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tota una època.
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“Era fàcil enganxar-se al Quim. Tot sarcasme, humor
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en què tocava, i en la seva justa mesura.”
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en la línia que suggeria.”
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D’escàndol. Aquest és l’únic qualificatiu vàlid per definir tot el
que està passant al voltant del litigi sobre les obres d’art del
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. El consell de redacció de
la revista ARTS vol manifestar, a través d’aquest editorial, la
seva preocupació pel to que està assolint el problema, que
supera abastament l’àmbit museístic i s’endinsa en una espiral
viciada d’interessos polítics on la veritat resta completament
emmascarada. Considerem del tot injustificable l’actitud del
govern de la Generalitat davant la qüestió, omplint-se la boca
amb un pacte conciliador que, en realitat, només cerca acon-
tentar els seus companys aragonesos del PSOE i que l’alcalde
Ros no en surti perjudicat de cara al futur. Aquest pacte es
materialitza en un deshonest i injust canvi d’ubicació de les
obres en disputa, trasllat que, segons el barbastrenc —sí, sí de
Barbastre— García Bragado, la mà dreta de Maragall en
assumptes com el Fòrum i el Carmel, no trenca la unitat de la
col·lecció diocesana, perquè el patrimoni a què ens referim no
es descatalogaria de l’inventari català en què estan incloses les
obres. Perquè ens entenguem, passarien a ser obres de titula-
ritat catalana dipositades de manera permanent al Museu Dio-
cesà de Barbastre-Montsó. Això és un insult. I el pitjor de tot,
és un robatori, perquè el bisbat de Lleida té aquestes obres
comprades i pagades, altres de permutades o rebudes en
donació, però sempre amb títols de propietat registrats davant
notari que ho demostren. Retornant al Sr. García Bragado, de
qui no qüestionem la seva eficiència, ens sobta que Presidència
hagi tingut la poca vista de confiar la resolució del conflicte en
una persona natural de Barbastre. Si us plau, ni que sigui en
l’àmbit de la imatge, això és intolerable. Coses de la política.

La propietat lleidatana de les obres ha estat sistemàticament
ignorada pels tribunals eclesiàstics vaticans que fins ara s’han
(des)ocupat del cas, massa interessats a afavorir una diòcesi
que duu com a abanderat el sant Escrivá de Balaguer. Aques-
ta propietat, i no ens cansarem de repetir-ho, és del bisbat de
Lleida, i no de l’Església, com s’esmercen a recordar-nos des
del govern. Senyors, l’Església catòlica com a tal no és titular
de cap bé, sinó que ho són les diferents parròquies i diòcesis,
que tenen entitat jurídica pròpia. L’Església, en genèric, no és
propietària de res, i això ha de quedar molt clar. Per tant, tot

el que sigui desposseir el nostre bisbat d’uns béns que li són
propis cal considerar-ho un espoli.

Tanmateix, cal recordar que les obres no van arribar a Lleida
de manera il·legal. El bisbe Messeguer, des de 1893, va anar
adquirint, una a una, pagant de manera religiosa —mai més
ben dit—, totes les obres que avui es reclamen des de l’Ara-
gó. I contra això no s’hi pot fer res. Un ven, l’altre paga, i qui
paga mana! Això suposa que les operacions fetes en el seu
dia, fa un segle, no es poden deslegitimar amb un informe
mal fet, ple d’incoherències i divagacions pseudojurídiques.
No cal que recordem que tots els museus del món s’han for-
mat de la mateixa manera i, en aquest sentit, el de Lleida no
es diferencia del Louvre, el British Museum o el MNAC. Ai el
MNAC... Sort que és a Barcelona. Una pregunta: seria viable
dur a terme un canvi d’ubicació de les obres lleidatanes que
allà s’hi exhibeixen i tornar-les a les seves parròquies d’ori-
gen? Suposem que no, perquè si no es descataloguen la uni-
tat de la col·lecció resta intacta, oi?

Vist això, la fatídica segregació de parròquies del 1995, l’arrel
d’aquest funest problema, és independent de la qüestió. No
es pot afirmar alegrement que les obres han de passar al bis-
bat al qual ara pertanyen les parròquies implicades en l’affai-
re, ja que les primeres, en el moment en què van abandonar
l’església d’origen, passaven a ser propietat del bisbat de Llei-
da, llevat que hi anessin en dipòsit. En aquesta situació es
troba només una part del patrimoni reclamat, una sèrie d’o-
bres arribades a Lleida durant la prelatura del bisbe Malla, la
importància de les quals és molt baixa. L’error comès pel
darrer, que reconegué que totes les peces reclamades es tro-
baven a Lleida en aquesta qualitat, ha estat nefast per a Llei-
da, que ha vist com sistemàticament se li recordava que el
bisbe havia acceptat aquest fet. Aquest s’ha acabat convertint
en un dels grans arguments en favor de les tesis aragoneses.
Sigui com sigui, el que cal retenir és que la majoria de les
peces, i escrivim amb majúscules, NO ES TROBEN EN QUALI-
TAT DE DIPÒSIT. Estan pagades, donades o permutades, i els
papers així ho demostren. Però bé, aquests papers no valen.
Deu ser perquè no vénen de Salamanca?

E D I T O R I A L
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SANTIAGO ERASO

E N T R E V I S T A

Com es produeix la teva incorporació
a la direcció d’Arteleku?

Quan es van constituir els ajuntaments
democràtics em van reclamar des de
l’Ajuntament de Tolosa perquè m’enca-
rregués de la gestió del que llavors s’a-
nomenava Departament de Cultura,
Educació i Joventut. Parlem del 1982,
aproximadament.

Un dels projectes que l’Ajuntament de
Tolosa tenia entre mans era construir una
Casa de Cultura, un espai ciutadà de par-
ticipació democràtica. Un dels eixos d’a-
questa Casa de Cultura era la biblioteca.
Recordo el viatge que vaig fer a Itàlia per
conèixer els centres cívics del nord: Torí,
Bolonya, etc. El meu interès era apren-
dre, assimilar aquelles experiències i tras-
lladar-les al nostre àmbit local. També
vaig viatjar a Catalunya, a França. En fi,
es tractava d’aprendre, de conèixer
noves experiències. Van ser anys de
construcció, d’entusiasme.

Ara que comentes l’experiència dels
centres cívics a Itàlia, quina opinió
tenies dels de Barcelona?

Fonamentalment els meus referents

eren Catalunya, Itàlia i algunes expe-
riències concretes franceses.

La passió i el lliurament amb què vaig
viure aquella experiència transformado-
ra i la mateixa passió amb la qual viu ara
Arteleku no les canvio per res. Un treball
de construcció, creatiu, apassionant. Es
tracta de trobar persones que compar-
teixin els seus sabers i coneixements.
Crec que aquesta disposició és impor-
tant per no perdre la il·lusió per la feina.

Llavors gaudia molt amb la meva feina,
com ara, de vegades massa, però és
veritat que em va temptar la idea que
Arteleku fos un centre relacionat amb
l’art i el fet que no se sabia gaire bé què
era, ni què seria. Em va atreure la idea
de començar de zero, d’iniciar un pro-
jecte nou.

Dius que Arteleku va ser una idea de
la Diputació. Sorgeix com un conteni-
dor en què els continguts s’aniran
desenvolupant amb el temps o ja
existeix un precedent conceptual per-
què aquest contenidor es dinamitzi?

Sorgeix de la iniciativa d’una excel·lent
persona, Imanol Murua, llavors diputat

de Cultura. No va ser conseqüència
d’un programa polític estructural, va ser
més aviat el resultat d’una suma feliç de
coincidències i de voluntats personals.

L’edifici que ara alberga Arteleku era
una antiga fàbrica de subministraments
electrònics que, com a conseqüència de
la crisi econòmica dels setanta, va pas-
sar a ser de la Diputació i Imanol Murua
en va decidir el destí actual.

La idea era superar la funció de l’es-
pai com a lloc d’exposicions?

Mai no hi va haver un programa pre-
concebut, la idea bàsica era crear
espais perquè els artistes treballessin.
Al voltant d’aquest esquema bàsic s’hi
van anar organitzant algunes activitats
de tallers, que giraven entorn dels
principis bàsics de les disciplines tradi-
cionals de les belles arts: la pedra, la
fusta, l’obra gràfica, la pintura. Aquests
van ser els principis fundacionals d’Ar-
teleku. I aquí vaig entrar jo, el novem-
bre de 1986. Arteleku s’havia inaugu-
rat aquella primavera.

Fins a quin punt Arteleku s’ha conver-
tit en un centre hegemònic de les

Santiago Eraso (Donosti, 1953) és gestor cultural i director d’Arteleku, un centre de creació artística ubicat a Donosti
depenent de la Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren (Direcció General de Cultura de la Diputació

Foral de Gipuzkoa). Obert a tot aquell que vulgui ampliar o millorar els seus coneixements artístics, les seves activitats
giren al voltant de la creació contemporània, tot oferint cursos monogràfics i seminaris teòrics impartits per artistes

convidats i tècnics especialitzats. A part, el centre disposa d’estudis per ser llogats als artistes que ho desitgin.

MONTSE ROMANÍ
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polítiques culturals d’esquerres o per
contra és un centre contrahegemònic
davant determinades estructures que
han dominat els últims anys?

Jo crec que la posició d’Arteleku, i en
conseqüència la meva, amb relació al
sistema i a les estructures de l’art, no és
una posició organitzada des d’una pre-
meditada posició política.

No es tracta de ser contrahegemònic o
d’esquerres, sinó d’estar allà on la reali-
tat i les pràctiques socials i culturals
reclamen un espai necessari per portar-
se a terme. Per això, potser Arteleku
sigui un lloc on encara les persones cir-
culen amb certa autonomia, on es
poden sentir tranquils, no vigilats, on
encara poden experimentar que és un
lloc “seu/comú”, comunitari, participa-
tiu, públic en el sentit més primigeni de
la paraula i que no és “governamental”,
on se senten amb una certa comoditat
que, a més de ser un espai de l’admi-
nistració i, per tant, subjecte a unes
regles que assumeixen i respecten, és
un lloc d’experiència en comú.

Dius que trobes una dificultat per tra-
çar una crítica sobre els diferents perí-

odes que ha desenvolupat Arteleku,
però no em negaràs que Arteleku es
va iniciar com a centre de producció i
ara crea continguts. Aquest ha estat,
crec, el salt d’Arteleku els últims anys.

Arteleku es constitueix i configura al vol-
tant dels principis ideals de la moderni-
tat de les belles arts: el geni creatiu que
actua en el marc d’un sistema regulat,
sobretot, pels principis del mercat.

El que sí que està clar és que en els últims
deu anys Arteleku ha fet un gir substan-
cial i és veritat que té a veure amb un
cert esgotament per part meva amb rela-
ció a determinades regles de joc i amb
un reconeixement de no poder sostenir
determinats discursos i posicions. Les for-
mes que generem, els projectes que pro-
posem, els discursos que construïm, mol-
tes vegades són ofegats pels mecanismes
d’absorció d’un sistema que ho devora
tot, ho estetitza, ho espectacularitza o ho
privatitza en benefici d’una concepció
elitista de l’art. Estar alerta i respondre a
aquestes dinàmiques suposa un esforç
agònic, però val la pena.

No sé fins a quin punt tot això està
vinculat també a una certa crisi per-

sonal que vas patir a finals dels nor-
anta, situació que aparella la teva bio-
grafia amb aquests períodes de canvi.

És cert que en el pla més personal, pre-
cisament per no gastar energies inútils i
rendibilitzar millor els recursos físics i
intel·lectuals, hi ha un gir en la meva
biografia que té a veure amb moltes
qüestions complexes, professionals i
personals. No es refereixen únicament a
la meva relació amb l’art i amb alguns
discursos retòrics dels quals acabo satu-
rat, sinó també amb un cert replega-
ment personal de determinats escena-
ris; amb cert cansament d’alguns rituals
socials o festius que tenen a veure més
amb les relacions públiques i amb les
estratègies de poder i menys amb les
relacions humanes, amb l’amistat i amb
la intel·ligència compartida. Prefereixo
aquestes últimes. Per això em vaig reti-
rar de les primeres.

Per què després de quinze anys no
decideixes deixar-ho tot i passar el
relleu a un nou director?

En aquest sentit, ara estem en un dile-
ma, perquè la ciutat de Sant Sebastià
està en una fase superior d’espectacula-
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rització: Kursaal, Manifesta 5, Fira de
Fotografia Contemporània DFoto, nou
Victoria Eugenia, Tabacalera. Dic superior
perquè és una continuació de l’anterior
que podríem denominar de “festivalitza-
ció”. És un gran repte per al futur de la
ciutat. Davant aquests canvis de cicle un
sempre espera que es reformin determi-
nats costums dolents en les polítiques
culturals, mitjançant la pràctica de la
intel·ligència compartida, però tal com
van les coses no sóc gaire optimista.

Però no vull anar-me’n per les branques
sense contestar la teva pregunta. Crec
que ha arribat el moment de plantejar
alguns canvis en l’estructura directiva
d’Arteleku. Els canvis introduïts en el
model de gestió, així com en les direc-
trius programàtiques, no poden aturar-
se a les portes del despatx del director.
Arteleku ha estat dirigit per una persona
amb totes les seves conseqüències.
Aquesta personalització de l’autoria
programàtica ha estat, per bé i per mal,
el factor que ha condicionat la nostra
història recent. En aquest context, pro-
poso una reordenació de l’organigrama
d’Arteleku per substituir, de manera
gradual, la figura del director com a
únic responsable dels programes per la

d’un equip constituït per dos membres
actius de l’actual organigrama —direc-
tor i responsable de documentació—
més alguna persona externa.

Ara mateix estic treballant amb Miren
Eraso per constituir aquest grup de tre-
ball. Les converses estan molt avança-
des. Si tot va bé i no hi ha inconvenients
polítics i administratius aviat podrem fer
pública la nova configuració de l’equip
de continguts d’Arteleku.

M’agradaria vincular el que dius amb
la pràctica en xarxa que s’estableix en
la cultura, i concretament amb el pro-
jecte que heu desenvolupat Arteleku,
UNIA i el MACBA. Per què sorgeix i
com sorgeix aquest treball en xarxa?

En aquest cas, a més a més de produir
una experiència comuna, es tracta també
de compartir una titularitat no jeràrquica,
sabent que les institucions col·laborado-
res tenim una dimensió i una posició en
el sistema molt diferent també.

El que volem és que tots siguem partí-
cips de manera igualitària d’un projec-
te, és a dir, que no hi hagi cap institució
titular, que no hi hagi cap institució més

gran ni menor, etc. No hi ha una figura
central, n’hi ha diverses, gestos, formes,
que es creuaran i que probablement
construeixin alguna cosa. Es podrà
mirar des de Barcelona, des de Sant
Sebastià, des d’Andalusia. Moltes vega-
des organitzem els projectes guiats per
una espècie d’endimoniat hiperactivis-
me que converteix els programes en
pura representació, moltes vegades
buits de continguts i absolutament des-
contextualitzats. Aquesta observació
pot semblar una obvietat, no obstant
això, cada dia estic més convençut que
està en la base de molts dels nostres
problemes i, per extensió, en la de la
institució per a la qual treballem: l’art.

Arribats a aquest punt, voldria que
parléssim dels projectes associats a
Arteleku.

