alguns dels grans 
fracassos que es viuen al País Valencià, com ara la normalitza-
ció lingüística del valencià, l’acollida dels joves emigrants i l’alt 
índex de fracàs escolar.

El llibre ens apropa al costat fosc de l’educació pública valen-
ciana i trau a la llum les misèries d’una gran part del profes-
sorat, la dimissió dels pares i mares d’alumnes, dels mateixos 
alumnes, les nefastes actuacions dels equips directius, dels po-
lítics, dels inspectors educatius, i el terrible exemple per als 
més joves d’una programació televisiva que tendeix a posar en 
valor allò que no en té.

Hi ha moments en el relat que són realment brillants. Jo 
destacaria, entre altres, aquell en què ens parla de la nor-
malització lingüística i del procés de patuesització del català 
que es parla a València. Sense pretendre-ho, és un magnífic 
tractat de sociolingüística, que resumeix d’una manera clara, 
entenedora i contundent la realitat cultural quotidiana de les 
escoles valencianes.

Al llarg del llibre, Manel ens descriu fets que no es volen pale-
sar, com ara l’agressivitat i la violència en els centres educatius, 

el maltractament al professorat, l’anticultura de què fan gala 
els alumnes més populars, que alhora són els més brètols, i la 
qual acaba convertint-se en el discurs dominant entre una gran 
majoria d’alumnes. També el racisme, la substitució lingüística, 
els retalls de l’administració… Sense oblidar-se del tot d’eixe 
punt d’esperança que atorguen al relat els bons estudiants i els 
bons professionals que, a pesar de l’atmosfera imperant, són 
capaços de tirar endavant el seu projecte de vida.

Per tot això, i altres sorpreses que trobareu al llarg de la lectura 
del llibre, aquest és un llibre que no vos podeu perdre.

Xesco Guillem i Crespo, vingut a aquest món en 1960 a Catarroja 
(d’altres mons no en tenim referències sòlidament contrastades), 
ha esdevingut lleidatà d’adopció des de 2005. Treballa del que 
pot, ara catedràtic de FOL, ara professor associat de sociologia a la 
UdL, ara coordinador de l’ICE-UdL de Secundària. 

Es va atrevir a escriure els poemaris Sempre intermitent (premi de la 
Vall d’Uixó, 1990) i Remor de petjades (premi Vila d’Alberic, 1992). 
Antologat a Contra la guerra. Vint-i-nou poetes, participà activa-
ment en les tertúlies literàries de La Forest d’Arana, al Cafè Lisboa 
de València. Durant cinc anys va ser el director del programa radio-
fònic Papelúdia, de contingut literari i cultural, a l’emissora inde-
pendent Ràdio Klara. Col·laborador fa anys de la revista El Temps, 
fins i tot es va atrevir a escriure un llibre de text de la seua especiali-
tat de FOL, editat per Macmillan. A més a més, és coautor de certs 
llibres d’assaig dintre del món de la sociologia, com Migraciones y 
desarrollo, de l’Editorial Anthropos; Barça o Barzakh: els impactes de 
l’emigració al Senegal, de l’Editorial Icaria, o “Senegaleses versus 
Senegal: percepciones en torno al sistema educativo”, recollit al 
llibre Sociedad, familila y educación, de l’Editorial Germnia.

Però de l’obra de què està més orgullós és Cubaneta meua, escrita 
a quatre mans junt amb Manel Joan Arinyó.

Manel Joan Arinyó. Mateu Lluís Vives, en la presentació del llibre a la Universitat d’Elx.
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Presento un recull fotogràfic de diferents habitatges destinats 
als immigrants que viatgen per guanyar-se la vida treballant al 
camp, únicament en temporada de collita. Un cop acabada la 
temporada, els habitatges queden abandonats, tal com els tre-
balladors els han deixat, a l’espera de la temporada següent.

Els habitatges estan buits de vida humana, però plens d’un 
camp que ja prepara el següent fruit.

Aquest és un projecte no finalitzat.

HABITATGES IMMIGRANTS
http://castellomarc.tumblr.com/
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M A R C
C A S T E L L Ó



52

A C T I V I T A T S

El Messies participatiu de Händel, al Royal Albert Hall de 
Londres.

Octubre - XXXI Premi de Pintura - 15è internacional,
dedicat a Ernest Ibáñez Neach.

Novembre - Ernest Ibáñez Neach, “Retrospectiva”.

CONCERTS CLÀSSICS I DIDÀCTICS 
J. Mallafré —bandúrria—, R. Marsol —mandolina—, Josep 
Maria Serrando —llaüt— i F. Barranco —guitarra.

“EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR”

CORAL ESTEL

EL + DE...

QUARTET DE POLS I PUA
TERRES DE PONENT

AEM-BELLES ARTS TEATRE

29 de novembre de 2015

Fotografies: Coral Estel Fotografia: Quartet de Pols i Pua

Fotografia: Núria M. Torrebella

Fotografia: Isabel Sala Casteràs
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28è Premi Marraco de Ceràmica, Pintura i Escultura de les Institucions Penitenciàries.CONCURSOS

Fotografies: Isabel Sala Casteràs 

Fotografies: Isabel Sala Casteràs i Espai Creatiu

Espai Creatiu – Taller d’Aquarel·la Creativa, impartit per 
Lupe Ribot. 

Taller lliure de model “L” de Nu – octubre.

TALLERS, A LA SEU DEL CERCLE DE BELLES ARTS

Fotografia: Ken Goddard
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Fotografia: Isabel Sala Casteràs

A C T I V I T A T S

Mostra “Arts 20/25/40”. Celebrem 20 portades, 25 anys de la revista i 40 números publicats.REVISTA ARTS

Dirigida per Rafael Badia Borlänsa (Carrer la Palma, 9).

ESCOLA DEL CERCLE DE 
BELLES ARTS

Fotografies: Escola del CBA

Exposició col·lectiva d’“El + de... la fotografia de Lídia Víves, 
Llorenç Melgosa i Marta Bisbal”. 

FOTOGRAFIA 
Desembre 2015 – gener 2016

Fotografia: Ramon Drudis Mauri
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