La idea dels projectes associats era des-
tinar una sèrie de recursos perquè fossin
gestionats directament per iniciatives
autònomes, independents, que fessin
programes paral·lels convergents amb
les inquietuds d’Arteleku. Es tracta de
compartir el programa d’activitats: per
exemple, Consonni, en col·laboració
amb Arteleku o DAE, produeix el pro-
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jecte de Phil Collins amb el suport d’Ar-
teleku. Fórmules diferents per a cada
cas en funció d’acords dialogats per
superar la instrumentalització mútua i
intentar trobar camps d’actuació
comuns i compartits.

Són iniciatives culturals autònomes lide-
rades per agents culturals independents

actius, associacions o empreses que,
coincidint amb les inquietuds i propos-
tes d’Arteleku, construeixen i copro-
dueixen en estreta col·laboració activi-
tats que enriqueixen les seves
programacions.

La participació activa dels ciutadans i els
agents culturals és fonamental. No és

fàcil, però crec que cal crear dinàmiques
de participació que possibilitin la inte-
gració activa del major nombre possible
de persones i projectes que creguin que
val la pena seguir impulsant una història
com la d’Arteleku.

Fragments de l’entrevista realitzada per
Montse Romaní per al projecte Desacords.

“Mai no hi va haver un
programa preconcebut, la
idea bàsica era crear
espais perquè els artistes
treballessin. Al voltant d’a-
quest esquema bàsic s’hi
van anar organitzant algu-
nes activitats de tallers”
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LA CASA DELS
ARTISTES DE LLEIDA

Lleida, des de fa pocs anys, compta amb un espai de trobada
i creació, un àmbit de convivència artística on concorren dife-
rents aspectes de la creació contemporània. La Casa dels
Artistes, situada al bell mig del nucli antic de la ciutat i impul-
sada per l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), ofereix,
no tan sols tallers per al treball dels creadors, sinó també la
possibilitat de viure-hi a tot estar, en petits apartaments inte-
grats en un espai comú de relació diària.

El dossier que us presentem té l’origen en un article publicat
en l’anterior número de la revista en què es parlava de la Gale-
ria Espai Cavallers, porta d’entrada a la Casa del Artistes.
Franquejada aquesta porta, vam creure que seria interessant
aprofundir més en allò que és i representa la Casa: quins inte-
ressos s’hi poden trobar? Què hi fan les persones que hi
viuen...?

Per això, us presentem un seguit d’articles que esperem que
us ajudin a comprendre aquesta infraestructura innovadora
de la nostra ciutat. Una infraestructura que, sens dubte, enca-
ra té mancances que cal anar solucionant, però que proposa
un model nou de relació entre l’artista i el seu entorn.

El dossier s’inicia amb un escrit d’Anna Urdàniz que contex-
tualitza el model lleidatà de la Casa dels Artistes amb altres
infraestructures similars que hi ha arreu de Catalunya, sense
oblidar l’exemple paradigmàtic, fora ja de les nostres fronte-
res, d’Arteleku a Donosti. És per aquesta raó, també, que hem
volgut iniciar la revista amb una entrevista al director d’a-
quest centre de referència.

Un cop contextualitzat l’espai, el director de serveis de
l’IMAC ens ofereix la visió més institucional del projecte, que
es contraposa rotundament amb una aproximació molt més
personal a la casa feta pels mateixos artistes que hi conviuen. 

Al costat d’aquesta anàlisi, hem volgut espiar la Casa dels
Artistes de Lleida a través d’una perspectiva que ens la fes
més propera: que descrivís els artistes, les seves actituds i els
espais en què coexisteixen. És amb aquesta intenció que el
dossier tanca amb una aproximació singular als habitants de
la casa, elaborada per Ramon Rubinat, i amb un reportatge
gràfic d’Oriol Rosell.

Tothom té dret a una casa... Fins i tot els artistes?
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A N N A  U R D À N I Z

Fotografies: Oriol Rosell

CENTRES DE CREACIÓ/CENTRES DE PRODUCCIÓ.
CATALUNYA, LABORATORI EMERGENT

Ésser creador i començar a donar-se certa visibilitat local
mai no havia semblat tan accessible com ara. I és que la
descentralització ja fa anys que està en marxa, però és
ara quan l’administració pública afegeix els centres d’ar-
tistes als seus plans estratègics per donar visibilitat ofi-
cial als focus de creació i els creadors d’altres llocs del
territori. Ocupen pàgines als plans municipals d’acció
cultural, els destinen antics edificis rehabilitats, infraes-
tructura, i es comencen a posar en marxa xarxes, semi-
naris, cursos, tallers…

Era una reivindicació que venia d’anys i anys enrere… Els
artistes d’una mateixa ciutat es coneixien, es reunien i com-
partien recursos i diners per instal·lar els seus estudis o
tallers en alguna nau abandonada que es llogava a baix
preu. Compartir un mateix espai dóna possibilitat a l’inter-
canvi d’inquietuds, però també a disposar d’un local i, tirant
d’amics, contactes i ganes de dinamitzar l’activitat cultural
de la teva ciutat, el luxe de permetre’s arriscar-se contínua-
ment deixant al marge prejudicis, justificacions i argumen-
tacions i convertir-lo en aparador de les tendències més
emergents de l’art. En aquest sentit, podríem incloure la
molt recordada Tèxtil a Lleida, i alguns espais al polígon
Can Ricart de Barcelona (com La Escocesa i Can Font,
i on hi ha també Hangar), espai sumit en el polèmic Pla
22@ de redefinició econòmica del barrí barceloní de Poble-
nou. Una de les principals coses, entre altres, que demos-
tren aquests llocs és que sense cohesió, sense la complici-
tat dels artistes que hi són implicats, de les seves ganes
—que això és el que fa de motor—, un centre de creació
difícilment pot funcionar.

Aquest tipus de coses sempre han vingut de fora…. Tenim
en ment alguns exemples, com els precedents de les
Kunst Halles alemanyes o llocs com la Fàbrica Kappelli a
Hèlsinki, o els nombrosos centres de creació repartits per
França. A Espanya, els projectes pioners institucionals
més populars han estat Arteleku a Donosti (1987), i ja con-
cretant a Catalunya, el 1997, la Fundació Associació d’Ar-
tistes Visuals de Catalunya obre i gestiona el Centre de
Producció d’Arts Visuals i Multimèdia Hangar a Barcelo-
na. Tampoc podem oblidar la Nau Côclea a Camallera

(Alt Empordà, oberta el 1996). Ambdós centres es carac-
teritzen per la seva dedicació principal a la creació multi-
mèdia i els llenguatges digitals, i la celebració de works-

hops d’art electrònic, jornades i seminaris de pensament
de referència.

Aquí volem donar compte de la proliferació de centres de
creació i producció que en els darrers anys s’estan posant
en marxa per diferents ciutats mitjanes de tot Catalunya,
per iniciativa majorment municipal i que tenen espais per a
artistes en residència: La Nau, a Sabadell; Can Xalant, a
Mataró; la Fàbrica de les Arts Roca Umbert, de Grano-
llers; el Centre de Creació de Vic; la Fàbrica Chartreu-

se, de Tarragona; el Centre d’Artistes i Artesans de Llei-
da. D’aquests centres, alguns ja fa temps que estan en actiu
i altres encara estan dissenyant els seus projectes per a un
futur que sembla bastant immediat.

Centre de Creació i Producció Artística La Nau,

Sabadell. Fundat el 1996, i en ple funcionament, és ges-
tionat pel museu d’art de la ciutat. L’edifici era la Fàbrica
Ignasi Bros. Acull tant els projectes d’artistes joves com
creadors i projectes internacionals amb trajectòria i reco-
neixement. Se cedeixen espais per a tallers de treball per
a joves artistes. També s’hi acullen exposicions, es pre-
senten projectes artístics multidisciplinars i es convo-
quen beques d’intercanvi entre centres.

Can Xalant, Mataró. S’està condicionant en una antiga
masia d’aquest municipi. Futur centre de creació artística
contemporània, en concret s’ocuparà de recerca, produc-
ció i difusió. A més, també oferirà formació, beques per a
la producció artística, assessorament i suport a la pro-
ducció, i comptarà amb un centre de recerca i documen-
tació, a més de cedir espais de taller per a artistes.

Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers. És un
gran centre cultural que arreplega equipaments autònoms
localitzats en un antic complex industrial tèxtil. No només
contempla les arts visuals, sinó que també hi tenen cabu-
da la música, les arts escèniques, les tecnologies de la
informació, la creació audiovisual, la literatura, la cultura
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popular i tradicional. De moment, la biblioteca, el centre
tecnològic i els bucs d’assaig ja funcionen i està previst
que en un futur proper aculli espais de producció, resi-
dència d’artistes, espais expositius i una sala de concerts.

Centre de Creació de Vic. Impulsat per H Associació per
les Arts Contemporànies de Vic, que ja fa molt temps que
coordinen oportunitats per l’intercanvi entre creadors
emergents i artistes professionals, amb propostes com la
Quam o la sala H de Vic. L’HAAC està actualment elabo-
rant el projecte per a un futur centre de creació a Vic.

Centre d’Art i Creació Contemporània Fàbrica

Chartreuse de Tarragona. Es localitza a l’antiga fàbrica
de licor de Tarragona. Existeix un projecte impulsat per
l’Ajuntament, tot i que no funciona totalment com a equi-
pament interdisciplinari. Actualment s’ha format una pla-
taforma de creadors de diversos llenguatges per reivindi-
car el funcionament d’aquest equipament projectat ja fa
anys. Les associacions de músics hi tenen, ara per ara,
molta incidència.

Podríem afegir que Internet, com a mitjà poderós, també
pot acollir espais de difusió i intercanvi per a creadors

multidisciplinars, a més d’esdevenir suport. Hi trobem,
per exemple, la web de Girona Art Contemporani
(www.igac.org), que compta amb un espai container perquè
els artistes puguin autogestionar el que vulguin difondre de
la seva producció.

Amb el temps veurem els resultats del funcionament d’a-
quests centres pel territori quan estiguin en ple rendiment i
ja en podrem fer un balanç, esperem que positiu. Els cen-
tres de recerca, producció i difusió de la creació contem-
porània han d’aconseguir trencar les encara perdurables
distàncies entre la creació més emergent i el públic general.
L’educació, la formació, la cohesió social, la interacció, l’ex-
perimentació, l’impuls i la promoció de l’activitat artística,
l’establiment de xarxes consolidades de difusió i intercanvi
i, sobretot, la producció són els principals reptes que
aquests centres han d’assolir.

Esperem que el territori, a més dels habituals focus
centrals de creació, s’integri dins el programa Cata-

lunya Laboratori que l’Institut per la Creació Artísti-
ca i el Pensament Contemporani (ICAC) ha posat en
marxa per convertir Catalunya en un laboratori de cre-
ació de referència.
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DES DE L’IMAC

L L U Í S  S A N M A R T Í N

Fotografies: Oriol Rosell

Les Arts Visuals representen un capítol destacat en la polí-
tica cultural de l’Ajuntament de Lleida i de l’IMAC. L’exis-
tència, primer, del Museu Morera, del Cercle de Belles Arts,
de l’EMBA amb la sala del Roser i, posteriorment, del Cen-
tre d’Art La Panera representen un procés amb una antigui-
tat considerable i una continuïtat que, encara que irregular
i interrompuda, diverses vegades en el temps ha anat
nodrint d’artistes la ciutat i l’ha anat connectant amb els
diferents corrents i contemporaneïtats.

La tradició, doncs, existeix, amb aportacions singulars,
amb qualitat i intensitat. Obligat era insistir des de la políti-
ca cultural en aquest llenguatge de la cultura. 

L’equip de govern d’ara, fa ja vuit anys, decidia acollir la
idea d’Iniciativa els Verds de construir al centre històric
tallers per a artistes, la construcció dels quals assumí prio-
ritàriament l’EMU amb la rehabilitació de la finca Cavallers
31-33. La primavera del 2003, la Regidoria de Cultura rebia
l’obra acabada amb 15 tallers, 5 habitatges i un espai de 250
m2 a la planta baixa. 

El projecte tècnic del Centre d’Artistes i Artesans, d’a-
cord amb els objectius prefixats, preveia dues fases: una
d’execució immediata i una a mig termini prevista a par-
tir del 2007. Cal considerar que aquest projecte transco-
rria paral·lel a la regeneració del nucli antic en un doble
sentit: d’una banda, un equipament cultural al cor del
carrer Cavallers contribuiria d’una manera molt positiva
a accelerar la recuperació i normalització de la zona i,
de l’altra, la recuperació de la zona afavoriria la fre-
qüentació de l’equipament. Tot plegat feia aconsellable
una primera fase d’acomodament conjunt, en què s’hau-
ria d’aconseguir:

En primer lloc, donar cabuda als tallers i habitatges al
màxim nombre d’artistes del territori amb la condició
indispensable d’elaborar un projecte artístic que s’hauria
de desenvolupar durant els dos anys d’ocupació dels
espais, amb el convenciment que la proximitat i la com-
plicitat entre els artistes milloraria aquests projectes i s’i-
niciarien camins creatius amb una certa solidesa. Les

bases dels diferents concursos per accedir als locals en
règim de lloguer exigien aquests projectes; també es pre-
veia, però, la possibilitat de pròrrogues.

Paral·lelament, a la planta baixa de l’edifici s’inaugu-
rava un espai-galeria; una botiga d’art amb l’objectiu
de comercialitzar obra dels artistes emergents, oferir
un espai expositiu per a tots els artistes de la ciutat i
convocar el major nombre de públic possible; repte
difícil, aquest darrer, atesa la situació i el moment de
rehabilitació.

Introduir el concepte botiga d’objectes d’art, combinat amb
galeria, ha estat un argument que ha resultat d’èxit, tant per
atreure visitants com per aconseguir-ne el manteniment
des de perspectives econòmiques.

La combinació de presentar exposicions d’artistes consoli-
dats i emergents també ha afavorit la diversitat de públic.

L’avaluació de la primera fase des d’aquestes perspectives
resulta notable. Tanmateix, es completarà amb les aporta-
cions dels diferents treballs compromesos pels artistes. 

El segon moment en què s’hauria d’entrar representaria
una major exigència en el disseny i realització de projec-
tes que convocaria al Centre d’Artistes i Artesans profes-
sionals joves del territori i creadors d’altres indrets, que
amb la seva presència, contacte i treballs pròxims contri-
buïssin a la generació d’obres de rellevància i impactants
per als seus currículums personals, així com per a la ciu-
tat, Lleida, que fa l’esforç de posar a les seves mans eines
d’un nivell considerable.

Les connexions entre els tallers, el Museu d’Art Jaume
Morera i el Centre d’Art La Panera es podran incrementar a
partir de superiors nivells en la generació de continguts i en
la seva execució.

Els programes de producció artística d’ambdós centres
esperen acollir propostes interessants dels nostres artistes,
cada vegada menys emergents, així com de creadors d’al-
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tres territoris que s’hagin produït a Lleida. O bé mitjançant
algun dels programes de la política cultural de Lleida i a tra-
vés de les diferents xarxes on són presents per fer rodar les
noves realitats amb la nostra denominació d’origen.

La voluntat és connectar el Centre d’Artistes amb altres
realitats similars com, per exemple, el Taller d’Artistes de

Barcelona o Arteleku de Sant Sebastià, amb els quals man-
tenim una llarga tradició de col·laboracions.

Per tot plegat, la creació del Centre d’Artistes i Artesans
representa una aportació de futur per a la política cultural
de la ciutat i una font de possibilitats que de ben segur pro-
duirà moltes satisfaccions.

(2006)



17

QUADERN
DE BITÀCOLA

C O L · L E C T I U  C A S A  D E L S  A R T I S T E S
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La gent de la Casa dels Artistes ens presenten el diari de
navegació de la que ha estat, fins ara, la seva singladura. La
tipografia escollida es correspon a la d’una màquina d’es-
criure, així ens ho han demanat: una de les particularitats
que sorprèn tothom que visita la Casa dels Artistes és tro-
bar-se una antiga màquina d’escriure a l’ascensor. Hom pot
escriure-hi el que vulgui. Ells, de tant en tant, van canviant

el paper i folrant les parets de l’ascensor amb aquests
reculls de frases, reflexions, bogeries... escrites a cop d’im-
puls. Una mena de Speaker’s Corner OBERT a tothom que
es vulgui TANCAR a l’ascensor.

A continuació, hi trobareu les coordenades que situen el
seu vaixell en el mapa cultural de Lleida...

01/04 Puesta en marcha de talleres Sandra Malca,

Monti, Mónica Gòdia y Marta Miquel como única

residente.

01/04 4 parets, 1 pica, 1 escalfador i un fred que

pela!

02/04 A la planta baixa, piles de prestatgeries

s’esperen per a ser pujades per les escales.

06/04 Arribada del forn de la Monti, l’ascensor ja

funciona, l’operació resulta un èxit. Calor

d’espant.

06/04 Incorporación de Ynsu Yu, Oriol Rosell, Susa-

na Ventosa y Fang-6.

06/04 Exposició de Fang-6 a la Sala de l’Arnau de

Vilanova.

10/04 Demanda per fer arribar Internet a la casa

per tal de poder-nos comunicar amb el “món”

exterior.

11/04 L’espai de baix deixa de ser fantasma per

convertir-se en un espai d’art i artistes.

12/04 Oriol Rosell presenta “Distorsions 360º Vall

de Boí” al Centre d’Interpretació del Romà-

nic d’Erill la Vall.

01/05 Oriol R. realitza una exposició col·lectiva,

“18è Premi Fotografia Vila de Cambrils”. Obra

adquirida.

03/05 Primera exposició individual de Sandra Malca “a

vegades em sento així”. Sala Coma Estadella.

05/05 Exposición colectiva de los miembros de los

talleres y acto público de entrega de llaves

a los nuevos inquilinos.

05/05 Entrada de los últimos inquilinos de talle-

res y dormitorios. Oriol Caminal, Blai Bau-

les, Pilar Ferrao, Guillermo Garcia, Mónica

Pomares, Mónica Benabarre. Quatre dels nous

inquilins es queden a viure a la casa i hi

donen caliu.

05/05 HOGAR DULCE HOGAR, però no tinc aigua ni a

casa ni al taller!!

06/05 Oriol Caminal, Sandra Malca i Insun Yu par-

ticipen a la mostra de joves il·lustradors al

Cafè del Teatre.

06/05 Papers, papers i més papers i encara no tinc

aigua.

06/05 Acomodament gradual dels inquilins als

tallers.
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06/05 Performance “Action food painting” (Steon,

Marta Miquel i Oriol Caminal).

06/05 Aparició d’un article referent a la casa a la

revista “Lleida News”.

07/05 Netegem per primer cop la brutícia acumulada

pels veïns al pati de llums La Banyereta.

07/05 Veranito en la house. M’hi trobo molt bé, tot

i que els altres inquilins són ben

estranys... artistes.

08/05 Donem un toc vegetal als passadissos (testos).

08/05 Sorgeix la idea de preparar un fanzine de tira-

da mensual i atemporal preparat por los miem-

bros de la casa, monotemática, como ejercicio

para conocernos y darnos a conocer.

08/05 Primer número del fanzine acabado listo para

publicar (tema: comunicación).

09/05 Oriol R. participa en l’exposició col·lecti-

va Fira de Fraga (Fraga).

09/05 Guillem G. recull mostres de làtex del carrer

Cavallers.

09/05 Instal·lem un rètol lluminós a l’interior de

l’edifici.

09/05 Apareixen els primers sorolls de les canona-

des d’aigua de la casa (mesos després ens hi

acostumem).

09/05 Segundo número de la revista finiquitado

(tema: agua).

09/05 Il·lustracions a càrrec d’Oriol Caminal al

passadís del primer pis.

09/05 Em passo mes i mig pintant dos quadres

encarregats. Acabo “desquisiada”!!

10/05 Mostra fotogràfica a càrrec d’Oriol R. i

Susana, escales del primer pis.

10/05 Tercer número del fanzine preparado (tema:

manos).

10/05 Exposició al mercat del pla de Steon de l’o-

bra “Efímer”.

10/05 Netegem per segon cop la brutícia acumulada

pels veïns al pati de llums La Banyereta.

11/05 Cuarto número del fanzine listo (tema:

autorretrato).

11/05 Reunió amb el cap de Cultura per a propostes

(fanzine...) i demandes (pàgina web, Inter-

net...).

11/05 Inundació del carrer Cavallers amb aigües

fecals provinents de la Casa dels Artistes

(performance: compro merda d’artista a bon

preu quilo).

11/05 Se derrumba la casa de enfrente. Esa misma

noche, sesión nocturna de fotos a càrrec de

Marta Miquel. Posterior exhibición de éstas

en los pasillos de la casa.

11/05 Exposició “Amb roig de dona” a la sala Espai

Cavallers, a càrrec de Sandra Malca.

11/05 El diari “La Mañana” publica a la secció “La

foto del dia” una imatge d’una instal·lació a

l’ascensor titulada “Les 2 cadires”.

12/05 Parada de la revista por falta de subvencio-

nes y/o promotores.
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12/05 Pessebre-collage, al hall de la casa a càrrec

de Pilar F.

12/05 Marxa de la casa Susana Bentosa.

12/05 Aparece una bañera clásica en el ascensor.

12/05 Exhibim a l’ascensor tots els textos fets

durant aquest temps a la màquina d’escriure.

12/05 Participació de l’Oriol Rosell a “Situació

Lleida” al Centre d’Art La Panera.

12/05 Cessen el meu contracte de treball.

12/05 Instauración definitiva de la máquina de

escribir en el ascensor como símbolo de

libertad de expresión y comunicación

interna.

12/05 Recuperem uns retalls de fusta de gran for-

mat, d’un abocador d’obra de la plaça Ereta.

12/05 Exposició a l’Escola Municipal de Belles Arts de

Terrassa a càrrec de Steon amb l’obra “Efímer”.

(2004)
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01/06 Día siguiente del inicio de las obras: 8 a.m. el

martillo percutor insiste en no dejarnos dormir.

01/06 Fiquem llums de colors als passadissos.

01/06 Exposicions a l’Espai Sunka a càrrec de Fang-6.

01/06 Netegem per tercer cop la brutícia acumulada

pels veïns al pati de llums La Banyereta.

01/06 Per falta de recursos econòmics surto al

carrer a buscar cartrons per pintar.

01/06 Inici del projecte “Boom”.

01/06 Tesis doctoral a la màquina d’escriure sobre

el procés de conversió de “la tortuguita de

Flanders” en el “gos d’atura de Flanders”.

01/06 S’inunda La Banyereta i provoca goteres a la

galeria d’art.

01/06 Els primers inquilins tenen la sort de reno-

var contracte.

01/06 El ascensor se convierte en una bóveda pintada.

01/06 Inicio de las obras en el solar colindante, el

barrio está sumido en un cambio arquitectónico.

(2006)
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01/06 Con la instalación creada por Pilar F. (llue-

ve sobre mojado). El ascensor se consolida

como sala móvil de exposiciones.

01/06 Realització d’un mural al pati de llums La Rata.

01/06 Inici del projecte en comú: “Globos”.

01/06 Col·laboració en una sèrie de retaules dels

escriptors de grafit Fil i Sik.

02/06 Realització del projecte “Intocables” a

càrrec de Marta Miquel.

02/06 Inauguració del carrer LA CACHORRA.

02/06 El martillo percutor sigue sin dejarnos dor-

mir (ya forma parte de los ruidos de la casa).

02/06 Pengem una pancarta il·lustrada d’1,5 x 5 m

a la façana del carrer Cavallers.

02/06 Inici del projecte “Prostitució”.

02/06 El Guillem engarjola un lleó albí de circ

italià al primer pis.

02/06 Participació en la cursa de llits (nos tira-

mos encima de la bañera).

02/06 Seguim sense Internet.

02/06 Realització del “Bodegón del caos”.

02/06 Neteja del tercer pis i finalització de l’es-

tudi artístic sobre l’estructura i organitza-

ció del caos i el desordre.

02/06 Exposición de una parte representativa de la

casa en el Comú d’Encamp (Andorra).

02/06 Inici del projecte “Furgoneta”.

03/06 Oriol R. participa en l’exposició col·lecti-

va a Cal Talaveró.

03/06 Oriol Caminal i Steon participen en el Plan

Renove (pintant grafits al llarg del mur de

la canalització del riu Segre).

03/06 Exposició i intervenció in situ d’una part

representativa de la casa. Decorhàbitat.

03/06 El martillo percutor sigue insistiendo en

dejarnos sin dormir. 

horas de insomnio gastadas en futuros proyectos... 

...Hem de tornar a netejar La Banyereta.
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Steon / “escriptor”

No tenen museus, pinten als murs. No poden pintar als
murs, pinten a les cases abandonades. No els queden/dei-
xen cases abandonades, pinten sobre els electrodomèstics
i mobles abandonats: neveres, sofàs, etc. L’Steon fa refe-
rència a un viatge a França, en Interrail, que és quan es va
decidir a actuar sobre els objectes més morts: les deixalles.

Una nevera abandonada és un taüt molt més fred que quan
era viva.

L’Steon, actuant-hi, li dóna una nova vida; aquesta és l’acció

més genuïna de l’escriptor. Li pregunto
per això d’anomenar-se escriptor i em
contesta que ells han reinventat una
cal·ligrafia. En comptes de fer-la més sim-
ple (que és al que tendeix l’economia lin-
güística), ells miren de vestir-la amb els
arabescos més recargolats de la seva per-
sonalitat. Hi ha d’altres motius: la robòti-
ca, els asteroides, etc., però la cal·ligrafia
és per a ells tota una literatura del jo.

Street Art, Hip Hop, pel·lícules (com Stile

Wars); primer es necessiten 2,5 euros, que
és el que val un pot d’esprai. I després es
necessita molt més: tècnica, experiència,
contactes, revistes, molta pràctica i una
vivència íntima d’aquest moviment.

Un metro és un expositor mòbil. A Lleida
hi ha el marge dret del riu, un autèntic hall

of fame. Pardinyes, Zona Zero, aquí va
començar tot. Ara s’han de blanquejar les
parets amb pintura plàstica per poder-les
tornar a pintar. Palimpsest, cal·ligrafia,
colors i un cert conflicte amb altres
suports de la pintura: el paper moneda,
per exemple. Els grafiters tenen a l’esperit
un Sísif que els impel·leix a pintar la
mateixa paret només per l’acte obstinat de

pintar-la, de pintar. Els mou una pulsió atàvica, un primiti-
visme policromàtic underground, una addicció al maqui-
llatge urbà. A les seves mans els esprais xiuxiuegen com un
exèrcit de serps, com una fuita de gas.

Marta Miquel / Fotografia

La Marta és una antifotògrafa; en lloc de mirar, fa que els
altres es mirin. Ella penja un llençol blanc en qualsevol
indret del nucli antic i espera que hi passi la gent. A mesu-
ra que s’activa el moviment al carrer, la Marta va oferint a
tothom fer-li una foto. Llibertat total, els veïns “adopten una

R A M O N  R U B I N A T

Fotografies: Oriol Rosell

ELS ARTISTES
DE LA CASA

Blai Baules
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postura” i la Marta fa que aquesta postura
sigui per sempre. Diuen que a les festes de
disfresses la gent sempre es disfressa d’a-
llò que és: el noctàmbul es disfressa de
Dràcula, el més bèstia es disfressa d’home
primitiu, la que es disfressa d’infermera
tothom sap que... Succeeix el mateix que
amb els gossos: l’skin amb el rodweiller, la
senyora amb el collie, etc. A la Marta, la
gent se li posa davant de la càmera i
“adopta una postura”. Del catàleg de ros-
tres que quedarà d’aquesta experiència, hi
haurà el mateix que hi ha a la vida: veritat
i mentida. Hi haurà el rostre seriós de qui
vol aparentar una honorabilitat que no ha
tingut mai; hi haurà el rostre esbojarrat
d’aquells que sempre tenen una riallada
esbojarrada dibuixada al rostre; hi haurà
la serenor calmada de l’esperit més tran-
quil i la serenor impostada dels éssers més
turmentats. Hi haurà el mateix que hi ha a
la vida: veritat i mentida. La Marta ho
haurà documentat tot amb la seva càmera.
La Marta els diu: “Mira com et mires.” I la
seva fotografia els pregunta: “T’hi veus?”
A partir d’aquí, cadascú se les arregla amb
la seva consciència.

En definitiva, arqueologia d’un passat que,
per una qüestió conjuntural, encara participa del temps
present. La feina de la Marta és una tasca contra rellotge:
tots els rellotges li van en contra.

Fotografia, identitat i màscara en un exercici de postura i
impostura; la Marta n’és la coreògrafa. Al final? La dansa
sorprenent de la realitat.

Festuc – Oriol Caminal / Pintura

La contorsió sempre m’ha provocat rebuig i admiració. Que
un paio es posi dins d’una capsa de vidre que algú tanqui

amb cadenats i després aquest algú tiri la capsa (amb el
paio dintre) a una piscina i passi el temps i el paio no en
surti; tot plegat em provoca rebuig. Que el paio, finalment,
en surti, i en surti viu, em provoca admiració.

A les darreres pintures d’en Festuc hi surt un tipus de con-
torsionista que només ens provoca neguit. És l’home del
carrer, un home nu, un home qualsevol que apareix doble-
gat, que mira d’aixecar-se però que no pot. Tot i trobar-se a
l’aire lliure, la vida representa un pes massa voluminós per
a ell. Els homes doblegats d’en Festuc es protegeixen, en
posició fetal, perquè a dins encara hi tenen un nen poruc
que no pot assimilar tanta agressivitat.

Marta Miquel



L’home d’en Festuc me l’imagino com un
contorsionista, tancat en una caixa, que
pateix la síndrome d’Estocolm.

A l’Oriol li agrada el groc, a tot arreu n’hi
ha, de groc. Li agrada el groc amb el verd
(d’aquí, també, això de Festuc). L’Oriol fa
retrats, il·lustracions, etc., però el que
més li agrada és la muralística. Li agraden
també els ulls, en veig uns quants, i els
veig marcats per la polaritat: trencats i
vius, agredolços, com la vida.

Potser arribarà un dia en què l’Oriol
només utilitzarà el groc, i ho pintarà tot
de groc, i farà que un exèrcit d’homes de
color groc armats amb esgrogueïdors ens
esgrogueeixin a tots. I ningú no s’haurà
de protegir, i tothom s’aixecarà, i la vida
deposarà les seves espines. Un mural de
tonalitats de groc, un somni. Fins alesho-
res, els homes d’en Festuc seguiran
suportant el pes implacable del dolor i ell
seguirà mostrant-nos-els, mostrant-nos-
ho. Hi ha, en aquesta exposició, un punt
de teràpia, de verbalització, d’alleugeri-
ment..., d’aposta per la vida.
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Pilar Ferrao / Il·lustració i Pintura

La Pilar somnia. I la Pilar pinta la seva
vida onírica.

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
E
U
A
I
Ooooooooooooooooooooooooo-
ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
És difícil trobar les paraules. Els somnis de

Pilar Ferrao

Oriol Caminal



25

L
A

 
C

A
S

A
 

D
E

L
S

 
A

R
T

I
S

T
E

S

de plàstic que en resulta. És com si a l’hora de fer-nos el llit
ens adonéssim que els llençols han adoptat sorprenent-
ment el nostre relleu.

El desgast, la brutícia, els desperfectes, tot queda esculpit
en aquesta imantació plastilínica.

El Guillermo és un lladre d’identitats, un terrorista que
atempta contra el DNI dels nostres carrers, un hacker que
s’ha colat a la sola de les nostres sabates.

Cobrir la plaça Sant Joan amb la pell de la plaça de l’Ereta.
El Guillermo ha conjugat tots els significats del verb
mudar-se. Podríem dir que actua com una serp; és l’analo-
gia més fàcil. Les seves actuacions són serpentines pel que
fa al canvi de pell, però també ho són per la dependència
del sòl al sol. Ja ho diu ell:

La primavera és del làtex.

Oriol Rosell / Fotògraf

Pensament únic, globalització, uniformitat, dirigisme cultu-
ral, integrisme religiós, tendència, franquícies, adossades,
no-llocs, ràdio fórmula, els best Codis sellers Da Vinci, La
Teva d’El Terrat, ja és primavera perquè ho diuen ells, igual-

tat, paritat, clonacions, e-mule, els títols
universitaris, l’ESO, l’aliança de civilitza-
cions, el barcelonisme (futbolístic, o no),
el pas de l’ius gentium a l’ius civile (ésser
gent civilitzada), ho pillo, això em ratlla,
l’spinning, les grans superfícies... tanca-
des, el made in China, l’arqui-tortura,
Salou, Benidorm, el Portal de l’Àngel, you

can do it, la Laurenització de Lleida, els
esmorzars de germanor, qualsevol míting,
el turisme (geogràfic i vital), la cirurgia-
ficció, etc.

I, en sentit absolutament contrari, la foto-
grafia de l’Oriol Rosell.

L’Oriol fa fotografia industrial, d’arquitec-
tura, editorial, reproduccions artístiques,
etc. Però una de les seves especialitats
són els 360 graus. Una fotografia com una
mirada en rodó; la A connecta amb la Z.
Però aquesta fotografia no és d’una sola
peça, un bloc uniforme, com tan sovint
se’ns vol fer creure que és la realitat. L’O-
riol la fragmenta, l’atomitza i la munta
sobre un suport rígid. Resultat: uns 360
graus que representen una mirada sobre el
nostre territori, però amb un format de
puzle. El tot, però també cadascun dels
seus constituents. La impressió, peròGuillem Garcia

la Pilar acaben tots ens línies corbes, espirals, laberints, esfe-
res, només aptes per als minotaures de les altres realitats. 

Molts cops s’estima més la juxtaposició que l’acumulació.
Present, passat i futur, per exemple, participen l’un de l’al-
tre, en un exercici de taxonomia atemporal. Blaus i ver-
mells, contrastos. Dos dimensions. La poètica del camaleó,
l’efímer, allò incopsable; pintura amb ànima de gelatina,
somnis vestits amb la pell esquiva dels dofins.

Una forma: el túnel. 

Un dia la Pilar sortirà del túnel; en tornarà, com els herois,
i ens dirà que hi ha a l’altre costat.

Guillermo García / Arts Industrials

Impressions hiperrealistes en làtex. Què és això? Una obra
d’art feta per osmosi. Què vol dir això? El revers. Com? El
Iang. Què? Una fotografia en 3D. Fotogr...? 

El Guillermo cobreix amb làtex una superfície de la ciutat,
l’asseca per insolació i el retira. Arrenca tires de pell dei-
xant en carn viva totes les superfícies. L’empedrat dels
carrers, amb el registre d’una claveguera, i una tira longitu-
dinal de rajoles: tot queda imprès en el làtex, en l’epidermis
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també el pixel·lat secret de la intimitat.
Els estats units d’una casa, l’urbanisme
vist a través d’una teranyina. Un cubisme
ordenat. A l’Oriol li agraden els cubs. Ara
està construint una nova Lleida, una
“living city” l’anomena, edificada amb
cubs de llum folrats amb fotografies. Ens
retrata en l’espai de casa nostra que ens
és més càlid. Sortim amb la cara tapada
per un objecte que ens representa. Amb
les fotografies s’edificarà un tot al qual se
li veuran les cicatrius.

Sandra Malca / Il·lustració i Pintura

La Sandra és una experta a recórrer el camí
que va de la fragilitat a la contundència.

Les seves dones no tenen boca i surten
molts cops amb la cara tapada. Totes
tenen unes mans desproporcionades,
enormes, que adquireixen les funcions de
l’escut. El dolor es concentra, de manera
metonímica, en les articulacions. Surt de
dintre, és un dolor atàvic que té molt més
a veure amb el gris que amb el crit. La con-

tenció és la manera més durable de repre-
sentar el dolor. La Sandra té una altra
col·lecció dedicada al maltractament a la
dona. En aquesta sèrie no hi ha gris, però
sí que hi ha crit. Es tracta de petits cercles
vermells, com petites sufocacions, com
una erupció cilíndrica del mal. La Sandra
fa les seves dones amb línies clares, no
gens agressives. Es tracta de línies molt
rendibles, d’un traç polisèmic, un traç net.
I aquesta és una de les seves notes princi-
pals: la facilitat expressiva. I a aquesta
facilitat cal sumar-hi el domini del to: naïf
i experimentada, fràgil i endurida, resigna-
da i tèrbola, nena adulta, lluita perquè és
viva, en la seva càndida frescor s’hi amaga
la impossibilitat que el mal la venci. La
seva tendra consistència és una prova irre-
futable que encara resisteix. Alguna cosa
falla en les articulacions (de les seves
dones i de la nostra societat). És una cosa
gris, un mal endèmic, una incòmoda pig-
mentació de la pell.

La Sandra ens ha dit que ara les vol amb
colors, amb moviment, dansant. A nosal-
tres ens alegra que les alegri.

Sandra Malca

Oriol Rosell
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xer, que els fa ser alguna cosa més que
acumulació i verticalitat. Ells graten el
cel, ella els grata el cor.

Utilitza ceràmica d’alta temperatura, òxid,
vitrificació, cendra, reflexos metàl·lics, fang
refractari, etc., i els seus gratacels se’ns pre-
senten majestuosos però a la mesura de
l’home, blindats però amb una opacitat de
làmina de vidre, seriosos però amb llam-
purnetes d’alegria. Interior i exterior, cui-
rassa i ànima, gratant el cel, gratats en fang.

De la mateixa manera tracta l’edifici que
la pagoda. No és la magnitud, és l’actitud. 

En la seva obra el vermell és un perllon-
gament de les seves mans.

Joana Estruch, Amàlia Roure, Cristi-

na Guerrero, Rosa Herrero, Àngels

Mallada i Anna Pla / Ceràmica

El gerro és el principal argument de l’o-
bra, el fil d’una Ariadna asseguda en una
torneta, la marca de la casa.

Monti Mateu

Fang

Monti Mateu / Ceràmica

És professora de ceràmica a l’Escola de
Belles Arts del Roser, i això es nota. Parla
de la ceràmica, de les formes i les tempe-
ratures amb un to que se situa entre la
pedagogia i la confidència. La Monti parla
de ceràmica com si et parlés d’una sessió
de talassoteràpia.

Acostumada a gratar el fang i a donar-li
forma, des de fa un temps es dedica a
donar al fang les formes dels gratacels.

Si els indis americans desconfiaven d’a-
quells que els prenien fotografies perquè
els prenien també l’ànima, els gratacels
desconfien d’ella perquè ella també els la
pren. La Monti espia l’espia, roba el lla-
dre, persegueix el perseguidor... aquesta
sèrie de peces en què treballa actualment
tenen un punt de malícia, de lladronici
espavilat. Monumentals, freds i impo-
nents, a les seves mans els gratacels
novaiorquesos s’humanitzen. Contempla
el càlcul de les estructures, però també
l’ànima, la pulsió interna que els fa créi-
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El budisme diu que allò que fa que un
gerro sigui un gerro és l’aire que empre-
sona. Les nostres ceramistes trenquen la
inèrcia consumista que ens contamina i,
en lloc d’acumular continguts, acumulen
continents. Empresonen aire. La seva és
una vocació estranya, rupturista i con-
tracultural: fan ceràmica perquè els agra-
da, perquè els omple la vida, perquè els
satisfà. I aquest és, sense cap mena de
dubte, un missatge absolutament trans-
gressor. Fan allò que més els agrada. Em
diuen que després del tancament de l’em-
presa on treballaven, la ceràmica ha
representat una “salvació”: elles s’ocu-
pen en la ceràmica i la ceràmica s’ocupa
d’elles. Es tracta d’un missatge after-

punk; hem passat del “no future” al “fes
allò que t’agrada”.

Les nostres ceramistes han escollit la via
budista del no-res, d’empresonar l’aire, de
no voler omplir el gerro amb una altra
cosa que no sigui fer allò que els agrada. I
això les fa ser persones felices. 

A la Casa dels Artistes, elles són el futbol
amateur, les ONG, els medicaments genè-
rics, les No-logo, les falles de València,
les devotes del mandala, les filles de Sísif. Són unes
donants d’òrgans: cor, mans i vida, en cada gerro. Volun-
tariat i artesania.

In Sun Yu / Pintora i propietària de la galeria Som

d’Art

A Chonju es fa el millor paper d’arròs de Corea i l’In Sun ho
sap. Cada cop que visita el seu país se n’enduu una bona pro-
visió. Aquí, a Lleida, d’on es diu que el sol es pon, ella es
dedica a crear colors. L’In Sun se’ls fa com vol i diu que el
paper d’arròs li permet d’utilitzar els olis de l’Orient, en lloc
dels vernissos d’Occident. Vermells, verds, grocs i blaus,
amb lluentor, acaronats amb la unció refulgent de l’oli.
Colors vius, petites espurnes de cromatisme incandescent. 

Mentre dura la conversa, vaig prenent notes. I ara, a l’es-
criure aquest text, me n’adono de la presència contínua del

Insun Yun

número 2. A les notes: “2 cultures” (Orient/Occident, ja
n’hem parlat una mica; l’In Sun mira de conjuminar els ele-
ments que més li criden l’atenció d’ambdues cultures); “2
tonalitats” (no gaires colors però barrejats; em confessa la
seva debilitat pel taronja/roig); “2 ombra-llum” (una ins-
tal·lació-quadre feta a la Universitat de Lleida. Més d’un
centenar de petites caixes folrades de paper d’arròs pintat
de groc. Un joc entre una quadrícula de sol i unes discretes
obagues); “2 en 1” (una recta i un volum; un discurs íntim
entre la part i el tot, entre allò constituït i el seu consti-
tuent); “2 no” (em parla de quadres nets: “Petits detalls, no
hi ha res”, em diu. I aquí ho deixem, som a punt de caure
pel precipici de l’ontologisme: és infinit l’infinitecimal?); “2
si/no” (la corba recta, una manera de polvoritzar l’ADN
d’un diccionari), etc. 

El 2, en contra del dualisme castrant que corromp l’ànima
d’Occident, no s’ha d’entendre com afebliment, sinó com a
força vivificadora.



29



30

Sobre l’art del fricandó i la cultura del mal gust

D I V E R S À R I U M

J o a n  T a l a r n

Gran Hermano, El Diario de Patricia, Aquí hay tomate, Salsa
Rosa, la revista Qué me dices, Josmar, les pel·lícules de Pajares
i Esteso, un souvenir espanyol amb sevillana i toro, unes pati-
lles ben gruixudes i fins a mitja galta... Cultura brossa o por-
queria, kitsch, freak, cutre, etc. són les denominacions amb
què ens referim a aspectes de la cultura, com els que acabo
d’esmentar, que des dels cànons establerts es consideren des-
viats, anormals o, fins i tot, aberrants.

El monstre que ‘tots’ portem dins

De ben segur que el lector espavilat em recriminarà com puc
considerar cultura aquests exemples que, volgudament, he
triat extrems. Doncs sí, són cultura. Són l’expressió elaborada
d’una societat; o sigui, no són actuacions inconscients, han
estat pensades des de la ment humana per a gaudi d’altres
humans. Llavors, el lector em replicarà que, en tot cas, són el
forat del darrere de la cultura —el back orifice, que diria el cos-
mopolita—, l’excrement sobrer que cal llençar tassa avall un
cop s’ha exterioritzat i exorcitzat. Però, és clar, què passa
quan aquests elements agafen la notorietat i la centralitat que
tenen actualment en el nostre espectre cultural: hem d’afir-
mar que la cultura que ens és contemporània és una gran
comuna? I quan el mal gust arriba fins a l’àmbit literari i artís-
tic? Hi ha casos mundialment coneguts com el de la pintora
Margaret Keane i d’alguns dels seus seguidors —Igor, Gig,
Ozz Franca. 

I benvolgut lector, m’hauràs de reconèixer que tu mateix, i
més d’un cop, t’has quedat captivat davant d’un acte o objec-
te cutre. Tu també has fruït repassant els prestatges d’una

botiga de souvenirs. Tu també has aturat el comandament, tot
fent zàping, davant la grolleria de la Legionaria de Gran Her-
mano. Tu també has perdut el temps que l’empresa et paga
per fer un cop d’ull a més d’un adjunt de correu electrònic de
discutible gust. Sí, tu també. Després, evidentment, n’has dit
pestes, cal fer callar la veu de la mala consciència. Però, sin-
cera’t, t’ho has passat bé.

Crec que el millor que podem fer és acceptar que aquests
elements, ens agradin o no, també formen part de la cultu-
ra contemporània i que ens defineixen com a individus i
com a societat. Els hem engendrat nosaltres i no podem
renegar d’aquets desventurats fills per tolits que ens sem-
blin: no seria just.

I, llavors, què passa? Com pot ser que el mal gust esdevingui
objecte de gaudi personal? Com pot ser que una societat
avançada com la nostra premiï l’obscenitat cultural? En un
intent d’explicar aquesta situació que pugui servir per justifi-
car-se davant d’amics i parents us proposo les següents refle-
xions i arguments. 

L’imperi del gust

El gust en general, i l’artístic en particular, és un dels concep-
tes estètics més difícils de definir i de delimitar—és habitual
dir que el llibre dels gustos té les pàgines en blanc. Però això
no sempre ha estat així. Per als clàssics, el bon gust estava cla-
rament determinat per la idea que l’art era un fet col·lectiu
basat en la imitació i en la mesura com a cànon estètic. La lli-
bertat del gust va néixer quan es va trencar aquesta concep-
ció clàssica i l’art es va allunyar de la lògica i va caure en el
territori pantanós del sentiment. I amb el trencament, va apa-
rèixer el caos: el fet artístic va esdevenir expressió de la sub-

Fotografia de capçalera: Algun reclam publicitari, clarament freak, s’ha con-
vertit després en símbol nacional, i sense perdre el matís cutre que tenia.

“No lo dudéis, lo mío es arte.”
Tamara Seisdedos
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Quadre A Grotesque Old Woman (al voltant de 1525-30). Atribuït a Quentin Massys.
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jectivitat individual de l’artista, i la imaginació, el cànon defi-
nitiu. Van deixar d’existir els paràmetres exactes per definir
allò que era el bon gust i el mal gust. I aquest fet va tenir dues
conseqüències substancials per allò que us plantejava.

Primera, el concepte de gust —i de mal gust— esdevé inesta-
ble, canvia al llarg de la història, i èpoques diferents definei-
xen l’emoció estètica de forma diferent. A partir d’ara el gust
estarà determinat per la formació cultural, ideològica, moral...
de la persona i de l’època. Xiquets, som el que som, i pel gust
ens coneixerem!

Però encara més, i en segon lloc, l’alliberament del gust ha
comportat també l’aparició d’un superconcepte: el d’origina-
litat. Valorem la novetat fins a l’extrem, ens abelleix allò no
vist, allò desconegut... I des d’aquí, com podeu intuir, era
inevitable arribar, com van fer els romàntics, a l’atracció per la
lletjor o la monstruositat, pel que té d’original, de diferent, de
trencador. 

L’alliberament de la bèstia

Es tendeix a creure que aquesta fascinació per allò monstruós,
lleig, fastigós, tolit, esguerrat, excessiu, desmesurat, distorsio-

nat... és filla de la cultura pop. El pop, amb Andy Warhol com
a paradigma, va escampar als quatre vents la bona nova de
l’alliberament del gust i, sobretot, va donar passaport artístic
als objectes de consum, però no va ser el pare de la criatura.

Com a espectacle de masses i popular, neix a les fires vuit-
centistes dels EUA. Freakshow on passejàvem personatges
tolits i pertorbadors: nans, dones peludes o persones defor-
mes de tot tipus. Aquesta corrua de desfetes humanes serà
aprofitada després en algunes produccions de cinema ameri-
cà, les anomenades series Z. I potser hi caldria veure el fona-
ment intel·lectual (sic) de certs personatges que s’arrosseguen
de forma intermitent i patètica pel teatre mediàtic estatal: Leo
Dantés, Toni Genil, Paco Porras o Margarita Seisdedos i filla.

Pel que fa a l’àmbit artístic, després d’un romanticisme que
reivindicà la bellesa d’allò lleig, el mal gust comença a ser
estudiat, a final del segle XIX, pels teòrics de l’art, sota el con-
cepte de kitsch. Els crítics utilitzaven el terme kitsch per refe-
rir-se a un art de baixa qualitat que es fabricava amb l’únic
interès del guany econòmic. 

Aquesta definició ens dóna la característica fonamental: mal
gust i consum van estretament units des d’un bon principi,

El món freak té moltes cares: des dels freakshow nord-americans fins a les obres la pintora Margaret keane o les pel·lícules d’Ed Wood, passant per Tamara
Seisdedos (ara Ámbar o Yurena) o el programa Gran Hermano. 
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tant en l’espai popular com en l’artístic. La cultura del mal gust
està molt lligada a la societat de masses i de consum. I més
encara, el mal gust i la democràcia —que és el sistema polític
de l’economia consumista— també tenen molt a veure (ja ho
deia el vell bolxevic). La democratització de la societat i els
nous mitjans de difusió de la cultura —cinema, ràdio, televisió
i, com no, Internet— han comportat una vulgarització de
models culturals i la desaparició del predomini de l’elitisme
cultural, que havia estat primer aristocràtic i després burgès.

La fera que se’ns menja

Més o menys, hem situat el moment fundacional de l’imperi
del mal gust en la nostra societat. Però, i l’individu, què hi
troba en la cutrada? Què busca l’espectador de la cultura
brossa? 

No pretenc en aquest pamflet, sofert lector, fer una taxono-
mia acurada del consumidor de cultura porqueria ni explicar
les psicològiques raons que motiven el copròfag cultural. Tan-
mateix, crec podríem establir dues tipologies d’individus. En
les dues es produeix un gaudi davant l’espectacle freak, però
un cas es fa inconscientment i, en l’altre, hi ha una actitud
conscient i, més o menys, crítica.

El primer tipus, l’inconscient, assumeix sense transformació
els valors que vehicula l’espectacle o l’objecte cutre. No és que
li agradi el mal gust, és que no té gust. Digereix sense pensar
tot allò que li passa per davant i, normalment, ho oblida amb
la mateixa facilitat. És l’espectador passiu però el més perillós,
perquè pot arribar —i de fet, hi arriba— a creure que allò
monstruós és la normalitat, és el model cultural vàlid. Us el
podeu imaginar assegut davant la tele, a mitja tarda, amb llà-
grimes als ulls perquè un fill fa veure que li fa il·lusió retro-
bar la mare després de vint anys d’ignorar-la olímpicament
—segurament no la tornarà a veure mai més—, tot per acon-
seguir els quinze minuts de fama que el mestre Warhol ens va
assegurar a tots plegats.

El segon tipus d’individu també es deixa portar pel gaudi de
la situació, però té prou criteri per saber què és el que està
veient. Distingeix clarament entre una pel·lícula d’Ed Wood i
Ciudadano Kane i gaudeix d’una forma diferent en cada una.
Sap trobar la gràcia de l’error, descobrir l’art que neix de la
incapacitat artística i aproximar-s’hi de forma crítica, bàsica-
ment a través de la ironia. 

Ja teniu, estimat lector, la justificació que us prometia en ini-
ciar aquestes ratlles: la nostra és una aproximació crítica al

La publicitat és un àmbit en què el freak ha entrat amb força per la capacitat que té de sobtar el consumidor.
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plaer que pot arribar a produir el mal gust. Podem, doncs,
sentir un gaudi estètic de la deformació sense remordiments,
sempre que no oblidem que és deformació.

I fixeu-vos que aquesta afirmació té una implicació fonamen-
tal. La cultura del mal gust és com un object troubé: l’artista
no és conscient d’allò que està fent, a diferència del que passa
amb l’art o la creació en general. En la majoria dels casos, el
creador no sap que està fent kitsch, són els ulls de l’observa-
dor que transformen l’obra en kitsch, o sigui, neix en la ment
de l’espectador crític. Tamara, la Seisdedos, creu des de la fon-
dària aclaparadora de les seues entranyes que realment és una
artista; som nosaltres que la fem monstre.

La bèstia i el circ

I, com no pot ser d’altra manera en la societat capitalista,
quan el mal gust té un mercat sempre hi ha algú disposat a
plantar botiga. Són gent que aprofiten el filó conscientment i
utilitzen volgudament elements de mal gust per definir la
seua obra: de televisius com Andreu Buenafuente o Xavier
Sardà, a companyies teatrals com La Cubana, passant per
directors de cinema com Santiago Segura, Pedro Almodóbar,
Quentin Tarantino o Tim Burton, amb resultats certament no
comparables, és clar. Per exemple, un director reconegut com
David Lynch és capaç d’aprofitar elements nascuts de les
incorreccions de les pel·lícules d’Ed Wood per configurar una
obra fílmica de primera categoria. 

També hi ha, a l’altra banda, qui en fa militància, d’allò kitsch.
L’admiració pel mal gust és una manera de plantar-se davant
una societat uniformitzadora que pretén decidir què és artís-
tic i què no ho és. En aquests casos l’element cutre esdevé la
llamborda que l’antiglobalitzador llança contra els vidres de
l’aparador de la cultura oficial i subvencionada. Les cases ocu-
pades, els ateneus llibertaris o la mateixa indumentària dels
okupes traeixen aquesta concepció que busca en el mal gust
la manera de definir-se a la contra.

L’apocalipsi caníbal

Com deia aquell, la millor manera de superar la temptació és
deixar-s’hi caure, per això acabo, benvolgut lector, propo-
sant-vos un estudi de camp a través d’una immersió en un
paradís del kitsch. Us parlo d’aquests magatzems botiga, nor-
malment d’origen asiàtic, que proliferen per les nostres ciu-
tats. És la meca de l’estudiós del mal gust, és l’Edèn del fasci-
nat per l’objecte brossa. I si accepteu el meu repte i penetreu
sense por en aquestes realitats paral·leles, us adonareu que
allò cutre no sempre neix, sinó que es fa: es converteix en
kitsch segons l’ús o el context. Una imatge petita de la Mare
de Déu de Montserrat no és freaki per ella mateixa, se’n fa si
la col·loquem damunt d’un televisor Sony de 40 polsades de
darrera generació. Un barret de mexicà podia ser un objecte

útil per treballar sota el sol del desert, però esdevé el paroxis-
me d’allò cutre cofat orgullosament sobre el cap d’un indivi-
du nòrdic amb xancletes i vermell com un titot passejant per
la Rambla de Barcelona.

I una darrera motivació experimental, a propòsit del que us
acabo de dir. Si una de les maneres més fàcils de crear mal
gust és treure un objecte de context, l’àmbit polític que ens
és més actual ens està deixant perles freakis de primera cate-
goria. Pot ser un joc interessant, tot i que fàcil, intentar-les
detectar: veure el partit majoritari a les Corts en una taula
petitòria en ple Passeig de Gràcia de Barcelona demanat sig-
natures com l’extraparlamentari més penjat, o sentir una
emissora de ràdio de filiació clarament catòlica abocant
insults que farien envermellir el mateix dimoni... Segura-
ment tenim la sort de viure en un dels estats més freakis del
món, aprofiteu-ho. Això sí, no oblideu fer-ho amb bon
humor i ironia, que és la manera de gaudir de veritat de l’Art
del Fricandó.

D I V E R S À R I U M

Diane Arbus (1923-1971). L’obra d’aquesta fotògrafa nord-americana és
coneguda perquè reivindica el món freak.  
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El Llapis Lluitador: revolució passional a Lleida
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Ò s c a r  N a v a s a  A g u i l ó

L’octubre de l’any 1997 Lleida es despertà amb una sorpresa
plaent per a molts ciutadans, que cansats de la grisor que ofe-
reix la nostra ciutat a primera hora d’un matí laborable, es tro-
baren la font de la plaça Catalunya tintada de color rosa.
Aquella font, fins aleshores ignorada per la majoria dels pas-
sants, prenia un nou sentit transformada en un pastís de
maduixa i nata gegantí, que a més a més d’endolcir la ment
d’un, arribà a primera plana de tots els diaris locals. 

Aquesta fou la primera d’una quinzena d’accions que se suc-
ceïren en el transcurs de la segona meitat dels noranta i prin-
cipis del 2000 i que lluny de ser bretolades sense sentit, gau-
dien d’un rerefons conceptual comú, complex i ben articulat,
alhora que es presentaven com la manifestació plàstica d’una
revolució passional promoguda per un col·lectiu artístic que
hem volgut analitzar en aquest article, El Llapis Lluitador.

Il·luminar la Seu Vella amb colors estridents, barrar el pas del
carrer Major en un dia de compres nadalenques, pintar pas-
sos zebra en llocs poc convencionals o intentar acolorir el sos-
tre de l’església del Pilar són altres accions de les quals podem
fer esment. N’hi ha tres, però, que pel seu disseny i forma d’e-
xecució ens poden ajudar a dilucidar els perquès del Llapis a
partir d’una descripció acurada; estem parlant de transformar
la rotonda de la plaça Europa en un urinari públic, segrestar
un Pare Noel per Nadal o desordenar els llibres de la Bibliote-
ca Pública de Lleida.

Abans, però, de centrar-nos en els detalls d’aquestes accions,
potser seria adient passejar-nos breument pels antecedents
que a la llarga donaren forma al Llapis Lluitador, aclarint els
fonaments ideològics que portaren aquest grup a utilitzar
unes formes d’expressió tan singulars.

Com ja hem dit anteriorment, les activitats dels Llapis Lluita-
dor començaren a mitjans dels anys noranta; fou precisament
per aquelles dates, concretament l’any 1996, que el MACBA
celebrà l’exposició Situacionistes, en què es donava a conèi-
xer un moviment nascut a França als anys seixanta, promo-

tor d’una revolució ideològica manifestada en la Internacio-
nal Situacionista de l’any 1957, que discernia entorn de la
necessitat de canvi en l’esfera política, econòmica i social
mitjançant els instruments que pot oferir la cultura i l’art per
aconseguir-ho. Aquella exposició interessà intensament a un
dels membres fonamentals del que més endavant seria el Lla-
pis Lluitador, que en aquells moments estudiava Belles Arts a
Barcelona (mantindrem intencionadament l’anonimat dels
components del Llapis per no trencar amb la política d’ano-
nimat del col·lectiu vers els seus membres i ensems evitar la
frustració de noves accions en el futur. Així doncs, i per tal de
guiar el lector, a partir d’ara aquest primer membre l’ano-
menarem K).

Com deia, el moviment situacionista era realment suggeridor
per a K i influí clarament i definitivament en el Llapis Lluita-
dor; cal tenir en compte, però, que el Llapis no intentà emu-
lar a la perfecció els postulats situacionistes, sinó que els rein-
terpretà en clau irònica, com tot seguit veurem. Guy Debord,
sens dubte l’arquitecte ideològic i màxim representant del
situacionisme, en el seu llibre La Societat de l’Espectacle (París:
1957), reivindicava l’experiència artística com quelcom per-
sonal, com una vivència única que l’artista executor tenia l’o-
portunitat de gaudir, prescindint, per tant, dels canals con-
vencionals que converteixen l’art en un espectacle fútil i sense
sentit. Els situacionistes, doncs, consideraven que el millor
suport per a la seva execució era el carrer, que es constituiria
com un mitjà de comunicació natural amb la resta de la socie-
tat, prescindint d’estratègies museístiques caduques.

És en aquest punt del discurs situacionista on apareix el pri-
mer vèrtex fonamental del triangle ideològic que justifica i
que és palès en les accions del Llapis Lluitador: la superació de
l’art amb la invenció lúdica, el gaudi creatiu de l’artista en un
context urbà i la creació de situacions que forcin a la reflexió.
El següent vèrtex d’aquest triangle es presenta des d’un ves-
sant més polític, amb un caire reivindicatiu, que plantejat
com a revolucionari en l’ideari situacionista el Llapis Lluitador
aconsegueix modular en un to exquisidament irònic. El fet
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sobretot, per què no dir-ho, per la disbauxa. Així, en una nit
d’acció podien arribar a participar-hi unes 5 persones, que
dirigides per un pla impecable dissenyat per K i P executaven
la tasca que els havia estat encomanada de forma eficient i
convençuda, seguint, és clar, el sempre permanent to irònic.
Bé doncs, atès que la forma d’expressió del Llapis Lluitador
són les seves accions, crec que ja ha arribat el moment de fer-
hi un cop d’ull per poder copsar l’aplicació pràctica de tot el
que acabem de veure. 

Intervenció a la plaça Europa

Quan a mitjans de l’any 1999 s’inaugurà la font situada al mig
de la rotonda de la plaça Europa de Lleida, el Llapis Lluitador
s’anticipà a la polèmica popular suscitada per la lletjor d’a-
quella pretesa font urbana, que de fet mai acabà de funcio-
nar. Coneguda popularment com “el lavabo”, l’octubre d’a-
quell mateix any el Llapis Lluitador decidí transformar-la
justament en això, en un urinari públic. Ja que no complia la
funció per a la qual havia estat dissenyada, és a dir, endolcir i
refrescar el paisatge urbà, el Llapis decidí donar-li una nova
utilitat pública d’acord amb el que el disseny de la font inspi-
rava. La intervenció consistia a afegir a aquell alicatat de
caràcter monumental una tassa de WC i icones al·lusives a la
divisió per gènere. Mentre s’hi instal·lava la tassa, originària
d’un munt de runa d’una casa en reformes, el suport d’alguns
dels conductors que en aquell moment giraven entorn de la
rotonda-urinari fou incondicional fent sonar el clàxon i
donant ànims a crits des de l’interior dels seus vehicles.

Segrest d’un Santa Claus

Per relatar la següent acció, us demano que recordeu per un
moment aquelles festes de Nadal en què l’eix comercial apa-
reixia engalanat amb tot de Santa Claus de mida natural rep-
tant pels murs del nostre estimat carrer Major. Doncs bé, un
d’aquells ninots col·laborà, no sense resistència, en una de les
accions més sonades i divertides del Llapis Lluitador. En aque-
lla operació, el Llapis intentà fer reaccionar davant de la falsa
felicitat generada pel consum compulsiu nadalenc segrestant
un dels símbols més reconeguts d’aquest plaer hipòcrita, el
mateix Santa Claus. Per alliberar-lo es demanava un rescat
igualment simbòlic, la reflexió dels ciutadans entorn de la
voràgine consumista. En conseqüència, si no es deixava de
consumir, Santa Claus no seria alliberat i mai més podria tor-
nar a repartir regals. Així doncs, el pla es posà en funciona-
ment, un escamot format per cinc membres del Llapis Lluita-
dor, aprofitant l’isolament de l’eix comercial a altes hores de
la matinada, escollí una víctima que fos fàcil de despenjar.
Mentre uns vigilaven que no hi passés alguna patrulla de la
Guàrdia Urbana, d’altres arrencaren el ninot de les brides que
l’afermaven al mur. Un cop despenjat, tots els components de
l’escamot artístic es reuniren al seu voltant i decidiren emmor-
dassar-lo (no fos cas que de sobte aquell ésser inanimat pren-
gués vida i comencés a proferir “hous, hous, hous!” a tort i a
dret). El següent pas fou introduir-lo en un cotxe i confinar-lo
en un lloc discret que no despertés sospites; es decidí que

D I V E R S À R I U M

que cada acció del col·lectiu lleidatà s’acompanyés d’un full
reivindicatiu (que en alguns cops es va enviar a la premsa i del
qual n’hi ha un exemple referent a l’acció de la Biblioteca
reproduïda en aquest article) o l’existència d’un logotip dis-
senyat en clau satírica, en què un llapis protagonista apareix
emmarcat amb símbols de traçat filosoviètic, en són una mos-
tra. Potser si enfrontem per un moment la visió situacionista i
la del Llapis, aquest aspecte que ara tractem pot quedar més
clar. D’una banda, els situacionistes consideren que és neces-
sari reaccionar davant d’una societat occidental que centra la
seva felicitat en el consum d’objectes de forma quotidiana i
en què el poder polític establert pot frenar la subjectivitat
amb la manipulació dels desitjos de l’individu i per això pro-
posen arribar a una revolució cultural via la descolonització de
la quotidianitat que inunda el nostre món. D’altra banda, el
Llapis Lluitador considera que la societat neoliberal occidental
actual, encara que ja han passat 40 anys des dels primers pos-
tulats situacionistes, pateix igualment d’una felicitat fingida i
desnaturalitzada sobre la qual també cal reaccionar. Les
accions que descrivim en aquest article tenen un component
crític que es manifesta de forma creativa, alhora que conté un
important toc irònic. L’art es constitueix, doncs, com un ins-
trument, sinó de revolució com pretenien els situacionistes, sí
de reflexió social. 

Per completar el triangle ideològic, ens manca un últim vèr-
tex que beu directament de la disbauxa i la transgressió de la
legalitat. Si tenim en compte que el situacionisme es mani-
festa a favor d’una llibertat d’acció absoluta en pro d’un com-
ponent lúdic vers l’acte de la creació artística, el Llapis Lluita-
dor ho interpreta al peu de la lletra i considera que no han
d’existir traves, ni tan sols legals, a l’hora de gaudir de l’expe-
riència creativa. A tall d’exemple, una de les accions esdevin-
gué finalment frustrada per la intervenció de la policia local,
nacional i estatal, amb el resultat d’un interrogatori i una nit
al calabós per a dos membres del Llapis. No penseu pas que
una nit entre barrots els resultà traumàtic, ben al contrari, val-
gué la pena només pel fet d’haver aconseguit crear una nova
situació, lliure i fortuïta, en forma d’interrogatori policíac cre-
atiu (cada pregunta de la policia nacional era contestada amb
justificacions situacionistes).

Després d’aquest esbudellament teòric d’intensitat modera-
da, proposo que ens centrem ara en els membres que com-
posaren el Llapis Lluitador. L’individu K trobà ràpidament
companys que compartien la seva simpatia pels postulats
situacionistes i la seva fàcil adaptació al context de la Lleida
d’ara fa deu anys. Així apareix el següent pilar social del Lla-
pis Lluitador, que podríem anomenar P, estudiant també de
Belles Arts i bon amic de K, que juntament amb aquest dis-
senyà i executà la majoria d’accions. Ara bé, a diferència d’al-
tres col·lectius, el Llapis mai no es tancà a la incorporació de
nous membres ni a col·laboracions esporàdiques. Hem de
tenir en compte que per poder dur a terme segons quines
accions, es necessitava la participació d’un grup de gent
important, que malgrat no estar interessats en el vessant artís-
tic, sí que ho podien estar pel vessant reivindicatiu, polític i,
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Biblioteca Pública de Lleida. Aconseguir aquest efecte només
és possible si ens situem en context. Imagineu, doncs, que
necessiteu obtenir informació de quelcom i visiteu la bibliote-
ca de la rambla Aragó. Malgrat que l’ordinador localitza el
vostre exemplar, aquest no es troba en l’indret suggerit i ha
estat substituït per un llibre de temàtica i autor completament
antagònic als vostres criteris de recerca. Desconcertats, us
adoneu que molts llibres estan desordenats, però no en un
daltabaix caòtic, sinó que els títols han estat més aviat reor-
denats seguint un criteri diferent a l’habitual. Finalment, tro-
beu el vostre llibre, però en retirar-lo de la prestatgeria cau un
full que no sembla imprès per la biblioteca, el desplegueu i hi
llegiu (imatge adjunta).

A mi només em queda per dir que malgrat que el Llapis no
ha actuat en els darrers sis anys, no em consta que hagi des-
aparegut; en tot cas, està latent. Potser aquest article els
desperta, i si no és així, qualsevol de vosaltres en pot pren-
dre el relleu.

seria la casa de K, un pis de solters del carrer Correu Vell que
actuava alhora com a quarter general del Llapis. Era el
moment de fer-ho públic. Per aconseguir un impacte medià-
tic equivalent a la rotunditat del que aquell segrest simbòlic
suposava, conclourien que el millor que podien fer era emu-
lar estratègies d’altres segrestadors professionals. La fotogra-
fia va ser el mitjà escollit; tothom que l’endemà mirés la con-
traportada dels diaris locals s’hi trobaria la imatge d’un Santa
Claus que sota el logotip del Llapis Lluitador apareixia lligat a
una cadira amb un ull morat, un mocador tapant-li la boca i
sostenint la portada del fanccine titulat AMANO, referent del
situacionisme a Madrid. 

Arribà el dia de Santa Claus, arribà el dia de Reis i la gent con-
tinuà comprant; el Llapis Lluitador acomplí finalment la seva
amenaça: el segrestat no va ser alliberat fins ben entrat el
gener. Com ja sabeu, malauradament la fi dels segrests no
sempre és positiva per a la víctima, i això és el que justament
li succeí al nostre Santa Claus, i no per voluntat del Llapis.

S’escollí un lloc per a l’alliberament, seria la part posterior
del que aleshores era el Pryca, així que un altre escamot
lligà el segrestat amb cadenes en un dels arbres del parc
infantil que es troba en aquell indret. Tot seguit es trucà a
la Guàrdia Urbana (transcrivim a continuació la conversa
telefònica directament del que recorda el membre del Lla-
pis que la realitzà):

Llapis: El Santa Claus ha estat alliberat, el trobareu darrere
el Pryca.

Urbana: Perdoni?

Llapis: El Santa Claus ha estat alliberat, el trobareu darrere
el Pryca.

Urbana: Com diu?

Llapis: Que darrere el Pryca trobareu un ninot de Santa
Claus lligat amb unes cadenes en un arbre!!!

Urbana: Ah! Molt bé, molt bé, ja hi passarem.

No el van recollir, i aquest fet resultà fatal per a la integritat
física del ninot; l’última notícia que en va tenir el col·lectiu fou
que el cap del malaurat Santa Claus actuava de pilota de fut-
bol dels nens del barri de la Mariola.

Desordenem la Biblioteca Pública

Per acabar aquest passeig per la trajectòria del Llapis Lluita-
dor, oferim al lector l’oportunitat de participar, ni que sigui de
forma virtual o imaginària, en l’última acció del Llapis de la
qual tenim notícia, executada el setembre del 2000 a la
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Carles Porta: un món imaginari en què perdre’s1

D I V E R S À R I U M

C a r m e  M o l e t

Lleida no seria el que és sense els dibuixos de Carles Porta.
Any rere any els opis d’Animac omplen els carrers de perso-
natges estranys, d’històries insòlites que nodreixen la nostra
imaginació, que ens fan pensar en mons paral·lels i ens invi-
ten a mirar la nostra ciutat d’una altra manera.

Ben arrelat a Lleida, el Carles respecta i estima els símbols
col·lectius. Tanmateix, ens surt tot sovint amb propostes
estrafolàries i amb idees brillants, com la barretina que porten
alguns dels seus personatges, com les crestes dels seus galls o
com la torre vermella que, un bon dia, contempla Lleida des
de dalt del turó.

Com recordes el Carles Porta de nen?

No és que tingui gaires records d’infància, però recordo que
era un nen bastant solitari, molt introvertit i poc comunicatiu.
Crec que això ha influït molt en la meva feina; la necessitat
d’inventar un món propi al marge de la realitat, un món ima-
ginari en què perdre’s.

M’agradava molt la televisió, sobretot pel·lícules i els dibuixos
animats. Ara hi ha molta més varietat, moltes coses japoneses
que són també molt interessants. Però en aquella època,
aquestes coses es podien comptar amb els dits d’una mà. Del
que feia la Warner recordo el Correcamins, el Bugs Bunny i
coses d’aquestes que encara fan ara, el que passa és que en
aquests moments estan com refregides i no estan fetes amb
la qualitat d’abans, amb produccions plenes d’enginy. També
m’agradava molt Hanna Barbera, que feia coses fantàstiques
com ara els Picapedra, Scooby Doo i altres.

Quan era un nen, però, també m’atreien els còmics: Tintín i
altres coses franceses i belgues. Sempre productes de la cul-
tura popular, que són els que, encara ara, més em motiven,
no simplement com a espectador o consumidor, sinó també
com a creador.

Quins són els teus dibuixants favorits? Les teves preferèn-
cies i influències?

Al llarg dels anys n’he anat coneixent molts. Hi ha molta gent
que m’inspira i que m’agrada; personalitats ben diferents. Hi
ha, per exemple, dibuixants americans que per a mi són
autèntics mestres i que de tant en tant miro i analitzo, com
ara Watterson, autor de la sèrie de tires còmiques Calvin i
Hobbes (un nen amb un tigre imaginari). Aquest dibuixant és
boníssim, però te’n podria dir molts i de molt diferents:
Robert Crumb, que pertany al món de l’underground americà
i, sobretot, Sempé, un dibuixant francès que és tota una ins-
titució al seu país i que retrata la França dels anys 50 i 60 des
de la perspectiva de la infància d’una manera fantàstica. El
que fa Sempé és el que més m’agrada d’aquest art; pots expli-
car coses i fins i tot retratar una societat amb imatges d’una
forma tan senzilla que d’una altra manera caldrien milions de
llibres i encara no ho aconseguiries. Sempé capta el sentiment
d’una època en un país com França i, al mateix temps, manté
un humor tan subtil que el converteix més que en un humo-
rista gràfic, en un poeta visual.

I després hi ha coses d’altres estils que també m’interessen
molt. George Grosz, per exemple, un dibuixant d’entregue-
rres alemany que retrata l’època del nazisme amb un estil
molt dur, encaminat a l’abstracte, però amb una línia carre-
gada d’una força tremenda.

Els meus dibuixants favorits... me n’agraden molts, molts...,
moltes coses diferents i molt variades.

I un dia tu mateix decideixes ser dibuixant...

En realitat, crec que el meu desig era ser grafista en un sentit
total. Poder fer alhora el que habitualment fa un equip de per-
sones: dissenyador gràfic, il·lustrador, etc. Per exemple, m’a-
gradaven molt els cartells, m’agradava imaginar que a la
meva ciutat jo feia cartells d’aquells que veia pels carrers. Un
dels cartells d’aquella època que recordo és el de la Salseta delFotografia de capçalera: Carles Porta. Animals, 1993. 
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Poble Sec, un cartell boníssim. Hi havia uns quants grafistes al
país que estaven molt bé i imaginava que jo també podia fer
coses i que podrien ser al carrer, com en el cas d’ells.

Això és el que m’atreu del disseny gràfic, que no es pot tan-
car en un museu o en una galeria, si més no de forma exclu-
siva. Que tu pots fer coses, que fas coses que resulten útils,
que després veus pel carrer o que pots tocar: llibres, revistes,
cartells... Objectes quotidians, en definitiva.

Malgrat això, estudies Belles Arts i tries la branca d’Imatge...

A Belles Arts vaig pensar que seria molt útil i molt pràctic estu-
diar Imatge, un camp que ara puc desenvolupar. Imatge com-
prenia fotografia, cinema i vídeo, i encara que en aquells
moments pràcticament no hi havia mitjans, em va semblar
interessant de fer-ho.

Paral·lelament, però, vaig començar a il·lustrar a Barcelona,
en dues publicacions de còmics: Vívora i Cairo. Jo no havia fet
mai còmic, però em servia de font d’inspiració a nivell gràfic
i de referent a l’hora de començar a il·lustrar.

Estudiar fotografia, cinema i vídeo era un altre complement
que després m’ha servit molt; vaig donar classes de fotogra-
fia, conec molts fotògrafs i és un referent importantíssim en el
meu treball, perquè amplia el camp de visió tant pel que fa al
disseny com a la il·lustració. Posteriorment, també m’ha ser-
vit a l’hora de fer la meva primera pel·lícula i altres projectes
audiovisuals, el meu gran interès en aquests moments.

Què diries que és el més important, o molt important, per a
un il·lustrador/a, per a un dissenyador/a i per un animador/a?

A mi em costaria molt fer una cosa en la qual no crec, això em
resulta insuportable, o una cosa que no aporti absolutament
res, una cosa totalment impersonal, per això el que més m’a-
grada és desenvolupar projectes en els quals pugui dir alguna
cosa però que al mateix temps siguin respectuosos amb l’ob-
jectiu al qual han de servir. Es tracta de trobar aquest equili-
bri: per què ha de servir això, quina és la seva funció i al
mateix temps procurar fer alguna cosa interessant. Aquest
seria l’exercici a realitzar, tot i que a vegades no ho aconse-
gueixes perquè o no tens prou temps o, senzillament, tot ple-
gat et queda més pobre del que pensaves. Tot i això, trobo
que aquesta és una manera interessant de treballar.

Respecte a la il·lustració, hauríem de mirar concretament de
què parlem. Per exemple, si parlem d’un conte, per a mi seria
bàsic no estar repetint contínuament el que diu el text, és a
dir, que si estàs dibuixant alguna cosa ho fas per poder apor-
tar quelcom més del que ja et diu el text, perquè si no, no cal
que hi siguis. Llavors el que has de fer és establir un diàleg
amb la narració.

I pel que fa a l’animació, l’important és que el que estàs ani-
mant tingui vida. Els animadors, quan han de representar

algú que camina o que ha de fer alguna cosa especial, es fan
seus els moviments. De vegades ser en una sala d’animació és
molt divertit, perquè allà, tot i que cadascú va a la seva bola,
hi pots veure de sobte com algú comença a fer salts i coses
estranyes. De fet, és una pràctica força habitual. 

Quan fèiem la pel·lícula Francesc lo Valent hi havia un movi-
ment molt particular que fan els soldats durant tota la
pel·lícula; una mena de coreografia amb un salt que sona
tzum, tzum, tzum... Va ser el primer moviment que vam
intentar animar i ens vam passar tota una setmana saltant. Jo
intentava transmetre quin havia de ser el moviment i l’anima-
dora el representava amb el cos per després animar-lo amb
l’ordinador. Aquesta és una part de l’ofici molt divertida.

Ara que es pot fer animació per ordinador i que hi ha molta
gent que en fa —cosa que no deixa de ser interessant per-
què molta més gent hi pot accedir— ens podem trobar amb
el fet que qualsevol tipus de moviment passi per animació;
és a dir, es considera animació qualsevol objecte que és
mou, i l’animació no és necessàriament això. Jo crec que
s’hauria de diferenciar l’animació del simple moviment. L’a-
nimació és un moviment amb personalitat pròpia, és un per-
sonatge o un objecte que es mou però que a més té una
personalitat singular de moviment, i aquesta és l’especial
subtilesa de concepte.

Què ha aportat al teu treball l’ús de l’ordinador?

L’ordinador és un instrument que em permet equivocar-me, i
això em sembla fantàstic. Amb l’ordinador pots provar coses
i l’error o l’experiment no resulta dramàtic. Quan dibuixava a
mà, a part de ser molt laboriós, solament em podia equivocar
i rectificar fins a cert punt, si no l’obra acabava sent un autèn-
tic desastre.

El que resulta més agraït quan fas una cosa amb les mans és
que al final tens un original, un objecte únic... i aquesta és,
possiblement, la gran mancança de l’ordinador, però, per
contra, tens la possibilitat de poder provar i experimentar infi-
nitament, i això a mi m’agrada moltíssim. Per exemple, en la
pel·lícula, poder fer l’animació a través de l’ordinador em va
donar la possibilitat d’experimentar, de fer diverses pel·lícules
abans de trobar la definitiva, aquella que em semblava que
funcionaria millor.

Resumint, què és el que ha aportat l’ordinador al meu treball?
Doncs possiblement això, poder-me equivocar i rectificar,
equivocar-me i rectificar, equivocar-me i rectificar... mantenir
aquesta dialèctica entre l’error i la rectificació.

Què et resulta més fàcil i més difícil de la teva feina?

A vegades les coses surten fàcilment i a vegades no.

Fàcil, no ho sé, però difícil, contràriament al que es pugui
pensar, em resulta el dibuix, que requereix un autèntic esforç
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Carles Porta. Cavall Fort, 2000. 
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Carles Porta. Animac. 10a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Lleida, 2006.

de concentració. I no em considero tècnicament dotat per
dibuixar, és a dir, que realment sempre hi ha una mena de
lluita que, a mesura que vas adquirint més ofici, potser ja no
resulta tan dramàtica. Per això, però, no m’agrada dibuixar
davant de ningú; és una cosa molt íntima, que no he entès
mai com un acte públic, ni he tingut la capacitat de fer-ho.
De vegades veus el xou que fan alguns dibuixants... ja m’a-
gradaria, ja, però no en sóc capaç.

Com definiries el teu estil o la teva manera de treballar?

Hi ha gent que em reconeix com una mena d’estil, però a mi
em sembla que estic fent coses molt diferents. Potser és que
des de fora no es veu tant. Em costa parlar d’estil, perquè
quan em poso a treballar no faig les coses a corre-cuita, d’una
mateixa manera, he de reflexionar com vull desenvolupar
aquell projecte en concret i no em sembla que sempre faci les
coses igual, amb una única manera de parlar.

Si utilitzem el terme estil no hauríem de parlar d’un sol estil,
sinó de tres o quatre. Possiblement el que es veu al final és
com una mena de sensibilitat pròpia, és a dir, que potser
resulta més clarificador parlar de sensibilitat que d’estil.

D I V E R S À R I U M

I amb aquesta sensibilitat tan personal, com es fa per tre-
ballar en col·laboració?

Treballar en col·laboració amb altres persones m’agrada
moltíssim, cada vegada més, però no és fàcil. M’agrada,
sobretot, col·laborar-hi quan cadascú aporta el seu gra de
sorra, quan fas projectes audiovisuals en els quals entra més
gent: hi entra el músic i gent que interpreta, i després hi ha
una veu... Amb aquests projectes que inclouen altres per-
sonalitats, llavors és fantàstic, és molt divertit i resulta d’a-
llò més enriquidor. D’aquesta manera, com que hi intervé
més gent, el treball acaba tenint dimensions que mai havies
sospitat, que mai t’hauries pogut imaginar, i això és molt
interessant.

Recordes alguns moments importants de la teva trajectòria?

Aquests moments són graduals. El primer moment important
és quan vaig començar a publicar en una nova etapa que va
tenir la revista TBO, o a Madriz..., els meus primers èxits quan
vaig aconseguir publicar dins el món professional en ciutats
com Madrid, Barcelona i, posteriorment, el gran moment cre-
atiu que va representar aconseguir fer la pel·lícula a França,
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durant un any, amb plena confiança de mitjans. Allò era el
paradís a la terra per un creador, i després que aquesta
pel·lícula funcionés en determinats festivals com ara Hiroshi-
ma; poder ser allà va ser fabulós. Possiblement aquests són els
grans moments.

Quin projecte t’agradaria poder portar a terme, quin és el
teu somni?

La gran il·lusió seria poder treballar més folgadament en les
meves coses, sobretot en els meus curtmetratges, amb pau,
mitjans i tranquil·litat. Això seria fabulós. Tinc una sèrie de
projectes, però el gran desig seria aquest, perquè en el curt-
metratge s’hi combina tot, el disseny, la il·lustració, l’anima-
ció, la imatge; s’hi combinen moltes coses i és un món com-
plex i apassionant precisament per les possibilitats que
t’ofereix. Cal, però, tranquil·litat i mitjans, repeteixo. I això és
el que realment m’agradaria.

Què ens pots dir d’alguns dels personatges que has creat?

Tinc vàries històries, ara bé, crec que més endavant podrem
parlar de personatges més sòlids, ara només són figures que,
de moment, tenen poca ànima.

Carles Porta. Paisatges, Museu d’Art Jaume Morera, 2005.

De vegades els teus personatges, com ara Francesc lo
Valent, trenquen els rols de gènere tradicionals, però d’al-
tres —sobretot pel que fa als personatges femenins—
recreen estereotips anteriors. Parla’ns del rol de gènere a
Francesc lo Valent.

A mi m’agrada molt treballar personatges femenins com el
que surt a Francesc lo Valent, i m’agraden els estereotips de
dona amb caràcter, aquelles que saben reaccionar davant dels
esdeveniments, davant de la guerra o d’una altra situació
molt dura i violenta, però desprès tinc l’altre personatge, el
masculí, que també arriba un moment en què actua, i em
sembla que una cosa no treu l’altra, i al final tots dos actuen
amb un règim de col·laboració.

No m’he plantejat excessivament el tema del rol de gènere; el
que realment m’interessa és l’acció i la reacció col·lectiva, més
que no pas la individual. El teu plantejament em xoca, perquè
Francesc lo Valent és una pel·lícula que, ho reconec, pot caure
en certs tòpics, però aquests contribueixen a la narració, aju-
den a avançar perquè l’espectador pugui avançar amb mi.

Què pot fer un dissenyador/a per millorar la vida de les
persones?
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Un dissenyador/a per millorar la vida de les persones pot fer
moltíssimes coses a nivell pràctic, perquè el disseny té un
component pràctic que és importantíssim, però a mi el que
m’agrada més és pensar què pot fer un artista. Crec que pot
fer molt. Vivim en una societat que no és prou conscient, que
pensa solament en les necessitats diàries, en l’economia, i l’ar-
tista dóna, amb el seu treball, una altra dimensió a la realitat.
Si ens preguntem qui som, segur que inevitablement haurem
de parlar d’obres de creació. 

Quan dius que l’artista dóna amb el seu treball una altra
dimensió a la realitat, de quina dimensió estàs parlant?

Jo em sento freqüentment com a aïllat en el meu món inte-
rior i imaginari, molt preocupat per la qüestió pràctica, for-
mal, pel color, per construir, a banda de mons gràfics, histò-
ries, i això m’ajuda a escapar-ne, però també m’ajuda a
entendre el món. O sigui que tot plegat funciona com un

bumerang, m’ajuda a sortir de la realitat i, alhora, a entendre-
la i a enfrontar-m’hi.

Quina és la teva aportació, com a artista, a la societat lleidatana?

Ja fa molts anys que estic intentant expressar-me a través del dis-
seny gràfic i la il·lustració, primer perquè em permet viure, però
perquè, alhora, també em fascina. La meva aportació es mou
sempre dins el camp de l’originalitat, de fer quelcom de diferent
en aquest món. Això fa, però, que molts cops el teu treball no
s’entengui, que et sentis com un marcià. Crec que una de les
nostres funcions és enriquir la gent en tots els sentits.

1 Aquesta entrevista és fruit d’una llarga conversa que vam tenir
amb Carles Porta arran de la nostra col·laboració en les tasques
educatives al Museu d’Art Jaume Morera i en el projecte d’EVP
de l’IME (Institut Municipal d’Educació), que s’està desenvolupant
aquest any a les escoles de Lleida.

Carles Porta. Francesc lo Valent, França, 2001. 
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Guillem Viladot. PPòsters  ppoemes.
De la poesia visual entesa com una pràctica
preconceptual
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J o s e p  M i q u e l  G a r c i a

Fotografies: Fotodelux

L’objectiu concret d’aquesta proposta que encapçala el títol
és indirectament un altre: valorar la sèrie de PÒSTERS POE-
MES i la data de la seva creació, 1969, com un preludi de l’art
conceptual a Catalunya, o a Espanya, i, en tot cas, anar més
lluny quan s’afirma que la poesia visual o la poesia concreta
són també una pràctica conceptual.

La cronologia va encara més enrere, el 1959. Aquell any Gui-
llem Viladot escriu els METAPLASMES. L’origen del trenca-
ment amb el llenguatge i l’abecedari es remet al febrer de
1956, quan es produeix a Madrid la primera crisi università-
ria. El conflicte desencadena una cacera de bruixes intel·lec-
tuals que Viladot pateix directament en ésser condemnat a
l’ostracisme públic per un article que s’edita a la revista Labor
de Lleida dedicat a Rafael Alberti. La prohibició de publicar
qualsevol text durant un any li fa qüestionar dos aspectes del
fet d’escriure: la llengua i la motivació. “A partir d’aquell
moment vaig decidir que calia escriure en català com un acte
de servei. Ara això pot sonar a actitud romàntica, però ales-
hores, quan el país era ocupat per una força repressiva anti-
catalana, la resposta no podia ser una altra, en definitiva, una
afirmació de llibertat.”

Paral·lelament neix en l’escriptor una necessitat de depassar el
discurs escrit: “Assolir un llenguatge de diferència enfront del
llenguatge institucionalitzat com una parla a partir de l’ordre
alfabètic.”

D’aquesta intenció neixen els METAPLASMES de 1959, on la
poesia discursiva dóna pas a la sonoritat, i a la sèrie següent
dels IA-URT de 1960. Aquest treball pot valorar-se com un
inici de poesia concreta. Viladot no els publicaria fins a l’any
1965, en el llibre NOU PLAST POEMES, que inicia la seva tasca
com a editor creant l’Editorial Urgell, que després esdevindrà
LO PARDAL. El llibre, realitzat amb l’escultor Leandre Cristò-
fol, ordena a les planes lletres que s’organitzen a l’espai del
full amb independència del seu significat, tal com proposa la
poesia concreta. Hi ha en aquests IA-URT un lligam amb el
llenguatge, que desapareix obertament amb el llibre ESTRIPS,

que edita l’any 1964 com una proposta d’autonomia de les
lletres i que s’ha de prendre com el primer llibre de POESIA
CONCRETA editat a Espanya a l’època central de la difusió
internacional del gènere.

Això no vol dir que hi hagi altres precedents editorials de les
avantguardes, sinó que si prenem la data de 1952 com l’inici
d’una formulació nova de la poesia concreta, amb la creació
del grup brasiler NOIGRANDES, amb Augusto de Campos,
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Haroldo de Campos i Decio Pignatari, i la revista INVENÇÃO,
ubicarem el treball de Viladot en aquesta internacionalització
de la POESIA CONCRETA que ells desencadenen, i que té els
seus puntals europeus en Eugen Gomringer, Oyvnd Fahls-
tröm, que publica el Manifest de la Poesia Concreta el 1954,
Ugo Carrera o Pierre Garnier, que escriurà el Manifest per una
poesia nova, visual i fonètica l’any 1962.

Dato l’any 1964 els ESTRIPS pel fet de ser editats. Se’n poden
buscar altres precedents, fins i tot en el mateix Viladot, que
l’any 1954 havia realitzat la sèrie PEDRES, en què descontex-
tualitza pedres de riera i les ubica com a objectes artístics.

És clar que Joan Brossa ja havia realitzat poemes experimen-
tals l’any 1941 i que per la revista Dau al Set plana una expe-
rimentació poètica i visual, i que Juan Eduardo Cirlot havia fet
les seves poesies combinatòries d’ençà de
l’any 1954, però el fet d’editar els ESTRIPS
dóna carta de formalització pública a la
investigació interior practicada.

Els ESTRIPS, com els NOU PLAST POEMES,
es difonen d’una manera secreta, però cal
tenir-los en compte per situar la progres-
sió de la POESIA CONCRETA a Espanya.
Brossa i Cirlot seran companys de viatge,
sens dubte.

Brossa comptava amb una experiència poèti-
ca i visual que hem anat descobrint amb el
temps a les exposicions d’homenatge, amb
la sèrie de poemes visuals de 1957, les suites
de 1959 i 1960, els poemes de 1962, els
poemes esparsos de 1963, i el PA A LA
BARCA del mateix any. Viladot s’orienta en
aquells anys per un exercici de POESIA CON-
CRETA, basat exclusivament en les lletres,
sense imatges.

De manera gairebé oculta es desenvolupa
el seu treball d’investigació semàntica, al
mateix temps que, mes enllà de la tradició
experimental de la poesia catalana, aparei-
xen a Madrid indicis de difusió de la POE-
SIA CONCRETA que se sumen a les aporta-
cions dels postistes: Julio Campal d’ençà
del 1962, la creació de Problemática 63,
l’acció divulgadora de la poesia concreta
del Brasil que fan Àngel Crespo i Pilar
Bedate el 1963, i la creació l’any 1964 del
grup ZAJ a Madrid, amb Juan Hidalgo,
Walter Marchetti i Ramon Barce.

Aquests fets s’esdevenen simultàniament
en el temps i vénen a situar l’any 1964
com una data rellevant on s’ubiquen els
ESTRIPS.

Entre els anys 1965 i 1968, data dels PÒSTERS POEMES, la
poesia visual i concreta assoleix a Espanya una difusió creixent
que acota els autors principals, on Viladot ha estat sempre tin-
gut en compte; principalment el grup ZAJ, Problemática 63
(Julio Campal, Ignacio Gómez Liaño i Fernando Millán), José
Luis Castillejo, la Cooperativa de Producción Artística a
Madrid (Gómez de Liaño, Herminio Molero, Manuel Quejido,
F. López Vera, F. Salazar o també Julio Plaza, Elena Asins o
Lugan), i el grup NO (Juan Carlos Aberasturi, Jokin Díez, Enri-
que Uribe, Fernando Millán o Jesús García Sánchez).

L’actitud poètica depassa el domini de l’escriptura i abasta
l’accionisme, la música, el disseny gràfic o la bibliofília i l’art
postal, i s’esdevé a través d’exposicions com la Primera Mos-
tra de Poesia Concreta a la galeria Grises de Bilbao el 1965, o
a la Sociedad Dante Alighieri de Saragossa del mateix any, a
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la Setmana de Poesia Concreta i Espacial a la galeria Baran-
diaran de Sant Sebastià el 1966, o a l’exposició Poesia d’A-
vantguarda de la galeria Juana Mordó el 1966, o Signo y
Forma a Valladolid, o Texto. Letras. Imágenes a l’Institut Ale-
many de Madrid i Barcelona el 1967.

Són també els anys de les exposicions internacionals de poesia
concreta Betwee Poetry and Painting ICA de Londres i Second
International Exhibition of Concrete Poetry d’Oxford de l’any
1965, i de les antologies que sintetitzen l’impacte disciplinari.

Aquest camí d’individualitats i d’activisme es desenvolupa
paral·lel a una actitud FLUXUS, on alguns autors, com el cas
del grup ZAJ, hi han estat inclosos.

Ningú no parla encara d’art conceptual,
però els ENCONTRES DE PAMPLONA de
1974, que figuren com una fita central del
conceptualisme espanyol, tenen una
empremta significativa de la poesia visual,
així com les exposicions precedents que
sota el marc d’EXPERIMENTA de 1972 i
1973 pretenen els contactes internacionals
dels artistes espanyols sota una òptica
poètica i visual.

L’any 1968 és a l’origen. El mateix mes de
maig, coincidint amb les revoltes parisen-
ques que reprenen postulats situacionistes,
es crea a Madrid el grup NO. Julio Campal,
que havia destacat pel seu activisme
envers la poesia visual, acabava de morir.
Hi ha una renovació al capdavant i un tes-
timoni d’homenatge.

A Catalunya, la individualitat és més gran.
Brossa crea poemes visuals i Viladot fa
aquests PÒSTERS POEMES que suposen el
pas de la poesia concreta a la poesia visual
de l’autor per molts aspectes: la utilització
de la fotografia, el compromís amb la llen-
gua i les llibertats, i la inserció del text en
les imatges.

Viladot fa servir el collage per tal de crear
uns originals als quals després incorpora
missatges verbals. El resultat el fotografia
fins a convertir-lo exclusivament en obra.
El suport és fotografia i només fotografia.

La idea podia haver estat presa del llibre
que Ton Sirera, capdavanter fotògraf llei-
datà de la imatge abstracta, havia fet el
1960. Sirera va pensar un llibre amb textos
impresos amb una coberta contenidor
acompanyada de fotografies originals.

Viladot va fer el mateix, però sense textos.

Els PÒSTERS POEMES estan pensats per no ser relligats. Les
fotografies són les imatges i el text, i així va quedar, amb
diverses còpies sense enquadernar. Per què? Lògicament, el
1968 hauria estat impensable la distribució d’un llibre en
català, amb missatges tan radicals sobre la llibertat, la dicta-
dura, el sexe i la llengua.

De l’art conceptual català i espanyol posterior se n’ha des-
tacat precisament el seu alt valor de compromís, i troba
en aquesta sèrie de PÒSTERS POEMES un precedent de
referència.
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Maria Pons*

Amélie Nothomb:
la dona, l’escriptora, la provocadora

Amélie Nothomb és una escriptora belga que va néixer al
Japó el 1967. Filla d’un ambaixador, no trepitjarà la terra dels
seus avantpassats fins als 17 anys. Abans, però, haurà viscut a
la Xina, Nova York, Bangla Desh, Birmània i Laos. Posterior-
ment, es llicenciarà en filologia romànica a Bèlgica.

Dels seus trasllats durant la infantesa i l’adolescència li queda-
rà el coneixement de l’anglès, el japonès i, per descomptat,
del francès. I també el fet de conèixer, d’una manera més o
menys aprofundida, la gent i els costums dels països on ha
viscut. D’aquest aprenentatge en trobem força referències en
les seves obres. Nothomb sent una gran admiració pel Japó.
Fins i tot potser seria més adequat parlar d’amor que d’admi-
ració. L’escriptora sent un veritable amor pel país que la va
veure néixer i on van transcórrer els primers anys de la seva
vida. Això ens queda clar amb la lectura de la Métaphysique
des tubes i en algunes de les seves declaracions, en què no es
priva de dir: “Em sento japonesa.” De fet, el Japó no només
és la terra que la va veure néixer, sinó que, també, és el lloc
on va començar a bastir-se la seva particular visió del món i
on, de retruc, es van posar els fonaments a la seva peculiar
personalitat. En aquesta obra veiem que el Japó és el lloc on
ella serà, utilitzant un antic mite, déu.

El record idíl·lic del seu Japó infantil es tornarà força més rea-
lista quan l’any 1990, en acabar els estudis de filologia a Bèl-
gica, obtindrà un contracte de feina a la companyia Yumimo-

Report

Amélie Nothomb (Japó, 1967), escriptora belga en llengua francesa. Va viure la infantesa i
l’adolescència seguint el seu pare pels diferents països on va estar destinat com a ambaixa-
dor: Japó, Xina, Estats Units, Laos, Birmània i Bangla Desh. Als 17 anys s’instal·la definitiva-
ment a Brussel·les, tret d’un període a Tòquio, i hi estudia filologia romànica.

Els seus relats es caracteritzen per una fascinació pel contrast entre la lletjor i la bellesa, el
vocabulari precís i els trets autobiogràfics.

Té una vintena de novel·les publicades. Traduïdes al català, podem trobar les següents:
Higiene de l’assassí (Hygiène de l’assassin, 1992), Estupor i tremolors (Stupeur et tremblements,
1999), Metafísica dels tubs (Métaphysique des tubes, 2000), Antichrista (Antéchrista, 2003),
Biografia de la fam (Biographie de la faim, 2004).

to. Durant un any romandrà al Japó. En aquest període tin-
dran lloc les vivències que vuit anys després donaran fruit a
una de les seves obres més reeixides, Stupeur et tremblements,
amb la qual rebrà el Gran Premi de l’Acadèmia Francesa i el
Premi Internet. No en va es diu que és l’autora preferida dels
internautes.

El temps que va treballar al Japó va aprendre que allí ser dona,
treballadora i occidental no era gens fàcil. El senyor Omochi li
dirà: “Sempre hi ha un mitjà per fer obeir. És el que els cer-
vells occidentals haurien d’aprendre.” Amélie no escriurà
sobre aquests fets fins molt després d’ocorreguts, segons ella,
no ho va fer fins que no ho va haver digerit tot. L’autora pri-
mer assimila i després digereix, i quan ja pot mirar enrere amb
un cert allunyament és quan escriu sobre allò que l’ha colpit.
Això li permet fer-ho amb una ironia exempta d’acritud. És
ella qui ens explica que aquest distanciament li va permetre
escriure un llibre alegre i entretingut. Bé, això potser caldria
matisar-ho. És cert que la seva ironia ens arriba recoberta d’un
allunyament que ens fa somriure sense amargor; però també
és cert que aquest joc, barreja d’ironia amb dosis d’ingenuï-
tat, puresa i fins i tot infantilisme, arriba amb més força al lec-
tor. Nothomb commou amb gràcia, sense rancúnia, però, al
cap i a la fi, commou, que és el que importa.

A Amélie se la compara a l’escriptor francès Michel Houelle-
becq. Ambdós competeixen tant per l’atenció que desvetllen
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en els mitjans de comunicació com en els índexs de vendes;
ambdós també són considerats dos grans provocadors. Les
seves provocacions, però, disten força l’una de l’altra. Houe-
llebecq es trobaria més en la línia del Marquès de Sade, men-
tre que Nothomb estaria en la línia de Nothomb. Ella ha
aconseguit el que aconsegueixen molt pocs: ser diferent de
tot i de tots. Hi ha qui diu que el desequilibri psíquic de Houe-
llebecq és força més profund que el d’Amélie. Per altres, tant
l’un com l’altre gaudeixen d’una lucidesa que els fa veure més
enllà d’allò que veiem els simples mortals. Tot depèn dels gus-
tos individuals de cadascú. Ara bé, és cert que tots dos, a la
seva manera, provoquen. No deixen indiferent ningú. De fet,
és conegut que Nothomb desperta tantes fílies com fòbies i,
malgrat això, gaudeix del privilegi de formar part de l’u per
cent d’escriptors que es pot permetre el luxe de viure de la
venda dels seus llibres.

Nothomb posseeix allò que se’n diu estar tocat pels déus. Els
déus li han donat saber transformar el fruit de les seves obser-
vacions (és una gran observadora) en obres literàries. Escriu
gairebé a partir del res. Una anècdota, una observació, un
petit fet, un mot serveixen aquesta escriptora per construir
tota una història. I ho fa amb poques paraules, només les con-
cretes, gairebé sense cap tipus de descripció. La seva literatu-
ra és tan nua com la dels nadons que acaben de néixer. Amé-
lie desconeix la floritura; no li cal. La seva gràcia, el seu do, és
precisament arribar al lector, commoure’l amb molt pocs
recursos. Utilitza la paraula exacta en el moment adequat,
diàlegs contundents, un tema dur que pot arribar a ser feri-
dor... I tot plegat, amanit amb una ironia, gairebé infantil, que
ens fa somriure.

A l’Amélie provocadora la trobem, també, en les entrevistes.
Ha repetit fins a la sacietat que l’escriptura l’ha guarit de l’a-
norèxia i que aquesta l’havia curat, amb anterioritat, de l’al-
coholisme. Ens explica, sense cap tipus de pudor, que a par-
tir dels sis anys la màxima preocupació dels seus pares per ella
i els seus germans eren les notes. Si les notes eren bones els
deixaven absolutament lliures. I ella solia assolar la beguda de
les copes que havien deixat a mig buidar els assistents a les
recepcions a què convidaven els seus pares. Així va ser com va
descobrir el plaer per l’alcohol. El plaer, l’alcohol, la xocolata,

la paraula, l’amistat, la bellesa, la lletjor, la bondat, la maldat,
menjar i deixar de menjar formen part de les seves dèries.

Les obsessions de l’autora es repeteixen al llarg de les seves
obres. La seva fascinació per la lletjor i la monstruositat ens
faran preguntar-nos més d’un cop: on s’acaba la bellesa i on
comença la lletjor? Quins models hi ha? N’hi ha? Qui és bell?
Qui és lleig? Segons ella, tan dura pot ser una cosa com l’al-
tra, ja que no s’accepta pas més el bell que el lleig. Una altra
dèria de l’autora seria la pregunta, que ens arriba indirecta-
ment en alguns dels seus llibres i explícitament a Cosmétique
de l’ennemi, la bondat i la maldat no cohabiten, potser, en la
mateixa persona? A Acide sulfurique es pregunta qui són els
culpables que hi hagi cada cop més reality shows: els produc-
tors del programa, els propietaris dels canals televisius, els
concursants o bé aquells que confortablement des del sofà de
casa es limiten a mirar-los i a fer pujar els índexs d’audiència?
A més d’un lector és probable que no li agradi la resposta.

Però, per damunt de tot, la dèria principal de Nothomb són
les paraules. En els seus llibres trobem múltiples referències a
una de les seves preocupacions majúscules: quin ús fem de les
paraules? Els mots tenen el poder d’alegrar o bé de ferir. Sol
explicar que ja de petita intentava parlar al menys possible,
perquè es va adonar que una paraula dita per ella o per un
altre podia provocar una veritable catàstrofe que podia durar
anys. Diu que hi ha paraules que li provoquen urticària, com,
per exemple, la paraula hormona, ja que la seva sonoritat és
tan horrible com el seu contingut. Encara que, segons ella, les
paraules tenen la virtut no només de destruir, també poden
redimir. A Attentat dirà: “Aquell que dormia amb tu no t’ha-
via fet gaudir tant com jo. Glòria als mots, glòria als meus
mots que besen millor que el sexe del meu rival.” A Mercure
es preguntarà per què una cosa tan ruc com el llenguatge té
el poder de fer desaparèixer l’edèn. I a Robert des noms pro-
pres ens acabarem preguntant quina és la influència que exer-
ceix un nom en el destí d’algú.

Amélie, aquesta grafòloga que escriu amb un bolígraf Bic tres
llibres cada any, dels quals només en publica un, perquè diu
que els altres se’ls estima massa per donar-los a conèixer al
gran públic, és una gran insatisfeta. La seva insatisfacció neix
de la seva gana de descobertes sense fi i en totes les seves for-
mes, des de l’èxtasi fins a l’horror. La seva anorèxia, no podria
ser per compensar la seva bulímia de coneixements, d’expe-
riències, de ganes de provar-ho tot i de saber-ho tot? Ella, la
provocadora insatisfeta, sap escollir els temes, triar el vocabu-
lari, utilitzar la simplicitat en la forma per provocar el lector
pertorbant-lo, commovent-lo, torbant-lo, mercès a l’excentri-
citat, la lucidesa i la ironia, però, per sobre de tot plegat, per
la seva humanitat.

* Maria Pons Vidal (Lleida, 1956) és escriptora i llicenciada en filolo-

gia francesa. A més del Premi les Talúries 1991, amb Els perills de ser

dona (1994), ha publicat Treure la pols (1995), Perdré la memòria

(1997) i Fruits prohibits (2002).
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Com a fotògraf de premsa tinc l’oportunitat de moure’m,
d’estar en diferents situacions o digues-li contexts i de dur a
sobre la càmera moltes hores.

No he presentat mai fotos a concursos, no he fet cap exposi-
ció (en solitari o cobrant), les fotos que m’agraden em duren

P O R T F O L I O

alguns dies al salvapantalles i prou, són urbanes, curioses, gra-
cioses (digues-li al que recull el paraigües), en algunes hi ha
sort només arribar al lloc, buscant-la i en d’altres la veus i
esperes (de no tenir el dia gafe).

Si voleu un consell escolteu música i variada
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